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6.2. Πανόραμα .......................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
6.3. Πρινές ............................................................................................. 20 
6.4. Γεράνι ................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
6.5. Ατσιπόπουλο - Βιολί Χαράκι . Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
 ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 
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Πρινές ............................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

Πανόραμα ....................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
Πρινές ............................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
Γεράνι ............................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
Ατσιπόπουλο - Βιολί Χαράκι .............. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
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1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

1.1. Γεωγραφική Θέση 
 
Οι οικισμοί της μελέτης βρίσκονται στη βόρεια Κρήτη, στο Νομό Ρεθύμνης. 
 
 

1.2. Διοικητική υπαγωγή 
 
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτη (ακριβέστερα Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, νόμος 
3852/2010) η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, η οποία 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ο οποίος, με τη σειρά του, 
περιλαμβάνει τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ. 
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Βάσει της μελέτης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 
ΦΩΚΑ» (ΡΟΙΚΟΣ - ΗΛΙΔΑ και Μεγρέμης) δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται το κεντρικό 
αποχετευτικό δίκτυο των οικισμών Γεράνι, Πρινέ, Ατσιπόπουλο, Βιολί Χαράκι και η σύνδεσή 
τους με το ΚΕΛ Ρεθύμνου. 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την Οριστική Υδραυλική Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης 
των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης του υπολοίπου των συνεκτικών τμημάτων των 
παραπάνω οικισμών, όπως και του οικισμού Πανόραμα, και την σύνδεσή τους με το 
κατασκευαζόμενο κεντρικό δίκτυο που αναφέρθηκε παραπάνω. 
 
Η μελέτη ανατέθηκε με βάση την απόφαση 243/2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) που εγκρίθηκε για 
το νόμιμο με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1187/21-12-2012 από τον Γενικό Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα συνεργαζόμενα γραφεία «Αλεξία Τσούνη» 
(Υδραυλικές Μελέτες) και «Αναστάσιος Αθανασόπουλος» (Μελέτες Η/Μ). 
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

3.1. Τοπογραφικά δεδομένα 
 
Μας διατέθηκε σε ψηφιακή μορφή η αποτύπωση κλ. 1:500 του συνόλου των οικισμών. Οι 
αποτυπώσεις είχαν εκπονηθεί από το γραφείο «Στυλιανός Ξεζωνάκης» στο πλαίσιο της 
μελέτης «Οριζοντιογραφική και Υψομετρική Αποτύπωση του Υφισταμένου Δικτύου των 
Οικισμών Βιολί Χαράκι-Ατσιπόπουλο και Πανόραμα» και οι αντίστοιχες για τους οικισμούς 
Πρινέ και Γεράνι που εκπονήθηκαν για λογαριασμό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ρεθύμνου. Από την αποτύπωση έλειπε το δυτικά από το ρέμα τμήμα του οικισμού που 
συμπληρώθηκε από τα φύλλα κλ. 1:5000 της ΓΥΣ. 
 

3.2. Κεντρικό δίκτυο 
 
Από τον κατασκευαστή του κεντρικού δικτύου (Κ/Ξ ΕΡΓΟ ΑΕ και ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΕ) κύριο Ρούλιο, τον οποίο και ευχαριστούμε, μας διατέθηκαν σε ψηφιακή μορφή οι 
οριζοντιογραφίες των κεντρικών συλλεκτήρων των οικισμών, ενώ όσον αφορά τις 
μηκοτομές παρουσιάστηκαν ελλείψεις όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα: 
 

No ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 2 TROPOPOIHSI mikotomis SA6 ATSIPOPOULOU.dwg ΟΚ 

2 
4 TROPOPOIHSH MIKOTOMIS SG1-SG2-SG3 

GERANIOU1 ME YPSOMETRA APO Aggeli.dwg 
ΟΚ 

3 
6 EPIMETRISI MIKOTOMI SG1-SG2-SG3 - SG4 

GERANIOU1 ME YPSOMETRA APO Aggeli.dwg 
ΟΚ 

4 
7 EPIMETRISI MIKOTOMI SP1 & AGOGOY METAFORAS 
AGB1 PRINE OK.dwg 

Α) ΣΠ 1: Λείπει το 

τερματικό φρεάτιο ΣΠ17 Το 
υψόμετρο ελήφθη από τη 

Μελέτη  
Β) ΣΠ2 : Λείπει το 

κατασκευαστικό σχέδιο. 

Ελήφθη της μελέτης 

5 8 EPIMETRISI MIKOTOMI KAT1,KAT2 & KAT4.dwg ΟΚ 

6 
9 EPIMETRISI MIKOTOMI SA5,SA6 

ATSIPOPOPOYLO.dwg 

ΣΑ5 Ατσιπόπουλο ΟΚ 

Σ6 από Νο1 

7 
10 EPIMETRISI MIKOTOMI SA1,SA2,SA3,SA4 

ATSIPOPOYLO.dwg 

ΣΑ4 Ατσιπόπουλο ΟΚ 
Σ1,Σ2 και Σ3 λείπουν. 

Ελήφθησαν από την 

μελέτη. 

8 
11 EPIMETRISI MIKOTOMI GRHGORIOU LAMPRAKI 
ATSIPOPOYLO.dwg 

ΟΚ 

 

3.3. Δευτερεύοντα δίκτυα 
 
Πολλές χρήσιμες πληροφορίες και υποδείξεις για τον οικισμό Ατσιπόπουλο μας έδωσε ο 
Πρόεδρος κύριος Αλέξανδρος Παπαλεξάκης, τον οποίο και ευχαριστούμε. 
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4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

4.1. Πληθυσμιακά στοιχεία οικισμών 
 
Ακολουθούν τα στοιχεία του πραγματικού πληθυσμού των οικισμών από τις απογραφές 
των ετών 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 για τις κοινότητες που μας 
ενδιαφέρουν στα πλαίσια αυτής της μελέτης. 
 

Πίνακας 1: Πραγματικός πληθυσμός επιλεγμένων κοινοτήτων της Δημοτικής 
Ενότητας Νικηφόρου Φωκά 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

Ατσιπόπουλον, το 

600 542 469 

462 645 1429 1.364 

Βιολί Χαράκι, το 64 253 661 2.772 

Πανόραμα, το 31 53 260 400 

Γεράνιον, το 389 375 367 370 439 613 823 

Πρινές, ο 481 457 360 350 395 582 841 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για το έτος 2011: 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-census2011 και Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) για τα έτη 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001: 
http://www.eetaa.gr/metaboles/apografes.html. 
 

