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Κεφάλαιο Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Με την υπ’αρ.179/96 απόφαση της Επιτροπής ΠΕΧΩΔΕ της Ν.Α. Λέσβου ανατέθηκε η εκπόνηση 
της μελέτης με τίτλο “Διάθεση Λυμάτων Δήμου Πολιχνίτου και πέριξ Κοινοτήτων  και Οικισμών - 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων -Προέγκριση Χωροθέτησης" στους Μελετητές Μαρία 
Τουρβαλή, Πολιτικό Μηχανικό και Παναγιώτη Μουτζούρη, Χημικό Μηχανικό. Στις 17-1-97 
υπεγράφη σύμβαση μεταξύ των αναδόχων και του προϊσταμένου της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου 
Παναγιώτη Ντούσια. 
 
Με την από 8 Σεπτεμβρίου του 2000 Προγραμματική Σύμβαση που υπεγράφη  μεταξύ του Υπ. 
Αιγαίου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, της Ν.Α. Λέσβου και το Δήμο Πολιχνίτου, ορίστηκε ως Φορέας 
Υλοποίησης της μελέτης ο Δήμος Πολιχνίτου. 
 
Με την από 23-11-2001 Συμπληρωματική σύμβαση, ανατέθηκε η εκπόνηση συμπληρωματικών και 
υποστηρικτικών μελετών στους: 
α) Χαράλαμπο Κρικλάνης Τοπογράφο Μηχανικό, κάτοχο του αριθμ. Μητρώου Πτυχίου 6613, 

Μελετητή Β’ Τάξης για έργα Κατηγορίας 16 και έδρα την Μυτιλήνη, οδός Κων/πόλεως 5. 
β)  Στυλιανό Βαβαλιάρο, Μηχανολόγο Μηχανικό, κάτοχο του αριθμ. Μητρώου Πτυχίου 7697, 

Μελετητή Β’ Τάξης για έργα Κατηγορίας 9 και έδρα την Μυτιλήνη, οδός Π. Βοστάνη 14. 
γ) Μαρία Ταξείδη, Γεωλόγο, κάτοχο του υπ.αρ. Μητρώου 13873 Πτυχίου Γεωλογικών μελετών 

(κατηγ.20) Α’ Τάξης.  
δ) Βασιλική Οικονόμου, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοχο του υπ.αρ. 10197 Πτυχίου Γεωτεχνικών 

μελετών (κατηγ.21) Β’ Τάξης.  
και η εκπόνηση σε στάδιο Οριστικής Μελέτης μετά των απαιτούμενων Τευχών Δημοπράτησης του 
συστήματος συλλογης και μεταφοράς λυμάτων έως τις Ε.Ε.Λ. στους αρχικούς μελετητές. 

 
Το αντικείμενο της μελέτης  με βάση την αρχική και συμπληρωματική σύμβαση, είναι η συλλογή 
μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Δήμου Πολιχνίτου (Δ/Δ Πολιχνίτου, Βρίσας, 
Βασιλικών, Λισβορίου ) 
 

Συγκεκριμένα οι εργασίες των Μελετητών περιλαμβάνουν: 
 

1. Προκαταρκτική μελέτη που αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των Λυμάτων των 
οικισμών της περιοχής μελέτης 

2. Τοπογραφική μελέτη 

3. Οριστική μελέτη του συστήματος συλλογής και μεταφοράς λυμάτων έως τις ΕΕΛ 
συμπεριλαμβανομένων των Τευχών Δημοπράτησης. 

4. Προμελέτη-Τεύχη Δημοπράτησης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων  
5. Γεωλογική και Υδρογεωλογική έρευνα 

6. Γεωτεχνική μελέτη για αντλιοστάσια και Ε.Ε.Λ. 

 
Η μελέτη με βάση την αρχική και την συμπληρωματική σύμβαση θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί 
στα εξής στάδια: 

 

1ο Στάδιο 
Προκαταρκτική Μελέτη του συστήματος συλλογής-μεταφοράς - επεξεργασίας και διάθεσης των 
λυμάτων, μαζί με την αναγνώριση και κατάταξη αποδεκτών. 
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2ο Στάδιο 
Υποβολή στοιχείων για έγκριση αποδέκτη και έγκριση υγειονολογικών όρων διάθεσης των 
λυμάτων. 
  

3ο Στάδιο 
- Ετοιμασία φακέλου Προέγκρισης Χωροθέτησης και δικαιολογητικών για την εξασφάλιση των 

εγκρίσεων που απαιτούνται από τις Υπηρεσίες (Δ/νσης Δασών - Αρχαιολογίας κλπ). 
- Σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης και έρευνας 
- Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
- Εκπόνηση απαιτούμενων τοπογραφικών εργασιών  

 

4ο Στάδιο 
- Οριστική μελέτη παραλειπομένου του σταδίου της προμελέτης του συστήματος συλλογής και 

μεταφοράς λυμάτων  
- Σύνταξη Προμελέτης Επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων. Στο στάδιο αυτό θα γίνουν τυχόν 

απαιτούμενες συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες που θα υποδειχθούν από τον 
Μελετητή και θα εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

- Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη 
 
Η οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης των δικτύων και του συστήματος μεταφοράς θα 
εκπονηθούν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των άρθρων 207, 217, 219 και 251 έως 260 
του Π.Δ. 696/74. 
 
Η προμελέτη επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές των άρθρων 214 και 220 έως 250 του Π.Δ. 696/74. 

 

5ο Στάδιο 
- Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης συστήματος συλλογής και μεταφοράς λυμάτων  
- Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων με 

τα στοιχεία που αναφέρονται στο αρθρο 215 του Π.Δ. 696/74. 

 
Έχουν ήδη υποβληθεί και εγκριθεί: 
Η Προκαταρκτική Μελέτη ως προβλέπεται στη Σύμβαση (αριθ. απόφασης έγκρισης 141/1999 της 
Ναμαρχιακής Επιτροπής Λέσβου). 
Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης αποδεκτών (αριθ. απόφασης έγκρισης 5121/13-6-2001 
Ν.Α. Λέσβου - Δ/νση Υγείας Πρόνοιας)  
Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία Προέγκρισης Χωροθέτησης της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολιχνίτου (αριθ. Πρωτ. 309/Γ.Χ.47/ΑΦ6.1.5.3γ Φ.570 Της 
Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. της Περ. Βορείου Αγαίου). 
Λόγω αλλαγής οικοπέδου χωροθέτησης της μονάδας, εκδόθηκε η Ανανέωση - τροποποίηση 
Προκαταρκτική περιβαλλοντική  εκτίμηση και αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) του έργου «Εγκαταστάση, 
επεξεργασία και διάθεσης λυμάτων Πολιχνίτου Ν. Λέσβου», (Αρ. πρ. 27664/2198/  ΑΦ 
6.1.5.3γ.Φ570/14-9-2010) . 
Έχουν εκδοθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου με την υπ΄ αριθμ. 4466/509/6-4-2011. 
Έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί αρμοδίως οι απαιτούμενες τοπογραφικές εργασίες. 
 
 

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 
Στο υπό μελέτη έργο περιλαμβάνονται οι παρακάτω οικισμοί, που διοικητικά ανήκουν στο Δήμο: 

1. Πολιχνίτου 
2. Βασιλικών 
3. Βρίσας 
4. Λισβορίου 
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Στο Δήμο Πολιχνίτου ανήκουν και οι παραθαλάσσιοι οικισμοί Αγίου Παύλου, Αγίου Φωκά, Βατερών, 
Νυφίδας, Σκάλας Πολιχνίτου και Σκαμνιουδίου. 

Η υπό μελέτη περιοχής βρίσκεται  Νότια της Νήσου Λέσβου και περιβάλλεται : 

Βόρεια :  Από τον Κόλπο Καλλονής 
Νότια   :  Από  Θάλασσα (παραλία Βατερών) 
Δυτικά  :  Από Λοφώδη περιοχή πίσω από την οποία βρίσκεται η θαλάσσια περιοχή από το 

Ακρωτήρι Καλλονής  έως Ακρωτήρι Αγίου Φωκά. 
Ανατολικά :  Από  ορεινή περιοχή                
 
 

3. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Οι οικισμοί για τους οποίους διερευνάται  η μεταφορά των λυμάτων  τους για επεξεργασία είναι οι 
παρακάτω: 
- Δήμος Πολιχνίτου : Οικισμοί :  Πολιχνίτος 
                                                             Σκάλα  Πολιχνίτου 
                                                             Νιφίδα 
- Κοινότητα  Βασιλικών : Οικισμοί : Βασιλικά 
                                                            Άγιος Παύλος                                          
- Κοινότητα  Βρίσας :    Οικισμοί  : Βρίσας 
                                                             Βατερά  
                                                             Άγιος Φωκάς 
- Κοινότητα Λισβορίου :    Οικισμοί  : Λισβορίου 
                                                            Σκαμνιούδι 

 
Στην μελετούμενη περιοχή δεν υπάρχει καμιά χωροταξική και πολεοδομική μελέτη. 

