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Κεφάλαιο Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Στα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών Μ. ΤΟΥΡΒΑΛΗ - Π. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ – Μ. ΜΠΑΛΗ – Χ. 
ΜΑΝΔΥΛΑ, ανατέθηκε σύμφωνα με την υπ' αρ. 25/2000 Απόφαση του Δ.Σ. Αγιάσου και την από 
2198/14-7-2000 σύμβαση των αναδόχων και του Δημάρχου Αγιάσου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΥΡΟΥΚΗ, η 
εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΑΣΟΥ". Με την 6553/30-10-2007 Συμπληρωματική Σύμβαση ανατέθηκαν οι υποστηρικτικές 
μελέτες στα Συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών Σ. ΒΑΒΑΛΙΑΡΟ – Μ. ΚΙΝΙΚΛΗ – Μ. ΤΑΞΕΙΔΗ. Με 
το 10ο πρακτικό 9-10-2006 του Ν.Σ.Δ.Ε έγινε εκχώρηση της Περιβαλλοντικής μελέτης από τον    Μ. 
Μπαλή εξολοκλήρου στον Χ. Μανδυλά. 
 
Το αντικείμενο της μελέτης που θα εκπονηθεί σύμφωνα με τη σύμβαση είναι: 
- Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Αγιάσου  
- Μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγιάσου 
- Έρευνα και αξιολόγηση τεχνολογιών και θέσης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων, 

προέγκριση χωροθέτησης για την επιλεγείσα λύση.  
- Καθορισμός των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του έργου. 
- Εκπόνηση των μελετών στα απαιτούμενα στάδια για την δημοπράτηση του έργου. 
 
Συγκεκριμένα οι εργασίες των Μελετητών περιλαμβάνουν: 
- Προκαταρκτική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 

Δήμου Αγιάσου. Στο στάδιο αυτό θα αποτυπωθεί και θα ληφθεί υπόψη το υφιστάμενο 
εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης με προοπτική την ένταξή του στο προτεινόμενο 
έργο.  

- Προκαταρκτική μελέτη του συστήματος μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων 
της λύσης που τελικά θα επιλεγεί. 

- Υποβολή στοιχείων για την έγκριση αποδέκτη και έγκριση υγειονομικών όρων διάθεσης των 
λυμάτων της λύσης που θα επιλεγεί. 

- Ετοιμασία φακέλου Προέγκρισης Χωροθέτησης για την επιλεγείσα λύση. 
- Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
- Σύνταξη Οριστικής μελέτης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης 

και δικτύου μεταφοράς λυμάτων έως την θέση διάθεσης λυμάτων που θα επιλεγεί, 
συμπεριλαμβανομένων των Τευχών Δημοπράτησης. Στα τεύχη Δημοπράτησης θα περιληφθεί 
και το υπολειπόμενο δίκτυο ύδρευσης Δ. Αγιάσου, σύμφωνα με την υφιστάμενη εγκεκριμένη 
μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ. Αγιάσου. 

- Σύνταξη Προμελέτης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων μετά των απαιτούμενων τευχών 
δημοπράτησης. 

 
Η Μελέτη θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί στα εξής στάδια: 
 

1o Στάδιο 

 

 Προκαταρκτική Μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, δικτύου αποχέτευσης και συστήματος 
μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Αγιάσου. Στο στάδιο αυτό θα γίνει 
αποτύπωση υφισταμένων δικτύων προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα ένταξης αυτών στο 
μελετούμενο έργο. 

 Αναγνώριση και κατάταξη αποδεκτών. 
Η προκαταρκτική μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα  με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των άρθρων 209, 
210, 211, 229 (σε σχέση με το άρθρο 65), 238 του Π.Δ. 696/74. 
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2o Στάδιο 
 

 Υποβολή στοιχείων για έγκριση αποδέκτη και έγκριση υγειονολογικών όρων διάθεσης των 
λυμάτων. 

 Ετοιμασία φακέλου Προέγκρισης Χωροθέτησης και δικαιολογητικών για την εξασφάλιση των 
εγκρίσεων που απαιτούνται από τις Υπηρεσίες (Δ/νσης Δασών – Αρχαιολογίας κλπ.). 

 Με την έγκριση χωροθέτησης και την κοινοποίηση αυτής από τον Εργοδότη στον Μελετητή και 
πριν την έναρξη του επόμενου σταδίου θα έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί οι απαιτούμενες 
συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες, ήτοι οι τοπογραφικές εργασίες ξεκινάνε με την έγκριση 
του προγράμματος τοπογραφικών εργασιών και ολοκληρώνονται κατά το κύριο μέρος τους με 
την έγκριση χωροθέτησης. 

  

3o Στάδιο 
 

 Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

 Σύνταξη Οριστικής μελέτης παραλειπομένου του σταδίου της προμελέτης μετά των Τευχών 
Δημοπράτησης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και δικτύου 
μεταφοράς των λυμάτων έως την Ε.Ε.Λ. Στα Τεύχη Δημοπράτησης του εσωτερικού δικτύου 
αποχέτευσης θα περιληφθεί και το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης σύμφωνα με την υφιστάμενη 
εγκεκριμένη μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ. Αγιάσου. 

 Σύνταξη Προμελέτης Εγκατάστασης Επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την θέση και 
τεχνολογία που τελικά θα επιλεγεί. 

 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων. 
 

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 και τα τεύχη δημοπράτησης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων θα εκπονηθούν 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των άρθρων 214, 215 και 220 έως 250 του Π.Δ. 696/74. 
 

Έχουν ήδη υποβληθεί και εγκριθεί: 
 Προκαταρκτική μελέτη Αποχέτευσης - Επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων Δήμου Αγιάσου, 

(Αποφ. ΔΣ Αγιάσου 201/2004). 
 Έγκριση αποδέκτη, (αριθμ. Πρωτ. ΔΥΠ ΟΙΚ 1279/15-3-2005 της Δ/νσης Υγείας - Πρόνοιας 

Ν.Α. Λέσβου) 
 Οι απαιτούμενες τοπογραφικές εργασίες, (Αποφ. ΔΣ Αγιάσου ,81/2009). 
 Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις: 

- Προκαταρκτική περιβαλλοντική  εκτίμηση και αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) του έργου 
«Εγκατάσταση, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Δήμου Αγιάσου», (Αρ. Πρωτ. 1815-
‘05/ΑΦ6.1.5.3γ Φ.1359 ΠΕ.ΧΩ. Β. Αιγαίου) 

- Προκαταρκτική περιβαλλοντική  εκτίμηση και αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) του έργου «Εξωτερικά 
Δίκτυα Υδρευσης και Καλιέργεια Πηγών Δήμου Αγιάσου», (Αρ. Πρωτ. οικ 133868 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ) 

- Έχει υποβληθεί και τελεί υπό έλεγχο η οριστική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (Αρ. 
Πρωτ.19762/1532/13-7-2009 ΠΕ.ΧΩ. Β. Αιγαίου) 

 Υποστηρικτικές γεωλογικές - υδρογεωλογικές μελέτες: 
- Υδρογεωλογική Μελέτη, (Αποφ. ΔΣ Αγιάσου 197/2008) 

 

Το όλο έργο χωρίζεται σε τρία ανεξάρτητα, λειτουργικά και κατασκευαστικά, υποέργα: 
1. Δίκτυα Αποχέτευσης ακαθάρτων - ομβρίων και Δίκτυο Μεταφοράς λυμάτων έως τις ΕΕΛ, με τίτλο 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Στο υποέργο αυτό συμπεριλαμβάνονται και το εσωτερικό δίκτυο 
ύδρευσης που θα αντικατασταθεί με βάση την τεχνική μελέτη «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΓΙΑΣΟΥ» ως επικαιροποιείται με την παρούσα μελέτη. 

2. Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης    
3. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας & Διάθεσης Λυμάτων. 
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Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά το τμήμα της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που αναφέρεται στην 

κατασκευή δικτύων αποχέτευσης του Δήμου Αγιάσου, του συστήματος μεταφοράς των 

λυμάτων από τη θέση συγκέντρωσης στη θέση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 

(ΕΕΛ), την επικαιροποίηση της μελέτης «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ» η οποία 

θα συμπεριληφθεί στα Τεύχη Δημοπράτησης βάσει της σύμβασης.  

 

2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Για τον οικισμό της Αγιάσου δεν έχουν καθοριστεί όρια με απόφαση Νομάρχη δεδομένου ότι ο 
πληθυσμός είναι μεγαλύτερος των 2.000 κατοίκων. Όμως ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί 
παραδοσιακός (ΦΕΚ 594Δ/1978) με αρτιότητα κατά κανόνα 2000 m2. 
 

3. 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). 
 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν διατέθηκαν από τον Δήμο Αγιάσου, την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Λέσβου, την 
Στατιστική Υπηρεσία, καθώς και από επιτόπιο έλεγχο στη περιοχή μελέτης. 
 
Συνοψίζονται δε στα εξής: 

α. Χάρτες 
- Οριζοντιογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:5.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 

που αφορούν την μελετούμενη περιοχή 
- Τοπογραφικά Διαγράμματα εκπονηθεί από το Γραφείο Μελετών Μ. Χατζέλλη για τις 

ανάγκες της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού 

 

β. Σχετικές εκπονηθείσες μελέτες 
i Οριστική μελέτη με τίτλο "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ", που εκπονήθηκε 

από το Γραφείο Μελετών ΜΑΡΙΑΣ Ε. ΤΟΥΡΒΑΛΗ το 1993 
ii Οικονομική μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης "ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ", που εκπονήθηκε από το Γραφείο Μελετών ΜΑΡΙΑΣ Ε. ΤΟΥΡΒΑΛΗ το 1999, 
και αποτελεί απόσπασμα της (α) μελέτης. 

