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1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

 
Το σύνολο των λυμάτων του οικισμού του Λεωνιδίου συγκεντρώνονται στο 
νοτιοανατολικό άκρο του οικισμού από όπου μέσω καταθλιπτικού αγωγού 
οδηγούνται προς το χώρο των μελλοντικών ΕΕΛ. 
 
Το μελετούμενο δίκτυο ακαθάρτων του Λεωνιδίου αποτελείται από αγωγούς 
βαρύτητας συνολικού μήκους περίπου 23.185 m, καταθλιπτικούς αγωγούς 
περίπου 2.900 m και τέσσερα (4) αντλιοστάσια. 
 
Το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων περιλαμβάνει : 
 
Το αντλιοστάσιο Α/ΣΛ1 το οποίο συγκεντρώνει το σύνολο των λυμάτων 
του Λεωνιδίου καθώς και των οικισμών Πλάκας και Λάκκου. Σχεδιάζεται 
παρά της επαρχιακής οδού Λεωνιδίου – Απιδεώνα, σε απόσταση 4,0 m 
από το πεζοδρόμιο, στο ύψος των αθλητικών εγκαταστάσεων (γηπέδων 
ποδοσφαίρου). Μέσω του καταθλιπτικού αγωγού ΚΛ1 μεταφέρει τα 
λύματα στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Λεωνιδίου. Ο 
καταθλιπτικός αγωγός ΚΛ1 σχεδιάζεται συνολικού μήκους 1.758 m από τα 
οποία τα πρώτα 758m σχεδιάζονται διαμέτρου Φ225 και πίεσης 12,5atm 
ενώ τα υπόλοιπα 1.000m σχεδιάζονται διαμέτρου Φ200 και πίεσης 10atm.  
 
Στο αντλιοστάσιο Α/ΣΛ1 καταλήγει ο αγωγός Λ ο οποίος είναι ουσιαστικά ο 
κεντρικός συλλεκτήρας του δικτύου αποχέτευσης του Λεωνιδίου. Ο αγωγός 
Λ σχεδιάζεται αρχικά επί της Επαρχιακής Οδού Λεωνιδίου – Απιδεώνα για 
514m, στη συνέχεια αναρτάται στη γέφυρα του χειμάρρου Δάφνωνα για 
50m περίπου, ακολουθεί τον παραποτάμιο δρόμο για 937m και τέλος 
ακολουθεί βόρεια πορεία μέσω εσωτερικών οδών του οικισμού για μήκος 
555m. O αγωγός Λ είναι συνολικού μήκους 2.055,50m από τα οποία τα 
πρώτα 578,50m σχεδιάζονται διαμέτρου Φ400, τα επόμενα 945m διαμέτρου 
Φ315, τα επόμενα 352m διαμέτρου Φ250 και τα τελευταία 180m 
σχεδιάζονται διαμέτρου Φ200. 
 
Κατά τη διάβαση του Δάφνωνα ο αγωγός έχει σχεδιαστεί μηκοτομικά ώστε 
πέραν της ανάρτησης από την πλάκα της γέφυρας να εδρασθεί 
(ακουμπήσει) στα βάθρα της γέφυρας. 
Στον αγωγό Λ εκβάλουν παρακάτω αγωγοί : 
 

 ο αγωγός Λ1, μήκους 95m και διαμέτρου Φ200 
 ο αγωγός Λ2, μήκους 105m και διαμέτρου Φ200 
 ο αγωγός Λ3, μήκους 37m και διαμέτρου Φ200 
 ο αγωγός Λ4, ο οποίος συλλέγει τα λύματα του νοτιοδυτικού 

τμήματος του οικισμού του Λεωνιδίου. Έχει συνολικό μήκος 984m 
από τα οποία, τα πρώτα 593m σχεδιάζονται διαμέτρου Φ315, τα 
επόμενα 256m διαμέτρου Φ250 και τα τελευταία 135m διαμέτρου 
Φ200. Στον αγωγό Λ4 συμβάλουν δευτερεύοντες και τριτεύοντες 
αγωγοί, αρχίζοντας από τον αγωγό Λ4.1 και μέχρι τον αγωγό Λ4.13 
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συνολικού μήκους 2.959m από τα οποία τα 159m είναι διαμέτρου 
Φ250 και τα υπόλοιπα 2.800m είναι διαμέτρου Φ200. 
Στον αγωγό Λ4 συμβάλει ακόμα ο καταθλιπτικός αγωγός ΚΛ2 ο 
οποίος μεταφέρει τα λύματα του αντλιοστασίου Α/ΣΛ2 στο φρεάτιο 
Λ4.5. 

 
Ο καταθλιπτικός αγωγός ΚΛ2 σχεδιάζεται μήκους 106m, διαμέτρου Φ110, 
10atm. 
To αντλιοστάσιο Α/ΣΛ2 συλλέγει και καταθλίβει τα λύματα του 
νοτιοδυτικού παραποτάμιου τμήματος του οικισμού μέσω του αγωγού ΛΕ 
θα τοποθετηθεί στα όρια της οριογραμμής του Δάφνωνα. 
 
Ο αγωγός ΛΕ σχεδιάζεται επί του νότιου παραποτάμιου δρόμου του 
οικισμού και έχει μήκος 797m από τα οποία τα πρώτα 557m σχεδιάζονται 
διατομής Φ250 και τα υπόλοιπα 240m διατομής Φ200. Στον αγωγό ΛΕ 
συμβάλουν οι αγωγοί ΛΕ1 μέχρι ΛΕ10 με τα παρακλάδια του συνολικού 
μήκους 701m διαμέτρου Φ200. 
 

 ο αγωγός Λ5, ο οποίος συλλέγει τα λύματα του μεγαλύτερου 
τμήματος του οικισμού. Έτσι συγκεντρώνει τα λύματα του κεντρικού 
τμήματος, του βόρειου τμήματος και του βορειοδυτικού τμήματος του 
οικισμού του Λεωνιδίου. Έχει συνολικό μήκος 1.326m από τα οποία, 
τα πρώτα 894m σχεδιάζονται διαμέτρου Φ315, τα επόμενα 170m 
διαμέτρου Φ250 και τα τελευταία 262m διαμέτρου Φ200. Στον αγωγό 
Λ5 συμβάλουν δευτερεύοντες και τριτεύοντες αγωγοί, αρχίζοντας από 
τον αγωγό Λ5.1 και μέχρι και τον αγωγό Λ5.21 συνολικού μήκους 
7.889m από τα οποία τα 515m είναι διαμέτρου Φ315, τα 1.604m είναι 
διαμέτρου Φ250 και τα υπόλοιπα 5.770m είναι διαμέτρου Φ200. 

 ο αγωγός Λ6 με τα παρακλάδια του (Λ6.1~Λ6.3), είναι συνολικού 
μήκους 473m από τα οποία τα 205m είναι διαμέτρου Φ250 και τα 
υπόλοιπα 268m είναι διαμέτρου Φ200. 

 ο αγωγός Λ7 με τα παρακλάδια του (Λ7.1~Λ7.2), είναι συνολικού 
μήκους 129m και διαμέτρου Φ200. 

 ο αγωγός Λ8 με τα παρακλάδια του (Λ8.1~Λ8.7), είναι συνολικού 
μήκους 718m από τα οποία τα 220m είναι διαμέτρου Φ250 και τα 
υπόλοιπα 498m είναι διαμέτρου Φ200. 

 ο αγωγός Λ9 με τα παρακλάδια του (Λ9.1~Λ9.4), είναι συνολικού 
μήκους 540m από τα οποία τα 98m είναι διαμέτρου Φ250 και τα 
υπόλοιπα 442m είναι διαμέτρου Φ200. 

 ο αγωγός Λ10 με το παρακλάδι του (Λ10.1), είναι συνολικού μήκους 
77m και διαμέτρου Φ200. 

 ο αγωγός Λ11, είναι συνολικού μήκους 40m και διαμέτρου Φ200. 
 ο αγωγός Λ12 με τα παρακλάδια του (Λ12.1~Λ12.4), είναι συνολικού 

μήκους 408m από τα οποία τα 74m είναι διαμέτρου Φ250 και τα 
υπόλοιπα 434m είναι διαμέτρου Φ200. 

 ο αγωγός Λ13 με τα παρακλάδια του (Λ13.1~Λ13.2), είναι συνολικού 
μήκους 392m και διαμέτρου Φ200. 