4.2. Επεξεργασία πληθυσμιακών στοιχείων οικισμών 
 
Με δεδομένη την γεωγραφία, την τοπογραφία και τα υφιστάμενα δίκτυα στους παραπάνω 
οικισμούς, το Γεράνι, ο Πρινές και το Πανόραμα μελετούνται χώρια και στο καθένα 
σχεδιάζεται ξεχωριστό δίκτυο, ενώ στο Ατσιπόπουλο και στο Βιολί Χαράκι σχεδιάζεται ενιαίο 
δίκτυο, οπότε μελετούνται μαζί. Συνεπώς, για τις ανάγκες της μελέτης, οι πληθυσμοί των 
οικισμών Ατσιπόπουλο και Βιολί Χαράκι αθροίζονται. 
 
Με δεδομένο ότι σε όλους τους οικισμούς παρατηρείται συνεχής μείωση του πληθυσμού 
από το 1951 έως το 1971 και συνεχής αύξηση του πληθυσμού από το 1981 έως το 2011, 
και επιπλέον, με δεδομένο ότι το Πανόραμα εμφανίζεται πρώτη φορά στην απογραφή του 
1981, επιλέγεται να χρησιμοποιηθούν τα πληθυσμιακά στοιχεία των απογραφών 1981 έως 
2011 για την σωστή εκτίμηση των πληθυσμών σχεδιασμού των έργων. 
 
Με βάση τα παραπάνω, ο Πίνακας 1 διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Πίνακας 2: Επεξεργασμένος πραγματικός πληθυσμός επιλεγμένων κοινοτήτων 

της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 1981 1991 2001 2011 

Ατσιπόπουλον, το 
526 898 2.090 4.136 

Βιολί Χαράκι, το 

Πανόραμα, το 31 53 260 400 

Γεράνιον, το 370 439 613 823 

Πρινές, ο 350 395 582 841 

 
 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-census2011
http://www.eetaa.gr/metaboles/apografes.html
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4.3. Πληθυσμιακές μεταβολές οικισμών 
 
Οι πληθυσμιακές μεταβολές των παραπάνω οικισμών και τα αντίστοιχα ποσοστά 
μεταβολής, παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 3. 
 

Πίνακας 3: Πληθυσμιακές μεταβολές επιλεγμένων κοινοτήτων της Δημοτικής 
Ενότητας Νικηφόρου Φωκά 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 1981   1991   2001   2011 

Ατσιπόπουλον, το 

526   898   2.090   4.136 Βιολί Χαράκι, το 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ   372   1.192   2.046   

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %   70,72%   132,74%   97,89%   

Πανόραμα, το 31   53   260   400 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ   22   207   140   

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %   70,97%   390,57%   53,85%   

Γεράνιον, το 370   439   613   823 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ   69   174   210   

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %   18,65%   39,64%   34,26%   

Πρινές, ο 350   395   582   841 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ   45   187   259   

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %   12,86%   47,34%   44,50%   

 
 

4.4. Εκτίμηση πληθυσμών σχεδιασμού των έργων 
 

Οι πληθυσμοί αιχμής που θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό των έργων, θα είναι ο 
πληθυσμός του έτους προβολής 2033 για τα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα (20ετια από 
σήμερα) και ο πληθυσμός του έτους προβολής 2053 για τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων 
(40ετία από σήμερα). 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρούμενες πληθυσμιακές τάσεις από τα ως άνω στατιστικά 
στοιχεία και αφού μελετήθηκαν οι αντικειμενικές συνθήκες της περιοχής και ελήφθησαν 
υπόψη οι υποδείξεις των τοπικών παραγόντων του Δήμου, με κριτήριο δυναμικότητας 
οικισμού και προοπτικών ανάπτυξης αυτού, εκτιμήθηκε ότι θα συνεχιστεί μεν η αύξηση 
των πληθυσμών αλλά με τον μικρότερο μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης από όλους όσους 
καταγράφηκαν τη δεκαετία 2001-2011 (3,4%). 
 
Επιπρόσθετα, για την θερινή αύξηση, λαμβάνεται συντελεστής μεταβολής πληθυσμού 
30%. 
 
Οι ανά κατηγορία μελλοντικοί πληθυσμοί αιχμής που θα χρησιμοποιηθούν για τον 
σχεδιασμό των έργων προκύπτουν με βάση τις παραπάνω παραδοχές, και με εφαρμογή 
της σχέσης του ανατοκισμού: 
 

Πν = Πο ( 1 + α ) ν 
 
όπου: 
Πο : Ο πληθυσμός στον χρόνο αφετηρίας , t = To 
Πν : Ο πληθυσμός στον χρόνο μετά ν έτη , t = To + v 
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α   : Μέση ετήσια αύξηση του πληθυσμού 
 
Βάσει των όσων περιγράφηκαν ως άνω προκύπτουν τα αποτελέσματα των πληθυσμιακών 
μεταβολών που παρατίθενται στον Πίνακα 4. 
 

Πίνακας 4. Μελλοντικοί πληθυσμοί σχεδιασμού 
 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΡΑ 20ΕΤΙΑ 40ΕΤΙΑ 

ΠΛΗΘ. 2011 ΠΛΗΘ. 2013 ΠΛΗΘ. 2033 ΠΛΗΘ. 2053 

 Χειμώνας Θέρος Χειμώνας Θέρος Χειμώνας Θέρος 

Ατσιπόπουλο 
4.136 4422 5749 8630 11220 16844 21897 

Βιολί Χαράκι 

Πανόραμα 400 428 556 835 1085 1629 2118 

Γεράνι 823 880 1144 1717 2233 3352 4357 

Πρινές 841 899 1169 1755 2281 3425 4452 

 
 

4.5. Υπολογισμός παροχών σχεδιασμού 
 
Στο παρόν Κεφάλαιο πραγματοποιείται ο υπολογισμός των παροχών ακαθάρτων για τις 
διάφορες περιόδους σχεδιασμού του έργου. 
 
4.5.1. Μέση υδατική κατανάλωση 
 
Η υδατική κατανάλωση εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις από περιοχή σε περιοχή και 
επηρεάζεται από το κλίμα, το επίπεδο ζωής, την ύπαρξη ή όχι δικτύου αποχέτευσης, τις 
δραστηριότητες των κατοίκων (εμπορικές, βιομηχανικές, τουριστικές), τη διαθεσιμότητα 
των υδατικών πόρων, τις πιέσεις του δικτύου ύδρευσης, την ποιότητα του νερού, το κόστος 
του νερού και τη συνολική πολιτική διαχείρισης του συστήματος υδροδότησης. 
 