Για όλους τους οικισμούς εκτός Πολιχνίτου, Αγίου Φωκά και Σκαμνιούδι, έχουν καθοριστεί όρια, 
σύμφωνα με τις διατάξεις για οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων, έχει εξαιρεθεί ο Πολιχνίτος 
καθόσον ο πληθυσμός του είναι πάνω  από 2000 κατοίκους. 

Οι όροι δόμησης των οικισμών ορίζονται με τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα για κάθε οικισμό. 
Στον πίνακα Α.1 δίδονται ανά οικισμό: 
- Οι αποφάσεις Νομάρχου για τον καθορισμό ορίων 
- Χαρακτηρισμός οικισμών σε αξιόλογους - ενδιαφέροντες - αδιάφορους 
- Αρτιότητες οικοπέδων 
- Εμβαδόν οικισμών εντός ορίων 
- Εμβαδόν πυκνοδομημένου τμήματος 
- Εμβαδόν αραιοδομημένου τμήματος 
 

Πίνακας Α.1 

Πολεοδομικές συνθήκες οικισμών  

 
Οικισμός Απόφαση  Φ.Ε.Κ. Χαρακτηρισμός Αρτιότητα 

 Νομάρχη   οικοπέδων 

Πολιχνίτος *  Παραδοσιακός 2.000 

Σκάλα Πολιχνίτου 4351/87 862 Δ /87 Αδιάφορος 1.500 

Νυφίδα 4351/87 685 Δ /87 Αδιάφορος 1.500 

Βασιλικά 10819/85 1235 Δ /86 Ενδιαφέρων 300 

Αγ. Παύλος 5730/88 623 Δ /88 Αδιάφορος 1500 

Βρίσα 1430/87 344 Δ /87 Αξιόλογος 1.000 

Βατέρα 8714/86 1321 Δ /86 Ενδιαφέρων 1.200 

Λισβόρι 8437/86 1324 Δ /86 Αξιόλογος 1.000 

*  Ο οικισμός Πολιχνίτου είναι χαρακτηρισμένος  ως παραδοσιακός. 
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4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

Για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης ελήφθησαν υπόψη το Π.Δ. 696/74 όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 99/78, το Π.Δ.152/82 και το Π.Δ.515/89 όπως ισχύει σήμερα καθώς και η 
εγκύκλιος 37/95 (Εκπόνηση Μελετών Δημοσίων Έργων), όπως τροποποιήθηκε με την εγκύκλιο 
44/05. 
 
 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν διατέθηκαν από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν.Λέσβου, την Στατιστική 
Υπηρεσία, το Δήμο Πολιχνίτου, όπως επίσης και από επί τόπου καταγραφές. 

Συνοψίζονται δε στα εξής: 

α. Χάρτες 
- Αεροφωτογραφίες της μελετούμενης περιοχής σε κλ. 1:5000 με τα όρια των οικισμών 

καθώς και οι όροι δόμησης αυτών. από Δ/νση Πολεοδομίας Λέσβου. 

- Χάρτες 1:25.000 από Δ/νση Πολεοδομίας Λέσβου και 1:50.000 από Δ/νση Πολεοδομίας 
Λέσβου 

 

β. Σχετικές εκπονηθείσες μελέτες 
- Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου Υδρευσης Κ. Λισβορίου 
- Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου Υδρευσης  Σκάλας Πολιχνίτου και Νυφίδας 
- Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου Υδρευσης Κ. Βρίσας-Βατερών-Αγ.Φωκά 
- Μελέτη Εξωτερικού Δικτύου Υδρευσης Δ.Πολιχνίτου  
- Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου Υδρευσης Δ.Πολιχνίτου  
- Ερευνητικό Πρόγραμμα "Αναβάθμιση Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Α.Σ. 

Πολιχνίτου" Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, 1992. 

    

γ. Λοιπά στοιχεία 
- Πληθυσμιακά στοιχεία: Για το μόνιμο πληθυσμό, από την Ε.Σ.Υ.Ε. με βάση τις απογραφές 

από το 1951 έως το 2001. Για τον εποχιακό πληθυσμό, από το Δήμο Πολιχνίτου. 
- Πληροφορίες για τα δίκτυα των οικισμών από το Δήμο και από επί τόπου αποτύπωση, 

όπου αυτό ήταν εφικτό. 
 
 

6. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Το σενάριο που επιλέχτηκε κατά την έγκριση της Προκαταρκτικής Μελέτης και το οποίο μελετάται στη 
συνέχεια, χωρίζει τους οικισμούς της περιοχής μελέτης, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και της 
τελικής συγκέντρωσης λυμάτων, σε δύο ομάδες: 
 

ΟΜΑΔΑ Α 
Πολιχνίτος, Βρίσα και Βατερά 
 

ΟΜΑΔΑ Β 
Βασιλικά, Λισβόρι, Σκάλα Πολιχνίτου και Νυφίδα. 
 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά το τμήμα της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΒΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΤΕΡΩΝ ΕΩΣ 

ΤΗΝ Ε.Ε.Λ,, ήτοι την κατασκευή δικτύων συλλογής ακαθάρτων & ομβρίων και μεταφοράς 

λυμάτων έως την ΕΕΛ των οικισμών Πολιχνίτου και Βρίσας καθώς και την κατασκευή δικτύου 

μεταφοράς λυμάτων Βατερών έως την Ε.Ε.Λ. 
 

Τα δίκτυα συλλογής ακαθάρτων Βατερών, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 177/2010 απόφαση του Δ.Σ. 
Πολιχνίτου εξετάζονται  σε χωριστή μελέτη. 
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Κεφάλαιο B ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 
 

1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

1.1 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ  

 
Σύστημα Αποχέτευσης: Δίκτυο υπονόμων  
 
Βασικές λεκάνες: 2 (Λεκάνη Α, Λεκάνη Β) 

 
Κύριοι συλλεκτήρες: ΚΣ αi (λεκάνη A): Παντορροϊκός  
  Τμήμα Α-Α1: Σ/Σ Φ600 L=350 m  
  Τμήμα Α1-Α2: Πλακοσκεπής οχετός 1 x 1,20 L=200m  
  Τμήμα Α2-Α3: Σ/Σ Φ1000 L=200m 
  Τμήμα Α3-Α4: Ανοιχτό ρέμα L=430m  
  Τμήμα Α4-Α5-A6: Πλακοσκεπής διαφόρων διατομών Η 

διατομή εξόδου στο Α4 είναι 1,80 x 1,60 
 ΚΣ βi (λεκάνη Β): Παντορροϊκός 
  Τμήμα Β1-Β5: Σ/Σ Φ600 
  Τμήμα Β-Β1:   Διέρχεται εντός ιδιοκτησιών 
  Τμήμα Β1-Β5: εγκιβωτισμένος στην κοίτη του χειμάρρου  
  Τμήμα Β3-Β4: έχει κατασκευαστεί ταυτόχρονα με το 

δρόμο αγωγός PVC Φ300  
 
Θέση Εκβολής Α Επί της Υψομετρικής καμπύλης των  50 m 
 
 Δευτερεύον δίκτυο: χωριστικό 70% παντορροϊκό 30%  
  Υλικό σωλήνων Σ/Σ Φ300 -  Φ400 

Έχει αντικατασταθεί στο μεγαλύτερο τμήμα του 
συγχρόνως με την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης για 
το οποίο εφαρμόστηκε η Οριστική Μελέτη “ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ “ η οποία εκπονήθηκε το 1968. 
Η κατασκευή του δικτύου με την ταυτόχρονη 
αντικατάσταση των αγωγών αποχέτευσης έγινε 
τμηματικά τις δεκαετίες  1970 , 1980 σε εκτεταμένα 
τμήματα του είναι χωριστικό. Υπάρχουν όμως και 
τμήματα παντοροϊκού από φρεάτια υδροσυλλογής και 
κατάντη.  

  
Αποδέκτης: Ποταμός Αλμυροπόταμος 
 
Παρατήρηση :  Στην παρούσα μελέτη ως παντορροϊκό δίκτυο θεωρείται το δίκτυο που 

δέχεται όμβρια από φρεάτια υδροσυλλογής. 
 Στην περίπτωση όμως του οικισμού Πολιχνίτου επειδή το συνολικό δίκτυο 

λειτουργούσε ως παντορροϊκό υπάρχουν σε μεγάλο ποσοστό συνδεδεμένα 
σε αυτό σιφώνια αυλών και σε πολλές περιπτώσεις υδρορροές από στέγες 
και στα τμήματα του δικτύου που θεωρούνται χωριστικά, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει μεγάλη παροχή εισροών.  