 ο αγωγός Λ14, είναι συνολικού μήκους 94m και διαμέτρου Φ200. 
 ο αγωγός Λ15, είναι συνολικού μήκους 37m και διαμέτρου Φ200. 
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 ο αγωγός Λ16, είναι συνολικού μήκους 30m και διαμέτρου Φ200. 
 ο αγωγός Λ17 με το παρακλάδι του (Λ17.1), είναι συνολικού μήκους 

91m και διαμέτρου Φ200. 
 
Το αντλιοστάσιο Α/ΣΛ3 το οποίο συγκεντρώνει μικρή ποσότητα λυμάτων 
στην περιοχή ανατολικά του Δημοτικού Σχολείου του Λεωνιδίου. Το 
αντλιοστάσιο Α/ΣΛ3 συγκεντρώνει τα λύματα του αγωγού ΛΝ με τα 
παρακλάδια του συνολικού μήκους 398m και διαμέτρου Φ200. Ο 
καταθλιπτικός αγωγός ΚΛ3 σχεδιάζεται μήκους 182,50m και διαμέτρου 
Φ110, 10atm. 
 
Το αντλιοστάσιο Α/ΣΛ4 το οποίο συγκεντρώνει και καταθλίβει τα λύματα 
της ανατολικής περιοχής του οικισμού του Λεωνιδίου θα τοποθετηθεί στα 
όρια του χώρου των δημοτικών σφαγείων προς την επαρχιακή οδό. Στο 
χώρο αυτό θα τοποθετηθεί και ο προκατασκευασμένος οικίσκος 
εξοπλισμού. Στο αντλιοστάσιο Α/ΣΛ4  
συμβάλει ο αγωγός ΛΔ με τα παρακλάδια του. Ο αγωγός ΛΔ σχεδιάζεται 
συνολικού μήκους 1.066m από τα οποία τα πρώτα 488m σχεδιάζονται 
διαμέτρου Φ315, τα επόμενα 401m διαμέτρου Φ250 και τα τελευταία 177m 
διαμέτρου Φ200. Στον αγωγό ΛΔ συμβάλουν δευτερεύοντες και τριτεύοντες 
αγωγοί, αρχίζοντας από ΛΔ1 και μέχρι τον ΛΔ7 συνολικού μήκους 1.108m 
από τα οποία τα πρώτα 204m σχεδιάζονται διαμέτρου Φ250 και τα 
υπόλοιπα 904m διαμέτρου Φ200. 
Ο καταθλιπτικός αγωγός ΚΛ4 είναι μήκους 794m και διαμέτρου Φ110, 
10atm. Ο ΚΛ4 σχεδιάζεται να διασχίσει κάθετα τον χείμαρρο Δάφνωνα και 
καταλήγει στο φρεάτιο Λ1 του αγωγού Λ. Για την διάβαση του Δάφνωνα έχει 
υπολογισθεί τεχνικό διάβασης ρέματος όπως παρουσιάζεται στο αντίστοιχο 
σχέδιο της μελέτης.  
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

2.1 Εκσκαφές 

 
Το πλάτος του σκάμματος είναι ανάλογο με τη διάμετρο του αγωγού και τα 
βάθη εκσκαφής σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ και παρουσιάζεται στο αντίστοιχο 
σχέδιο των τυπικών διατομών. 
 
Η κατάταξη της φύσης των εκσκαφών έγινε με την παραδοχή και με βάση τη 
γεωτεχνική έκθεση ότι το 30% είναι γαιώδες – ημιβραχώδες και το 70% 
βραχώδες έδαφος. 
 
 

2.2 Εγκιβωτισμός των σωλήνων 

 
Οι σωλήνες γενικά εγκιβωτίζονται με άμμο, πλην των περιπτώσεων μικρού 
βάθους εκσκαφής (<0,80 m επικάλυψης), οπότε εγκιβωτίζονται με 
σκυρόδεμα. 
 
Ο όγκος εγκιβωτισμού (ανά μ.μ.) των σωλήνων δίνεται από την σχέση: 
 
για εγκιβωτισμό με άμμο 
 

V = Β x ( D + 0.40 ) - 0.785 x D2 

  
για εγκιβωτισμό με σκυρόδεμα 
 
 

V = Β x ( D + 0.30 ) - 0.785 x D2 

 
 

 

2.3  Αντιστηρίξεις  

 
Σύμφωνα με τη γεωτεχνική έκθεση και μετά από αυτοψίες στο πεδίο 
θεωρείται ότι απαιτείται αντιστήριξη των πρανών του ορύγματος για βάθη 
εκσκαφής μεγαλύτερα των 1,80m (>1.80m) για την περιοχή του οικισμού 
του Λεωνιδίου. Οι αντιστηρίξεις προβλέπονται με ολισθαίνουσες 
καταδυόμενες σιδερένιες πλάκες (τύπου Krings, Allround ή αναλόγου) ή με 
ξυλοζεύγματα (η τιμή του άρθρου του τιμολογίου αναφέρεται για αντιστήριξη 
με οποιοδήποτε τρόπο). 
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2.4 Ειδικά κατασκευαστικά στοιχεία  

 
α. Επιλογή μικρών κατά μήκος κλίσεων (0,3%) στους παραλιακούς 

συλλεκτήρες για ελαχιστοποίηση των αντλιοστασίων. 
 
β. Επαναφορά οδοστρωμάτων  
  
 Γενικά τα οδοστρώματα μετά την κατασκευή των έργων θα 

επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, δηλαδή ο ανάδοχος θα 
επαναφέρει το οδόστρωμα με το ίδιο υλικό, ιδίου χρώματος, τύπου και 
αντοχής, με το υφιστάμενο. Ετσι έχουμε: 

 
 Για τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους, επιχώνεται το σκάμμα 

με θραυστό υλικό (3Α), σε στρώσεις των 0,25 m μέχρι 0,40 m 
κάτω από την τελική στάθμη της οδού. Ακολουθούν δύο 
στρώσεις πάχους 0,10 m από αδρανή κατά ΠΤΠ0150 και 
ΠΤΠ0155 (οι οποίες πληρώνονται στην τιμή της επαναφοράς 
ασφαλτικών οδοστρωμάτων μαζί με τις στρώσεις ασφαλτικού), 
ακολουθεί στρώση σκυροδέματος από C12/15 πάχους 0,10 m 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131 και τέλος τοποθετούνται δύο 
στρώσεις πάχους 0,05 m η κάθε μία με ασφαλτική στρώση 
βάσης και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αντίστοιχα με τις 
αντίστοιχες συγκολλητικές επαλείψεις. Εναλλακτικά 
προβλέπεται η αντικατάσταση της ασφαλτικής στρώσης βάσης 
πάχους 0,05m με σκυρόδεμα C12/15. Όταν θα γίνεται αυτό 
μετά την στρώση ΠΤΠ0155 θα κατασκευάζεται στρώση 
σκυροδέματος C12/15 πάχους 0,15m οπλισμένη με δομικό 
πλέγμα Τ131 και μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 
0,05m.  

 Επίχωση του σκάμματος σε χωματόδρομους μετά τον 
εγκιβωτισμό του σωλήνα με άμμο με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφής σε στρώσεις 0,30 m και με συμπύκνωση κάθε 
στρώσης τουλάχιστον 95% κατά την τροποποιημένη μέθοδο 
PROCTOR. 

 Για τους τσιμεντοστρωμένους δρόμους επιχώνεται το σκάμμα 
με θραυστό υλικό (3Α) μέχρι 0,25 m κάτω από την τελική 
στάθμη της οδού και στη συνέχεια υπολογίζεται πρώτα μία 
στρώση βάσης κατά ΠΤΠ0155 πάχους 0,10 m και τέλος 
στρώση σκυροδέματος από C12/15 πάχους 0,15 m οπλισμένο 
με δομικό πλέγμα Τ131. Στον οικισμό του Λεωνιδίου σε μήκος 
1.755,0 m ο τσιμεντόδρομος έχει διαμορφωθεί με γαρμπίλι. Η 
αποκατάσταση του τμήματος αυτού θα γίνει με το άρθρο 
αποκατάσταση πεζοδρομίου. Το αυτό ισχύει για τον παραλιακό 
δρόμο του οικισμού της Πλάκας σε μήκος 110,0 m. 

