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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:     
Κατασκευή  έργων  αποχέτευσης  ακαθάρτων  στην 
περιοχή Μακρύ Γιαλού (Καραπαναγιώτη-Σκαμανδρίου)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.773,15 € χωρίς τον Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα μελέτη με τίτλο :  Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στην 
περιοχή Μακρύ Γιαλού (Καραπαναγιώτη-Σκαμανδρίου),  αφορά την κατασκευή 
αποχετευτικού  δικτύου  στις  οδούς  Καραπαναγιώτη  &  Θεοφίλου  Χατζημιχαήλ  . 
Συνοπτικά κατασκευάζονται τα παρακάτω έργα:
•  Δίκτυο αποχέτευσης στην οδό Καραπαναγιώτη,   επί του νοτίου πεζοδρομίου της 

οδού σε τρία διακριτά και αυτοτελή τμήματα,  συνολικού μήκους 200,00 μμ, (εκ 
των οποίων 62,00 μμ σε διάμετρο αγωγού Φ200 & τα υπόλοιπα 138,00 μμ σε 
διάμετρο  αγωγού  Φ160)   με  την  παράλληλη  αντικατάσταση του  υφιστάμενου 
αγωγού  ύδρευσης.  Ο  αγωγός  ύδρευσης  είναι  τοποθετημένος  επί  του 
πεζοδρομίου ταυτίζεται στο μεγαλύτερο μήκος του  με την προτεινόμενη όδευση 
του νέου υπό κατασκευή δικτύου αποχέτευσης.  Κατά την διάρκεια κατασκευής 
των  έργων  αποχέτευσης  το  δίκτυο  ύδρευσης  της  οδού  Καραπαναγιώτη  θα 
απομονωθεί και η υδροδότηση των ιδιοκτησιών θα γίνει προσωρινά με εναέριο 
δίκτυο, έως την κατασκευή  νέου δικτύου ύδρευσης. 

• Δίκτυο αποχέτευσης στην οδό Θεοφίλου Χατζημιχαήλ,  στην διασταύρωση αυτής 
με  την  Οδό Στρατή  Παρασκευαϊδη,   προκειμένου  να  συνδεθεί  το  υφιστάμενο 
αποχετευτικό  δίκτυο  των  εργατικών  κατοικιών  της  Καλλιθέας  με  το  δίκτυο 
ακαθάρτων.  Το  αποχετευτικό  δίκτυο  των  εργατικών  κατοικιών  της  Καλλιθέας 
σήμερα  αποχετεύει  σε  παντορροικό  αγωγό  μέσω  του  αύλειου  χώρου  του 
Σχολείου.   Το  δίκτυο  ακαθάρτων  διέρχεται  κάθεται  από  την  οδό  Θεοφίλου 
Χατζημιχαήλ και μέσου πεζόδρομου με σκαλοπάτια (παράλληλα του Σχολείου) 
καταλήγει στο δίκτυο της οδού Σίμου Χουτζαίου. Συνολικά κατασκευάζονται 40,00 
μμ δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάμετρο δικτύου Φ200. Η όδευση & η 
μηκοτομή  του  νέου  δικτύου  θα  προκύψει  μετά  από  διερευνητικές  τομές 
προκειμένου να εντοπισθεί ο υφιστάμενος αποχετευτικός αγωγός των εργατικών 
κατοικιών Καλλιθέας. Το μέσος βάθος τοποθέτησης του νέου δικτύου εκτιμάται σε 
2,60 μ.  

• Καθαιρείται & ανακατασκευάζεται τμήμα τσιμεντοδρόμου  στην Σκάλα Λουτρών.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης στην οδό Καραπαναγιώτη γίνεται επί του 
νοτίου πεζοδρομίου λόγω της ύπαρξης άλλων δικτύων που καθιστούν αδύνατη την 
διέλευση των παροχών αποχέτευσης των ιδιοκτησιών (προς νότο) για σύνδεση στο 
αποχετευτικό αγωγό ακαθάρτων της οδού.
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Τα  υφιστάμενα  δίκτυα  ύδρευσης-αποχέτευσης  της  οδού  Καραπαναγιώτη  είναι 
τέσσερα (φαίνονται στο  Μητρώο δικτύων της υπηρεσίας)  και αυτά είναι:

• Δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  (αγωγού  διαμέτρου  Φ200).  Επί  της 
Οριζοντιογραφία  (Σχέδιο  1)  είναι  αποτυπωμένα  τα  φρεάτια  επίσκεψης του 
δικτύου (σημεία 42,45,33,23,60,64,63).