 
 
         



 

 - 6 - 

1.2 ΒΡΙΣΑ 
 
Σύστημα Αποχέτευσης: Δίκτυο υπονόμων  
 
Το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού αντικαταστάθηκε ταυτόχρονα με το δίκτυο 
ύδρευσης, το οποίο κατασκευάστηκε με βάση τη μελέτη με τίτλο “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΡΙΣΑΣ -ΒΑΤΕΡΩΝ -ΑΓΙΟΥ ΦΩΚΑ “ που εκπονήθηκε το 1984. 
 
Η κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων με την ταυτόχρονη αντικατάσταση των αγωγών αποχέτευσης 
έγινε τμηματικά την δεκαετία 1980.  
 
Στο μεγαλύτερο τμήμα του το δευτερεύον δίκτυο είναι χωριστικό, εκτός από τα τμήματα κατάντι των 
φρεατίων υδροσυλλογής ως φαίνονται στο Σχέδιο 1.Α6. Οι αγωγοί αυτοί δέχονται ποσότητες 
ομβρίων ανάλογα με την παροχετευτικότητά τους και σε μεγαλύτερες βροχοτπώσεις τα όμβρια ρέουν 
στους δρόμους του οικισμού.  
 
Βασικές λεκάνες: 2 (Λεκάνη Α, Λεκάνη Β) 
 
Κύριοι συλλεκτήρες: ΚΣ αi (λεκάνη A): PVC Φ250 - Φ315 

Κατασκευασμένος εντός της κοίτης του χειμάρρου χωρίς φρεάτια επίσκεψης 
με προβλήματα λειτουργίας και συχνές φθορές. Επί πλέον δέχεται και 
όμβρια από δευτερεύοντες συλλεκτήρες.    

 ΚΣ βi (λεκάνη Β): Χωριστικός PVC Φ250  
     
Θέση εκβολής Από το σημείο αβ που συμβάλλουν οι δύο συλλεκτήρες, τα λύματα 

οδηγούνται σε συστάδα βόθρων πλησίον των πρανών του χειμάρρου, οι 
οποίοι συνεχών υπερχειλίζουν στον χείμαρρο.  

 

 

3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 
Τα μελετώμενα δίκτυα ακαθάρτων αφορούν μόνο αστικά απόβλητα. 
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Κεφάλαιο Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

1. ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 
 
Η εξέλιξη του πληθυσμού βασίζεται στα στοιχεία των απογραφών όπως δίνονται από την Στατιστική 
Υπηρεσία του Νομού Λέσβου και αποτυπώνεται στον Πίνακα Γ.1 
 

1.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 
Οι μέσες ετήσιες αυξήσεις πληθυσμού υπολογίζονται με τη σχέση: 

   pi = exp [1/T ln(P/Po)]-1 

όπου Pο : μόνιμος πληθυσμός στο χρόνο t=To 
 P  : μόνιμος πληθυσμός στο χρόνο t=To+T 

 
Mε βάση την παραπάνω επεξεργασία προκύπτει ο Πίνακας Γ.1: 

 

Πίνακας Γ.1 

Εξέλιξη Πληθυσμού περιοχής μελέτης 1951-1991 
 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  %  

 1961 1971 1981 1991 2001 

61-

71 

71-

81 

81-

91 

91-

01 

Πολιχνίτος 5.158 4.194 3.366 3.008 2.765 
-

18,69 
-

19,74 
-

10,64 -8,08 

Βρίσα 1.658 1.403 1.098 810 798 
-

15,38 
-

21,74 
-

26,23 -1,48 

Βατερά 25 5 53 133 172     

Αγιος Φωκάς   28 26 29     

ΟΜΑΔΑ  Α 6.841 5.602 4.545 3.977 3.764     

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ     -1,98 -2,07 -1,33 -0,55 

 
ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ, Απογραφές πληθυσμού 1951-1991 

 
Από τον Πίνακα Γ.1 προκύπτει ότι, οι μεταβολές του μόνιμου πληθυσμού για όλους τους οικισμούς 
σχεδόν είναι αρνητικές κατά την τριακονταετία 1961-1981, με μία αναστροφή της τάσης μείωσης του 
πληθυσμού την τελευταία δεκαετία 1981-2001. 
  
Εκτιμάται ότι ο μελλοντικός ρυθμός αύξησης για τον μόνιμο πληθυσμό της περιοχής μελέτης θα είναι 
> 0, της τάξης του 0,5%. Στην εκτίμηση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι γενικότερες κοινωνικές και 
οικονομικές δυνατότητες της περιοχής (παλλινόστηση, αύξηση τουρισμού). 
 
Η πρόβλεψη του μελλοντικού μόνιμου πληθυσμού της περιοχής στηρίζεται στη σχέση: 
 
    Pt = Pο (1+pi)t 
 
και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα Γ.2 
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Πίνακας Γ.2 

Εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού περιοχής μελέτης 
 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ 

  2001 2008 2028 2048 

Πολιχνίτος 2.765 2.878 3.180 3.514 

Βρίσα 798 830 917 1.013 

Βατερά - Αγιος Φωκάς 201 209 231 255 

ΟΜΑΔΑ  Α 3.764 3.917 4.328 4.782 

 
 

2. ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 
Στη Στατιστική Υπηρεσία δεν υπάρχουν στοιχεία για την εξέλιξη του εποχιακού πληθυσμού, και γι' 
αυτό προσεγγίσθηκαν άλλες πηγές όπως Ε.Ο.Τ και πληροφορίες από τα Δημοτικά Διαμερίσματα της 
περιοχής που αφορά η παρούσα μελέτη.  
 
Αξιόλογη τουριστική υποδομή παρατηρείται στα Βατερά. Σύμφωνα με το υπ’ αρ 3149 /10-11-2010 
της Διεύθυνσης Τουρισμού Βορείου Αιγαίου υπάρχουν σήμερα 
- 6 ξενοδοχεία με συνολική δυναμικότητα 362 κλινών 
- 27 επιχειρήσεις ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων με συνολική δυναμικότητα 423 κλινών 
- 4   επιχειρήσεις τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών με συνολική δυναμικότητα 40 κλινών 
Επί πλέον υπάρχουν παραθεριστικές ιδιωτικές κατοικίες οι οποίες με βάση τις παροχές ύδρευσης 
(Βεβαιωση Δήμου Πολιχνίτου) είναι 580 κατοικίες. 
 
 Για τους οικισμούς Πολιχνίτου και Βρίσας δεν υπάρχει τουριστική υποδομή. Ο εποχιακός πληθυσμός 
συνίσταται κύρια από πρώην μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι μετοίκησαν στα μεγάλα αστικά κέντρα 
του εσωτερικού ή μετανάστευσαν στο εξωτερικό, για να βρουν εργασία και τώρα επιστρέφουν πλέον 
σαν παραθεριστές στις παλιές τους εστίες.  
Με βάση τα παραπάνω ο εποχιακός πληθυσμός της περιοχής μελέτης με σημερινά δεδομένα 
εκτιμάται ως εξής. 
 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 2008 

Πολιχνίτος 550 

Βρίσα 400 

Βατερά 3.000 

Αγιος Φωκάς 100 

ΟΜΑΔΑ  Α 4.050 

 
Εκτιμάται, ότι ο μελλοντικός ρυθμός αύξησης για τον εποχιακό πληθυσμό της περιοχής μελέτης θα 
είναι ισοδύναμος με εκείνο των μονίμων κατοίκων, δηλαδή της τάξης του 0,5%. Ειδικά για τον οικισμό 
Βατερών και μόνο για την 2η εικοσαετία σχεδιασμού λαμβάνεται ρυθμός αύξησης 1%. 
 
Η πρόβλεψη του μελλοντικού εποχιακού πληθυσμού της περιοχής προκύπτει από την σχέση: 
 
    Pt = Pο (1+pi)t 
 
και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα Γ.3 
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Πίνακας Γ.3 

Εξέλιξη εποχιακού πληθυσμού περιοχής μελέτης 
 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ 

  2001 2008 2028 2048 

Πολιχνίτος   550 608 742 

Βρίσα   400 442 539 

Βατερά - Αγιος Φωκάς   3.100 3.425 4.179 

ΟΜΑΔΑ  Α   4.050 4.475 5.460 

 

 

3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 
Στον πίνακα Γ.4 δίνεται συγκεντρωτικά η εκτιμώμενη μελλοντική εξέλιξη του συνολικού πληθυσμού 
της περιοχής. 
 