 
γ. Πρόσθετη εκσκαφή βάθους 0,40 m και πλάτους όσο το πλάτος 

σκάμματος για τοποθέτηση στραγγιστηρίου Φ20 ενώ το τμήμα του 
σκάμματος θα πληρωθεί με υλικό πλήρωσης στραγγιστηρίου. 
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Προβλέπεται επίσης κατασκευή φρεατίων αποστράγγισης ανά 100-
200 m ανάλογα με το βάθος εκσκαφής. 

 

2.5 Φρεάτια ακαθάρτων 

 
Για τον έλεγχο και την καλή λειτουργία του δικτύου προβλέπεται η 
κατασκευή φρεατίων στις θέσεις συμβολής των αγωγών ή αλλαγής 
οριζοντιογραφικής διεύθυνσης ή κατά μήκος κλίσης. 
 
Στην παρούσα μελέτη προβλέπονται δύο τύποι φρεατίων. 
 
Τα φρεάτια θα είναι προκατασκευασμένα, συμπαγή κατά προτίμηση και 
πλήρως στεγανά, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ώστε να 
εγκαθίσταται ένα πλήρες σύστημα σωληνώσεων φρεατίων - ιδιωτικών 
παροχών πλήρως στεγανό.  
 
Τα φρεάτια εξαρτώνται από το βάθος τοποθέτησης του αγωγού. 
 
 Για βάθος ροής αγωγού μικρότερο του 1,25 m προβλέπεται κατασκευή 

φρεατίου διαμέτρου 800 χλσ.  
 
 Για βάθος ροής αγωγού μεγαλύτερο του 1,25 m προβλέπεται κατασκευή 

φρεατίου διαμέτρου 1.000 χλσ.  
 

Τα φρεάτια θα κατασκευασθούν από προκατασκευασμένα φρεάτια, με χυτή βάση 
HDPE ή ΡΡ, για εφαρμογή σε ευθείες ή με συμβολή 60ο, ή φρεάτια ειδικών 
κατασκευών από HDPE ή ΡΡ με εφαρμογή στις υπόλοιπες περιπτώσεις δηλαδή 
με συμβολές διαφορετικές από την τυποποίηση. Τα φρεάτια θα έχουν εσωτερική 
διάμετρο 1,0m ή 0,80m με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και 
στεγάνωσης. Θα κατασκευασθούν κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1:2003, με θάλαμο ο 
οποίος διαμορφώνεται με αυτογενή συγκόλληση σωλήνα πολυαιθυλενίου διπλού 
δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476, στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος, 
με την κωνική (κεντρική ή έκκεντρη) απόληξη και τον δακτύλιο κατανομής φορτίων 
στην στέψη.  

 
Σε περιπτώσεις που έχουμε μόνιμο και υψηλό υδροφόρο ορίζοντα θα γίνει 
εγκιβωτισμός της μονολιθικής βάσης με σκυρόδεμα άοπλο C12/15.Ο 
εγκιβωτισμός έχει υπολογισθεί ανάλογα με τα βάθη τοποθέτησης και δίνεται 
στο αντίστοιχο σχέδιο. Ο υπολογισμός έχει γίνει με τη δυσμενή θεώρηση ότι 
ο υδροφόρος ορίζοντας είναι 0,50 m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. 
 
Σε περιπτώσεις που οι τοπογραφικές συνθήκες επιβάλλουν στον κύριο 
αποχετευτικό αγωγό πτώσεις της ροής μεγαλύτερες των 0,50 m 
προβλέπεται τεχνικό πτώσεως το οποίο κατασκευάζεται με αγωγό Φ160 για 
κύριο αγωγό μικρότερης διαμέτρου εγκιβωτισμένο με σκυρόδεμα από δύο 
καμπύλες προσαρμογής 87ο και 45ο από ημιταύ διακλάδωσης, έκκεντρη 
καμπύλη στο τέλος του αποχετευτικού αγωγού και σύμφωνα με το 
αντίστοιχο σχέδιο. 
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Ολο το τεχνικό θα εγκιβωτισθεί σε άοπλο σκυρόδεμα C12/15. 
 
Επιπλέον τα φρεάτια πτώσης χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που 
έχουμε ταχύτητες μεγαλύτερες των 5,0 M/S ή μεταβολές της υπερκρίσιμης 
ροής σε υποκρίσιμο. 
 
Το ύψος πτώσης είναι πάντα 1,0 m, 1,5 m και 2,0 m χωρίς να αποκλείονται 
κατ’ εξαίρεση και ενδιάμεσα μεγέθη. Η πληρωμή θα γίνει για τεχνικό 
οποιουδήποτε ύψους πτώσης αφού για την προμετρηση έχει υπολογιστεί 
το μέσο βάθος πτώσης. 
 
 

2.6 Τεχνικά έργα διακλαδώσεων 

 
Για την άμεση αποκατάσταση της εσωτερικής οδοποιίας και να καταστεί το 
έργο λειτουργικό, προβλέπεται η κατασκευή τεχνικών έργων ιδιωτικών 
συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων. Το έργο αυτό αποτελείται από 
σωλήνες Φ160mm εγκιβωτισμένους με άμμο ή σκυρόδεμα (ανάλογα με το 
βάθος τοποθέτησης των) με σαμάρι D/160 (D η διάμετρος του αγωγού). Για 
συμβολή σε αγωγό HDPE θα τοποθετηθεί στο κύριο αποχετευτικό αγωγό 
του D/160 με συγκόλληση ή με ηλεκτρομούφα και θα κατασκευασθεί η 
διακλάδωση HDPE 160. Ο αγωγός διακλάδωσης θα τερματίσει έως την 
ρυμοτομική γραμμή (όπου υπάρχει σχέδιο πόλης ) ή στο όριο του δρόμου. 
Οι διακλαδώσεις θα κατασκευαστούν σε όρυγμα πλάτους 0,80 m 
ακολουθώντας τις προδιαγραφές κατασκευής του κύριου αγωγού 
(εκσκαφές, αποξηλώσεις, αντιστηρίξεις, εγκιβωτισμός με άμμο ή 
σκυρόδεμα, επιχώσεις, αποκαταστάσεις κλπ).  
Στο τέλος της διακλάδωσης έχει σχεδιαστεί φρεάτιο ιδιωτικών συνδέσεων. 
Το φρεάτιο ιδιωτικών συνδέσεων θα είναι διαμέτρου 0,40 m από HDPE ή 
ΡΡ και θα κατασκευαστεί στο τέλος κάθε διακλάδωσης. Θα έχει τη 
δυνατότητα να συμβάλλουν έως και δύο αγωγοί παροχών Φ160. Θα φέρει 
πλάκα επικάλυψης πάχους 0,20 m με σκυρόδεμα C16/20 με κάλυμμα από 
ελατό χυτοσίδηρο ή απλό χυτοσιδηρό κάλυμμα κατηγορίας D400 (40 
τόνων) όταν το φρεάτιο τοποθετείται στο δρόμο και κατηγορίας C250 όταν 
το φρεάτιο τοποθετείται στο πεζοδρόμιο. Στην τιμή των διακλαδώσεων 
περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών και οι εργασίες για την 
κατασκευή μίας διακλάδωσης από τον αγωγό αποχέτευσης μέχρι και την 
κατασκευή του φρεατίου όπως η σκυροδέτηση – εγκιβωτισμός της 
θεμελίωσης με C16/20 η επανεπίχωση με θραυστό και οι αποκαταστάσεις 
των οδοστρωμάτων όπως και κάθε άλλο υλικό ή εργασία που δεν 
αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή της διακλάδωσης. 
Οι είσοδοι του φρεατίου ιδιωτικών συνδέσεων θα ταπωθούν με τάπες Φ160 
υλικού ανάλογου του φρεατίου, μέχρι την τελική σύνδεση του καταναλωτή 
και να δημιουργήσει συνθήκες πλήρους στεγανότητας στις παροχές και στο 
δίκτυο. 
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Κατά την κατασκευή του έργου πρέπει να υπάρχει δέσμευση του 
Δικαιούχου ότι οι εργασίες κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων (μη 
επιλέξιμο τμήμα από το ΕΠΕΡΑΑ) θα εκτελεσθούν παράλληλα με 
ιδίους πόρους με την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ώστε το 
έργο να είναι λειτουργικό. 
 

2.7 Υλικά κατασκευής αγωγών. 