 

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

από το 1951 έως το 1991. Για τον εποχιακό πληθυσμό, από τον Δήμο Αγιάσου. 
- Στοιχεία πηγών και γεωτρήσεων από το Δήμο Αγιάσου. 
- Σχέδια της Τ.ΥΔ.Κ, όπου έχουν αποτυπωθεί τα τμήματα που κατασκευάστηκαν ή 

πρόκειται να κατασκευαστούν με προηγούμενες και τρέχουσες εργολαβίες. 
- Καταγραφή επί τόπου των εμφανών τμημάτων του νέου και παλαιού δικτύου (εσχάρες, 

φρεάτια, κλπ)   
- Πληροφορίες από το Δήμο Αγιάσου. 
 

5. ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την ύδρευση, 
αποχέτευση ακαθάρτων & ομβρίων του οικισμού Αγιάσου. 
Το παρόν τεύχος της μελέτης με τίτλο "ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ" αποτελεί τμήμα της 
γενικότερης μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΑΣΟΥ", ως αναφέρεται και στην σύμβαση. 
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Κεφάλαιο B ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 
Με βάση τις υπάρχουσες μελέτες, πληροφορίες από το Δήμο Αγιάσου και αποτυπώσεις επί τόπου, η 
υφιστάμενη κατάσταση Αποχέτευσης, ως αποτυπώνεται στους χάρτες που ακολουθούν, είναι η 
παρακάτω: 

 

1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
 
Σύστημα Αποχέτευσης: Δίκτυο υπονόμων  
Σε μεγάλο τμήμα του οικισμού έχει κατασκευαστεί νέο χωριστικό δίκτυο υπονόμων,  παράλληλα με 
την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ". Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του δικτύου στην περιοχή 
«Σκαλούδια» με εγκεκριμένη μελέτη της Αναδόχου Μ. Τουρβαλή, σύμφωνα με την 5133/4-11-2005 
εντολή του Δήμου Αγιάσου. Τα τμήματα αυτά αποτυπώνονται στο Σχέδιο 2Α2της Γενικής Διάταξης 
Έργων.    
 
Με βάση τη μορφολογία του εδάφους και τις θέσεις εκβολής των Κύριων Συλλεκτήρων, ο οικισμός 
χωρίζεται σε τρεις κύριες Λεκάνες: Λεκάνη Α, Λεκάνη Β, και Λεκάνη Γ 

 

 ΛΕΚΑΝΗ  Α 

 
- Εξυπηρετείται από τον ΚΥΡΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ αi  
- Θέση εκβολής το σημείο α 
- Αποδέκτης ο χείμαρρος Χ1 

 
ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ αi 
 
- Παντορροϊκός, πλακοσκεπής οχετός.  
- Είναι αποδέκτης  ομβρίων ευρύτερης λεκάνης. 
- Η διατομή του οχετού είναι  ορθογωνική, χωρίς να είναι ενιαία σε όλο το μήκος του. Από όσο 

ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί, η μέση διατομή έχει εσωτερικές διαστάσεις πλάτος 3,0 m και 
ύψος 1,50 έως 2,00m.  

- Η επικάλυψη του οχετού σταματά σήμερα λίγο πιο έξω από τα όρια του οικισμού, στη θέση 
α, όπου τα λύματα παροχετεύονται στο χείμαρρο  Χ1 με επιφανειακή ροή.  

- Τμήμα του επικαλυμμένου χειμάρρου διέρχεται κάτω από το θέατρο του Αναγνωστηρίου. 
 

 ΛΕΚΑΝΗ  Β 
 
- Εξυπηρετείται από τον ΚΥΡΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ βi  
- Θέση εκβολής το σημείο β. 
- Αποδέκτης ο χείμαρρος Χ1. 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ βi 
 
- Παντορροϊκός σωληνωτός οχετός, αποδέκτης και αποβλήτων ελαιοτριβείου από το σημείο 2 

και κατάντι. 
- Η διατομή του αγωγού είναι Σ/Σ Φ400, Φ600 και Φ800 
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Αποτελείται από τα εξής τμήματα 
 
1 – 2 Αντικαταστάθηκε πρόσφατα (ταυτόχρονα με εργασίες αποκατάστασης 

της παλαιάς χωματερής (Χ.Α.Δ.Α.) με χωριστικούς αγωγούς Σ/Σ Φ600 
για όμβρια και PVC Φ250 για ακάθαρτα. Σήμερα λειτουργεί μόνο ο 
αγωγός ομβρίων ως παντορροϊκός. 

2 – 3 Παλαιός παντορροϊκός αγωγός Σ/Σ Φ600 
3 – 4 Νέος αγωγός Σ/Σ Φ800. Η χάραξή του γίνεται μέσα από το γήπεδο και 

αντικαταστάθηκε πρόσφατα, ταυτόχρονα με εργασίες που έγιναν στο 
χώρο του γηπέδου. 

4 – 5 Παλαιός παντορροϊκός αγωγός Σ/Σ Φ400 
 

 ΛΕΚΑΝΗ  Γ 
 
- Εξυπηρετείται από τον ΚΥΡΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ γi  
- Εκβάλει στην θέση γ 
- Αποδέκτης ο χείμαρρος Χ2 

 
ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ  γi 
 
- Νέος χωριστικός στο σύνολό του 
- Διατομή αγωγού PVC Φ200 
 

Δευτερεύοντες Αγωγοί  
 
Στα τμήματα του οικισμού που έχει κατασκευαστεί νέο δίκτυο, αυτό είναι χωριστικό και αποτελείται 
από σωλήνες PVC Φ200 έως Φ250. Στα τμήματα αυτά, το δίκτυο ομβρίων είτε κατασκευάστηκε εκ 
νέου από σιμεντοσωλήνες D400 και D600, είτε διατηρήθηκε το παλαιό υφιστάμενο παντορροϊκό 
δίκτυο και εντάχθηκε ως χωριστικό δίκτυο ομβρίων. 
 
Το νέο χωριστικό δίκτυο ακαθάρτων δέχεται μεγάλη παροχή εισροών από σιφώνια αυλών, καθ’ 
όσον δεν υπάρχει διαχωρισμός ομβρίων και ακαθάρτων από τις ιδιωτικές συνδέσεις.     
 
Στο υπόλοιπο τμήμα του οικισμού, το δίκτυο είναι παντορροϊκό σε μεγάλο ποσοστό. Βασικοί τύποι 
διατομών που διαπιστώθηκαν στο παλαιό υφιστάμενο παντορροϊκό δευτερεύον δίκτυο είναι: 
 
α2 - α2.1 Ορθογωνικός πλακοσκεπής παντορροϊκός οχετός 

Μέση διατομή 0,80 x 0,80 
α2.1 - α2.2 Κτιστός θολωτός, μέσης διατομής 0,80 x 0,80 m περίπου 

 
α3 – α3.2 Κτιστός θολωτός, μέσης διατομής 0,80 x 0,80 m περίπου 

Το τμήμα 3.1 – 3.2 διέρχεται κάτω από κτίσματα και την αυλή της 
εκκλησίας  
 

Οι υπόλοιποι αγωγοί αποτελούνται από σιμεντοσωλήνες, διατομής Φ300 και Φ400.  
 
 

2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 
Στην περιοχή μελέτης υπάρχει ένα ελαιοτριβείο (Ε.Π.Σ. Αγιάσου) δυναμικότητας 32 tn/8ωρο. 
Αποδέκτης των αποβλήτων του είναι ο Κύριος Συλλεκτήρας βi. 
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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.  
 

Πίνακας Γ.1 

Στοιχεία απογραφής περιοχής μελέτης (1951 - 2001) 

    ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ   % 

      10ετίας ετήσια 

1951 5.700       

1961 5.012 -688 -12,1% -1,28% 

1971 3.885 -1.127 -22,5% -2,51% 

1981 3.413 -472 -12,1% -1,29% 

1991 2.975 -438 -12,8% -1,36% 

2001 2.581 -394 -13,2% -1,41% 
               Πηγή : ΕΣΥΕ, Απογραφές πληθυσμού 1951 - 2001 

 

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 

 
Από τον Πίνακα Γ.1 προκύπτει ότι, οι μεταβολές του μόνιμου πληθυσμού για όλους τους οικισμούς 
σχεδόν είναι αρνητικές κατά την τριακονταετία 1951-1981, με μία αναστροφή της τάσης μείωσης του 
πληθυσμού την τελευταία δεκαετία 1981-1991. 
  
Εκτιμάται ότι ο μελλοντικός ρυθμός αύξησης για τον 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 (παλιννόστηση, αύξηση τουρισμού). 
 
 
Η πρόβλεψη του μελλοντικού μόνιμου πληθυσμού της περιοχής στηρίζεται στη σχέση: 
    Pt = Pο (1+pi)t 
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2. ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 
Στη Στατιστική Υπηρεσία δεν υπάρχουν στοιχεία για την εξέλιξη του εποχιακού πληθυσμού, και γι' 
αυτό προσεγγίσθηκαν από άλλες πηγές όπως οι πληροφορίες από το Δήμο. Εκτιμάται ότι για το έτος 
2008, ο εποχιακός πληθυσμός ανέρχεται σε 1.500 κατοίκους.  
Δεν παρατηρείται αξιόλογη τουριστική υποδομή στην περιοχή μελέτης. 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. 
 
Εκτιμάται, ότι ο μελλοντικός ρυθμός αύξησης για τον εποχιακό πληθυσμό της περιοχής μελέτης θα 
είναι μεγαλύτερος από εκείνον των μονίμων κατοίκων, δηλαδή της τάξης του 1,0%. 
Η πρόβλεψη του μελλοντικού εποχιακού πληθυσμού της περιοχής προκύπτει από την σχέση: 
 
    Pt = Pο (1+pi)t 

 
 

3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 
Στον πίνακα Γ.2 δίνεται συγκεντρωτικά η εκτιμώμενη μελλοντική εξέλιξη του συνολικού πληθυσμού 
της περιοχής. 
 