Η υδατική κατανάλωση στους οικισμούς της μελέτης θεωρείται σχεδόν αποκλειστικά 
οικιακής προέλευσης. Στην οικιακή παροχή συμπεριλαμβάνονται και γενικές καταναλώσεις 
(σχολεία, νηπιαγωγεία, εμπορικά καταστήματα κλπ). 
 
Οι διάφορες συνιστώσες της κατανάλωσης εκφράζονται με το δείκτη της μέσης ημερήσιας 
κατανάλωσης ανά κάτοικο q’E (lt/κατ/ημ). 
 
Στον ελληνικό χώρο οι τυπικές τιμές της οικιακής κατανάλωσης κυμαίνονται από 150 l/κ/d 
για μικρούς οικισμούς έως 350 l/κ/d για μεγάλες πόλεις, με μέση και συνηθέστερα 
χρησιμοποιούμενη τιμή τα 250 l/κ/d, τιμή που υιοθετείται και στην παρούσα μελέτη για 
τη χειμερινή και θερινή περίοδο σχεδιασμού (θεωρείται ότι θα παραμείνει σταθερή στις 
διάφορες περιόδους σχεδιασμού του έργου). 
 
 
 
4.5.2. Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων (μέση ειδική παροχή σχεδιασμού 
ακαθάρτων) 
 
Οι εκτιμήσεις των παροχών ακαθάρτων βασίζονται στις αντίστοιχες παροχές υδατικής 
κατανάλωσης, αφού αφαιρεθούν οι ποσότητες που δεν καταλήγουν στο δίκτυο 
αποχέτευσης. Οι ποσότητες αυτές, που συνήθως οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης 
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ομβρίων, διατίθενται για πότισμα κήπων, πλατειών, κοινοτικών χώρων, πλύσιμο 
αυτοκινήτων και δρόμων κλπ. Οι υπόλοιπες ποσότητες, οι οποίες καταλήγουν στην 
αποχέτευση, εκτιμώνται σαν σταθερό ποσοστό των καταναλώσεων ύδρευσης, το οποίο 
εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες. 
 
Σύμφωνα με τις ελληνικές προδιαγραφές (Π.Δ.696/74), για το σχεδιασμό δικτύων 
ακαθάρτων, το ποσοστό της υδατικής κατανάλωσης που καταλήγει στα ακάθαρτα 
λαμβάνεται 80%, τιμή που υιοθετείται και στην παρούσα μελέτη. Άρα qE = 0,8*q’E = 0,8 
X 250 l/κ/d = 200 λίτρα ανά κάτοικο ανά ημέρα. 
 
Η Ε.ΥΔ.Α.Π (1985) συνιστά γενικά ποσοστό 85%, εκτός από παραθεριστικές περιοχές και 
τις περιοχές υψηλής εισοδηματικής τάξης, όπου συνιστά ποσοστό 80%. 
 
4.5.3. Μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων 
 
Η μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων QΗ είναι ουσιαστικά η μέση παροχή της ημέρας με 
τη μεγαλύτερη κατανάλωση και εκφράζεται συναρτήσει της μέσης ημερήσιας παροχής 
ακαθάρτων QE επί τον συντελεστή ημερήσιας αιχμής λ1. 
 
Το εύρος των εποχιακών διακυμάνσεων μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με το μέγεθος 
του δικτύου ύδρευσης (μικρές ή μεγάλες πόλεις) και εξαρτάται από τις εποχιακές 
διακυμάνσεις της κατανάλωσης που σχετίζονται άμεσα με τις κλιματικές μεταβολές 
(συχνότερη ατομική κατανάλωση για πόση και υγιεινή, πότισμα κήπων, κατάβρεγμα 
δρόμων και βεραντών κλπ) και τις εποχιακές μετακινήσεις του εξυπηρετούμενου 
πληθυσμού (εσωτερικός ή εξωτερικός τουρισμός - παραθερισμός). 
 
Ο συντελεστής ημερήσιας αιχμής λ1, σύμφωνα με τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία, 
κυμαίνεται συνήθως από 1,1 - 2,0 για μεγάλα έως μεσαία αστικά κέντρα και τουριστικές 
περιοχές ή συνοικίες με σημαντική ανάπτυξη κήπων. 
 
Για την περιοχή των οικισμών μελέτης, λαμβάνεται τιμή λ1 = 1,5 που κρίνεται 
ικανοποιητική και ασφαλής για το σχεδιασμό του συγκεκριμένου έργου. 
 
Η μέγιστη ημερήσια παροχή λυμάτων προκύπτει ως: 
 

qΗ = 1,5 X qE 
δηλ. 
qΗ = 1,5 X 200 = 300 λίτρα ανά ημέρα ανά κάτοικο 
 
4.5.4. Μέγιστη στιγμιαία παροχή ακαθάρτων (παροχή αιχμής) 
 
Αποτελεί το στιγμιαίο μέγιστο της παροχής κατά την ημέρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση. 
Δίνεται από τη σχέση  QΡ = λ2 * QΗ όπου λ2 ο συντελεστής στιγμιαίας αιχμής. Ο 
συντελεστής αιχμής είναι μέγεθος στατιστικό και εκφράζεται σαν συνάρτηση της 
επιθυμητής ποιότητας λειτουργίας του δικτύου (της πιθανότητας να μην υπερβαίνει η 
πραγματική παροχή την παροχή σχεδιασμού), του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και 
διαφόρων λειτουργικών παραμέτρων. 
 
Για πρακτικούς λόγους και με βάση διάφορες παραδοχές προέκυψε μια σειρά εμπειρικών 
τύπων για τον υπολογισμό του συντελεστή αιχμής, οι πιο διαδεδομένες από τις οποίες είναι 
οι εξής : 
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- λ2 = 5 / (Π /1.000) 0,17   (σχέση Gifft, προτείνεται από την Ε.ΥΔ.Α.Π) 
 
- λ2 = 1,5 + 2,5 / QΗ   3  (Ελληνικές προδιαγραφές: Π.Δ.696/74), σχέση που 

εφαρμόζεται και στην παρούσα μελέτη. 
 
4.5.5. Πρόσθετες εισροές 
 
Για τον ορθό υπολογισμό της παροχής σχεδιασμού των δικτύων ακαθάρτων, πρέπει να 
γίνεται εκτίμηση και των πρόσθετων (ή παρασιτικών) εισροών στο δίκτυο από τα υπόγεια 
ή τα όμβρια ύδατα. 
 