•  Πλακοσκεπής  αγωγός  ομβρίων  διαστάσεων  (2,45  x 1,80),  ο  οποίος 
οριζοντιογραφικά  τοποθετείται  από  τον  άξονα  της  οδού  προς  το  νότιο 
πεζοδρόμιο (έως το όριο του κρασπεδορείθρου και σε επαφή με αυτό).

• Αγωγός ύδρευσης επί του νοτίου πεζοδρομίου από σωλήνα Φ.90/PVC 
• Αγωγός ύδρευσης παρά το ρείθρο του βορείου πεζοδρομίου από σωλήνα 

Φ.90/PVC
Επιπλέον επί του νοτίου πεζοδρομίου υφίσταται δίκτυο ΔΕΗ το οποίο περιορίζεται 
ανάμεσα στο δίστηλο του υποσταθμού της ΔΕΗ στο ύψος της οδού Σκαμανδρίου 
έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. (Επισυναπτόμενο σχέδιο ΔΕΗ). 
ΟΔΟΣ ΒΟΣΤΑΝΗ
Η κατασκευή του δικτύου στην οδό Βοστάνη [τμήμα Φυφ(τ)-Φ2 & μικρό τμήμα από το 
Φ2 προς το  σημείο 38(1)]  καθώς και  το  φρεάτιο Φ2,  γίνονται  επί  περιορισμένου 
χώρου  που  διατίθεται  λόγω  της  ύπαρξης  υφισταμένων  δικτύων  ήτοι  του 
πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων (o οποίος υφίσταται αξονικά περίπου της οδού με 
καμπύλη  προς  την  οδό  Καραπαναγιώτη),  του  δικτύου  ύδρευσης  με  φρεάτιο 
επίσκεψης δικλείδων  & του φωτεινού σηματοδότη (σημείο 40 της οριζοντιογραφίας 
των έργων).
ΟΔΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στην οδό Θεοφίλου Χατζημιχαήλ στο ύψος 
των  εργατικών  κατοικιών  Καλλιθέας  και  στην  συμβολή  της  με  την  οδό  Στρατή 
Παρασκευαίδη  είναι  ιδιαίτερα  δύσκολη  λόγω  της  θέσης  των  έργων,  επί  της 
περιφερειακής οδού Νοσοκομείου,  σε οριζοντιογραφική  καμπύλη χωρίς ορατότητα. 
Τα έργα θα εκτελεστούν υπό κυκλοφορία , οπότε απαιτείται κυκλοφοριακή ρύθμιση & 
ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των εργασιών.   
Στον  συγκεκριμένο  κόμβο  των  οδών  υφίσταται  πλέγμα  δικτύων  ύδρευσης  & 
αποχέτευσης,  τα  οποία  φαίνονται  στο  Μητρώο  δικτύων   της  υπηρεσίας  & 
περιληπτικά είναι:

• Αγωγός ύδρευσης από σωλήνες PVC Φ140
• Παντορροικό δίκτυο αποχέτευσης από τσιμεντοσωλήνες  Φ400,  με  φρεάτια 

επίσκεψης.
• Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων χωριστικού τύπου από σωλήνες PVC Φ200, 

με φρεάτια επίσκεψης
ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ
Η ανακατασκευή του οδοστρώματος γίνεται σε παραλιακό δρόμο παράλληλο με το 1ο 