Πίνακας Γ.4 

Εξέλιξη συνολικού πληθυσμού στην περιοχή μελέτης 
 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΣΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

  2008 2028 2048 2008 2028 2048 

Πολιχνίτος 3.428 3.788 4.256 3.043 3.362 3.737 

Βρίσα 1.230 1.359 1.552 950 1.050 1.175 

Βατερά - Αγιος Φωκάς 3.309 3.656 4.434 1.139 1.259 1.509 

ΟΜΑΔΑ  Α 7.967 8.803 10.242 5.132 5.671 6.421 
 
Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις του μελλοντικού πληθυσμού εκφράζουν τη συμβολή του στον 
υπολογισμό της κατανάλωσης νερού και των παροχών λυμάτων και όχι τον απόλυτο αριθμό κατοίκων στο συγκεκριμένο 
χρόνο αναφοράς 
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Κεφάλαιο Δ ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

 

1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

 

2.1 ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 
 

2.1.1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 
 

1.1.1 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
Η μέση ημερήσια κατανάλωση για μόνιμους κατοίκους σύμφωνα με τα σχετική εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται σε 100 - 150 lit/κάτοικο/ημέρα. 
 
Από την διεθνή βιβλιογραφία δίδονται στοιχεία σχετικά με την αναλογία της μεγίστης ημερήσιας 
κατανάλωσης προς την μέση ημερήσια κατανάλωση. Για την Ελλάδα στους υπολογισμούς 
λαμβάνεται  υπόψη ο συντελεστής Σ (μεγ.η.κ/μ.η.κ.) = 1,5.  
 
Με την πάροδο όμως του χρόνου και την  αύξηση του βιοτικού επιπέδου και δεδομένου ότι στους 
μόνιμους κατοίκους θα συμπεριληφθεί ο εποχιακός πληθυσμός, η κατανάλωση προβλέπεται να 
αυξηθεί. Ετσι εκτιμάται ότι η ειδική παροχή κατανάλωσης στα επόμενα 40 χρόνια θα αυξηθεί ώστε να 
είναι: 
 
Μέση  παροχή     =   160  lit/κάτοικο/ημέρα 
Mεγίστη παροχή  =   240  lit/κάτοικο/ημέρα 
 
Στον πίνακα Δ.1, δίνεται η  εξέλιξη της ειδικής ανά κάτοικο κατανάλωσης νερού  
 

Πίνακας Δ.1 

Εξέλιξη ειδικής κατανάλωσης  
 

Ετος  Ειδική κατανάλωση lit/κατ/ημ 

 Μέση  Μεγίστη 

2005 120 180 
2025 140 210 
2045 160 240 

 
Οι χειμερινές, μέσες και μέγιστες ημερήσιες καταναλώσεις υπολογίζονται θεωρώντας 
μεταβαλλόμενη την κατανάλωση νερού από τους κατοίκους σε συνάρτηση με την αύξηση της 
ειδικής παροχής ανά κάτοικο και του αριθμού των κατοίκων που προβλέπεται για την προσεχή 
40ετία. 

 
Η παροχή των αστικών λυμάτων είναι συνάρτηση του καταναλισκόμενου νερού για οικιακή χρήση 
(Μέση και Μεγίστη παροχή κατανάλωσης). 
 
Από τις παραπάνω ποσότητες καταναλισκόμενου νερού δεχόμαστε ότι το 80% καταλήγει στο δίκτυο 
αποχέτευσης. 
 
Στον πίνακα Δ.2 δίδονται η Χειμερινή, η Μεγίστη  και η Μέση Ημερήσια κατανάλωση νερού και στον 
Δ3 η Παροχή Οικιακών Λυμάτων σε  σχέση με τις αντίστοιχες καταναλώσεις νερού για οικιακές 
ανάγκες. 
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Πίνακας Δ.2 

Χειμερινή καταναλωση νερού 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 2008     2028     2048     

  P q Qημερ. P q Qημερ. P q Qημερ. 

Πολιχνίτος 2.878 0,12 345 3.180 0,14 445 3.514 0,16 562 

Βρίσα 830   100 917   128 1.013   162 

Βατερά - Αγιος Φωκάς 209   25 231   32 255   41 

ΟΜΑΔΑ  Α 3.917   470 4.328   605 4.782   765 

 

Θερινή καταναλωση νερού (μεγίστη) 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 2008     2028     2048     

  P q Qημερ. P q Qημερ. P q Qημερ. 

Πολιχνίτος 3.428 0,18 617 3.788 0,21 795 4.256 0,24 1.021 

Βρίσα 1.230   221 1.359   285 1.552   372 

Βατερά - Αγιος Φωκάς 3.309   596 3.656   768 4.434   1.064 

ΟΜΑΔΑ  Α 7.967   1.434 8.803   1.848 10.242   2.457 

 

Μέση κατανάλωση νέρου   

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 2008     2028     2048     

  P q Qημερ. P q Qημερ. P q Qημερ. 

Πολιχνίτος 3.043 0,15 456 3.362 0,15 504 3.737 0,15 561 

Βρίσα 950   143 1.050   158 1.175   176 

Βατερά - Αγιος Φωκάς 1.139   171 1.259   189 1.509   226 

ΟΜΑΔΑ  Α 5.132   770 5.671   851 6.421   963 

 

Πίνακας Δ.3 

Χειμερινή ημερήσια παροχή λυμάτων 

80% της ημερήσιας οικιακής κατανάλωσης    

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 2008   2028   2048   

  Qνερού Qλυμάτ. Qνερού Qλυμάτ. Qνερού Qλυμάτ. 

Πολιχνίτος 345 276 445 356 562 450 

Βρίσα 100 80 128 102 162 130 

Βατερά - Αγιος Φωκάς 25 20 32 26 41 33 

ΟΜΑΔΑ  Α 470 376 605 484 765 613 

       

Μέγιστη ημερήσια παροχή λυμάτων 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 2008   2028   2048   

  Qνερού Qλυμάτ. Qνερού Qλυμάτ. Qνερού Qλυμάτ. 

Πολιχνίτος 617 494 795 636 1.021 817 

Βρίσα 221 177 285 228 372 298 

Βατερά - Αγιος Φωκάς 596 477 768 614 1.064 851 

ΟΜΑΔΑ  Α 1.434 1.148 1.848 1.478 2.457 1.966 

       

Μέση ημερήσια παροχή λυμάτων 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 2008   2028   2048   

  Qνερού Qλυμάτ. Qνερού Qλυμάτ. Qνερού Qλυμάτ. 

Πολιχνίτος 456 365 504 403 561 449 

Βρίσα 143 114 158 126 176 141 

Βατερά - Αγιος Φωκάς 171 137 189 151 226 181 

ΟΜΑΔΑ  Α 770 616 851 680 963 771 
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2.1.2 ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 
 
Ο συντελεστής μεγίστης ωριαίας παροχής / μεγίστης ημερήσιας παροχής δίνεται από την εξίσωση: 
   A = 1,5 + 2,5/[Qmax/(24 x 3,6)]0,5 
   όπου 1,5 < Α < 3,0 
 

2.2 ΕΙΣΡΟΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
 
Οι εισροές στο δίκτυο και άλλων ποσοτήτων νερού πλην των ακαθάρτων είναι αναπόφευκτες και 
έχουν δύο πηγές: 
 

 τη διήθηση του υπόγειου νερού από μη στεγανές συνδέσεις ή ελαττωματικούς σωλήνες. 

 την εισροή ομβρίων από επιστρωμένες αυλές των οποίων η αποχέτευση συνδέεται παράνομα με 
το δίκτυο ακαθάρτων. 

 
Δεν είναι δυνατόν να γίνει μια ορθολογική εκτίμηση των παραπάνω εισροών. Για τον υπολογισμό των 
ποσοτήτων αυτών γίνεται προσέγγιση μέσω βιβλιογραφικών πηγών που βασίστηκαν σε στατιστικά 
στοιχεία, και είναι: 
 

α. Διήθηση υπόγειου νερού 
 
Η ποσότητα του νερού που εισρέει μέσα στους υπόγειους αγωγούς εξαρτάται από τη στάθμη του 
υπογείου ύδατος πάνω από την κυρτή επιφάνεια του αγωγού, την υδροπερατότητα του εδάφους και 
από την επιμελημένη ή μη εργασία κατασκευής των φρεατίων επίσκεψης και των αγωγών του 
δικτύου με τις οικοδομές. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία (Fair G.H., et. al. 1968), στην περιοχή 
μελέτης η διήθηση αναμένεται μεταξύ των 5.000 έως 100.000 gal ανά ημέρα και μίλι αγωγού, 
περιλαμβανομένων και των ιδιωτικών συνδέσμων, ήτοι 12.000 έως 240.000 l/ημέρα και km αγωγού. 
 
Οι μικρές τιμές παρατηρούνται εκεί όπου το δίκτυο βρίσκεται πάνω από τη στάθμη του υπόγειου 
νερού, είναι σε καλή κατάσταση και με επιμελημένη κατασκευή. 
 