Τα υπόγεια νερά εισέρχονται στο δίκτυο ακαθάρτων κυρίως μέσω των αρμών και των 
κατασκευαστικών ατελειών των σωληνώσεων και των φρεατίων (διηθήσεις). Το 
μεγαλύτερο ποσοστό των διηθήσεων οφείλεται σε κακής κατασκευής ιδιωτικούς αγωγούς 
αποχέτευσης και στις άτεχνες συνδέσεις τους με τους αγωγούς του δικτύου. 
 
Τα όμβρια εισέρχονται στο δίκτυο ακαθάρτων κυρίως μέσω παρανόμων συνδέσεων (από 
αυλές ή οροφές σπιτιών) και των καλυμμάτων των φρεατίων χωρίς καλή εφαρμογή. Σε 
γενικές γραμμές πάντως οι εισροές ομβρίων εξαρτώνται ουσιαστικά από την 
αποτελεσματικότητα της επιτήρησης του δικτύου από την αρμόδια υπηρεσία. 
 
Οι κύριες παράμετροι που επηρεάζουν τις διηθήσεις υπογείων νερών που εισρέουν στο 
δίκτυο ακαθάρτων είναι: 
• το ύψος του υδροφόρου ορίζοντα 

• η διαπερατότητα του εδάφους 
• το υλικό των αγωγών, η τεχνολογία σύνδεσης αυτών και γενικότερα η ποιότητα 

κατασκευής του δικτύου 
 
Στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης πλαστικών σωλήνων όπως στην παρούσα μελέτη, η 
σύνδεση των αγωγών πραγματοποιείται μέσω κατάλληλου ελαστικού δακτυλίου και 
θεωρητικά προσφέρεται η μέγιστη στεγανότητα σε σχέση με αγωγούς από άλλα υλικά. 
 
Γενικά, όσο πιο σύγχρονο και καλής ποιότητας & κατασκευής είναι ένα αποχετευτικό δίκτυο 
τόσο μικρότερη είναι η παροχή των παρασιτικών εισροών, οι οποίες ακολουθούν φυσικά 
τις εποχιακές διακυμάνσεις του υπόγειου ορίζοντα και των βροχοπτώσεων. Το καλοκαίρι 
δηλαδή οι πρόσθετες εισροές στο δίκτυο ελαχιστοποιούνται σε αντίθεση με την παροχή 
ακαθάρτων που μεγιστοποιείται. Η ασυμπτωτική αυτή συνάρτηση των παρασιτικών 
εισροών με τις μέγιστες παροχές ακαθάρτων (χειμώνας-καλοκαίρι) είναι ένα ευνοϊκό 
γεγονός για την ασφάλεια των αποχετευτικών δικτύων και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά 
υπ΄ όψιν κατά το σχεδιασμό αυτών (αποφυγή υπερδιαστασιολόγησης). 
 
Στη διεθνή βιβλιογραφία δίνονται διάφοροι τρόποι και μέθοδοι για την εκτίμηση των 
πρόσθετων εισροών λόγω διηθήσεων: 
 
i. Με αναγωγή στη μονάδα μήκους και στη μονάδα διαμέτρου του αγωγού και τιμές 

μεταξύ 0,5 έως 5,0 m3/d/km/cm. Το μήκος του δικτύου ακαθάρτων μπορεί να 
εκτιμηθεί από τη σχέση L/F=0,2 km/ha, όπου L το μήκος δικτύου σε km και F η έκταση 
της περιοχής σε ha. 

ii. Με αναγωγή στη μονάδα επιφανείας και τιμές μεταξύ 2,5 έως 50,0 m3/d/ha.  
iii. Με αναγωγή στη μονάδα μήκους του δικτύου και τιμές μεταξύ 5 έως 200 m3/d/km. 
iv. Με ενιαία ποσοστιαία έκφραση επί της παροχής ακαθάρτων. 
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Στον Ελληνικό χώρο έχουν πραγματοποιηθεί περιορισμένες έρευνες και μετρήσεις για τον 
προσδιορισμό των παρασιτικών εισροών και έτσι δεν υπάρχουν κάποιες τυπικές τιμές ή 
σχέσεις για το σχεδιασμό των δικτύων. 
 
Καθοδηγητικές τιμές για τις παρασιτικές εισροές για τον Ελληνικό χώρο έχει δώσει μόνον η 
ΕΥΔΑΠ (1985), τις οποίες χρησιμοποιούν και οι περισσότεροι μελετητές για το σχεδιασμό 
των έργων αποχέτευσης: 
 
Με βάση την αποχετευόμενη έκταση: 
• Για περιοχές υψηλού υδροφόρου ορίζοντα προτείνει qδ =0,30 l/sec/ha 
• Για περιοχές χαμηλού υδροφόρου ορίζοντα προτείνει qδ =0,22l/sec/ha 
 
Με ποσοστό επί της παροχής αιχμής των ακαθάρτων: 
• Προσαύξηση 30% για περιοχές υψηλού υδροφόρου ορίζοντα 
• Προσαύξηση 20% για περιοχές χαμηλού υδροφόρου ορίζοντα 
 
Στην παρούσα μελέτη, βάσει των τοπικών συνθηκών της περιοχής των οικισμών μελέτης, 
οι πρόσθετες εισροές υπολογίζονται ως ποσοστό της παροχής αιχμής και συγκεκριμένα 
λαμβάνεται προσαύξηση 15% του συντελεστή αιχμής. 
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5. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι παραδοχές σχεδιασμού και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. 
 
 

5.1. Υδραυλική επίλυση 
 
 
5.1.1. Γενικά 
 
Ο σχεδιασμός του δικτύου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ.696/74 
(άρθρο 209), λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις τοπικές συνθήκες της περιοχής μελέτης και τους 
σύγχρονους κανόνες και εξελίξεις της τεχνολογίας παρομοίων έργων. 
 
 
5.1.2. Αγωγοί βαρύτητας 
 
Σύμφωνα με την παγκόσμια πρακτική παρομοίων έργων, για τους υδραυλικούς 
υπολογισμούς ομοιόμορφης ροής αγωγών κυκλικής διατομής, με μερική πλήρωση, 
χρησιμοποιείται η σχέση του Manning: 
 
Q = A x V (m3/s)  V  =  1/n  *  R 2/3  *  S ½    (4.1.) 