 
Για την κατασκευή του έργου θα χρησιμοποιηθούν: 
 
α. Σωλήνες και ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

(HDPE) διπλού δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική επιφάνεια 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13478:1:2007 ακαμψίας SN = 8 ΚΝ/Μ2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
150 9969 με μούφα και δύο δακτύλιους στεγανότητας. Οι σωλήνες 
συνδέονται με το φρεάτιο επίσκεψης με στεγανό τρόπο. 

 
β. Σωλήνες αποστράγγισης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

HDPE διπλού δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική επιφάνεια 
διάτρησης κατά 220ο ή 360ο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-1:2007 με 
τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου κατά εξωτερική διάμετρο (DN/OD) 
κατά ΕΝ 50086. 
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3. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ  

 

3.1 Τεχνικά έργα των καταθλιπτικών αγωγών 

 
1. Τοποθέτηση του αγωγού στην τάφρο 
 
Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε τάφρο με ελάχιστη επίχωση 1.0 m πάνω από 
την άνω γενέτειρα του σωλήνα και πλάτος σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ και 
παρουσιάζονται στις διατομές των αντίστοιχων σχεδίων 
 
Το βάθος τοποθέτησης του αγωγού (ποικίλλει) δίνεται στις σχετικές 
μηκοτομές των σχεδίων της μελέτης. Οι ελάχιστες κλίσεις των αξόνων 
τηρήθηκαν 0,2 % για τους ανερχόμενους κλάδους κατά τη ροή του νερού 
και 0,4 % για τους κατερχόμενους κλάδους. Κατ’ εξαίρεση 
χρησιμοποιήθηκαν και 0,2 % στους κατερχόμενους κλάδους. 
 
 
2. Εγκιβωτισμός των σωλήνων 
 
Οι σωλήνες γενικά εγκιβωτίζονται με άμμο, πλην των περιπτώσεων μικρού 
βάθους εκσκαφής (<0,80 m επικάλυψης), οπότε εγκιβωτίζονται με 
σκυρόδεμα. 
 
Ο όγκος εγκιβωτισμού (ανά μ.μ.) των σωλήνων δίνεται από την σχέση: 
 
για εγκιβωτισμό με άμμο 
 

V = Β x ( D + 0.40 ) - 0.785 x D2 

  
για εγκιβωτισμό με σκυρόδεμα 
 
 

V = Β x ( D + 0.30 ) - 0.785 x D2 

 
 
3. Ειδικά κατασκευαστικά στοιχεία  
 

 Αντιστηρίξεις προβλέπονται σύμφωνα με τη γεωτεχνική έκθεση σε 
περιπτώσεις όπου το βάθος εκσκαφής είναι μεγαλύτερο των 1,80 m. 
Γενικά ισχύουν ότι για τους αγωγούς βαρύτητας. 

 
 

 Επαναφορά οδοστρωμάτων  
  
 Γενικά τα οδοστρώματα μετά την κατασκευή των έργων θα 

επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, δηλαδή ο ανάδοχος θα 
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επαναφέρει το οδόστρωμα με το ίδιο υλικό, ιδίου χρώματος, τύπου και 
αντοχής, με το υφιστάμενο. Ετσι έχουμε: 

 
 Για τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους, επιχώνεται το σκάμμα 

με θραυστό υλικό (3Α), σε στρώσεις των 0,25 m μέχρι 0,40 m 
κάτω από την τελική στάθμη της οδού. Ακολουθούν δύο 
στρώσεις πάχους 0,10 m από αδρανή κατά ΠΤΠ0150 και 
ΠΤΠ0155 (οι οποίες πληρώνονται στην τιμή της επαναφοράς 
ασφαλτικών οδοστρωμάτων μαζί με τις στρώσεις ασφαλτικού), 
ακολουθεί στρώση σκυροδέματος από C12/15 πάχους 0,10 m 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131 και τέλος τοποθετούνται δύο 
στρώσεις πάχους 0,05 m η κάθε μία με ασφαλτική στρώση 
βάσης (Α260) και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (Α265) 
αντίστοιχα με τις αντίστοιχες συγκολλητικές επαλείψεις. 
Εναλλακτικά προβλέπεται η αντικατάσταση της ασφαλτικής 
στρώσης βάσης πάχους 0,05m (Α260) με σκυρόδεμα C12/15. 
Όταν θα γίνεται αυτό μετά την στρώση ΠΤΠ0155 θα 
κατασκευάζεται στρώση σκυροδέματος C12/15 πάχους 0,15m 
οπλισμένη με δομικό πλέγμα Τ131 και μία ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας (Α265) πάχους 0,05m.  

 Επίχωση του σκάμματος σε χωματόδρομους μετά τον 
εγκιβωτισμό του σωλήνα με άμμο με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφής σε στρώσεις 0,25 m και με συμπύκνωση κάθε 
στρώσης τουλάχιστον 95% κατά την τροποποιημένη μέθοδο 
PROCTOR. 

 Για τους τσιμεντοστρωμένους δρόμους επιχώνεται το σκάμμα 
με θραυστό υλικό (3Α) μέχρι 0,25 m κάτω από την τελική 
στάθμη της οδού και στη συνέχεια υπολογίζεται πρώτα μία 
στρώση βάσης κατά ΠΤΠ0155 πάχους 0,10 m και τέλος 
στρώση σκυροδέματος από C12/15 πάχους 0,15 m οπλισμένο 
με δομικό πλέγμα Τ131. Στο παραλιακό τμήμα σε μήκος 
περίπου 80,0 m θα γίνει η αποκατάσταση με το άρθρο του 
πεζοδρομίου. 

 
 
4. Χάραξη στις αλλαγές διεύθυνσης - ειδικά τεμάχια καμπύλων 
 
Επειδή η χάραξη θα τοποθετηθεί στους υπάρχοντες δρόμους οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται από συνεχείς καμπύλες με μικρή ακτίνα καμπυλότητας με 
αποτέλεσμα η χάραξη να είναι μη τεταμένη για την αποφυγή τοποθέτησης 
συνεχώς ειδικών καμπύλων στις μικρές οριζοντιογραφικές ή κατακόρυφες 
γωνίες αλλαγής της διεύθυνσης της χάραξης χρησιμοποιούμε την κάμψη 
των σωλήνων. 
 
Ο σωλήνας δεν πρέπει να κάμπτεται παρά μόνο κατά την μία διεύθυνση. 
 
Στις περιπτώσεις που θα έχουμε μεγαλύτερη αλλαγή διεύθυνσης 
χρησιμοποιούμε ειδικά τεμάχια καμπύλων από HDPE πίεσης 10 ΑΤΜ. Τα 
τεμάχια αυτά εγκιβωτίζονται με σκυρόδεμα C12/15 (BLOCKS) για την 
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παραλαβή των δυνάμεων της ώθησης που προέρχεται από την αλλαγή της 
διεύθυνσης. 
 
Τα τεμάχια αγκύρωσης για οριζοντιογραφικές αλλαγές χαρακτηρίζονται 
τύπου Α. Θα χρησιμοποιήσουμε τους πέντε τύπους αγκυρώσεων. 
Λεπτομέρειες των διαστάσεων των σωμάτων αγκύρωσης καθώς και το 
διάστημα χρήσης του κάθε τύπου δίνονται στο σχέδιο της μελέτης. 
 
Τα ειδικά τεμάχια χρησιμοποιούνται για την σύνδεση των εξαρτημάτων με 
την σωληνογραμμή σε καμπύλες ή σε διακλαδώσεις αγωγών. 
 
Θα χρησιμοποιήσουμε τριών ειδών ειδικά τεμάχια. 
 

 Ειδικά τεμάχια από HDPE με πίεση λειτουργίας 10 ΑΤΜ τα οποία 
συνδέονται με θερμοσυγκόλληση (BULT WELDING) ή με 
ηλεκτρομούφα αντιστοίχου διαμέτρου με τους υπόλοιπους σωλήνες. 
Τα ειδικά τεμάχια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καμπύλες, ταυ, 
συστολικά κ.λ.π. 

 

 Χυτοσιδηρά. Τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια θα είναι ποιότητας 
τουλάχιστον GG25 οι δε διαστάσεις του θα ακολουθούν τα αντίστοιχα 
DIN θα χρησιμοποιηθούν στις συνδέσεις των σωλήνων και στις 
συνδέσεις των φρεατίων όπου δεν χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια 
από HDPE. 