 

Πίνακας Γ.2 

Εξέλιξη συνολικού πληθυσμού περιοχής μελέτης 

ΕΤΟΣ Μόνιμος Εποχιακός Θερινός Μέσος 

  Πληθυσμός Πληθυσμός Πληθυσμός Πληθυσμός 

2001 2.581       

2008 2.686 1.500 4.186 3.136 

2018 2.823 1.656 4.479 3.320 

2028 2.967 1.829 4.796 3.516 

2038 3.118 2.020 5.138 3.724 

2048 3.277 2.231 5.508 3.946 
 

 
 

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 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

 

 

1. ΥΔΡΕΥΣΗ 
 

1.1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ  
 

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. Έτσι εκτιμάται ότι η ειδική παροχή κατανάλωσης στα επόμενα 40 χρόνια θα αυξηθεί ώστε να 
είναι: 
 
Μέση  παροχή     =   160  lit/κάτοικο/ημέρα 
Μέγιστη 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 

 ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

2008 120 180 

2028 140 210 

2048 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. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες Δ.2, Δ.3 και Δ.4 αντίστοιχα. 
  

 

2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

 

2.1 ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 
 

2.1.1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 
 
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. 
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Στους πίνακες Δ.2, Δ.3 και Δ.4 παρουσιάζονται η Χειμερινή, η Μέση και η Μεγίστη Ημερήσια 
Κατανάλωση νερού και Παροχή Οικιακών Λυμάτων αντίστοιχα, σε  σχέση πάντα με τις αντίστοιχες 
καταναλώσεις νερού για οικιακές ανάγκες. 
 

Πίνακας Δ.2 

Χειμερινή ημερήσια κατανάλωση & παροχή λυμάτων 

Στοιχεία κατανάλωσης ΕΤΟΣ 

 2008 2028 2048 

Κάτοικοι 2.686 2.967 3.277 

Ειδική κατανάλωση (m3/ημ/κάτ) 0,12 0,14 0,16 

Ημερήσια κατανάλωση (m3/ημ) 322 415 524 

Ημερήσια παροχή λυμάτων (m3/ημ) 257 332 419 

 
 

Πίνακας Δ.3 

Μέγιστη ημερήσια κατανάλωση & παροχή λυμάτων 

Στοιχεία κατανάλωσης ΕΤΟΣ 

 2008 2028 2048 

Κάτοικοι 4.186 4.796 5.508 

Ειδική κατανάλωση (m3/ημ/κάτ) 0,18 0,21 0,24 

Ημερήσια κατανάλωση (m3/ημ) 753 1.007 1.321 

Ημερήσια παροχή λυμάτων (m3/ημ) 602 805 1.056 

 

Πίνακας Δ.4 

Μέση ημερήσια κατανάλωση & παροχή λυμάτων 

Στοιχεία κατανάλωσης ΕΤΟΣ 

 2008 2028 2048 

Κάτοικοι 3.136 3.516 3.946 

Ειδική κατανάλωση (m3/ημ/κάτ) 0,14 0,16 0,18 

Ημερήσια κατανάλωση (m3/ημ) 423 553 710 

Ημερήσια παροχή λυμάτων (m3/ημ) 338 442 568 

 
 

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 
 
Κατά τον υπολογισμό των δικτύων ακαθάρτων στο χωριστικό σύστημα λαμβάνεται υπόψη 
επιπρόσθετα προς την παροχή λυμάτων και η παροχή από εισροές στους αγωγούς υπογείων και 
ομβρίων υδάτων. 
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Η ποσότητα των υπογείων υδάτων που εισρέει στο δίκτυο αυξάνει όταν: 
 
α. το δίκτυο βρίσκεται εντός υπόγειων υδάτων 
β. το δίκτυο είναι παλαιό 
γ. η κατασκευή του δικτύου είναι κακότεχνη 
δ. γίνεται άντληση υπόγειων υδάτων στο δίκτυο ακαθάρτων λόγω εσφαλμένων συνδέσεων ή μη 

ύπαρξης δικτύου ομβρίων 
 
Αντίστοιχα η ποσότητα των ομβρίων υδάτων που εισρέουν στο δίκτυο αυξάνει όταν: 
 
α. υπάρχουν πολλές εσφαλμένες συνδέσεις  
β. η κατασκευή των διαφόρων φρεατίων είναι κακότεχνη με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η 

στεγανότητα στα σημεία εισόδου 
 
Δεν είναι δυνατόν να γίνει μια ορθολογική εκτίμηση των παραπάνω εισροών. Για τον υπολογισμό των 
ποσοτήτων αυτών υπάρχουν διάφορες εμπειρικές τιμές από την διεθνή βιβλιογραφία, από τις οποίες 
προκύπτει έως και προσαύξηση της παροχής λυμάτων κατά 100% (Imhoff, 1992). 
 
Όσον αφορά τον Ελληνικό χώρο, η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι, ο μελετητής μηχανικός είναι 
υποχρεωμένος να δέχεται για λόγους ασφαλείας, σημαντικές ποσότητες εισροών, τόσο λόγω 
ποιότητας κατασκευής (δεν τηρούνται σχολαστικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές) όσο και λόγω 
πολεοδομικών συνθηκών και οικοδομικών πρακτικών που ακολουθούνται σε κάθε περιοχή. 
 
Στους περισσότερους οικισμούς της περιοχής μελέτης ακολουθείται σήμερα, όπως έχει ήδη 
περιγραφεί, η πρακτική των παντορροϊκών δικτύων αποχέτευσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, 
απορροές από στέγες, αυλές κλπ. να καταλήγουν μέσω των οικιακών συνδέσεων στα αποχετευτικά 
δίκτυα. Στο μέλλον και μετά την κατασκευή των σύγχρονων χωριστικών δικτύων αποχέτευσης που 
προτείνονται από την μελέτη αυτή, η σημερινή πρακτική αναμίξεως των αποχετευτικών συστημάτων 
ομβρίων και λυμάτων, στο εσωτερικό των ιδιοκτησιών θα εξακολουθήσει να υφίσταται σε μεγάλο 
βαθμό, λόγω του κόστους και της ταλαιπωρίας (σπασίματα δαπέδων κλπ.) που απαιτεί από τους 
ιδιοκτήτες η κατασκευή νέων συστημάτων αποχέτευσης. 
 
Στους οικισμούς, όπου σήμερα υπάρχουν βόθροι, το προτεινόμενο δίκτυο αποχέτευσης θα 
κατασκευαστεί μεν εξ αρχής, οπότε και θα συνδεθούν σ΄ αυτό κατά το δυνατόν μόνο ακάθαρτα.  
 
Για τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, στην παρούσα μελέτη δεχόμαστε αυξημένο ποσοστό παροχής 
εισροών, το οποίο για λόγους ασφαλείας θα ληφθεί ως 100% της παροχής λυμάτων.  
 
Οι συνολικές παροχές λυμάτων - εισροών δίνονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Υδραυλικών 
Υπολογισμών.  
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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 των οικισμών 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). 

 Κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης χαμηλότερα από το δίκτυο ύδρευσης. Οπού 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. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
διαμορφωμένο οδικό δίκτυο και πρέπει ο αγωγός οπωσδήποτε να κατασκευαστεί κατά μήκος 
χειμάρρου η τοποθέτηση του θα γίνει έξω από την κοίτη του παράλληλα από τα πρανή. 

 

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. 

 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 βάσει της μορφολογίας της περιοχής σε 0,35 για τις 
εξωτερικές λεκάνες και 0,80 για τις εντός των ορίων του οικισμού λεκάνες λόγω της μορφής 
μορφή δόμησης αυτών. 
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1.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  
 
Για το σχεδιασμό του συστήματος μεταφοράς των λυμάτων λαμβάνονται υπόψη: 
 
 

α. Η περιοχή μελέτης 
 

β. Το σύστημα αποχέτευσης του οικισμού 
 

γ. Περιοχή και θέση χωροθέτησης της ΕΕΛ 
 
Η διερεύνηση και αξιολόγηση των θέσεων για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων έγινε στην 
Προκαταρκτική μελέτη στο ΤΕΥΧΟΣ II "ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ".  
 
Έχει υποδειχθεί από το Φορέα και έχει αποτυπωθεί το οικόπεδο για τη χωροθέτηση των Ε.Ε.Λ. 
στη θέση που έχει εγκριθεί από την προκαταρκτική μελέτη με την υπ΄ αριθμ. 201/2004 απόφαση 
του Δ.Σ. Αγιάσου. 
 
Οι σχετικές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις αναφέρονται στην παρ.1 του Κεφαλαίου Α της 
παρούσας. 
 

δ. Γενικές παραδοχές υπολογισμού δικτύων 
 
Ως περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
 

ε. Κριτήρια χάραξης 
 

 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) 
 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ 

 

2.1 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
 

2.1.1 ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 
Περιγράφεται ο αγωγός μεταφοράς των  λυμάτων από τη θέση συγκέντρωσης έως την είσοδο 
στην ΕΕΛ (Χάρτη ΧΑ & Σχέδια 2Α.1, 2Α.2). 
 
Αποτελείται από τα εξής επί μέρους τμήματα:  
 
ΦΑ1  Αντλητικό συγκρότημα πλησίον του φρεατίου α. 
 Παροχή Q = 56 m3/h Μανομετρικό ύψος Η = 13 Μ.Υ.Σ. 
 
ΦΑ1 – Φ16     Διπλός Καταθλιπτικός Αγωγός. 
 Διατομή  PΕ 3ης γενιάς 2Φ160, 10atm, Μήκος L = 300 m  
 
Φ16 – αβ     Αγωγός ελεύθερης ροής 
 Διατομή  PVC Φ400, Μήκος L = 103 m  
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Τα τμήματα αυτά αποτελούν τον αποδέκτη λυμάτων των Λεκανών Α και Γ. Στο σημείο αβ συμβάλει 
και η λεκάνη Β. 
 