Τα υφιστάμενα εσωτερικά δίκτυα θα κατασκευαστούν εξ αρχής όπου αυτά είναι παντορροϊκά και 
όπου δεν πληρούν προδιαγραφές σύγχρονων χωριστικών αποχετευτικών δικτύων, ενώ τα δίκτυα 
μεταφοράς θα κατασκευαστούν εξ αρχής. Για τα τμήματα των δικτύων που βρίσκονται υπό τον 
υδροφόρο ορίζοντα προβλέπεται υψηλός βαθμός στεγανότητας. 
 
Επομένως δεν αναμένονται σημαντικές εισροές κατά την Α΄ Φάση λειτουργίας του συστήματος 
συλλογής και των ΕΕΛ.  
 

Άρα γίνεται η παραδοχή της χαμηλής τιμής διήθησης ίσης με 12.000 l/ημ./km ή 0,14 l/sec/km. 
 

β. Εισροή ομβρίων 
 
Στην ίδια βιβλιογραφία, δίνονται τιμές σε gal ανά κάτοικο ανά ημέρα, για τις εισροές ομβρίων από τις 
αυλές. Οι παρατηρηθείσες τιμές φθάνουν μέχρι 70 gal ανά κάτοικο και ημέρα με μέσο όρο τα 30 gal 

ήτοι 114 l/κάτοικο/ημέρα. 
 
Δεχόμαστε τη μέση τιμή των 0,076 l/κάτοικο/ημέρα (20 gal), καθόσον οι οικισμοί που μελετούνται 
διαθέτουν σήμερα σε εκτεταμένα τμήματα τους, παντορροϊκό δίκτυο αποχέτευσης και υπάρχει 
υφιστάμενη κατάσταση σύνδεσης των αυλών με αυτό, πράγμα το οποίο θα συνεχίσει να υφίσταται σε 
ένα μεγάλο βαθμό. 
 

γ. Σύνολο εισροών 
 
Βάσει των δύο παραπάνω παραδοχών υπολογίζονται οι συνολικές εισροές για τα διάφορα έτη 
σχεδιασμού της περιοχής μελέτης ως φαίνονται στον πίνακα Δ.13.  
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Πίνακας Δ.4 

 

 

Μέγιστη ημερήσια παροχή λυμάτων - εισροών   

 Εισροές:  Ορεινοί οικισμοί  100% 
παροχής 
λυμάτων 

   Παραλιακοί οικισμοί 50% 
παροχής 
λυμάτων 

         

         

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΛΥΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

    Qημερ. P qαιχμής Qημερ. qεισρ. Qημερ. qυπολ. 

    m3/d   l/sec m3/d l/sec m3/d l/sec 

Πολιχνίτος 2028 636 2,42 17,82 636 7,36 1.272 25,19 

  2048 817 2,31 21,87 817 9,46 1.634 31,33 

Βρίσα 2028 228 3,00 7,92 228 2,64 456 10,56 

  2048 298 2,85 9,82 298 3,45 596 13,27 

Βατερά - Αγιος Φωκάς 2028 614 2,44 17,32 307 3,55 921 20,88 

  2048 851 2,30 22,62 426 4,92 1.277 27,55 

ΟΜΑΔΑ  Α 2028 1.478 2,10 36,00 1.171 13,55 2.649 49,55 

  2048 1.966 2,02 46,06 1.541 17,83 3.507 63,89 

         

         

Ωριαία παροχή - ειδική ανά στρέμμα παροχή      

         

ΟΙΚΙΣΜΟΣ     Επυκνό Ποσοστό 20ετια 40ετια 

      Εαραιό   Q/d l/s/στρ. Q/d l/s/στρ. 

Πολιχνίτος Λύματα Πυκνό 427 80% 636 0,01379 817 0,01772 

   Αραιό 553 20%   0,00266   0,00342 

 Εισροές Πυκνό 427 80% 636 0,01379 817 0,01772 

   Αραιό 553 20%   0,00266   0,00342 

Βρίσα Λύματα Πυκνό 129 80% 228 0,01637 298 0,02139 

   Αραιό 103 20%   0,00512   0,00670 

 Εισροές Πυκνό 129 80% 228 0,01637 298 0,02139 

   Αραιό 103 20%   0,00512   0,00670 
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Κεφάλαιο Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ 

 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

1.1 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
 
Για το σχεδιασμό των έργων που αφορούν τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων της μελετούμενης 
περιοχής λαμβάνονται υπόψη: 
 

 Η μορφολογία του εδάφους και η φυσική απορροή του οικισμού. 

 Η ένταξη των υφιστάμενων νέων αγωγών αποχέτευσης όπου αυτοί είναι χωριστικοί ή με 
παράλληλα έργα μπορεί να γίνουν χωριστικοί. 

 Η δυνατότητα ανταπόκρισης του δικτύου σε περιόδους αιχμής καθώς και πύκνωσης - 
επέκτασης αυτού ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες. 

 Ελάχιστη κλίση των αγωγών : 4 ‰ για D ≥ 250 mm 
     8 -10‰ για D = 200 mm 

 Κατά το δυνατόν αποφυγή δημιουργίας εκσκαφών μεγάλου βάθους, για κατασκευαστικούς 
λόγους, εκτός εάν με αυτό τον τρόπο μειώνεται το κόστος λειτουργίας του δικτύου (π.χ. 
λιγότερα αντλιοστάσια). 

 Περιορισμό κατά το δυνατόν κατασκευής εκτεταμένων τμημάτων αγωγών κάτω από την 
στάθμη της θάλασσας για αποφυγή εισροών θαλάσσιου νερού στο δίκτυο.  

 Κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης χαμηλότερα από το δίκτυο ύδρευσης. Όπου απαιτηθεί 
κατασκευή δικτύου ύδρευσης σε κοινό όρυγμα με το δίκτυο αποχέτευσης θα πρέπει τα δύο 
δίκτυα να απέχουν τουλάχιστον 0,30 m σε κατακόρυφο επίπεδο. 

 Η κατά το δυνατόν αξιοποίηση υφιστάμενου οδικού δικτύου. Όπου όμως η χάραξη του 
δικτύου μέσα από οδικό δίκτυο είναι αδύνατη ή αυξάνει κατά πολύ το μήκος του δικτύου ή 
δημιουργεί μηκοτομικά προβλήματα, τότε επιλέγεται η χάραξη μέσα από ιδιοκτησίες.  

 Ο περιορισμός των εγκάρσιων διελεύσεων από χειμάρρους και η τοποθέτηση αγωγών έξω 
από τις κοίτες χειμάρρων επί των διαμορφωμένων πρανών, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
διαμορφωμένο δίκτυο και πρέπει ο αγωγός οπωσδήποτε να κατασκευαστεί κατά μήκος 
χειμάρρου 

 

1.2 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
 
Για το σχεδιασμό των έργων που αφορούν τα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων της μελετούμενης 
περιοχής λαμβάνονται υπόψη: 
 

 Η μορφολογία εδάφους και η φυσική απορροή του οικισμού και των ευρύτερων λεκανών. 

 Η ένταξη των υφιστάμενων παντορροϊκών αγωγών ως χωριστικών αγωγών αποχέτευσης 
ομβρίων, εφόσον οι διατομές αυτών επαρκούν και υπάρχει κατασκευαστική δυνατότητα. 

 Ελάχιστη κλίση των αγωγών : 1 %  

 Η διοχετευτικότητα των κύριων αγωγών ομβρίων καθορίστηκε να είναι επαρκής, υπό 
κανονικές συνθήκες πλήρωσης, για συχνότητα δεκαετίας. Για τους δευτερεύοντες αγωγούς 
λαμβάνεται συχνότητα βροχής πενταετίας.  

 Ο συντελεστής απορροής C, εκτιμήθηκε σε 0,30  0,70 για τις εντός των ορίων του οικισμού 
λεκάνες ανάλογα με την μορφή δόμησης αυτών. 

 

 

1.3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 
Για το σχεδιασμό των έργων που αφορούν τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης των οικισμών της 
μελετούμενης περιοχής λαμβάνονται υπόψη: 
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 Η υφιστάμενη κατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης  

 Υδραυλικά στοιχεία: 

- Ταχύτητα ροής 0,50  v  1,50 

- Απαιτούμενες πιέσεις προκειμένου να καλυφθούν υψομετρικά οι ανάγκες υδροδότησης 
των οικισμών είναι: 
 Ελάχιστο διαθέσιμο φορτίο > 25 m 
 Μεγίστη υδροστατική πίεση < 75 m 

 Σύστημα υδροδότησης. Προτιμάται το κυκλοφοριακό έναντι του ακτινωτού 
 
Όπου διαμορφώνονται περισσότερες της μίας ζώνης ύδρευσης, μπορεί ανάλογα με τις συνθήκες 
υδροδότησης του οικισμού (θέση δεξαμενής) να ληφθεί ως ελάχιστο διαθέσιμο φορτίο της χαμηλής 
ζώνης τα 15 m και οι Π.Κ. της χαμηλής ζώνης να συνδεθούν με το δίκτυο της υψηλής ζώνης. 
 