 

 Τεμάχια από ελατό χυτοσίδηρο ή από σφαιροειδή γραφίτη 
(DUCTILE IRON). Τα ειδικά τεμάχια από ελατό χυτοσίδηρο θα είναι 
ποιότητας τουλάχιστον GGG40 οι δε διαστάσεις του θα ακολουθούν 
τα αντίστοιχα DIN θα χρησιμοποιηθούν σαν ειδικά τεμάχια στα 
φρεάτια – δικλείδων σαν ενωτικά όπου δεν χρησιμοποιηθούν ειδικά 
τεμάχια από HDPE.  

 

3.2 Φρεάτια σωληνωτού δικτύου 

 
Το σωληνωτό δίκτυο για την λειτουργία του απαιτεί την ύπαρξη φρεατίων τα 
οποία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών. Στο 
παρόν σωληνωτό δίκτυο θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω φρεάτια. 
 
 
3.2.1 Φρεάτια αερεξαγωγών (Φ.Α) 
 
Τα φρεάτια αερεξαγωγού τοποθετούνται: 
 
 στα υψηλά σημεία της χάραξης για την εξαγωγή του συσσωρευθέντα 

αέρα στο στάδιο της λειτουργίας ή στο στάδιο της αρχικής πληρώσεως 
του σωλήνα και την εισαγωγή του αέρα στο στάδιο της εκκένωσης. 
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 στα σημεία που έχουμε μεταβατικές καταστάσεις ροής από ελεύθερη 
ροή υπό πίεση ή και αντίθετα για την αποφυγή υπερπιέσεων ή 
υποπιέσεων.  

 
Θα χρησιμοποιήσουμε ένα τύπο φρεατίου αεραεξαγωγών εξωτερικών 
διαστάσεων 1,20 m x 1,80 m με αερεαξαγωγό ακαθάρτων διαμέτρου 2΄΄. 
 
Οι αεραεξαγωγοί που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι διπλής ενέργειας 
ΡΝ10, κατάλληλης για λειτουργία με λύματα, αποτελούμενη από α) ένα 
σώμα από πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοβάμβακα κινητής λειτουργίας 
κωνικού σχήματος και πλωτήρα αφρώδους πολυαιθυλενίου, για ταχεία 
εξαγωγή και εισαγωγή αέρα σε δίκτυα υπό πλήρωση ή εκκένωση 
(τουλάχιστον 150 m3/h σε διαφορική πίεση 0,2 bar και ικανότητα 
λειτουργίας μέχρι διαφορική πίεση 0,8 bar) και β) μία ανεξάρτητη βαλβίδα 
αυτόματης λειτουργίας συμπαγούς κατασκευής με σώμα από πολυαμίδιο, 
ενισχυμένο με υαλοβάμβακα, τύπου αυτοκαθαριζόμενου κυλιόμενου 
διαφράγματος, με αυτοκαθαριζόμενο στόμιο, επιφάνειας τουλάχιστον 12 
mm2. Σε ανεξάρτητο θάλαμο μη ερχόμενη σε επαφή με λύματα, για 
εξαγωγή αέρα υπό πλήρως ανεπτυγμένη πίεση. Θα είναι ελάχιστης πίεσης 
στεγανοποίησης 0,2 bar και ύψους όχι μεγαλύτερου των 50 cm για 
τοποθέτηση σε φρεάτιο λυμάτων. Στην αντίστοιχη τιμή το άρθρου το 
τιμολογίου περιλαμβάνεται κάθε αναγκαίο υλικό και εργασία. 
 
Όλα τα φρεάτια θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και 
σιδηρό οπλισμό Β500c θα φέρουν στρώμα υπόβασης από σκυρόδεμα 
C12/15. Ο ξυλότυπος δίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. Τα φρεάτια θα φέρουν 
οπή επίσκεψης με αντίστοιχο χυτοσιδηρό κάλυμμα από D.I κατηγορίας 
D400. Επίσης θα φέρει βαθμίδες για την προσέγγιση των οργάνων που 
τοποθετούνται εντός. 
 
Στα αντίστοιχα σχέδια δίνεται η συνδεσμολογία καθώς και το ελεύθερο 
ύψος που πρέπει να παραμείνει κενό περίπου 0,50 m του άξονα των 
σωλήνων από τον πυθμένα ώστε να είναι δυνατή η αποσυναρμολόγηση και 
η αντικατάστασή τους. Οι δικλείδες θα είναι τύπου πεταλούδας (WAFER ή 
LUG) κατά DIN 3202 από σφυρήλατο χυτοσίδηρο GGG40 DIN 1693, με 
χειροκίνητο μηχανισμό με γλώσσα εποξειδικά βαμμένη και άξονες 
ανοξείδωτους Χ20Cr13 κατά DIN 14021 και με ελαστική έδρα του δίσκου 
ενσωματωμένη εσωτερικά στον κορμό από EPDM, χωρίς ωτίδες. Η 
σύνδεση θα γίνει με ανοξείδωτους κοχλίες και με παρεμβολή ελαστικού 
πάχους 3 χλσ.  
 
 
3.2.2 Φρεάτια εκκένωσης 
 
Τα φρεάτια εκκένωσης θα κατασκευασθούν στο χαμηλότερο σημείο του 
δικτύου με σκοπό την εκκένωση σε περίπτωση: 
 

 Βλάβης του σωλήνα 

 Μερικής φράξης του σωλήνα 
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Η εκκένωση του αγωγού θα γίνεται στο θάλαμο λυμάτων με τη χρήση 
δικλείδων από το φρεάτιο δικλείδων και τη βοήθεια βυτιοφόρου ακαθάρτων 
(αποφρακτικού). 
 
Η συνδεσμολογία θα γίνει με ειδικά τεμάχια από PE δηλαδή ταυ και 
φλάντζα λαιμού για τη σύνδεση με τις δικλείδες. Η διάμετρος των ειδικών 
τεμαχίων θα είναι αντίστοιχη της διαμέτρου της σωληνογραμμής. 
 
Ο θάλαμος εκκένωσης θα έχει εξωτερικές διαστάσεις 2,00 m x 4,00 m και 
φρεάτιο (θάλαμος) δικλείδων εξωτερικών διαστάσεων 1,85 m x 2,50 m με 
ελάχιστο ωφέλιμο βάθος 1,60 m. 
 
Όλα τα φρεάτια θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και 
σιδηρό οπλισμό Β500c θα φέρουν στρώμα υπόβασης από σκυρόδεμα 
C12/15. Ο ξυλότυπος δίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. Τα φρεάτια εκκένωσης 
θα φέρουν οπή επίσκεψης με αντίστοιχο χυτοσιδηρό κάλυμμα από D.I 
κατηγορίας D400. Επίσης θα φέρει βαθμίδες για την προσέγγιση των 
οργάνων που τοποθετούνται εντός. Ο θάλαμος λυμάτων θα φέρει επίσης 
διπλό κάλυμμα από D.I. πάνω από τη λεκάνη. 
 
Στα αντίστοιχα σχέδια δίνεται η συνδεσμολογία καθώς και το ελεύθερο 
ύψος που πρέπει να παραμείνει κενό περίπου 0,50 m του άξονα των 
σωλήνων από τον πυθμένα ώστε να είναι δυνατή η αποσυναρμολόγηση και 
η αντικατάστασή τους. Οι δικλείδες θα είναι τύπου πεταλούδας (με ωτίδες) 
κατά DIN 3202 από σφυρήλατο χυτοσίδηρο GGG40 DIN 1693, με 
χειροκίνητο μηχανισμό & συνδυασμό γραναζιών (μειωτήρας) με γλώσσα 
εποξειδικά βαμμένη και άξονες ανοξείδωτους Χ20Cr13 κατά DIN 14021 και 
με ελαστική έδρα του δίσκου ενσωματωμένη εσωτερικά στον κορμό από 
EPDM, χωρίς ωτίδες. Η σύνδεση θα γίνει με ανοξείδωτους κοχλίες και με 
παρεμβολή ελαστικού πάχους 3 χλσ.  
 

3.3 Σωληνώσεις 

 
Για την κατασκευή του έργου θα χρησιμοποιηθούν: 
 

α. Αγωγοί πίεσης και ειδικά τεμάχια υψηλής πυκνότητας HDPE 3ης 
γενιάς (σ. 80 MRS 10, ΡΕ 100) πίεσης 10 ΑΤΜ για τον καταθλιπτικό 
αγωγό 

 
β. Σωλήνες από σωλήνες πιέσεως ελατού χυτοσίδηρου (DUCTILE 

IRON) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 κατηγορίας Κ9. 
 