αβ – ΕΕΛ Αγωγός ελεύθερης ροής. 
 Διατομή  PVC Φ400  Μήκος L = 663 m  
Οι αγωγοί χαράσσονται εξ ολοκλήρου επί οδικού δικτύου. 
 

2.1.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
 
Γίνεται αντικατάσταση των παντορροϊκών δικτύων αποχέτευσης, όπου απαιτείται και ένταξη των 
νέων πρόσφατα κατασκευασθέντων, εφόσον ανταποκρίνονται στα κριτήρια ένταξης (παρ. 1.1 του 
παρόντος κεφαλαίου). 
  
Ο οικισμός από την μορφολογία του χωρίζεται σε τρεις κύριες Λεκάνες (Α, Β και Γ), ως φαίνεται στον 
Χάρτη ΧΑ και το Σχέδιο 2Α.2.  
 

ΛΕΚΑΝΗ   Α 

 
- Εμβαδόν Ε = 343 στρέμματα εκ των οποίων : Επυκνό = 209 στρ. 
 Εαραιό =  134 στρ. 
- Εξυπηρετείται από τον ΚΥΡΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ αi 
- Εκβολή του συλλεκτήρα στο φρεάτιο αντλιοστασίου ΦΑ1 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ αi 
 
 Κατασκευάζεται εξ αρχής ως χωριστικός αγωγός ακαθάρτων για το τμήμα ΦΑ1 - α9, με 

σωλήνες PVC διατομής Φ250, Φ315, Φ355 και Φ400. Από α9 - α13 εντάσσεται ο 
υφιστάμενος PVC Φ250 και Φ200.  

    Μήκος που κατασκευάζεται: L = 625 m  
 

ΛΕΚΑΝΗ  Β 

 
- Εμβαδόν Ε = 118 στρέμματα εκ των οποίων : Επυκνό = 32 στρ. 
 Εαραιό =  86 στρ. 
- Εξυπηρετείται από τον ΚΥΡΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ βi 
- Εκβολή του συλλεκτήρα στο φρεάτιο αβ 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ βi 
 
 Συνολικό μήκος: L = 527 m, διατομή PVC Φ250 και Φ200 

αβ - 148 Η χάραξη του είναι μέσα από ιδιοκτησία, χωρίς διαμορφωμένο οδικό 
δίκτυο.  Διατομή  PVC Φ250. 

148 - 104 Έχει κατασκευαστεί χωριστικός αγωγός, ταυτόχρονα με την εργολαβία 
αποκατάστασης του ΧΑΔΑ. Εντάσσεται. 

104 – β1,2 Αντικαθίσταται ο υφιστάμενος παντορροϊκός. Το τμήμα 104-100 διέρχεται 
μέσα από ιδιοκτησίες. 

β1,2 - 89 Κατασκευάζεται νέος εντός του γηπέδου και στα όρια αυτού. Δεν υπάρχει 
εναλλακτική χάραξη καθόσον μικρή λεκάνη απορρέει άμεσα στο γήπεδο. 

89 – β8(230) Κατασκευάζεται εξ αρχής νέος χωριστικός ακαθάρτων   
 

ΛΕΚΑΝΗ  Γ 

 
- Εμβαδόν Ε = 39 στρέμματα εκ των οποίων : Επυκνό =   12 στρ. 
 Εαραιό =    27 στρ. 
- Εξυπηρετείται από τον ΚΥΡΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ γi 
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- Εκβολή του συλλεκτήρα στο φρεάτιο Φ.Α.2, απ΄ όπου με αντλητικό συγκρότημα και 
καταθλιπτικό αγωγό, τα λύματα οδηγούνται στο φρεάτιο α13 του ΚΣ.αi. 

 
ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ γi 
 

 Εντάσσεται ο νέος κατασκευασμένος χωριστικός αγωγός ακαθάρτων PVC Φ200  
Πλησίον του φρεατίου γ κατασκευάζεται αντλητικό συγκρότημα ΦΑ2, στο οποίο οδηγείται η 
παροχή της ΛΕΚΑΝΗΣ Γ και από εκεί με καταθλιπτικό αγωγό οδηγούνται στο φρεάτιο α13 της 
ΛΕΚΑΝΗΣ Α. 
 
ΦΑ2  Αντλητικό συγκρότημα πλησίον του φρεατίου γ. 
 Παροχή Q = 15 m3/h Μανομετρικό ύψος Η = 37 Μ.Υ.Σ. 
 
ΦΑ2  - α13    Καταθλιπτικός αγωγός 
 Διατομή PE Φ90,  Μήκος L = 227 m  
 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ 
 

Εντάσσονται οι νέοι κατασκευασμένοι χωριστικοί αγωγοί ακαθάρτων, όπου αυτό είναι δυνατόν 
σύμφωνα με τους ελέγχους που έγιναν, και κατασκευάζεται νέο χωριστικό δίκτυο ακαθάρτων 
όπου αυτό είναι παλαιό παντορροϊκό. 
 
Τα προτεινόμενα έργα παρουσιάζονται στο σύνολό τους στο Σχέδιο 2Α.2.  

 

 

2.2 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ  
 
Παράλληλα με το δίκτυο ακαθάρτων, κατασκευάζεται νέο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, όπου 
απαιτείται.  
 

Η περιοχή τα όμβρια της οποίας απορρέουν στον οικισμό αποτυπώνεται στον Χάρτη ΧΟ και 
χωρίζεται σε τρεις κύριες Λεκάνες (ΟΑ, ΟΒ και ΟΓ)  
 
Οι συλλεκτήρες ομβρίων εντός οικισμού αποτυπώνονται στον χάρτη ΧΟ και στο σχέδιο 2Ο. 

 

ΛΕΚΑΝΗ   ΟΑ 

 
- Εξυπηρετείται από τον ΚΥΡΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΑi 
- Εκβολή του συλλεκτήρα στον παρακείμενο χείμαρρο Χ1 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΟΑi 
 
 Εντάσσεται ο υφιστάμενος παντορροϊκός ως χωριστικός αγωγός αποχέτευσης ομβρίων. 

 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ 
 

ΟΑ1 Νέος χωριστικός αγωγός ομβρίων. Διατομή Σ/Σ D400. Μήκος L = 112 m 
ΟΑ2 Τμήμα αυτού κατασκευάζεται εξ αρχής και το υπόλοιπο εντάσσεται. Συγκεκριμένα: 

ΟΑ2 - 27 Νέος χωριστικός αγωγός ομβρίων με διατομές D600, D800 και D1000. 
27 - τέλος Εντάσσεται ο υφιστάμενος 

ΟΑ3 Τμήμα αυτού κατασκευάζεται εξ αρχής και το υπόλοιπο εντάσσεται. Συγκεκριμένα: 
ΟΑ3 - 38 Νέος χωριστικός αγωγός ομβρίων, διατομής Σ/Σ D800 και D600. 
38 - 59 Εντάσσεται ο υφιστάμενος θολωτός, λιθόκτιστος αγωγός, που διέρχεται 

κάτω από την αυλή και κτίσματα της εκκλησίας. Δεν υπάρχει εναλλακτική 
χάραξη. 

59 - 192 Εντάσσεται ο υφιστάμενος χωριστικός αγωγός. 
192 - τέλος Νέος χωριστικός αγωγός ομβρίων, με διατομές D500 και D400. 
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ΛΕΚΑΝΗ   ΟΒ 

 
- Εξυπηρετείται από τον ΚΥΡΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Οβi 
- Εκβολή του συλλεκτήρα στον παρακείμενο χείμαρρο Χ1 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΟΒi 
 
 Συνολικό κατασκευαζόμενο μήκος: L = 183 m,  

OB - 148 Η χάραξη του είναι μέσα από ιδιοκτησία, χωρίς διαμορφωμένο οδικό 
δίκτυο.  Διατομή  Σ/Σ D500. 

148 - 104 Έχει κατασκευαστεί χωριστικός αγωγός, διατομής D600 ταυτόχρονα με την 
εργολαβία αποκατάστασης του ΧΑΔΑ. Εντάσσεται. 

103 – OB1,2 Αντικαθίσταται ο υφιστάμενος παντορροϊκός. Το τμήμα 104-100 διέρχεται 
μέσα από ιδιοκτησίες. Διατομή  Σ/Σ D600. 

OB1,2 – 89(96) Υφιστάμενος, εντασσόμενος αγωγός που διέρχεται εντός του γηπέδου και 
στα όρια αυτού. Δεν υπάρχει εναλλακτική χάραξη καθόσον μικρή λεκάνη 
απορρέει άμεσα στο γήπεδο. 

89 – ΟΒ4(230) Κατασκευάζεται εξ αρχής νέος χωριστικός. Διατομή  Σ/Σ D400. 
 
Από το ΟΒ και κατάντι έως το χείμαρρο Χ1 αντικαθίσταται  ο υφιστάμενος αγωγός με νέο 
PVC Φ500.    
 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ 
 
ΟΒ1 Εντάσσεται ο υφιστάμενος νέος χωριστικός αγωγός.  
ΟΒ2 Κατασκευάζεται νέος αγωγός ομβρίων Σ/Σ D400, παράλληλα με το δίκτυο ακαθάρτων, 

εντός του γηπέδου και στα όρια αυτού.  
 

ΛΕΚΑΝΗ   ΟΓ  
 
- Εξυπηρετείται από τον ΚΥΡΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Ογi 
- Εκβολή του συλλεκτήρα στον παρακείμενο χείμαρρο Χ2, στη θέση που σήμερα εκβάλλον τα 

λύματα. 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΟΓi 
 
 Κατασκευάζεται νέος αγωγός Σ/Σ διατομής D400 και μήκους L = 242 m και απομονώνεται ο 

υφιστάμενος παντορροϊκός PVC Φ200, ως χωριστικός αγωγός ακαθάρτων, έως τη θέση 
κατασκευής του Αντλιοστασίου λυμάτων. Από τη θέση αυτή τα όμβρια ύδατα οδηγούνται 
στον παρακείμενο χείμαρρο Χ2 έως τη θέση της υφιστάμενης εκβολής ακαθάρτων.   