πάρκο (από Μυτιλήνη) του οικισμού. 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ -ΒΟΣΤΑΝΗ
Το νέο προτεινόμενο δίκτυο αποχέτευσης της οδού  κατασκευάζεται επί του νοτίου 
πεζοδρομίου της οδού σε τρία διακριτά & αυτοτελή τμήματα, [Σχέδιο 1: Μηκοτομή 
αγωγού  αποχέτευσης  Καραπαναγιώτη  (Τμήμα  Ι),  Σχέδιο  2:  Μηκοτομή  αγωγού 
αποχέτευσης Καραπαναγιώτη (Τμήματα ΙΙ & ΙΙΙ),  Σχέδιο 3: Οριζοντιογραφία έργων 
οδού Καραπαναγιώτη]
ΤΜΗΜΑ Ι: (Από το υφιστάμενο φρεάτιο Φυφ (Α)της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου έως 
το  Φυφ(τ)  της  οδού  Βοστάνη.)  Το  δίκτυο  αυτό  κατασκευάζεται  προκειμένου,  ο 
κατάντη κλάδος αποχέτευσης της οδού Βοστάνη, ο οποίος αποχετεύει τοπικές μόνο 
ιδιοκτησίες, να αποχετευτεί στο δίκτυο της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, για να αρθεί 
το πρόβλημα διοχέτευσης των λυμάτων με στάθμη  στο ανάντη αποχετευτικό δίκτυο 
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της  οδού  Βοστάνη  και  με  αποδέκτη  το  Φρεάτιο  Φ  (Βοστάνη).   Συνολικά 
κατασκευάζονται  62,00 μμ  δίκτυο αποχέτευσης  από σωλήνες  PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος  SDR41,  DN 200mm,  δύο  φρεάτια  επίσκεψης  ακαθάρτων  (κυκλικά 
Dεσωτ.=1,20)  με  την  ονομασία  Φ1,Φ2  &  οι   παροχές  των  ιδιοκτησιών  στο  νέο 
αγωγό.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: (Από το υφιστάμενο φρεάτιο Φ1(υφ) της οδού Αναγνώστου έως το φ(τ)) 
(7,00  μ  περίπου  από  τον  άξονα  της  οδού  Ηρώων  Πολυτεχνείου).  Το  δίκτυο 
κατασκευάζεται προκειμένου να συνδεθούν σε αυτό οι ιδιωτικές παροχές λυμάτων 
των παρακείμενων ιδιοκτησιών, οι οποίες σήμερα αποχετεύονται στον πλακοσκεπή 
αγωγό ομβρίων της οδού. Συνολικά κατασκευάζονται 98,10 μμ δικτύου αποχέτευσης 
από από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR41, DN 160mm, τρία φρεάτια 
επίσκεψης ακαθάρτων (κυκλικά Dεσωτ.=0,40) με την ονομασία φ(1), φ(20) & φ(τα) & 
οι  παροχές των ιδιοκτησιών στο νέο αγωγό. Το νέο δίκτυο συνδέεται στο φρεάτιο 
Φ1(υφ) της οδού Αναγνώστου.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ:  (Από το  υφιστάμενο  φρεάτιο  Φ1(υφ)  της  οδού  Αναγνώστου  έως  το 
φ(52).  Το δίκτυο κατασκευάζεται  προκειμένου να συνδεθούν σε αυτό οι  ιδιωτικές 
παροχές λυμάτων των παρακείμενων ιδιοκτησιών, οι οποίες σήμερα αποχετεύονται 
στον πλακοσκεπή αγωγό ομβρίων της οδού.  Συνολικά κατασκευάζονται  39,80 μμ 
δικτύου  αποχέτευσης  από  σωλήνες  PVC-U συμπαγούς  τοιχώματος  SDR41,  DN 
160mm, ένα φρεάτιο επίσκεψης ακαθάρτων (κυκλικό Dεσωτ.=0,40) με την ονομασία 
φ(52)  & οι  παροχές των ιδιοκτησιών στο νέο αγωγό. Το νέο δίκτυο συνδέεται στο 
φρεάτιο Φ1(υφ) της οδού Αναγνώστου.
Στα  τρία  τμήματα  του  νέου  αποχετευτικού  δικτύου,  κατασκευάζονται  ιδιωτικές 
παροχές αποχέτευσης, τοποθετούνται ιδιωτικά φρεάτια ελέγχου ιδιωτικής παροχής 
αποχέτευσης  D250 & συνδέονται  αυτά με το  εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο των 
οικιών.
Πριν την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και 
στους τρεις κλάδους της οδού Καραπαναγιώτη, απομονώνεται το υφιστάμενο δίκτυο 
ύδρευσης  της  οδού  και  κατασκευάζεται  εναέριο  δίκτυο  για  την  υδροδότηση  των 
οικιών.  Το  νέο  δίκτυο  ύδρευσης  κατασκευάζεται  παράλληλα  με  το  αποχετευτικό 
δίκτυο με σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100, ονομ. διαμέτρου DN 90mm/ονομ. πίεσης 
PN 16atm.  Επιπλέον  τοποθετούνται  δικλείδες  κατά  μήκος  του  νέου  δικτύου  στις 
θέσεις των υφισταμένων κομβολογίων τα οποία θα αποξηλωθούν ή σε θέσεις που θα 
επιλεγούν κατά την διάρκεια των εργασιών προκειμένου να διευκολυνθεί η εξέλιξη 
των εργασιών.  Κατασκευάζονται οι νέες παροχές ύδρευσης οι οποίες συνδέονται με 
τον  υφιστάμενο  υδρομετρητή  ή  με  νέο  υδρομετρητή  που  τοποθετείται  κατόπιν 
εντολής της υπηρεσίας