 
όπου: Q  η παροχή σε m3/s 

A η υγρά διατομή σε m2 
V  η ταχύτητα ροής σε m/sec 

           R  η υδραυλική ακτίνα σε m 
           S  η κλίση του πυθμένα σε m/m 
           n  ο συντελεστής τραχύτητας κατά Manning. 
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες των WPCF & ASCE (1976) ο συντελεστής τραχύτητας για το 
σχεδιασμό έργων αποχέτευσης λαμβάνεται στο διάστημα 0,011 έως 0,015, για τα συνήθη 
χρησιμοποιούμενα υλικά αγωγών όπως αγωγοί από σκυρόδεμα, αμιαντοτσίμεντο και PVC. 
 
Στην παρούσα μελέτη ο συντελεστής τραχύτητας λαμβάνεται n=0,016 (Κ=1/n=62,50), 
κατόπιν γενικής αρχής που εφαρμόζεται καθ’ όλη την Ελληνική επικράτεια. 
 
Η παραπάνω τιμή φαίνεται αρκετά συντηρητική για νέους σωλήνες από PVC, οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη. Με δεδομένο όμως ότι ο υδραυλικός σχεδιασμός 
του δικτύου πραγματοποιείται με περίοδο σχεδιασμού την 40ετία (έτος 2040), η τιμή αυτή 
κρίνεται ασφαλής για την υπερκάλυψη παραγόντων που επηρεάζουν δυσμενώς την 
τραχύτητα των αγωγών όπως: 
• Η επικάθιση στερεών και η δημιουργία επιστρώματος (film) στα τοιχώματα των 

αγωγών. 
• Η κακή ευθυγράμμιση των αγωγών κατά την κατασκευή ή λόγω διαφορικών 

καθιζήσεων. 
• Οι συνδέσεις των σωλήνων και οι πλευρικές ιδιωτικές συνδέσεις. 
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5.1.3. Καταθλιπτικοί αγωγοί 
 
Ο υπολογισμός των γραμμικών απωλειών σε αγωγούς υπό πίεση πραγματοποιείται με τη 
σχέση Darcy - Weisbach: 
 

g2

v
*

D

L*f
H

2

f =         (4.2) 

 
όπου f ο συντελεστής τριβών που εξαρτάται από το υλικό του σωλήνα και το είδος της 
ροής και υπολογίζεται με τη σχέση Colebrook - White: 
 

]
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51.2

70.3
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f

1 S +−=          (4.3) 

 
όπου  R = ο αριθμός Reynolds (V*D/v ) 
  V = η ταχύτητα ροής 
  D = η διάμετρος σωλήνα  
  ΚS = η τραχύτητα σωλήνα 
  v = κινηματική συνεκτικότητα (1.10x10-6 m2/sec) 
  g = επιτάχυνση της βαρύτητας (9.81 m/sec2) 
 
Ο συντελεστής τραχύτητας Κs λαμβάνεται 0.10 mm για τους πλαστικούς αγωγούς και 
1.0mm για τους μεταλλικούς αγωγούς. Η αυξημένη τιμή συντελεστή τραχύτητας 
λαμβάνεται γιατί έχει διαπιστωθεί ότι στην περίπτωση μεταφοράς λυμάτων ύστερα και 
μετά από κάποιο διάστημα, στα τοιχώματα των αγωγών δημιουργείται γλοιώδης 
επίστρωση που τείνει να αυξήσει την ισοδύναμη τραχύτητα. 
 
Ο υπολογισμός των τοπικών απωλειών πραγματοποιείται με τη σχέση: 
 

 )
g2

V
K(=ΔΗ

2

                (4.4.) 

 
όπου    Κ = συντελεστής τοπικών απωλειών οι τιμές του οποίου 

        λαμβάνονται από τον Πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Κ 

90ο γωνία 0.3 

45ο γωνία 0.2 

Είσοδος 0.5 

Έξοδος 1.0 

Ταυ 0.5 

Συρταρωτή βάννα ανοικτή 0.1 

Αντεπίστροφο 1.5 

Συστολή (d1/d2=1.25) 0.1 

Διαστολή (d1/d2=0.8) 0.1 

 
Για τους κεντρικούς καταθλιπτικούς αγωγούς μεγάλου μήκους (>300m) λαμβάνεται ΔΗκ = 
10-15% Ηf (αναλόγως του μήκους). 
 
Ο υπολογισμός των ολικών απωλειών στον αγωγό δίνεται τελικά από τη σχέση: 
 
Ηt = ΔΗ + Ηf        (4.5) 
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5.1.4. Ελάχιστη διάμετρος αγωγών 
 
Ως ελάχιστη διάμετρος για το δίκτυο βαρύτητας των ακαθάρτων λαμβάνεται αυτή των 
200mm (Π.Δ. 696/74, άρθρο 209, παράγρ. 6β). 
 
 
5.1.5. Eπιτρεπόμενη πλήρωση αγωγών 
 
Οι αγωγοί του δικτύου σχεδιάζονται ως αγωγοί με ελεύθερη επιφάνεια. Τα μέγιστα 
επιτρεπόμενα ποσοστά πλήρωσης σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς (Π.Δ. 696/74, 
άρθρο 209 §α), που χρησιμοποιούνται και στην παρούσα μελέτη δίνονται στον παρακάτω 
Πίνακα: 
 
 

 

Κατηγορία αγωγών 

Μέγιστος λόγος 

πλήρωσης (y/D) 

Νέοι αγωγοί ακαθάρτων διαμέτρου 20 έως 40 cm 0,50 

Νέοι αγωγοί ακαθάρτων διαμέτρου 50 έως 60 cm 0,60 

Νέοι αγωγοί ακαθάρτων διαμέτρου > 60 cm 0,70 

Παλιοί αγωγοί αποχέτευσης, των οποίων ελέγχεται η 
παροχετευτικότητα 

 
0,80 

 
Πίνακας 5. Μέγιστη επιτρεπόμενη πλήρωση αγωγών ακαθάρτων 

 
 

5.1.6. Ταχύτητες ροής 
 
Οι ελληνικές προδιαγραφές (ΠΔ 696/1974, άρθρο 209 §ε) καθορίζουν ως μέγιστη ταχύτητα 
ροής στα δίκτυα βαρύτητας την τιμή των 6,0m/sec. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία 
και εμπειρία για την αποφυγή φαινομένων όπως διάβρωση των αγωγών, αστάθειες ροής 
κά, είναι σκόπιμο η ταχύτητα ροής στους αγωγούς να μην υπερβαίνει τα 3,0m/sec. 
 
Το όριο των 3,0m/sec υιοθετείται και στην παρούσα μελέτη και είναι επιτεύξιμο χωρίς την 
απαίτηση ειδικών τεχνικών έργων όπως αναβαθμοί, φρεάτια πτώσης κ.α.  
 