 
ΤΡΙΤΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ 
 
Κατασκευάζονται εξ αρχής αγωγοί ομβρίων (Σ/Σ D400) παράλληλοι με τους αγωγούς 
αποχέτευσης ακαθάρτων, όπου απαιτείται. 
 
Τα τμήματα αυτά αποτυπώνονται στον Χάρτη ΧΟ και το Σχέδιο 2Ο. 
 

2.3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 
Κατασκευάζονται τα υπολοιπόμενα τμήματα των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ", εκτός από το τμήμα της 
περιοχής «Μπουτζαλιά», που επανασχεδιάζεται ως περιγράφεται παρακάτω. 
 
Επειδή από την εκπόνηση της εγκεκριμένης Οριστικής Μελέτης "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΓΙΑΣΟΥ", το 1997, έως σήμερα έχει τροποποιηθεί το ισοζύγιο των υδροδοτών κάθε υδρευτικής 
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ζώνης του οικισμού και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία τόσο της Προκαταρκτικής Μελέτης, όσο και 
αυτά της υδρογεωλογικής μελέτης που αφορούν τους υδροδότες της περιοχής και τα εξωτερικά 
δίκτυα ύδρευσης, διερευνήθηκε η δυνατότητα τροποποίησης στην υδροδότηση τμήματος της 
Υψηλής Ζώνης της αρχικής μελέτης. Συγκεκριμένα, προτείνεται η υδροδότηση της περιοχής 
«Μπουτζαλιά» από τη Μεσαία Ζώνη του οικισμού και όχι από την Υψηλή, όπως προέβλεπε ο 
αρχικός σχεδιασμός. Οι απαραίτητοι υπολογισμοί δίνονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ.  
 
 Συνολικό κατασκευαζόμενο μήκος δικτύου Ύδρευσης: L = 4.500 m,  
 
 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

3.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Στον οικισμό της Αγιάσου και στο μεγαλύτερο τμήμα του έργου, υφίστανται δίκτυα ύδρευσης και 
παντορροϊκά δίκτυα αποχέτευσης, τα οποία σήμερα λειτουργούν και με το παρόν έργο θα 
αντικατασταθούν. Κατά την κατασκευή των νέων δικτύων δεν είναι εφικτή η διατήρηση των 
υφισταμένων αγωγών λόγω της στενότητας των δρόμων του οικισμού και κατά συνέπεια θα πρέπει 
να αποξηλώνονται οι υφιστάμενοι αγωγοί για να κατασκευάζονται οι νέοι. Αυτό θα έχει ως συνέπεια 
πρόσθετες δυσχέρειες κατά τις εργασίες εκσκαφών και τοποθετήσεων των νέων αγωγών, οι οποίες 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον ανάδοχο του έργου, καθόσον θα πληρώνονται από τις 
αντίστοιχες τιμές των τιμολογίων της μελέτης χωρίς επιπρόσθετη αποζημίωση.  
 
Επίσης λόγω των παραπάνω, θα πρέπει η κατασκευή των νέων δικτύων  να γίνει κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε καθόλο το διάστημα εκτέλεσης των έργων και έως την αποπεράτωση αυτών, να λειτουργεί ο 
οικισμός ως προς την ύδρευση και αποχέτευση των δημοτών του.   
 

3.2 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 Β = D+0,50 m. Η εφαρμογή 
κεκλιμένων παρειών ή κατακόρυφων κατάλληλα αντιστηριζόμενων, θα εξαρτηθεί από τις τοπικές 
συνθήκες του εδάφους. Ορύγματα βάθους μεγαλύτερου του 1,50 m και ανεξαρτήτως της 
ποιότητας του εδάφους θα αντιστηρίζονται επαρκώς με μεταλλικά πετάσματα  ενδεικτικού τύπου 
KRINGS ή ισοδυνάμου, με επιμέτρηση σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. Για βάθη 
ορυγμάτων μικρότερα του 1,50 m, και ανάλογα με τη φύση του εδάφους, το χρονικό διάστημα 
παραμονής του ανοικτού ορύγματος, την επιβάρυνση από την παρουσία κτισμάτων ή άλλων 
κατασκευών πλησίον του ορύγματος και την στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, η αντιστήριξη των 
παρειών σποραδικώς ή όχι μπορεί να γίνεται με τη χρήση ξυλοζευγμάτων (με οριζόντιο ή 
κατακόρυφο σανίδωμα), σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και 
τους κανόνες ασφάλειας. 
 
Ο πυθμένας του σκάμματος μορφώνεται επίπεδος, θα διαστρώνεται η υπόβαση άμμου, θα 
τοποθετείται ο αγωγός και θα συνεχίζεται η κατασκευή της επίχωσης σύμφωνα με την τυπική 
διατομή. Η επίχωση προβλέπεται να γίνει με θραυστό υλικό λατομείου, και μόνο στην περίπτωση 
που τα προϊόντα εκσκαφής είναι κατάλληλα θα επιλέγονται για την επίχωση του ορύγματος. 
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Η προσαύξηση εκσκαφών λόγω συνθηκών στενότητας χώρου θα λαμβάνεται μόνο όταν 
υποχρεωτικά οι εργασίες εκσκαφών πρέπει να εκτελεστούν σε  περιορισμένο χώρο όπως σε 

πεζοδρόμια ή στο έρεισμα οδών χωρίς την κατάληψη του οδοστρώματος ή σε ιδιοκτησίες  και 

εκτελούνται χειρωνακτικώς με χρήση αεροσφυρών και με ή χωρίς την υποβοήθηση 

μικροεκσκαφέων πλάτους ως 1,50 m αποκλειόμενης της υποβοήθησης από μεγαλύτερου 

μεγέθους μηχανικό εξοπλισμό.  
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων, σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε το τελικό οδόστρωμα να είναι όπως στην αρχική του 
μορφή. 
 
Ως προς το βάθος τοποθέτησης των δικτύων αποχέτευσης εκλέγεται ελάχιστο βάθος της τάξεως 
των 1,40 m. Ειδικά στους μικρούς εσωτερικούς δρόμους των οικισμών όπου η κυκλοφορία 
οχημάτων είναι μικρή και αποτελείται από μικρά και ελαφρά οχήματα, το βάθος τοποθέτησης 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 τοποθέτησης αυτών ένα βάθος της τάξης των 0,90 m, με την ίδια ως 
άνω παραδοχή. 
 
Κατά την μελέτη έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια οι αγωγοί ύδρευσης και αποχέτευσης να έχουν κατά 
το δυνατόν κοινή χάραξη. Σε περίπτωση που για κατασκευαστικούς λόγους επιβάλλεται η 
τοποθέτηση αυτών σε κοινό όρυγμα θα πρέπει ο αγωγός αποχέτευσης να τοποθετείται βαθύτερα 
του αγωγού υδρεύσεως και η μεταξύ τους κατακόρυφη απόσταση να είναι τουλάχιστον 0,30 m. 
 
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 τοποθετηθεί 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 
επίσκεψης) 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 αποχέτευσης της υπόλοιπης οικοδομής. 

 

3.3 ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά τη φάση των εκσκαφών του δικτύου λόγω πιθανής 
διέλευσης δικτύου τηλεπικοινωνιών ή και άλλων δικτύων Ο.Κ.Ω.  
 
Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης (το πολύ εντός είκοσι ημερών) υποχρεούται 
να ενημερώσει τις διάφορες υπηρεσίες-οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.α.) για την έναρξη των εργασιών 
του έργου, και να προβεί στη λήψη οδηγιών από τους αρμόδιους φορείς (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., κλπ.) για 
την ύπαρξη καλωδίων και αγωγών των παραπάνω Οργανισμών στις θέσεις των έργων, καθώς και 
πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, στην αποκάλυψη και εντοπισμό (ακριβή προσδιορισμό) 
αυτών καθώς και στην μετέπειτα προστασία τους προς αποφυγή ζημιών, η αποκατάσταση ή η 
αποζημίωση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα 
και αφού έχει λάβει γνώση της περιοχής και των  συνθηκών του έργου, οφείλει να ειδοποιήσει 
εγγράφως τον φορέα του έργου και την αρμόδια υπηρεσία για τις τυχόν εγκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ 
(κολώνες ΔΕΗ & ΟΤΕ, Υποσταθμοί ΔΕΗ) οι οποίες εμποδίζουν την κατασκευή τμημάτων του έργου, 
και χρειάζονται μετατόπιση ή άρση, για την λήψη της σχετικής άδειας μετατόπισης με κοινοποίηση 
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στην Υπηρεσία. Οι δαπάνες μετατόπισης ή άρσης αυτών βαρύνουν τον εργοδότη και καταβάλλονται 
απ’ ευθείας απ’ αυτόν , εκτός εάν η ανάγκη μετατόπισης προέκυψε από αυθαίρετες ενέργειες του 
Αναδόχου οπότε βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τον ίδιο. 
 
Ταυτόχρονα όμως και κατά την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος γενικά να 
ενεργεί και να οχλεί  τις Υπηρεσίες, Οργανισμούς κλπ  για επίσπευση των εργασιών μετατόπισης, 
απομάκρυνσης, υποστήριξης κλπ. των τυχόν δικτύων τους που εμποδίζουν την κατασκευή των 
εργασιών και να τους διευκολύνει απροφάσιστα χωρίς να δικαιούται να εγείρει αξιώσεις αποζημίωσης 
του για δυσχέρειες και καθυστερήσεις. 
 