1.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  
 
Για το σχεδιασμό του συστήματος μεταφοράς των λυμάτων λαμβάνονται υπόψη: 
 

α. Η περιοχή μελέτης 
 
Η περιοχή μελέτης ορίζεται στο κεφάλαιο Α. 
 

β. ΟΙ θέσεις συγκέντρωσης λυμάτων των οικισμών της περιοχής μελέτης  

 

γ. Η θέση χωροθέτησης της ΕΕΛ 
 

δ. Η μέγιστη αξιοποίηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου  

 

ε. Η κατά το δυνατόν μεταφορά λυμάτων έως την ΕΕΛ με αγωγούς ελεύθερης ροής σε 

συνδυασμό με την ύπαρξη οδικού δικτύου και την δυνατότητα προσβασιμότητας των 

αγωγών κατά την φάση λειτουργίας τους. 
 

στ. Γενικές παραδοχές υπολογισμού δικτύων 
 
Ως περιγράφονται στο ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
 

ζ. Κριτήρια χάραξης 
 

 Η μορφολογία του εδάφους και η φυσική απορροή του οικισμού. 

 Η ένταξη των υφιστάμενων αγωγών αποχέτευσης όπου αυτοί τηρούν τις προδιαγραφές. 

 Η δυνατότητα ανταπόκρισης του δικτύου σε περιόδους αιχμής καθώς και πύκνωσης - 
επέκτασης αυτού ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες. 

 Ελάχιστη κλίση των αγωγών : 4 ‰ για D ≥ 250 mm 
     8 -10‰ για D = 200 mm 

 Κατά το δυνατόν αποφυγή δημιουργίας εκσκαφών μεγάλου βάθους, για κατασκευαστικούς 
λόγους, εκτός εάν με αυτό τον τρόπο μειώνεται το κόστος λειτουργίας του δικτύου (π.χ. 
λιγότερα αντλιοστάσια). 

 Η οικονομικότερη μεταφορά λυμάτων έως την θέση της ΕΕΛ 

 Η εξασφάλιση του ελάχιστου δυνατού μήκους 

 Η τοποθέτηση διπλών καταθλιπτικών αγωγών για λειτουργικούς λόγους, ήτοι: 
α) Λειτουργία του συστήματος σε περίπτωση βλάβης του ενός εκ των δύο αγωγών 
β) Δυνατότητα εναλλακτικής λειτουργίας σε περιόδους μικρών παροχών λυμάτων 

(χειμερινή περίοδο) 

 Η κατά το δυνατόν αξιοποίηση υφιστάμενου οδικού δικτύου. Όπου όμως η χάραξη του 
δικτύου μέσα από οδικό δίκτυο είναι αδύνατη ή αυξάνει κατά πολύ το μήκος του δικτύου ή 
δημιουργεί μηκοτομικά προβλήματα, τότε επιλέγεται η χάραξη μέσα από ιδιοκτησίες.  



 

 - 16 - 

 Ο περιορισμός των εγκάρσιων διελεύσεων από χείμαρρους και η τοποθέτηση αγωγών έξω 
από τις κοίτες χειμάρρων επί των διαμορφωμένων πρανών, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
διαμορφωμένο δίκτυο και πρέπει ο αγωγός οπωσδήποτε να κατασκευαστεί κατά μήκος 
χειμάρρου 

 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ 
 

2.1 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
 

2.1.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
 
Ως σύστημα μεταφοράς περιγράφεται το σύνολο των αγωγών και αντλητικών συγκροτημάτων που 
απαιτούνται για την μεταφορά λυμάτων των οικισμών της ομάδας Α από τις θέσεις συγκέντρωσης 
έως την είσοδο στην ΕΕΛ (Χάρτες ΧA.1, ΧΑ.2 & Σχέδια 1A.1 έως 1A.5). 
 
Αποτελείται από τα εξής επί μέρους τμήματα (στα μήκη των αγωγών δεν συμπεριλαμβάνονται τα 
απρόβλεπτα): 
 

Πολιχνίτος 
 
αβ(Π)  - Φ.Α(Π,Βρ)  Αγωγός ελεύθερης ροής, αποδέκτης των λυμάτων Πολιχνίτου. 
        Διατομή  PVC Φ355, Μήκος L = 4.176 m  
 
Φ.Α(Π,Βρ) Αντλητικό συγκρότημα ανύψωσης λυμάτων Πολιχνίτου - Βρίσας  
  Αποτελεί αντικείμενο της Προμελέτης των Ε.Ε.Λ. 
 
Φ.Α(Π,Βρ) - ΕΕΛ  Καταθλιπτικός αγωγός 
        Διατομή PE 2Φ160, Μήκος L = 1.006 m 
  
 

Βρίσα  
 
Φ.Α(Βρ) Αντλητικό συγκρότημα πλησίον της θέσης συγκέντρωσης λυμάτων Βρίσας 

αβ(Βρ) 
  Αποτελεί αντικείμενο της Προμελέτης των Ε.Ε.Λ. 
 
Φ.Α(Βρ) - 38  Καταθλιπτικός αγωγός 
        Διατομή PE Φ160, Μήκος L = 1.625 m 

 

Βατερά  
 
Φ.Α(Βατ) Αντλητικό συγκρότημα πλησίον της θέσης συγκέντρωσης λυμάτων Βατερών 
  Αποτελεί αντικείμενο της Προμελέτης των Ε.Ε.Λ. 
 
Φ.Α(Βατ) - ΕΕΛ  Καταθλιπτικός αγωγός 
        Διατομή PE 2Φ160, Μήκος L = 2.785 m 

 

2.1.2 ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

   

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 

 
Ο οικισμός με βάση την μορφολογία του, χωρίζεται σε δύο λεκάνες (Σχέδιο 1α, 1β):  
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Λεκάνη Α 

 
- Εμβαδόν Ε = 855,00 στρέμματα εκ των οποίων : Επ =  367,00 στρ. 
 Εα =  488,00 στρ. 
- Παροχετεύεται στον ΚΥΡΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ αi 
- Εκβολή του συλλεκτήρα στο φρεάτιο αβ(Π) 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ αi 
 
 Συνολικό μήκος: L = 2.074 m  
 τμήμα α4–α7:  υφιστάμενο εντασσόμενο Διατομή PVC Φ315   L = 191 m  
 τμήμα α–α4 και α7–α16: κατασκευάζεται νέο   Διατομή PVC Φ200 έως Φ315 L = 1.883 m 

 

Λεκάνη Β 

 
- Εμβαδόν Ε = 125,00 στρέμματα εκ των οποίων : Επ = 60,00 στρ. 
 Εα =  65,00 στρ. 
- Παροχετεύεται στον ΚΥΡΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ βi 
- Εκβολή του συλλεκτήρα στο φρεάτιο αβ 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ βi 
 
 Συνολικό μήκος:  L = 1.716 m  
 τμήμα β1-β9:  Υφιστάμενο εντασσόμενο Διατομή PVC Φ250         L = 823 m  
 τμήμα β-β1 και β9-β11: κατασκευάζεται νέο   Διατομή PVC Φ200 & Φ315  L = 893 m 
 

Δευτερεύον Δίκτυο  
 
Αντικαθίσταται το υφιστάμενο δευτερεύον δίκτυο στα τμήματα που είναι παντορροϊκά από 
υφιστάμενα φρεάτια υδροσυλλογής και κατάντι με αγωγούς PVC Φ200. 
Συνολικό μήκος δευτερευόντων αγωγών L = 3.000 m. 
 

ΒΡΙΣΑ 
 
Ο βασικός σχεδιασμός των δικτύων συλλογής λυμάτων του οικισμού παραμένει ως ο υφιστάμενος, 
ήτοι: 
 
Βασικές λεκάνες: 2 (Λεκάνη Α, Λεκάνη Β) 
 
Κύριοι συλλεκτήρες: ΚΣ αi (λεκάνη A): Αντικαθίσταται στο σύνολό του με αγωγό PVC Φ250 - 

Φ315, που θα κατασκευαστεί εκτός της κοίτης του χειμάρρου ως 
χωριστικός αγωγός ακαθάρτων. Μήκος αγωγού: 326 m 

 ΚΣ βi (λεκάνη Β): Εντάσσεται ως έχει έως το σημείο β1. Με νέο τμήμα 
αγωγού β1-β, η παροχή οδηγείται στο φρεάτιο αβ που είναι και η τελική 
θέση συγκέντρωσης λυμάτων του οικισμού..  

 
Δευτερεύοντες αγωγοί: Αντικαθίστανται τα παντορροϊκά τμήματα των δευτερευόντων αγωγών με 

χωριστικά ακαθάρτων. Διατομές PVC Φ200. Συνολικό μήκος 
δευτερευόντων αγωγών L = 1.268 m. 