3.4 Τεχνικό εναέριας διάβασης  
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Το τεχνικό εναέριας διάβασης θα εφαρμοστεί για τη διάβαση καταθλιπτικού 
αγωγού σε διάφορα τεχνικά ομβρίων ή για την διάβαση του αγωγού Λ στο 
χείμαρρο Δάφωνα.  
 
Ο σωλήνας που θα χρησιμοποιηθεί για την εναέρια διάβαση θα είναι πίεσης 
από ελατό χυτοσίδηρο (D.I.) ώστε να αντέχει στις καιρικές μεταβολές, στους 
βανδαλισμούς, στις καταπονήσεις αφού θα έχει τοποθετηθεί ακάλυπτος 
στον περιβάλλοντα χώρο. 
 
Στα δύο άκρα (αρχή και τέλος) όπου υπάρχει η αλλαγή του υλικού της 
σωλήνωσης από HDPE σε D.I. θα τοποθετηθούν τα ειδικά τεμάχια 
σύνδεσης. Η όλη σύνδεση πληρώνεται με ειδικό άρθρο του τιμολογίου 
«Σύνδεση αγωγού D.I. με τον HDPE στις εναέριες διαβάσεις». 
 
Στα δύο άκρα πριν και μετά την εναέρια διάβαση έχει υπολογισθεί ο αγωγοί 
να εγκιβωτισθούν με σκυρόδεμα C12/15 για πλάτος-ύψος-μήκος 
0,50x0,50x1,00m. 
 

3.5 Κατασκευή διάτρησης  

 
Στα σημεία που απαιτείται η κάθετη διέλευση των αγωγών αποχέτευσης 
(βαρύτητας ή καταθλιπτικών) από κωλύμματα όπως επενδεδυμένα ρέματα 
ή αποστραγγιστικοί τάφροι ή σιδηροδρομικές γραμμές, όπου το κόστος 
ανοικτής εκσκαφής με καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις είναι μεγαλύτερο 
από το κόστος της διάτρησης χρησιμοποιούμε την καταυθυνόμενη 
διάτρηση. 
 
Η κατευθυνόμενη υπόγεια διάτρηση απαιτεί την κατασκευή φωλεών 
διαστάσεων 2,0 m x 3,0 m στην αρχή και στο τέλος της προβλεπόμενης 
διάτρησης για τον καταβιβασμό των μηχανημάτων καθορισμού της πορείας 
αλλά και των διατρητικών μηχανημάτων. 
 
Πριν την έναρξη των εργασιών εντοπίζονται τα εμπόδια της διαδρομής της 
διάτρησης και γίνεται χαρτογράφηση της περιοχής με ειδικό σύστημα με 
ραντάρ και τηλενδείξεις κατασκευασμένο ειδικά για χρήση στην τεχνολογία 
Κατευθυνόμενης Διάτρησης. Το σύστημα αυτό δίνει μια τρισδιάστατη εικόνα 
του υπεδάφους στην οποία αποτυπώνεται η ακριβής θέση όλων των 
εμποδίων που βρίσκονται στην πορεία της διάτρησης (αγωγοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ύδρευσης κλπ). Κατά τον τρόπο αυτό προγραμματίζεται η διάτρηση με 
μεγάλη ακρίβεια και ασφάλεια.  
 
Κατόπιν γίνεται η κατευθυνόμενη διάτρηση με πρώτο στάδιο την διάνοιξη 
πιλοτικής οπής. Μέσα από το όρυγμα εισόδου διεισδύει στο έδαφος με 
κρούση και περιστροφή ο ειδικός μηχανισμός διάτρησης. Καθ' όλη την 
διάρκεια της πιλοτικής διάτρησης η ακριβής θέση (βάθος-κλίση και γωνία 
διείσδυσης) του μηχανισμού διάτρησης παρακολουθείται μέσω μιας ειδικής 
μονάδας Radio Detection unit). Όλες οι πληροφορίες μεταδίδονται στην 
κονσόλα ελέγχου που βρίσκεται στην κεντρική μονάδα και παρακολουθείται 
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από τους πλήρως εξειδικευμένους χειριστές του διατρητικού 
συγκροτήματος. Κάθε στιγμή οι χειριστές γνωρίζουν την ακριβή θέση του 
μηχανισμού διάτρησης και με κατάλληλους χειρισμούς τον οδηγούν στην εκ 
των προτέρων καθορισμένη πορεία μέχρι το όρυγμα εξόδου. 
 
Όταν ολοκληρωθεί η πιλοτική διάτρηση αφαιρείται ο μηχανισμός διάτρησης 
και στη θέση του τοποθετούνται ειδικά εξαρτήματα «κεφαλές» με τα οποία 
διευρύνεται σταδιακά η διάμετρος της διάτρησης μέχρι το επιθυμητό 
μέγεθος και τοποθετείται το χιτώνιο το οποίο αποτελείται από χαλύβδινο 
αγωγό ή σωλήνα από D.I. διαμέτρου μεγαλύτερης της διαμέτρου του 
αγωγού διέλευσης κατά το διάστημα ασφαλείας. Το πάχος αυτό εξαρτάται 
από το είδος του σωλήνα και την επιθυμητή κλίση που πρέπει να δώσουμε 
στο σωλήνα διέλευσης και δεν θα είναι μικρότερο των 10 cm. 
 
Μετά την τελική διάτρηση και σε όλο το μήκος τοποθετείται ο αγωγός 
διέλευσης στην επιθυμητή κλίση και το κενό μεταξύ χιτωνίου και καλύπτεται 
από σκυρόδεμα λεπτής σύνθεσης με ρευστοποιητή από C20/25. 
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3.6 Τεχνικό διάβασης ποταμού και ρεμάτων 

 
Κατά τη διάβαση του καταθλιπτικού αγωγού ΚΛ4 στο χείμαρρο Δάφνωνα 
για την προστασία από υποσκαφές κατασκευάζουμε κατάντη της διάβασης 
των σωληνογραμμών έναν τοίχο βαρύτητας από σκυρόδεμα C16/20 οι 
διαστάσεις του οποίου δίνονται σύμφωνα με το σχέδιο. Η στέψη του τοίχου 
θα είναι χαμηλότερη ή στο ίδιο ύψος με την ροή του ποταμού. 
 

3.7 Διάβαση του Δάφνωνα του αγωγού Λ 

 
Η διάβαση του αγωγού Λ στη γέφυρα του ποταμού Δάφνωνα θα γίνει με 
αγωγό DI διαμέτρου 0,40 m και θα αγκυρωθεί στα δύο τοιχεία της κοίτης 
(αριστερά και δεξιά) και θα υποστηριχθεί στα υπάρχοντα βάθρα στο πρώτο 
στο υψόμετρο 29,30 m (το βάθρο έχει υψόμετρο 29,10 m) και στο υψόμετρο 
29,16 m (το βάθρο έχει υψόμετρο 29,06 m). Στα βάθρα θα γίνει πλήρης 
αγκύρωση του αγωγού. Η διάβαση του αγωγού είναι ασφαλής επειδή για 
την διόδευση της πλημμύρας των 50 ετών η στάθμη του νερού ανάντη του 
τεχνικού θα ανέρχεται στο 28,37 m άρα υπάρχει πρόσθετη ασφάλεια 0,70 
m. Η πλημμύρα για 50 έτη επαναφοράς έχει υπολογισθεί σε 228,0 m3/s 
σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη καθορισμού της οριογραμμής του 
Δάφνωνα. 
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4. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ  

 

4.1 Γενική περιγραφή 

 
Θα κατασκευασθούν τέσσερα αντλιοστάσια τα Λ1, Λ2, Λ3 και Λ4. Το 
αντλιοστάσιο Λ1, θα αποκαλείται κύριο.  
 
Τα Λ2, Λ3 και Λ4 λόγω της μικρής δυναμικότητας και της στενότητας του 
υπάρχοντος χώρου θα κατασκευαστούν από προκατασκευασμένο φρεάτιο 
με ενσωματωμένες τις αντλίες. 
 