3.4 ΥΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 
Τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και οι αγωγοί μεταφοράς ελεύθερης ροής 
κατασκευάζονται κύρια από πλαστικούς σωλήνες PVC σειράς 41.  
 
Όσον 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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3.5 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 

- Μειωτές πίεσης 

- 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. 

 

3.6 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 τεσσάρων τύπων σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια της μελέτης: 
 

 Κυκλικά Φρεάτια τύπου Α  (D = 1,00 m) για βάθος αγωγού έως 2,20 m και διατομή αγωγού 
έως Φ500  

 Κυκλικά Φρεάτια τύπου Β  (D = 1,20 m) για βάθος αγωγού > 2,20 m και ανεξάρτητου 
βάθους για διατομή αγωγού μεγαλύτερης από Φ500 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. 

 Ορθογωνικά Φρεάτια τύπου Δ για συμβολή αγωγών D > 800 mm και βάθος αγωγού 
μεγαλύτερο του 1,60 m 

 
Τα φρεάτια τύπου Α, Β, Γ και Δ θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C 16/20 και όλα 
θα φέρουν καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο. Η επιλογή του τύπου του φρεατίου που θα 
εφαρμοστεί θα γίνεται ανάλογα με τις επιτόπιες συνθήκες και μετά από συνεννόηση του Αναδόχου 
με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Τόσο οι αγωγοί όσο και τα φρεάτια επίσκεψης πρέπει να είναι 
στεγανά.  
 



             Τεχνική Έκθεση - 20 - 

Τα φρεάτια από σκυρόδεμα κατασκευάζονται επί τόπου, εσωτερικά επιστρώνονται με 
τσιμεντοειδές υλικό και τσιμεντοκονία στις θέσεις των συνδέσμων και εξωτερικά γίνεται ασφαλτική 
επάλειψη. 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.  
 

3.7 ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΩΝ  
 
Είναι σημαντικό στις εξόδους των επιμέρους αποχετευτικών αγωγών από τις οικίες να 
κατασκευασθεί φρεάτιο,  στην έξοδο του οποίου όπου απαιτείται 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. Λόγω όμως της ιδιαιτερότητας του οικισμού της Αγιάσου, όσον αφορά τον 
παραδοσιακό χαρακτήρα και την πυκνότητα δόμησης, προτείνεται περιορισμένος αριθμός 
φρεατίων, τα οποία θα τοποθετηθούν κατά την κατασκευή του έργου, σε συνεργασία με τον Φορέα 
και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.   
 
Τα φρεάτια των οικιών μπορεί είτε να κατασκευαστούν επί τόπου από σκυρόδεμα, είτε  να είναι 
προκατασκευασμένα ή PVC. 
 

3.8 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. 
 

3.9 ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ  
 
Θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα C 16/20, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια της μελέτης, σε 
κατάλληλες μεταξύ τους αποστάσεις και θα φέρουν εσχάρες από ελατό χυτοσίδηρο.  
 
Τα φρεάτια υδροσυλλογής θα είναι επισκέψιμα και τοποθετούνται εν γένει παράλληλα προς το 
ρείθρο. Η θέση των φρεατίων θα καθορισθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία λαμβανομένων υπόψη 
σε κάθε περίπτωση και των ειδικών συνθηκών διαμόρφωσης της οδοποιίας. Για την εισροή των 
ομβρίων υδάτων, το φρεάτιο θα φέρει εσχάρα ή εσχάρες από ελατό χυτοσίδηρο και θα συνδέεται με 
τον αγωγό ομβρίων μέσω αγωγού από PVC διαμέτρου Φ250, Φ315. 
 

3.10 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
 
Οι πρόσθετες αποζημιώσεις που έχουν συμπεριληφθεί στο τιμολόγιο των παρόντων τευχών 
δημοπράτησης, είναι αυτές που εκδόθηκαν σύμφωνα με την ……απόφαση της Επιτροπής ……και 
εγκρίθηκαν με την υπ’ αρίθμ……απόφαση του Δ.Σ. Αγιάσου, και αφορούν μόνο τα εγκεκριμένα 
άρθρα των τιμολογίων του ΥΠΕΧΩΔΕ τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο τιμολόγιο και στα οποία 
έχει εγκριθεί η σχετική αποζημίωση.  
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Κεφάλαιο ΣΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  

 

 

1.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ) 

 

1.1 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
 
Για τον έλεγχο των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και την διαστασιολόγηση των σχεδιαζόμενων 
έργων για τη τροποποίηση της Μεσαίας Ζώνης, λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 
 
 Το επιθυμητό εύρος διακύμανσης των ταχυτήτων στους αγωγούς να κυμαίνεται από 0,50 έως 

2,00 m/s, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Σημειώνεται ότι ταχύτητες μικρότερες των 
0,50 m/s, ευνοούν εναποθέσεις και δυσκολίες στην συντήρηση και καθαρισμό, ενώ οι υψηλές 
ταχύτητες δημιουργούν κίνδυνο υψηλών πιέσεων λόγω υδραυλικού πλήγματος. 

 
 Προσαύξηση των απωλειών που προκύπτουν από τα νομογραφήματα λόγω ειδικών τεμαχίων, 

συνδέσεων κλπ. 
 
  Ελάχιστη διάμετρος αγωγών μεταφοράς χρησιμοποιείται η διάμετρος D = 81,4 mm (εξωτερική 

90 mm), πλην των αγωγών εκείνων που απαιτείται ακόμη μικρότερη διάμετρος προκειμένου οι 
ταχύτητες να διατηρηθούν στο χαμηλότερο επιθυμητό όριο. 

 
 Τα απαιτούμενα φορτία προκειμένου να καλυφθούν υψομετρικά οι ανάγκες υδροδότησης των 

οικισμών είναι: 
Ελάχιστο διαθέσιμο φορτίο > 15 m χωρίς πυρόσβεση 
>>    > 25 m με πυρόσβεση 
Μεγίστη υδροστατική πίεση < 70 m 

 
Παροχές υπολογισμού : Για τα δίκτυα παροχές 40ετίας 

    Για τις Δεξαμενές παροχές 20ετίας     
 
 

1.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 

1.2.1 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
 
Με δεδομένη την παροχή Q, την διάμετρο D, καθώς και το υλικό των σωλήνων λαμβάνεται από 
Νομογραφήματα και αντίστοιχους πίνακες η ταχύτητα U καθώς και ο συντελεστής απωλειών J.  
 
Οι τιμές των Νομογραφημάτων έχουν προκύψει με εφαρμογή των παρακάτω τύπων: 
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* Τύπος απωλειών Darcy – Weisbach 
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* Τύπος White - Colebrook υπολογισμού του 
συντελεστή τριβής λ 

 
όπου: J = απώλειες πιέσεως ανά μονάδα μήκους, m/m 
 Q = παροχή, m3/sec 
 D = εσωτερική διάμετρος, m 
 U = μέση ταχύτητα, m 
 λ = συντελεστής τριβής 
 κ = τραχύτητα σωλήνων (0,005 mm για P.V.C.) 
 Re = αριθμός Reynolds 
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1.2.2 ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Τα κυκλοφοριακά δίκτυα διανομής υπολογίζονται υδραυλικά με τη μέθοδο CROSS μέσω 
προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 
Οι πίνακες δεδομένων των υδραυλικών υπολογισμών περιλαμβάνουν στοιχεία για τους κόμβους και 
τους αγωγούς που ορίζονται από τον κόμβο αρχής και τον κόμβο πέρατος. 
 
Στα στοιχεία των κόμβων περιλαμβάνονται το υψόμετρο του εδάφους, το πιεζομετρικό ύψος, η πίεση 
λειτουργίας, η πίεση για μηδενική απόληψη από το δίκτυο (στατική πίεση) και η παροχή απόληψης 
στον κάθε κόμβο. 
 
Στα στοιχεία των αγωγών περιλαμβάνονται η διάμετρος (εσωτερική), η τραχύτητα, το μήκος, η 
παροχή και ταχύτητα ροής, τέλος δε οι απώλειες στον εν λόγω αγωγό. 
 
Το πρόγραμμα εφαρμόζει τις εξισώσεις Darcy - Weisbach για τον υπολογισμό των απωλειών του 
δικτύου, υπολογίζει δε τις σταθερές Κ και n ώστε οι απώλειες πιέσεως μέσα στους αγωγούς να 
προκύπτουν από τον τύπο: 
 
Η = Κ * Qn         όπου H σε m και Q σε m3/sec. 
   

 

1.3 ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
 

1.3.1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ  
 
Οι ημερήσιες και ωριαίες παροχές λαμβάνονται ως έχουν από την εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη 
Ύδρευσης. 
 

1.3.2 ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ  
 
Τα εμβαδά που εξυπηρετούνται από τους κόμβους, βάσει των οποίων θα υπολογιστούν οι παροχές 
διασποράς, έχουν υπολογιστεί γραφικά σε στρέμματα και δίνονται στον πίνακα ΣΤ.1.  
 
Σημειώνεται ότι γίνεται υπολογισμός μόνο των επιφανειών που εξυπηρετούνται από τους κόμβους 
της Μεσαία Ζώνης, όπου και προτείνεται η τροποποίηση του αρχικά εγκεκριμένου δικτύου.   

 

1.3.3 ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
 
Ως ειδική παροχή κατανάλωσης, λαμβάνεται εκείνη της εγκεκριμένης Οριστικής Μελέτης Ύδρευσης 
του οικισμού για το πυκνοδομημένο και αραιοδομημένο τμήμα, ήτοι: 
 
Πυκνό: 0,1477   l/s/κατ. 
Αραιό:  0,04147 l/s/κατ. 
 
Για την πυρασφάλιση του οικισμού δεχόμαστε τον αρχικό σχεδιασμό της εγκεκριμένης Οριστικής 
Μελέτης Ύδρευσης του οικισμού, ήτοι ταυτόχρονη λειτουργία δύο πυροσβεστικών κρουνών 
ταυτόχρονα των 5,0 l/s για τη Μεσαία Ζώνη. 
 