     
Θέση συμβολής: Το σημείο αβ(Βρ) πλησίον του οποίου κατασκευάζεται το αντλιοστάσιο 

Φ.Α(Βρ)  
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  
 
Το συνολικό μήκος δικτύων ακαθάρτων συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων μηκών είναι: 
L = 12.000 m 
 

2.2 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΤΥΑ  
 
Αντικαθίστανται οι παντορροϊκοί αγωγοί με χωριστικούς αγωγούς ομβρίων, στα τμήματα εκείνα 
που καταστρέφονται για την κατασκευή χωριστικού δικτύου ακαθάρτων. Όλοι οι αγωγοί που 
αντικαθίστανται είναι δευτερεύοντες ως φαίνεται στα Σχέδια 1.Α1, 1.Α6, 1.Ο1 και 1.Ο2. 
 
Διατομές Σ/Σ Φ400, Φ500, Φ600, Φ800 και ορθογωνικές διατομές. Μήκος 3.400 m. 
 
Ομοίως αντικαθίστανται οι αγωγοί εσωτερικών δικτύων ύδρευσης όπου κατασκευάζεται χωριστικό 
δίκτυο ακαθάρτων, καθόσον λόγω της στενότητας των δρόμων και των κοινών ορυγμάτων δεν 
μπορούν να διατηρηθούν οι υφιστάμενοι. 
 
Διατομές PE Φ63 έως Φ200, Μήκος 4.300 m. 
 
Επίσης κατασκευάζεται αγωγός ύδρευσης για την υδροδότηση των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ PE 
Φ63, μήκος L = 2.700 m. 
 
 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

4.1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 
 
Κατά την χάραξη των δικτύων, επιδιώχθηκε κατά το δυνατόν αυτά να διέρχονται από τους πλέον 
ευρείς δρόμους των οικισμών. Αποφεύχθηκε επίσης όσο ήταν δυνατόν η διέλευση αγωγών 
διαμέσου ιδιοκτησιών, δεδομένου ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο να απαιτηθεί στο μέλλον η 
μετακίνησή τους. 
 
Οι αγωγοί ακαθάρτων τοποθετούνται κατά κανόνα στην ίδια περίπου στάθμη με τους αγωγούς 
όμβριων, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από τη συνολική χάραξη. Το σκάμμα ενός 
μεμονωμένου αγωγού προβλέπεται να έχει πλάτος πυθμένα ανάλογο με τη διατομή του. Η 
εφαρμογή κεκλιμένων παρειών ή κατακόρυφων κατάλληλα αντιστηριζόμενων, θα εξαρτηθεί από τις 
τοπικές συνθήκες του εδάφους. Ειδικά για τους αγωγούς ύδρευσης από πολυαιθυλένιο, το πλάτος 
του σκάμματος θα γίνει σύμφωνα με τις τυπικές διατομές, δεδομένου ότι οι εργασίες 
συναρμολόγησης γίνονται έξω από το σκάμμα και απλώς τοποθετούνται στην συνέχεια. 
 
Ο πυθμένας του σκάμματος μορφώνεται επίπεδος, θα διαστρώνεται η υπόβαση άμμου ή 
σκυροδέματος, θα τοποθετείται ο αγωγός και θα συνεχίζεται η κατασκευή της επίχωσης.  
 
Ως προς το βάθος τοποθετήσεως των δικτύων αποχέτευσης εκλέγεται ελάχιστο βάθος της τάξεως 
των 1,40 m. Ειδικά στους μικρούς εσωτερικούς δρόμους του οικισμού όπου η κυκλοφορία 
οχημάτων είναι μικρή και αποτελείται από μικρά και ελαφρά οχήματα, το βάθος τοποθετήσεως των 
αγωγών επιλέγεται μικρότερο, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη και οικονομικότερη η εργασία 
των εκσκαφών των τάφρων στον στενό διαθέσιμο χώρο. Όσον αφορά τους αγωγούς ύδρευσης 
επιλέγεται ελάχιστο βάθος τοποθετήσεως αυτών ένα βάθος της τάξης των 0,90 m, με την ίδια ώα 
άνω παραδοχή. 
 
Κατά την μελέτη έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια οι αγωγοί υδρεύσεως και αποχετεύσεως να έχουν 
κατά το δυνατόν κοινή χάραξη. Σε περίπτωση που για κατασκευαστικούς λόγους επιβάλλεται η 
τοποθέτηση αυτών σε κοινό όρυγμα θα πρέπει ο αγωγός αποχετεύσεως να τοποθετείται βαθύτερα 
του αγωγού υδρεύσεως και η μεταξύ τους κατακόρυφη απόσταση θα είναι τουλάχιστον 0,30 m. 
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Για την δυνατότητα αποχέτευσης υπογείων χώρων απαιτείται ένα ορισμένο βάθος τοποθέτησης 
του αγωγού που προκύπτει σημαντικά μεγαλύτερο από το βάθος τοποθέτησης του αγωγού χωρίς 
τα υπόγεια. Στην περιοχή της μελέτης όμως έχουμε πολύ λίγα υπόγεια και απ’ αυτά τα 
περισσότερα δεν διαθέτουν εξοπλισμό που να χρειάζεται αποχέτευση. Για την εξυπηρέτηση όμως 
αυτών των υπογείων χώρων που είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν ή να κατασκευασθούν μελλοντικά 
και προκειμένου να μη βυθίσουμε ολόκληρο το δίκτυο ακαθάρτων σε βάθη μεγαλύτερα, πράγμα 
που σημαίνει σοβαρή οικονομική επιβάρυνση, δίνεται η εξής λύση: 
-   Εάν ευνοούν οι κλίσεις, ο υπόγειος χώρος θα αποχετευτεί με ιδιαίτερο αγωγό ο οποίος θα 

τοποθετηθεί παράλληλα (σε κάτοψη) με τον αγωγό ακαθάρτων αλλά θα έχει ηπιότερη κλίση 
ώστε να το συναντήσει σε κάποια απόσταση προς τα κατάντη (ακόμα και μέχρι το φρεάτιο 
επισκέψεως) όπου θα γίνει η σύνδεση. 

-   Εάν οι κλίσεις είναι πολύ ήπιες τότε αναγκαστικά ο υπόγειος χώρος θα αποχετευτεί με δικό 
του αντλητικό συγκρότημα, αυτόματης λειτουργίας, με το οποίο τα ακάθαρτα νερά θα 
ανυψώνονται μέχρι τη στάθμη του πεζοδρομίου και θα χύνονται σε μικρό φρεάτιο, από το 
οποίο θα οδηγούνται στον αγωγό αποχετεύσεως της υπόλοιπης οικοδομής. 

 

4.2 ΥΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 
Τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και οι αγωγοί μεταφοράς ελεύθερης ροής 
κατασκευάζονται κύρια από πλαστικούς σωλήνες PVC σειράς 41.  
 
Οσον αφορά τα δίκτυα ύδρευσης και τους καταθλιπτικούς αγωγούς, το πολυαιθυλένιο (PE) 
παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του πλαστικού PVC. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 
παρακάτω: 
- Μεγάλη ευκαμψία και μικρό βάρος. Γρήγορη, εύκολη και οικονομική τοποθέτηση με μικρό 

αριθμό συνδέσεων. Για διατομές αγωγού Φ63 έως και Φ125, που είναι στο μεγαλύτερο 
ποσοστό οι επιλεγείσες στην παρούσα μελέτη, οι σωλήνες πολυαιθυλενίου προσφέρονται 
σε ρολλά μήκους 100 m έναντι 6 m του PVC  

- Μεγάλη αντοχή σε εδαφικές μετακινήσεις, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό σε ορισμένες 
περιπτώσεις (σεισμούς κλπ.) που πρέπει να λειτουργούν αμέσως μετά όλα τα δίκτυα 
κοινής ωφελείας για λόγους ασφάλειας και υγιεινής. 

- "Σφραγισμένο δίκτυο", δηλαδή μηδενικές διαρροές λόγω αξιοπιστίας συνδέσεων 
(αυτογενής συγκόλληση) και πλήρους συμβατότητας σωλήνων και εξαρτημάτων. 

- Υψηλή ποιότητα δικτύου. Οικολογικό υλικό, διατήρηση αρχικής ποιότητας νερού λόγω 
μηδενικών εναποθέσεων στερεών υπολειμμάτων (μικρότερος συντελεστής τριβής σε 
σχέση με άλλα πλαστικά ή συμβατικά υλικά), μηδενική μετανάστευση ουσιών από και 
προς το νερό, μη ανάπτυξη μικροοργανισμών.  