Από την άλλη πλευρά η εμφάνιση πολύ μικρών ταχυτήτων ροής, έχει αποτέλεσμα την 
καθίζηση στερεών υλικών στον πυθμένα και την προοδευτική δημιουργία αποθέσεων στους 
αγωγούς. 
 
Τυπικές τιμές της ελάχιστης ταχύτητας εφαρμογής σε αγωγούς αποχέτευσης κυμαίνονται 
από 0,45 μέχρι 0,80 m/sec, με συνηθέστερη τιμή 0,60 m/sec για το 1/10 της 
παροχετευτικότητας της πλήρους διατομής (QΠ). 
 
Ο πραγματικός σκοπός του καθορισμού ελαχίστων ταχυτήτων είναι να «αυτοκαθαρίζονται» 
συχνά οι εναποθέσεις που δημιουργούνται με τις χαμηλές παροχές. 
 
 
5.1.7. Κλίσεις αγωγών 
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Κατά το σχεδιασμό των αγωγών αποχέτευσης, κατά κανόνα ακολουθείται η κλίση του 
εδάφους. Αυτό όμως δεν είναι δυνατό σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν οι δρόμοι 
έχουν πολύ μικρές κλίσεις ή είναι πρακτικά οριζόντιοι, και ακόμα σε ορισμένες περιπτώσεις, 
όταν η χάραξη ακολουθεί κατεύθυνση αντίθετη με αυτή που επιβάλλει η κλίση του δρόμου. 
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι αγωγοί τοποθετούνται με ελάχιστη κλίση, η οποία 
εξασφαλίζει ικανοποιητική ταχύτητα αυτοκαθαρισμού. 
 
Οι Ελληνικές Προδιαγραφές (Π.Δ. 696/74, άρθρο 209 §στ) συνιστούν οι ελάχιστες κλίσεις 
των αγωγών να καθορίζονται σε τρόπο ώστε η ταχύτητα που αντιστοιχεί στο 10% της 
παροχετευτικότητας του αγωγού (Q/Q0=0,10) να υπερβαίνει τα 0,3 m/sec, προκειμένου 
για αγωγούς ακαθάρτων. 
 
Για Q/Q0=0,10 ισχύει V/V0=0,54, για μεταβλητό συντελεστή τραχύτητας, οπότε η πιο πάνω 
ελάχιστη ταχύτητα αντιστοιχεί σε ταχύτητα πλήρωσης V0 = 0,56 m/sec. Από τη σχέση του 
Manning υπολογίζονται οι ελάχιστες κλίσεις για συνήθεις διαμέτρους αγωγών αποχέτευσης, 
που φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

Δ
ιά

μ
ε
τ
ρ

ο
ς 

(m
m

) 

Αγωγοί ακαθάρτων 
Ελάχιστη ταχύτητα 0.56 m/s και n=0.015 

Ελάχιστη κλίση 
(m/km) 

Επιτρεπόμενη 
πλήρωση 

(y/D) 

Αντίστοιχη  
παροχή 

(l/s) 

200 3.80 0.5 7.0 

250 2.80 0.5 10.9 

300 2.20 0.5 15.7 

350 1.80 0.5 21.5 

400 1.50 0.5 28.0 

500 1.10 0.6 59.8 

600 0.89 0.6 87.9 

700 0.72 0.7 153.0 

800 0.60 0.7 200.0 

900 0.52 0.7 253.0 

1000 0.45 0.7 312.0 

 
Πίνακας 6. Ελάχιστες επιτρεπόμενες κλίσεις αγωγών ακαθάρτων 

 
Στους καταθλιπτικούς αγωγούς οι ελάχιστες επιτρεπόμενες κλίσεις είναι οι εξής: 
 

• Ανερχόμενοι αγωγοί κατά τη φορά της ροής: Ελάχιστη κλίση = 0.001. 
• Κατερχόμενοι αγωγοί κατά τη φορά της ροής: Ελάχιστη κλίση = 0.004. 

 
Στην παρούσα μελέτη εφαρμόζονται αντίστοιχα οι ελάχιστες κλίσεις 0.002 και 0.005, υπέρ 
της ασφαλείας. 
 
 
5.1.8. Αποτελέσματα υδραυλικών υπολογισμών 
 
Τα αποτελέσματα των Υδραυλικών Υπολογισμών των δικτύων βαρύτητας και των 
καταθλιπτικών αγωγών με τις παραδοχές των προηγουμένων κεφαλαίων παρουσιάζονται 
αναλυτικά στα Παραρτήματα Α και Β. 
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5.2. Τεχνικές προδιαγραφές 
 
 
5.2.1. Θέση και βάθος τοποθετήσεως αγωγών 
 
Οι αγωγοί αποχέτευσης τοποθετούνται συνήθως στους άξονες των οδών. Ο χώρος κάτω 
από τα πεζοδρόμια καταλαμβάνεται κατά κανόνα από αγωγούς άλλων οργανισμών κοινής 
ωφέλειας (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. ύδρευση κ.λ.π.). Στην παρούσα μελέτη οι αγωγοί θα 
τοποθετηθούν στους άξονες των οδών, με εξαίρεση τους αγωγούς των περιμετρικών οδών, 
οι οποίοι τοποθετούνται στα άκρα των οδών και προς την πλευρά του οικισμού. 
 
Το βάθος τοποθέτησης των αγωγών ακαθάρτων καθορίζεται από το βάθος εξόδου των 
αποχετευτικών γραμμών των οικοδομών που είναι προς αποχέτευση. Πέρα από αυτό, το 
βάθος τοποθέτησης εξαρτάται ακόμα από: 
 
α. Την ανάγκη δημιουργίας ανεκτών κλίσεων κατά μήκος των οδών με μικρή κλίση. 
β. Την εξασφάλιση ενός ελαχίστου ύψους επιχώσεως. 
 
Το ελάχιστο βάθος άντυγας αγωγού ακαθάρτων λαμβάνεται στην παρούσα μελέτη 1.50 
m. Το βάθος αυτό εξασφαλίζει την οικονομικότητα του έργου όσον αφορά τις εκσκαφές. 
Επιπλέον, επαρκεί για την προστασία του αγωγού από τη διέλευση βαρέων οχημάτων και 
είναι ικανοποιητικό για την αποχέτευση των οικοδομών, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται 
από τους πολεοδομικούς όρους η χρήση κατοικίας στα υπόγεια. Το ως άνω ελάχιστο βάθος 
επελέγη κατόπιν συνεννόησης της ομάδας μελέτης με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 
Το προμετρούμενο πλάτος εκσκαφής απέχει 25 εκ. από την παρειά του αγωγού με 
κατακόρυφα πρανή. 
 