1.4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
Μέγιστο ύψος κτιρίων 3 x 3,30 + 2,00 = 11,90 m 
Απώλειες στο κτίριο   =   1,60 m 
Απώλειες στους δευτερεύοντες κλάδους =   1,50 m 
 

ΣΥΝΟΛΟ 15,00 m  
Απαιτούμενη πίεση στους κόμβους των πυροσβεστικών κρουνών 2,5 - 3,0 Atm 
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Συνεπώς η απαιτούμενη ελάχιστη πίεση στους κόμβους του δικτύου πρέπει vα είναι P = 1,5 Atm και 
στους κόμβους πoυ υπάρχει πυροσβεστικός κρουνός πρέπει vα είναι P = 2,5 Atm. 
 

1.5 ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ 
 
Οι παροχές διασποράς στους κόμβους είναι συνάρτηση των ειδικών παροχών κατανάλωσης, των 
εμβαδών που αυτοί εξυπηρετούν και των επιπρόσθετων σημειακών παροχών λόγω απόληψης 
πυρκαϊάς. Για τη Μεσαία Ζώνη του οικισμού της Αγιάσου, οι νέες παροχές διασποράς δίνονται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

Πίνακας ΣΤ.1 

Παροχές διασποράς στους κόμβους  

Μ. ΖΩΝΗ Επυκνό Εαραιό Qδιασ 

K1 0,00 0,00   

K2 20,15 7,74 3,30 

K3 6,51 1,81 1,04 

K4 4,57 0,45 0,69 

K5 18,75 3,00 2,89 

K6 8,02   1,18 

K7 7,91   1,17 

K8 8,51   1,26 

K9 17,58   2,60 

Άθροισμα 92,00 13,00 14,13 

 
1.6 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 

1.6.1 ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
 
Στον πίνακα ΣΤ.2 διαστασιολογείται ο αγωγός μεταφοράς από την δεξαμενή Δ που εξυπηρετεί τη 
Μεσαία Ζώνη το οικισμού έως τον κόμβο Κ1 του δικτύου, λαμβάνοντας υπόψη και τις παροχές 
πυρόσβεσης. 
 

Πίνακας ΣΤ.2 

Υπολογισμός αγωγού μεταφοράς με πυρόσβεση  

Κομ. Qκλ. Φαγ. Μήκος U J υψόμ. ΔΗ υψόμ. Υδραυλ. 

  l/s   κλάδου     εδάφους   Π.Γ Φορτίο 

Δ           490,00   490,00 0,00 

  24,13 Φ140 25,00 1,93 0,0244   0,61     

Κ1           486,20   489,39 3,19 

 
 

1.6.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
 
Επιλύεται εκ νέου το δίκτυο της Μεσαίας Ζώνης Ύδρευσης του οικισμού, όπου έγινε και η 
τροποποίηση, που αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ε. Τα επί μέρους δίκτυα που επιλύονται είναι: 
 
α. ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ  
 Έτος σχεδιασμού 2048 με ταυτόχρονη λειτουργία δύο Π.Κ. στους κόμβους Κ5 και Κ9 

αντίστοιχα. 
 
β. ΔΙΚΤΥΟ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ  
 Έτος σχεδιασμού 2048  
 
Η μορφή των δικτύων παρουσιάζεται στα Σχήματα 1.1 και 1.2 
 







             Τεχνική Έκθεση - 26 - 

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
(Έτος σχεδιασμού 2048 και ταυτόχρονη λειτουργία δύο Π.Κ. στους κόμβους Κ5 και Κ9) 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΓΩΓΩΝ 

Α/Α Μήκος  Διάμετρος  Qαρχ.  Τραχύτης  Ταχύτης Συντελ. Απώλειες Εκθέτης Συντελ. 

     (m)     (mm)    (lt/s)   (mm)      (m/s)     l      (m/km)    N       K 

1   221.0    99.4    10.0   0.00020     1.29   0.0171   13.402    1.80  11601.60 

2    96.0    81.4     2.7   0.00020     0.52   0.0217    3.375    1.77  11623.37 

3    22.0   113.0     5.0   0.00020     0.50   0.0204    2.103    1.78    575.81 

4   385.0   126.6    14.1   0.00020     1.12   0.0168    7.815    1.80   6382.97 

5   243.0    81.4     4.0   0.00020     0.77   0.0199    6.781    1.78  30907.85 

6   257.0    81.4     3.9   0.00020     0.75   0.0200    6.453    1.78  32581.62 

7   156.0    81.4     6.7   0.00020     1.28   0.0179   16.850    1.79  20954.80 

8    21.0    81.4     1.6   0.00020     0.31   0.0246    1.326    1.76   2351.66 

9   174.0    81.4     3.2   0.00020     0.61   0.0209    4.511    1.78  21521.85 

10   41.0    99.4     8.4   0.00020     1.09   0.0177    9.888    1.79   2120.01 

11  160.0    81.4     3.6   0.00020     0.69   0.0204    5.623    1.78  20097.03 

12  389.0    81.4     4.0   0.00020     0.77   0.0199    6.781    1.78  49478.00 

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΡΟΧΩΝ 

  α/α  Αρ. κλ.      Κ λ ά δ ο ι  

   1     4      1     2    -3    -4  

   2     4      5    -6    -7    -2  

   3     5      7     8    -9   -10     3  

   4     3     11   -12     9 

 

ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

No    S DQ(lt/s) 

0     2.34291 

1     0.38989 

2     0.06246 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 A/A   Παροχή   Ταχύτης Απώλειες 

       (lt/s)   (m/s)      (m) 

  1     9.96     1.28     2.94 

  2     1.52     0.29     0.12 

  3     4.54     0.45     0.04 

  4    14.17     1.13     3.02 

  5     5.14     0.99     2.58 

  6     2.75     0.53     0.89 

  7     5.02     0.97     1.58 

  8     1.09     0.21     0.01 

  9     4.02     0.77     1.19 

 10     8.94     1.15     0.45 

 11     3.94     0.76     1.06 

 12     3.66     0.70     2.25 
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ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ 

  A/A    Διαδρομή  Πιεζ. ύψος Γεωμ. Υψος  Πίεση 

   1     0     0    489.00    486.00      3.00 

   2     1    -1    486.06    435.41     50.65 

   3     2    -2    485.94    434.82     51.12 

   4     3     3    485.98    437.39     48.59 

   5     2    -5    483.48    429.66     53.82 

   6     5     6    484.37    417.26     67.11 

   7     6    -8    484.36    417.12     67.24 

   8     7     9    485.55    431.22     54.33 

   9     8   -12    483.30    429.62     53.68 
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ΔΙΚΤΥΟ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
(Έτος σχεδιασμού 2048) 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΓΩΓΩΝ 

Α/Α Μήκος  Διάμετρος  Qαρχ.  Τραχύτης  Ταχύτης Συντελ. Απώλειες Εκθέτης Συντελ. 

     (m)     (mm)    (lt/s)   (mm)      (m/s)     l      (m/km)    N       K 

1   221.0    99.4     6.0   0.00020     0.77   0.0190    5.373    1.79  11051.54 

2    96.0    81.4     0.8   0.00020     0.16   0.0291    0.408    1.74   9508.75 

3    22.0   113.0     2.5   0.00020     0.24   0.0240    0.595    1.76    524.89 

4   385.0   126.6     8.1   0.00020     0.65   0.0188    2.910    1.79   6083.70 

5   243.0    81.4     1.9   0.00020     0.36   0.0236    1.797    1.76  27959.26 

6   257.0    81.4     1.0   0.00020     0.19   0.0275    0.588    1.75  26533.81 

7   156.0    81.4     2.2   0.00020     0.43   0.0227    2.387    1.77  18381.29 

8    21.0    81.4     0.0   0.00020     0.01   0.0000    0.004    1.00      1.99 

9   174.0    81.4     2.1   0.00020     0.41   0.0229    2.238    1.77  20393.66 

10   41.0    99.4     5.0   0.00020     0.64   0.0198    3.882    1.78   2010.40 

11  160.0    81.4     1.0   0.00020     0.19   0.0275    0.588    1.75  16519.10 

12  389.0    81.4     1.6   0.00020     0.31   0.0245    1.341    1.76  43605.80 

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΡΟΧΩΝ 

  α/α  Αρ. κλ.      Κ λ ά δ ο ι  

   1     4     1     2    -3    -4  

   2     4     5    -6    -7    -2  

   3     5     7     8    -9   -10     3  

   4     3    11   -12     9 

 

ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

No    S DQ(lt/s) 

 0     0.65404 

 1     0.22016 

 2     0.07232 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 A/A   Παροχή   Ταχύτης Απώλειες 

       (lt/s)   (m/s)      (m) 

  1     5.89     0.76     1.15 

  2     0.48     0.09     0.02 

  3     2.97     0.30     0.02 

  4     8.25     0.66     1.15 

  5     2.11     0.41     0.53 

  6     0.78     0.15     0.10 

  7     2.40     0.46     0.43 

  8     0.45     0.09     0.00 

  9     1.89     0.36     0.31 

 10     4.59     0.59     0.14 

 11     1.16     0.22     0.12 

 12     1.44     0.28     0.43 

 

 

 

 

 

 



             Τεχνική Έκθεση - 29 - 

ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ 

  A/A    Διαδρομή  Πιεζ. ύψος Γεωμ. Υψος  Πίεση 

   1     0     0    490.00    486.00      4.00 

   2     1    -1    488.85    435.41     53.44 

   3     2    -2    488.84    434.82     54.02 

   4     3     3    488.85    437.39     51.46 

   5     2    -5    488.32    429.66     58.66 

   6     5     6    488.42    417.26     71.16 

   7     6    -8    488.42    417.12     71.30 

   8     7     9    488.73    431.22     57.51 

   9     8   -12    488.29    429.62     58.67 
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2. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
 

2.1 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
 
Για κυκλικές διατομές αγωγών ελεύθερης ροής και σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 
 
 Μέγιστα επιτρεπόμενα ποσοστά πληρώσεων των διατομών είναι: 

α) για κυκλικές διατομές διαμέτρου έως 400 mm h/hπλ. = 50% 
β) για κυκλικές διατομές διαμέτρου έως 500 - 600 mm h/hπλ. = 60% 
γ) για κυκλικές διατομές διαμέτρου > 600 mm h/hπλ. = 70% 

 
 Ελάχιστη διάμετρος αγωγού ορίζεται η Φ200 mm, ενώ οι αγωγοί σύνδεσης από τις ιδιοκτησίες 

μέχρι τον αγωγό δεν πρέπει να έχουν διάμετρο μικρότερη των Φ150 mm. 
 