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ 
[Σχέδιο  4:  Οριζοντιογραφία  έργων  οδού  Θεοφίλου  Χατζημιχαήλ  (τα  έργα 
απεικονίζονται ενδεικτικά)] 
Στην οδό Θεοφίλου Χατζημιχαήλ θα κατασκευασθεί δίκτυο αποχέτευσης 40,00 μμ 
περίπου  από  σωλήνες   PVC-U συμπαγούς  τοιχώματος  SDR41  DN 200mm.  Η 
όδευση του αγωγού δεν προσδιορίζεται & θα προκύψει μετά από διερευνητικές τομές 
προκειμένου να προσδιορισθεί επακριβώς η διέλευση του δικτύου αποχέτευσης των 
εργατικών κατοικιών Καλλιθέας επί της οδού Θεοφίλου Χατζημιχαήλ. Επιπλέον είναι 
άγνωστο  στην  υπηρεσία  το  βάθος  τοποθέτησης  του  αγωγού  αυτού  οπότε  δεν 
προσδιορίζεται η Μηκοτομή του νέου αγωγού. Ο νέος αγωγός συνδέεται στο δίκτυο 
ακαθάρτων στην αρχή περίπου του πεζόδρομου που εφάπτεται του Σχολείου.
ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ
Καθαιρείται σε τρία σημεία τσιμεντόδρομος, λόγω λανθασμένων κλίσεων που έχουν 
ως αποτέλεσμα την συρροή ομβρίων υδάτων. Η αποκατάσταση του οδοστρώματος 
με  νέες  κλίσεις  γίνεται  με  σκυρόδεμα  C16/20 & τοποθέτηση σιδηρού  πλέγματος. 
Συνολικά καθαιρείται και ανακατασκευάζεται τσιμεντόδρομος, συνολικής επιφάνειας 
250,00 μ2. 
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ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Το σχέδιο αριθμ. 5,  αφορά τις Τυπικές διατομές σκαμμάτων που εφαρμόζονται σε 
συνδυασμό  με  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  ΕΤΕΠ  08-01-03-01  «Εκσκαφές 
σκαμμάτων  υπογείων  δικτύων»  &  ΕΤΕΠ 08-01-03-02  «Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων». 
Το  σχέδιο  αριθμ.  6,  αφορά  το  κυκλικό  φρεάτιο  επίσκεψης  αποχέτευσης 
(Dεσωτ.=1,20), το οποίο κατασκευάζεται στο τμήμα Ι, της οδού Καραπαναγιώτη.

4.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Οι εργασίες  κατασκευής  των δικτύων θα κατασκευασθούν υπό την  εποπτεία  της 
τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων.
Σε περίπτωση συνάντησης αρχαιολογικών ευρημάτων και ανάλογα με το είδος των 
εργασιών, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002.

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Αξία εργασιών                                              52.154, 13 ευρώ
• ΓΕ & ΟΕ (18%)                                              9.387,74
Άθροισμα                                                           61.541,87     
• Απρόβλεπτα (15%)                                       9.231,28
Άθροισμα                                                           70.773,15
Φ.Π.Α (16%)                                                      11.323,70
Γενικό Σύνολο                                                    82.097,00

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ
 ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ           

   ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ                                 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ
 ΠΤΥΧ.   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   ΤΕ                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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