4.1.1 Κύριο Α/Σ 
 
Το κύριο Α/Σ αποτελείται α) από το θάλαμο του αντλιοστασίου δηλαδή από 
θάλαμο αντλιών και υποδοχής λυμάτων β) το φρεάτιο δικλείδων όπου θα 
τοποθετηθούν όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα (δικλείδες, ανεπίστροφα 
τεμάχια αποσυναρμολόγησης κλπ) και γ) τον υπέργειο οικίσκο εξοπλισμού 
στο οποίο θα τοποθετηθούν: 
 

 Η απόσμηση 

 Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος με την δεξαμενή πετρελαίου  

 Οι πίνακες Χ.Τ. με τον αυτοματισμό  
 
Οι διαστάσεις του θαλάμου και του φρεατίου δικλείδων δίνονται παρακάτω: 
 
Θάλαμος Α/Σ (εξωτερικές διαστάσεις) Φρεάτιο δικλείδων (εσωτερικές 
διαστάσεις) 
 
  3,70 m x 3,50 m 3,00 m x 3,50 m  
 
Ο πυθμένας θα κατασκευαστεί με πάχος 0,35 m η δε πλάκα επικάλυψης με 
πάχος 0,25 m. 
 
Όλα τα τοιχεία θα είναι οπλισμένα από σκυρόδεμα C20/25 και οπλισμό Β 
500c το δε υπόστρωμα του πυθμένα πάχους 0,10 m από άοπλο 
σκυρόδεμα C12/15. 
 
Tο φρεάτιο δικλείδων τοποθετείται στην έξοδο των λυμάτων είναι μικρού 
βάθους και φέρει δικλείδες, αντεπίστροφα, συλλέκτες και λοιπά υδραυλικά 
εξαρτήματα. 
 
Του φρεατίου δικλείδων θα κατασκευασθεί ο πυθμένας με πάχος 0,25 m τα 
τοιχεία με πάχος 0,25 m και η πλάκα επικάλυψης με πάχος 0,25 m. Ο 
πυθμένας θα φέρει υπόστρωμα πάχους 0,10 m από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15 και πάχος εξυγίανσης από θραυστό 0,25 m. Όλα τα υπόλοιπα 
τοιχεία θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και οπλισμό 
Β 500c. 
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Στο σημείο επαφής του φρεατίου δικλείδας με το Α/Σ θα φέρει κατά μήκος 
αποστραγγιστικό κανάλι πλάτους 0,10 m το οποίο θα καταλήγει στο άκρο 
σε φρεάτιο 0,30 m x 0,30 m. Τα συλλεγόμενα όμβρια νερά θα διοχετεύονται 
στο θάλαμο του Α/Σ αφού η σωλήνωση στην μεν αρχή φέρει σίφωνα για 
συγκράτηση των οσμών στο δε τέρμα θα φέρει αντεπίστροφο για την 
αποφυγή ανάστροφης λειτουργίας όταν η στάθμη του θαλάμου του Α/Σ 
ανέβει. 
 
Το φρεάτιο εξοπλισμού τοποθετείται στην αντίθετη πλευρά κατεύθυνσης 
από το φρεάτιο δικλείδων. Θα φέρει το Η/Ζ με τη δεξαμενή πετρελαίου τους 
πίνακες και την απόσμηση. 
 
Για την κατασκευή του Α/Σ του φρεατίου και του οικίσκου θα γίνουν όλες οι 
χωματουργικές εργασίες δηλαδή εκσκαφές, αποξηλώσεις, επιχώσεις, 
αποκαταστάσεις κλπ.  
 
Στο οπλισμένο σκυρόδεμα προβλέπουμε την πρόσθεση στεγανωτικού 
μάζας 3 kg/m3 και επιταχυντή σκλήρυνσης 1,5 kg/m3. 
 
Εσωτερικά ο θάλαμος Α/Σ θα επιχρισθεί έως την πλάκα επικάλυψης 
(πυθμένας, τοιχεία), ενώ έως το ύψος της άνω άντυγας του αγωγού εισόδου 
ο υγρός θάλαμος θα επαλειφθεί με εποξειδικό υλικό για προστασία από το 
θειικά. Εξωτερικά ο θάλαμος και το φρεάτιο δικλείδων και το φρεάτιο 
εξοπλισμού θα επικαλυφθεί με ασφαλτικό υλικό. Για την επίσκεψη των 
θαλάμων φρεατίων προβλέπονται στη πλάκα επικάλυψης οι παρακάτω 
οπές 
 

 Στο θάλαμο Α/Σ οπή 2,80 m x 1,0 m και 2,80 m x 0,9 m 

 Στο φρεάτιο δικλείδων οπή πλάτους 1,20 m και μήκους 3,0 m  
Οι οπές θα καλυφθούν με χυτοσιδηρά καλύμματα DI διαιρούμενα 
 
Το αντλιοστάσιο θα έχει αδιάκοπη λειτουργία όλο το χρόνο η οποία θα 
καθορίζεται με αυτόματο τρόπο με βασικό κριτήριο την στάθμη των 
λυμάτων στο φρεάτιο συγκέντρωσης. Η τροφοδότηση του Α/Σ θα γίνει από 
την ΔΕΗ με χαμηλή τάση 380V, ενώ προβλέπεται και η εγκατάσταση 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους το οποίο θα ενεργοποιείται αυτόματα στις 
περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ. 
 
Παντού προβλέπονται χαλύβδινες βαθμίδες επενδεδυμένες με συνθετικά 
υλικά για την επίσκεψη όλων των υπογείων έως το πυθμένα τους. 
 
 
4.1.2 Προκατασκευασμένα Α/Σ 
 
Τα προκατασκευασμένα αντλιοστάσια θα χρησιμοποιηθουν αντίστοιχα τα 
παρακάτω φρεάτια: 
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Για βάθος έως 3,0 m φρεάτιο από πολυαιθυλένιο διαμέτρου 1,0 m και θα 
εφαρμοστεί στο Α/Σ Λ2 και Λ3 με ενσωματωμένο βαννοστάσιο εντός του 
φρεατίου.  
 
Για βάθη μεγαλύτερα θα χρησιμοποιήσουμε φρεάτια από GRP.  
 
Ανάλογα την παροχή και το σωλήνα κατάθλιψης της αντλίας θα 
χρησιμοποιήσουμε: 
 

 Για αγωγό DN 80 φρεάτιο εσωτερικής διαμέτρου 1,40 m και θα 
εφαρμοστεί στα Α/Σ Λ4 και Λ 

 Για αγωγό DN 80 φρεάτιο εσωτερικής διαμέτρου 1,80 m και θα 
εφαρμοστεί στο Α/Σ Π 

 
α. Α/Σ Λ2, Λ3 

 
Το προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο αποτελείται από φρεάτιο 
υδατοστεγανό και συμπαγές από πολυαιθυλένιο πυκνότητας τουλάχιστον 
0,94 gr/cm2 σε μέγιστη θερμοκρασία 60ο C όγκου 400 lt και λαιμό από ΡΕ 
βάθους 2,77 m (Λ2) και 2,28 m (Λ3). Το Α/Σ θα εγκιβωτισθεί σε σκυρόδεμα 
C12/15 πάχους 0,20 m καθώς και πλάκα θεμελίωσης από C16/20 πάχους 
0,25 m και πλάκα επικάλυψης πάχους 0,20 m όπου θα τοποθετηθεί και το 
κάλυμμα του φρεατίου κατηγορίας DN 400 κυκλικό από D.I. Φ80 ή 
χυτοσιδηρό DI διαστάσεων 0,80 m x 0,80 m. Στο φρεάτιο θα τοποθετηθούν 
δύο αντλίες και τα εξαρτήματα που θα αναφερθούν παρακάτω και το οποίο 
θα φέρει πυθμένα κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να αυτοκαθαρίζεται μετά 
τον κύκλο λειτουργίας των αντλιών και επιπλέον να μπορούν να 
επικάθονται οι βάσεις (πέλματα) των αντλιών.  
 
Το προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο θα φέρει: 

 Σωλήνα εισαγωγής των λυμάτων DN 150 στο καθορισμένο βάθος 
ώστε σε συνδυασμό με την αντίστοιχη έκκεντρη συστολή να γίνει η 
σύνδεση με τον αποχετευτικό αγωγό DN 250 

 Οπή για διέλευση των καλωδίων 
 Δύο ανεξάρτητες εσωτερικές καταθλιπτικές σωληνώσεις από 

ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου DN 50 οι οποίες θα φέρουν βάνα και 
αντεπίστροφες βαλβίδες τύπου μπάλας καθώς και το συλλέκτη DN 
50/DN 50 με σύνδεσμο DN 50 για τη σύνδεση με τον εξωτερικό 
καταθλιπτικό αγωγό HDPE 110 10 ATM. 