 
5.2.2. Επιλογή υλικού σωλήνων 
 
Οι βαρυτικοί αγωγοί ακαθάρτων κυκλικής διατομής, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
κατασκευάζονται από προκατασκευασμένους σωλήνες. Παλαιότερα, οι πλέον διαδεδομένοι 
αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων κατασκευάζονταν από αργιλοπυριτικούς σωλήνες. 
Αργότερα άρχισαν να χρησιμοποιούνται και σωλήνες από αμιαντοτσιμέντο, ενώ τα 
τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται στις πλείστες περιπτώσεις αγωγοί από σκληρό PVC. 
Χυτοσιδηροί σωλήνες δεν χρησιμοποιούνται, εκτός από ειδικές περιπτώσεις περιορισμένης 
έκτασης έργων (π.χ. καταθλιπτικοί αγωγοί). 
 
Σύμφωνα με τη σύγχρονη, διεθνή και εγχώρια εμπειρία και πρακτική παρόμοιων έργων και 
για λόγους οικονομικότητας του έργου, στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται και 
προδιαγράφονται σωλήνες από σκληρό PVC-u100 σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 476 
(σειρά 41), ISO DIS 4435 και DIN 19534. 
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Στην Ελλάδα, κατασκευάζονται πλαστικοί σωλήνες από το 1970 βάσει προδιαγραφών 
(ΥΠ.Δ.Ε., ΕΛΟΤ). Για δίκτυα ακαθάρτων χρησιμοποιούνται κυρίως σωλήνες από σκληρό 
πολυβινυλοχλωρίδιο (uPVC), σε διάφορες κλάσεις αντοχής (σειρές 41, 51, 81) και σε 
ονομαστικές διαμέτρους 20 έως 63cm. Τα τελευταία χρόνια κατασκευάζονται και σωλήνες 
μεγαλύτερων διαμέτρων που φτάνουν μέχρι τα 120cm. 
 
Οι σωλήνες από PVC διατίθενται στο εμπόριο σε μήκη μέχρι 6.0m. Η σύνδεση αυτών γίνεται 
μέσω ειδικής διαμόρφωσης στα άκρα (μούφες) με παρεμβολή ελαστικού δακτυλίου για 
στεγανοποίηση. Για τον εγκιβωτισμό των σωλήνων χρησιμοποιείται άμμος (σειρές 41 και 
51) ή/και σκυρόδεμα (σειρά 81). 
 
Τα βασικότερα πλεονεκτήματα των πλαστικών σωλήνων είναι το πολύ μικρό βάρος 
(πυκνότητα σκληρού PVC 1400 kg/m3), το μικρό πλήθος και η ικανοποιητική στεγανότητα 
των αρμών και η πολύ καλή αντοχή στη χημική διάβρωση. 
 
Οι καταθλιπτικοί αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από σκηλρό πολυαιθυλένιο (HDPE) 
τρίτης γενιάς ονομαστικής πίεσης 10 atm και σε ειδικά σημεία του έργου, όπου οι αγωγοί 
είναι εμφανείς (π.χ. διελεύσεις γεφυρών) θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα. 
 
Οι συσκευές εισαγωγής – εξαγωγής αέρα, δικλείδες κλπ. πρέπει να είναι αντιστοίχων 
προδιαγραφών για ακάθαρτα ύδατα. 
 
 
5.2.3. Επιχώσεις ορυγμάτων 
 
Τα ορύγματα επιχώνονται με αμμοχάλικο με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% 
(τροποποιημένη δοκιμασία proctor). Σε περιπτώσεις όπου το όρυγμα σχεδιάζεται σε 
ασφαλτοστρωμένους και τσιμεντροστρωμένους δρόμους ή πλακόστρωτα προβλέπεται η 
αποκατάσταση του οδοστρώματος. 
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Λεπτομέρειες των επιχώσεων δίνεται στο αντίστοιχο τυπικό σχέδιο για τέσσερις 
περιπτώσεις: 

1. Τυπική διατομή για την εφαρμογή σε χωματόδρομο. 
2. Τυπική διατομή για την εφαρμογή σε ασφαλτόδρομο. 
3. Τυπική διατομή για την εφαρμογή σε τσιμεντόδρωμο. 
4. Τυπική διατομή για την εφαρμογή σε πλακόστρωτο. 

 
Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζει δύο υποενότητες: 

α) Βάθος υπεράνω του ανωραχίου H>0.80 
β) Βάθος υπεράνω του ανωραχίου H<0.80 

Για βάθος υπεράνω του ανωραχίου του αγωγού Η<0,80 γίνεται εγκιβωτισμός του αγωγού 
σε σκυρόδεμα. 
Σε περίπτωση διάβασης του αγωγού από οχετό ή γέφυρα αυτός θα αναρτάται από το 
φορέα με άγκιστρα. 
 
 
5.2.4. Φρεάτια αγωγών βαρύτητας 
 
Για τον έλεγχο και την καλή λειτουργία του αγωγού προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων 
στις θέσεις συμβολής των αγωγών ή αλλαγής οριζοντιογραφικής διεύθυνσης ή κατά μήκος 
κλίσης και διαμέτρου. 
 
Τα φρεάτια επίσκεψης και συντήρησης, έστω και αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, 
τοποθετούνται το πολύ ανά 60 μ. 
 
Στην παρούσα μελέτη προβλέπονται τρεις τύποι φρεατίων Τ1, Τ2 και Τ3. 
 
Για ορύγματα με βάθος εκσκαφής μεγαλύτερο των 2.5 m προβλέπεται κατασκευή φρεατίου 
τύπου Τ1 με καθαρό ύψος κυλινδρικού σώματος 2.10 m ενώ για την κάλυψη της υπόλοιπης 
υψομετρικής διαφοράς σχεδιάζεται λαιμός φρεατίου κυλινδρικής μορφής εσωτερικής 
διαμέτρου 0.60 m, πάχους κυλινδρικών τοιχίων 0.20 m κατασκευασμένος από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C 16/20 με σιδηρό οπλισμό από δομικό πλέγμα και με εσωτερική επίχριση από 
πατητή τσιμεντοκονία, αφού έχει προηγηθεί εσωτερική και εξωτερική στεγανωτική 
επάλειψη με ασφαλτικό υλικό. 
 
Για ορύγματα με βάθος εκσκαφής μικρότερο ή ίσο των 2.50 m (Βάθος ροής 2.40 m) 

προβλέπεται κατασκευή φρεατίου τύπου Τ2 με καθαρό ύψος κυλινδρικού σώματος 
κυμαινόμενο από 0.50 m έως 2.10 m. 
 