- Τοποθέτηση ακόμη και σε αντίξοα εδάφη χωρίς ιδιαίτερες προστασίες (καθοδική 
προστασία, αγκυρώσεις, ειδικά προκατασκευασμένα τεμάχια), ιδιαίτερα σημαντικό στην 
μελετούμενη περίπτωση λόγω μορφολογία κάποιων οικισμών (ορεινοί με μεγάλες κλίσεις). 

- Ταχύτητα εγκατάστασης με αποτέλεσμα την μείωση όχλησης. Μεγάλο μήκος σωλήνα 
χωρίς συνδέσεις, εργασίες συγκόλλησης έξω από το χαντάκι, μικρό βάθος τοποθέτησης, 
στενό σκάμμα, ευκολία αποφυγής εμποδίων χωρίς ιδιοκατασκευές, δυνατότητα σύνδεσης 
παροχών υπό πίεση χωρίς διακοπή ροής. 

- Ευκολία συντήρησης. Δυνατότητα τοπικής διακοπής της ροής με τη μέθοδο squeeze-off, 
γρήγορη αποκατάσταση της βλάβης και άμεση επαναφορά της παροχής μετά την 
αποκατάσταση, χωρίς να διακόπτεται η παροχή στα γειτονικά κτίρια. 

 
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, τα πλεονεκτήματα από την κατασκευή και κυρίως την λειτουργία 
του έργου με αγωγούς από PE έναντι του PVC είναι πολύ σημαντικά. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η 
επιλογή του PE ως υλικό κατασκευής των μελετούμενων δικτύων ύδρευσης και γενικότερα των 
δικτύων υπό πίεση.  
 
Oι σωλήνες θα είναι κλάσεως 10 Atm με 3 Atm περιθώριο αντοχής για την αντιμετώπιση των 
υπερπιέσεων από τον χειρισμό  των συσκευών ασφαλείας του δικτύου και των εξωτερικών φορτίων 
του σωλήνα. 
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4.3 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  
 
Τα υπό πίεση δίκτυα θα εξοπλισθούν με τις απαραίτητες συσκευές ελέγχου και ασφάλειας. Οι 
συσκευές θα είναι: 
 

- Δικλείδες ελέγχου 

- Εκκενωτές 

- Αερεξαγωγοί 

- Πυροσβεστικοί κρουνοί 
 

α. Δικλείδες ελέγχου 
 
Θα τοποθετηθούν δικλείδες στις θέσεις που παρουσιάζονται στα σχέδια της μελέτης, και θα 
εξασφαλίζουν την δυνατότητα απομόνωσης τμημάτων του δικτύου για την εκτέλεση πιθανών 
επισκευών αυτού. 
 
Οι δικλείδες  θα είναι χυτοσιδηρές συρταρωτές ονομαστικής πίεσης 10 Αtm 
 
Οι δικλείδες των κυρίων και δευτερευόντων κλάδων θα τοποθετηθούν σε ορθογωνικά φρεάτια από 
σκυρόδεμα. 

β. Αερεξαγωγοί-Εκκενωτές 
 
Το δίκτυο θα εξοπλιστεί με εκκενωτές και αερεξαγωγούς διπλής ενέργειας, στις θέσεις που 
προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης. 
 

γ. Πυροσβεστικοί  κρουνοί 
 
Θα τοποθετηθούν πυροσβεστικοί κρουνοί σε όλο το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης, ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται πυρόσβεση σε ολόκληρο τον οικισμό. 
 
 

4.4 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΟΜΒΡΙΩΝ  
 
Στις θέσεις συμβολής ή αλλαγής κατεύθυνσης και σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 60 m για 
κλίση αγωγών J>4,5% και των 30-35 m για κλίση J<4,5% προβλέπονται φρεάτια επισκέψιμα. 
 
 
Επιλέγονται φρεάτια τριών τύπων σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια της μελέτης: 
 

 Κυκλικά Φρεάτια τύπου Α  (D = 1,00 m) για βάθος αγωγού έως 2,00 m και διατομή αγωγού 
έως Φ400  

 Κυκλικά Φρεάτια τύπου Β  (D = 1,20 m) για βάθος αγωγού > 2,00 m και ανεξάρτητου 
βάθους για διατομή αγωγού μεγαλύτερης από Φ400 και έως Φ800.  

 Ορθογωνικά Φρεάτια ή Κυκλικά Φρεάτια (D = 0,60 m) τύπου Γ για βάθος αγωγού έως 1,60 
m και για διατομή αγωγού μικρότερη από Φ400. Τοποθετείται σύμφωνα με την γνώμη της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας όπου για κατασκευαστικούς λόγους είναι δύσκολη η κατασκευή 
του φρεατίου τύπου Α. 

 
Τα φρεάτια τύπου Α, Β και Γ θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C 16/20 και όλα θα 
φέρουν καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο.  
 
Τόσο οι αγωγοί όσο και τα φρεάτια επίσκεψης πρέπει να είναι στεγανά και γι΄ αυτό στα τμήματα 
των δικτύων που τοποθετούνται κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα προβλέπονται ειδικού τύπου 
φρεάτια από πολυαιθυλένιο. 
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Τα φρεάτια επισκέψης τύπου Α, Β και Γ θα είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα. Ανάλογα με το 
είδος και την μορφή τους μπορούν να κατασκευαστούν κυκλικά ή ορθογωνικά.  
 
Τα φρεάτια από σκυρόδεμα κατασκευάζονται επί τόπου, εσωτερικά επιστρώνονται με 
τσιμεντοειδές υλικό και τσιμεντοκονία στις θέσεις των συνδέσμων και εξωτερικά γίνεται ασφαλτική 
επάλειψη. Το σχήμα τους θα είναι ορθογωνικό ή κυκλικό ανάλογα με τις επιτόπιες συνθήκες. Η 
εσωτερική διάμετρος των κυκλικών φρεατίων είναι 1,00 m για βάθη έως και 2,00 m, 1,20 m για 
βάθος μεγαλύτερο των 2,00 m. Σε περιπτώσεις που λόγω στενότητας δρόμου είναι δύσκολο να 
κατασκευαστούν τα παραπάνω φρεάτια, προτείνεται η κατασκευή κυκλικού (0,60 m) ή 
ορθογωνικού  (0,60 x 0,60 m) φρεατίου για βάθος τοποθέτησης αγωγών ≤ 1,60 m. Τα ορθογωνικά 
φρεάτια θα τοποθετούνται με την επιμήκη πλευρά τους παράλληλα με την διεύθυνση του αγωγού. 
Όλα τα φρεάτια (κυκλικά και ορθογωνικά) θα έχουν τοιχώματα πάχους τουλάχιστον 0,20 m 
οπλισμένα με διπλό (εσωτερικό και εξωτερικό) μεταλλικό οπλισμό.  
 

4.5 ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΩΝ  
 
Είναι σημαντικό στις εξόδους των επιμέρους αποχετευτικών αγωγών από τις οικίες να 
κατασκευασθεί φρεάτιο στην έξοδο του οποίου θα τοποθετηθεί κατάλληλος μηχανοσίφωνας (μίκα 
εξαερισμού). Τα φρεάτια αυτά μπορεί να είναι και κοινά ανά δύο ή περισσότερες οικίες και η 
κατασκευή τους είναι σκόπιμη προκειμένου να αποφευχθεί η έκλυση οσμών από τις αποχετεύσεις 
εντός των οικιών, αλλά και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το τρύπημα του αγωγού. Σκόπιμο είναι 
οι συνδέσεις από τα φρεάτια των οικιών να κατευθύνονται προς το πλησιέστερο φρεάτιο του 
δικτύου. 
 
Τα φρεάτια των οικιών μπορεί είτε να κατασκευαστούν επί τόπου από σκυρόδεμα, είτε  να είναι 
προκατασκευασμένα. 
 

4.6 ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
 
Για την ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία των αγωγών προβλέπονται σώματα αγκύρωσης των 
σημείων των καμπυλών, σε μεγάλες κλίσεις, των σημείων διακλαδώσεων, αλλαγής διατομής κλπ. Σε 
κάθε απλό ταυ, δικλείδα ή συστολή, οι αγκυρώσεις αυτές θεωρούνται επιβεβλημένες. Ειδικά στα 
τμήματα των αγωγών που οι μηκοτομικές τους κλίσεις είναι μεγαλύτερες του 15%, οι αγκυρώσεις των 
αγωγών θα πρέπει να είναι πυκνές για την προστασία των αγωγών από βροχοπτώσεις, 
κατολισθήσεις, αποσυνδέσεις κλπ.  

 
Στις θέσεις που οι αγωγοί διασταυρώνονται με υδατορεύματα, η διέλευση αυτών γίνεται είτε κάτω 
από την κοίτη με εγκιβωτισμό αυτών, είτε στο πλάι των υφιστάμενων γεφυρών σύμφωνα με τα 
κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης. 
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