 Δύο αντλίες ακαθάρτων υποβρύχιου τύπου (μία κύρια και μία 
εφεδρική), με πτερωτή να φέρει πολτοποιητή (κοπτήρα) από χάλυβα 
υψηλής χρωμιώσεως για τον τεμαχισμό των στερεών σε διαστάσεις 
μικρότερες των 15 χλσ.  

 
Το Α/Σ θα εγκιβωτισθεί σε σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,20 m καθώς και 
πλάκα θεμελίωσης από C16/20 πάχους 0,25 m και πλάκα επικάλυψης 
πάχους 0,20 m όπου θα τοποθετηθεί και το κάλυμμα του φρεατίου 
κατηγορίας DN 400 κυκλικό από D.I. Φ80 ή χυτοσιδηρό DI διαστάσεων 0,80 
m x 0,80 m. 
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β. Α/Σ Λ4 

 
Τα προκατασκευασμένα αντλιοστάσια θα είναι υδατοστεγανά και συμπαγή 
από GRP (glass-fibre reinforced polymer) σύμφωνα με τα ISO2797 (roving 
of glass fibre), ISO2559 (chopped strand mat) και ISO2113 (woven roving), 
τα δε φύλλα GRP θα περιέχουν γυαλί με ελάχιστη περιεκτικότητα 25% 
ξηρού βάρους και ρητίνη με ελάχιστη περιεκτικότητα 35% ξηρού βάρους και 
θα είναι καλυμμένα από προστατευτική ελαστική επίστρωση (gelcoat) 
ελάχιστου προφίλ 0,2 mm, με σκοπό την εγκατάσταση δύο αντλιών και των 
εξαρτημάτων που θα αναφερθούν παρακάτω και το οποίο θα φέρει 
πυθμένα κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να αυτοκαθαρίζεται μετά τον 
κύκλο λειτουργίας των αντλιών και να μπορούν να επικάθονται οι βάσεις 
(πλέγματα) των αντλιών. Το προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο θα φέρει: 

 Φρεάτιο εσωτερικής διαμέτρου 1,40 m και ύψους 2,65 m για το Λ3 και 
4,30 m για το Λ 

 Σωλήνα εισαγωγής των λυμάτων στο καθορισμένο βάθος για 
σύνδεση με τον αποχετευτικό αγωγό 

 Οπή για διέλευση των καλωδίων Φ110 
 
Θα φέρουν δύο ανεξάρτητες εσωτερικές καταθλιπτικές σωληνώσεις από 
ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου DN 50 με καμπύλη και σωλήνωση για τη 
σύνδεση με το φρεάτιο δικλείδων. 
 
Θα φέρουν αντλίες ακαθάρτων (μία κύρια και μία εφεδρική) υποβρύχιου 
τύπου, με πτερωτή να φέρει πολτοποιητή (κοπτήρα) από χάλυβα υψηλής 
χρωμιώσεως για τον τεμαχισμό των στερεών σε διαστάσεις μικρότερες των 
15 χλσ παροχής 
 
Το Α/Σ θα εγκιβωτισθεί σε σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,25 m καθώς και 
πλάκα θεμελίωσης από C16/20 πάχους 0,25 m και πλάκα επικάλυψης 
πάχους 0,20 m όπου θα τοποθετηθεί και το κάλυμμα του φρεατίου 
κατηγορίας DN 400 κυκλικό από D.I. Φ80 ή σιδηρό διαστάσεων 0,80 m x 
0,80 m. 
 
Σε κάθε Α/Σ το PILLAR θα είναι υπαίθριο. Το Η/Ζ η δεξαμενή καυσίμου και 
η απόσμηση θα τοποθετηθούν σε υπόγειο φρεάτιο εξοπλισμού εσωτερικών 
διαστάσεων 3,0 m x 2,2 m. Το φρεάτιο θα έχει τοιχεία πάχους 0,30 m, 
πλάκα πυθμένα πάχους 0,35 m και πλάκα επικάλυψης 0,25 m η οποία θα 
φέρει μία οπή διαστάσεων 2,5 m x 1,2 m και θα κατασκευασθεί από 
οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και Β500c και θα φέρει υπόστρωμα από 
σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,10 m και στρώση εξυγίανσης από θραυστό 
πάχους 0,50 m. 
 
Για το Α/Σ Λ4 το φρεάτιο θα έχει εσωτερικές διαστάσεις 1,50 m x 1,90 m και 
καθαρό ύψος 1,50 m και θα φέρει κάλυμμα χυτοσιδηρό DI 1,0 m x 0,75 m. 
 
Τα τοιχεία των φρεατίων θα είναι από σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένα με 
Β500c και πάχους 0,25 m. Ο πυθμένας θα φέρει εξωμαλυντική στρώση 
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από σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,10 m και υπόστρωμα από θραυστό υλικό 
πάχους 0,25 m. 
 

4.2 Οικίσκος αντλιοστασίων  

 
Για την κάλυψη και ασφάλεια των ηλεκτρικών πινάκων των αυτοματισμών 
της οριζόντιας σωληνογραμμής και των ηλεκτρικών συστημάτων 
απόσμησης και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα κατασκευαστεί ο 
οικίσκος αντλιοστασίων. 
 
Για το κύριο Α/Σ Λ1 ο οικίσκος θα έχει εξωτερικές διαστάσεις 4,2 m x 4,0 m 
και μέσο ύψος 3,1 m με επικλινή στέγη. 
 
Ο οικίσκος θα κατασκευαστεί από τοιχοποιία η οποία θα φέρει περιμετρικά 
ανοίγματα (φεγγίτες) διαστάσεων 0,50 m x 0,60 m έκαστος. 
 
Επίσης θα φέρουν σιδερένια πόρτα διαστάσεων 2,20 m x 2,0 m και 
παράθυρο 1,50 m x 1,20 M από σιδηρές κατασκευές με περσίδες ώστε να 
επιτυγχάνεται ο αερισμός. 
 
Η πλάκα επικάλυψης θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C 20/25 
με περιμετρικούς δοκούς σε υποστυλώματα 0,40 x 0,40 m. Στο άνω ύψος 
του παραθύρου θα κατασκευαστεί σενάζ. Ο οικίσκος θα θεμελιωθεί σε 
περιμετρικές πεδιλοδοκούς 0,60 x 0,25 από οπλισμένο σκυρόδεμα το δε 
υπόλοιπο δάπεδο θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και 
σιδηρό πλέγμα.  
 
Οι φεγγίτες θα καλυφθούν με σιδηρό υαλοστάσιο και θα επενδυθούν με 
υαλοπίνακες πάχους 3 χλσ. Οι τοίχοι θα επιχρισθούν εσωτερικά-εξωτερικά 
και μετά θα χρωματισθούν με πλαστικό. Η πλάκα οροφής θα επικεραμωθεί 
με κολυμβητά κεραμίδια. 
 
Για την διαμόρφωση του χώρου δράσης θα απαιτηθεί η κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης καθαρού ύψους 1,20 Μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και 
σιδηρό οπλισμό S500s. Ο τοίχος θα φέρει εξομαλυντική στρώση από 
C12/15 λεπτομέρεια της διατομής του τοίχου δίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τον οικίσκο δίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο. 
 
Για το Α/Σ Λ4 ο οικίσκος θα είναι προκατασκευασμένος με ελάχιστες 
διαστάσεις πλάτους 2,40 m – 2,60 m και μήκους από 5,0 m έως 6,0 m. 
 
Το υλικό που θα κατασκευασθεί είναι δομικά από ανοξείδωτο χάλυβα 
κοιλοδοκούς και πλήρωση από σάντουιτς με πάνελ πολιουρεθάνιου πάχους 
40 mm και αμφίπλευρη κάλυψη των κοιλοδοκών. 
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Ο οικίσκος θα φέρει: 
 

 Σύστημα απορροής ομβρίων της οροφής 

 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση (πρίζες, φωτισμός, εσωτερικός και 
εξωτερικός) 

 Πόρτα εισόδου, θυρίδες εξαερισμού Η/Ζ με περσίδες (εισόδου και 
εξόδου) και ανεμιστήρας 

 Δάπεδο εργοταξιακό πάχους 0,30 m από ελαφρό οπλισμένο 
σκυρόδεμα 
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