Τα φρεάτια των δυο πρώτων (Τ1, Τ2) τύπων είναι κυλινδρικής μορφής με εσωτερική 
διάμετρο σώματος 1.20 m, πάχους κυλινδρικών τοιχωμάτων 0,20 m, πάχους πυθμένα 0.20 
m, πάχος πλάκας επικάλυψης 0.20 m κατασκευασμένα με οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 με 
σιδηρό οπλισμό τοιχίων από δομικό πλέγμα και πλάκας πυθμένα και πλάκα επικάλυψης με 
χάλυβα κατηγορίας S500s, ενώ εσωτερικά επιχρίονται στους αρμούς με πατητή 
τσιμεντοκονία. 
 
Τα φρεάτια τύπου Τ3 είναι κυλινδρικής μορφής με εσωτερική διάμετρο 1.20 m και λοιπά 
στοιχεία αυτά των ως άνω κατηγοριών και σε περιπτώσεις που οι τοπογραφικές συνθήκες 
επιβάλλουν πτώσεις της ροής μεγαλύτερες των 0,50 m προβλέπεται τεχνικό πτώσεως 
(φρεάτιο Τ3) το οποίο κατασκευάζεται με αγωγό 160 mm εγκιβωτισμένο με σκυρόδεμα 
από δύο καμπύλες προσαρμογής και από ημιταύ διακλάδωσης. 
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Τα φρεάτια καλύπτονται με κυλινδρικό χυτοσίδηρο κάλυμμα διαμέτρου 0.60 m ενώ η 
κάθοδος σ’ αυτά γίνεται με σιδηρές βαθμίδες πακτωμένες στο σκυρόδεμα και 
τοποθετημένες ανά 0.30 m. Επίσης τα λούκια των φρεατίων επαλείφονται με στεγανωτικό 
υλικό με βάση τις εποξειδικές ρητίνες. 
 
 
5.2.5. Φρεάτια καταθλιπτικών αγωγών 
 
Κατασκευάζονται οι παρακάτω τύποι: 

Α) Φρεάτιο εκκένωσης. 
Β) Φρεάτιο αεροβαλβίδας. 
Γ) Φρεάτιο θραύσεως πιέσεως στο πέρας των καταθλιπτικών αγωγών. 

 
Τα φρεάτια θα είναι ορθογωνικής μορφής, πάχους τοιχωμάτων 0,20 m, πάχους πυθμένα 
0.20 m, πάχος πλάκας επικάλυψης 0.20 m κατασκευασμένα με οπλισμένο σκυρόδεμα 
C16/20 με σιδηρό οπλισμό τοιχίων από δομικό πλέγμα και πλάκας πυθμένα και πλάκα 
επικάλυψης με χάλυβα κατηγορίας S500s. 
 
Εσωτερικά επιχρίονται με πατητή τσιμεντοκονία. Εξωτερικά επαλείφονται με στεγανωτικό 
υλικό με βάση τις εποξειδικές ρητίνες. 
 
Τα φρεάτια δίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο μαζί με τα σώματα αγκυρώσεως που θα 
τοποθετούνται σε αλλαγές διεύθυνσης μεγαλύτερες των 11ο, ή μεγάλες κλίσεις. 
 
 
5.2.6. Οικιακές συνδέσεις 
 
Κατασκευάζονται βάσει των προτύπων της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου Αθηναίων. 
 
 
5.2.7. Σώματα αγκύρωσης καταθλιπτικών αγωγών 
 
Σε ένα δίκτυο πιέσεως στα σημεία αλλαγής διεύθυνσης ή κλίσης, διακλαδώσεων, 
συστολών, τερματισμού, δικλείδων κλπ αναπτύσσονται δυνάμεις εκτροπής λόγω της 
μεταβολής της ορμής όταν το νερό κινείται ή λόγω της πίεσης σε στατική λειτουργία. 
 
Επίσης σε ευθυγραμμίες με μεγάλη κλίση κατά μήκος χρειάζονται αγκυρώσεις λόγω του 
βάρους. 
 
 
  



ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΕ ΤΗΣ ΔΕ Ν.ΦΩΚΑ 

 

ΤΕΥΧΟΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - Σελ. 20 

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ 

 

6.1. Γενικά - Φιλοσοφία σχεδιασμού 
 
Οι μελετούμενοι οικισμοί παρόλη τη γενική κλίση τους προς τα κατάντη παρουσίασαν 
πολλές δυσκολίες κατά το σχεδιασμό του δευτερεύοντος δικτύου όπως: 

Τυφλά στενά με ανάποδη κλίση.Υφέσεις και εξάρσεις οι οποίες σε συνδυασμό με την 
στενότητα των δρόμων και τη δόμηση κάνουν τις βαθιές εκσκαφές εξαιρετικά 
προβληματικές.Τέλος το μικρό βάθος τοποθέτησης του κεντρικού δικτύου όπου το 
βάθος δεν ξεπερνά τα 1,5 με 2,0 m. 

Τα παραπάνω προβλήματα αντιμετωπίστηκαν με την τοποθέτηση μικρών αντλιοστασίων 
τα οποία μπορούν να κατασκευασθούν τμηματικά ή και καθόλου, αφήνοντας μικρά 
μεμονωμένα τμήματα εκτός του δικτύου. 
 
Παρόλη την παραπάνω αντιμετώπιση μερικά (μικρά) τμήματα του κεντρικού δικτύου 
χρειάστηκε να ανακατασκευασθούν όπως φαίνεται στα σχέδια. 
 

6.2. Πρινές 
 
Αποτελείται από: 

• 12200 m αγωγούς βαρύτητας διαμέτρου Φ200 από uPVC σειράς 41 

• 774 m καταθλιπτικούς αγωγούς από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης 
γενιάς ως κάτωθι: 

o Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm 471 m 
o Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm 303 m 

• Επτά (7) αντλιοστάσια χωρίς ανωδομή με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
Παροχή 
(l/sec) 

Διάμετρος 
Καταθλιπτικού 

(mm) 
Μήκος (m) 

Μανομετρικό 
Αντλιοστασίου 

(m) 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-1 4.18 90 70.00 17.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-2 0.99 63 301.00 36.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-3 0.24 63 42.00 6.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-4 0.25 63 100.00 7.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-5 0.30 63 28.00 6.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-6 5.54 90 76.00 11.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-7 7.72 90 157.00 21.00 

 

ΡΕΘΥΜΝΟ 12/10/2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

Γ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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