 Για παροχή ίση με το 1/10 της παροχετευτικότητας πλήρους διατομής η ελάχιστη ταχύτητα 

αυτοκαθαρισμού πρέπει να είναι 0,30 m/sec. Για μικρότερες ταχύτητες ο αγωγός πρέπει να 
πλένεται συχνά. 

 
 Ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για τέλεια πλήρωση 0,80 m/sec. 
 
 Ελάχιστο επιτρεπόμενο βάθος ροής 0,03 m. 
 
 Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα ροής 6,0 m/sec. 
 
 Οι ελάχιστες και μέγιστες κλίσεις ελέγχονται με βάση τις τιμές των επιτρεπομένων ταχυτήτων 

ως ορίσθηκαν παραπάνω. Έτσι τίθενται τα εξής όρια: 
 - Αγωγός D/mm 200 250 315 350 
 - Ελάχιστη κλίση J‰ 2,2 1,6 1,25 0,85 
 - Παροχετευτικότητα m/s 15 24 47  60 
 - Μέγιστη κλίση J‰ 32 24 15  13 

Για λόγους κατασκευαστικούς όμως, κρίνεται σκόπιμο για αγωγούς διατομής Φ200, οι 
ελάχιστες κλίσεις να μην είναι μικρότερες του 1%.  

 
 

2.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 
Για τον υπολογισμό των κυκλικών αγωγών ελεύθερης ροής του δικτύου αποχέτευσης 
χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τύποι: 
 
 UFQ     [lit/sec] (1) Εξίσωση συνεχείας 
 

 JRKU    [m/sec] (2) Τύπος De Chezy - Eutelwein 
 

 
RM

R100
K




   [m/sec] (3) Τύπος Kutter 

όπου: 
 R = Υδραυλική ακτίνα (D/4)  
 M = Συντελεστής τραχύτητας (0,35) 
 
Εφαρμόζοντας τους παραπάνω τύπους (1 έως 3) για δεδομένη διατομή και κλίση αγωγού 
υπολογίζονται η παροχή πληρότητας και η ταχύτητα πληρότητας. 
 
Στην συνέχεια υπολογίζεται ο λόγος της παροχής με μερική πληρότητα (QΤ) προς την παροχή με 
τέλεια πλήρωση (QO) και από το νομογράφημα του Σχήματος 1.1 και τον Πίνακα 1.1. των Prantl-
Franke-Thormann, προσδιορίζεται ο λόγος ταχύτητας για μερική πλήρωση (UΤ) προς εκείνη της 
τέλειας πλήρωσης (UO). 
 
Ο υπολογισμός των κυκλικών αγωγών υπό πίεση (καταθλιπτικοί) του δικτύου αποχέτευσης δίνεται 
στο αντίστοιχο τεύχος υδραυλικών υπολογισμών της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης. 
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2.3 ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
 
Ο υπολογισμός των δικτύων γίνεται βάσει της μέγιστης ημερήσιας παροχής λυμάτων για έτος 
σχεδιασμού την 40ετία (έτος 2048) και των αντίστοιχων εισροών ως έχουν υπολογιστεί στο 
κεφάλαιο Δ. 
 
Η ωριαία παροχή αιχμής αστικών λυμάτων υπολογίζεται από τους τύπους: 
 

q αιχ. (lit/sec) = Q ημ. x P / 24 x 3,6 
  P = 1,5 + (2,5 / [Qημ./(24 x 3,6)] 0.5) και P= < 3 
 
και παρουσιάζεται στον πίνακα ΣΤ.3 
 

Πίνακας ΣΤ.3 

Παροχές υπολογισμού  

  ΛΥΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΟΣ Qημ. P qαιχ. Qημ. qεισ. Qημ. qυπ. 

  m3/ημ.   l/sec m3/ημ. l/sec m3/ημ. l/sec 

2028 805 2,32 21,61 1.469 17,00 2.274 38,61 

2048 1.056 2,22 27,07 1.659 19,20 2.715 46,27 

 
 

2.4 ΕΜΒΑΔΟΝ ΛΕΚΑΝΩΝ 
 
Τα εμβαδά  των Λεκανών απορροής, ανά οικισμό, υπολογίζονται γραφικά στο Σχέδιο 2Α1 και 
παρουσιάζονται, σε στρέμματα, στον πίνακα ΣΤ.4: 

 

Πίνακας ΣΤ.4 

Εμβαδά λεκανών απορροής  

ΛΕΚΑΝΗ ΑΓΩΓΟΣ Τμηματικά Αθροιστικά 

    Επυκ. Εαρ. Επυκ. Εαρ. 

  α2.3 26,70 23,60 26,70 23,60 

  α2.5-α2.3 9,20   9,20 0,00 

  α2.3-α2 5,60 5,10 41,50 28,70 

  ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ αi     

  α13 - α9 22,90 20,80 22,90 20,80 

  α9 - α8 22,70 9,30 45,60 30,10 

Α α8 - α7 39,90 5,30 85,50 35,40 

  α7 - α6 27,90   113,40 35,40 

  α6 - α3 8,10   121,50 35,40 

  α3 - α2 29,70 0,60 151,20 36,00 

  α2 - α1 46,40 44,70 197,60 80,70 

  α1-202 4,00 9,30 201,60 90,00 

  202 - α 7,40 44,00 209,00 134,00 

  Άθροισμα 209,00 134,00     

  ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ βi        

  β8 - β1.2 14,00 10,30 14,00 10,30 

Β β1.2 - β 18,00 75,70 32,00 86,00 

  Άθροισμα 32,00 86,00     

Γ Σύνολο 12,00 27,00 12,00 27,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  Α - Β - Γ 253,00 247,00   

ΣΥΝΟΛΟ     500,00   
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2.5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

 
Ο υπολογισμός ειδικών παροχών ανά στρέμμα γίνεται για χρόνο σχεδιασμού την 40ετία και για την 
μεγίστη παροχή, θεωρώντας ότι ο πληθυσμός θα κατανέμεται σε ποσοστό 80% στο 
πυκνοδομημένο τμήμα των οικισμών και 20% στο αραιοδομημένο αντίστοιχα. 
 

Με αυτή την παραδοχή διαμορφώνονται ως εξής οι ειδικές παροχές ανά στρέμμα: 
 
Έτος σχεδιασμού 2048 (40ετία) 

- Λύματα 
πυκνοδομημένο τμήμα q = 1.056 x 0,8 / (253 x 86,4) = 0,03865 l/sec/στρ. 
αραιοδομημένο τμήμα q = 1.056 x 0,2 / (253 x 86,4) = 0,00990 l/sec/στρ. 

- Εισροές  
λαμβάνεται το 100% της παροχής λυμάτων 
 

 

2.6 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 

Ο υπολογισμός γίνεται για τους νέους κύριους συλλεκτήρες και το δίκτυο μεταφοράς λυμάτων έως 
την Ε.Ε.Λ., ως έχουν περιγραφεί στο Κεφάλαιο Ε.  
 
Για τους δευτερεύοντες συλλεκτήρες δεν απαιτείται υπολογισμός, λόγω μικρής παροχής και μεγάλων 
γενικά κλίσεων. 
 
Λαμβάνεται  ελάχιστη διατομή D = 200 mm 
  ελάχιστη κλίση J = 1% 

 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ  ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ         

ΑΓΩΓΟΣ Εμβαδόν   Παροχές   

  Επυκνό Εαραιό Qλυμ P Qλυμ x P Qλοιπά  Qεισ Qυπολ   

α2.3 26,70 23,60 1,27 3,00 3,80   1,27 5,06   

α2                   

α2.5-α2.3 9,20 0,00 0,36 3,00 1,07   0,36 1,42   

α2.3-α2 41,50 28,70 1,89 3,00 5,66   1,89 7,55   

α8 39,90 5,30 1,59 3,00 4,78   1,59 6,38   

α3 29,70 0,60 1,15 3,00 3,46   1,15 4,62   

           

ΑΓΩΓΟΣ Qυπολ 

Κλίση  

( j ) D Στοιχεία  πληρότητας Στοιχεία  ροής   

        Uπληρ Qπληρ Qυ/Qπ Η / D  U / Uυπ U Η 

α2.3 5,06 0,0160 0,250 1,32 64,65 0,08 0,19 0,61 0,80 0,05 

α2                     

α2.5-α2.3 1,42 0,1016 0,200 2,78 87,24 0,02 0,09 0,39 1,08 0,02 

α2.3-α2 7,55 0,0133 0,315 1,44 112,18 0,07 0,17 0,58 0,84 0,05 

α8 6,38 0,0540 0,250 2,42 118,76 0,05 0,16 0,55 1,32 0,04 

α3 4,62 0,1329 0,200 3,18 99,78 0,05 0,14 0,52 1,67 0,03 
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ΚΥΡΙΟΣ  ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ   αi        

ΑΓΩΓΟΣ Εμβαδόν   Παροχές   

  Επυκνό Εαραιό Qλυμ P Qλυμ x P Qλοιπά  Qεισ Qυπολ   

α13 - α9 22,90 23,60 1,12 3,00 3,36 4,17 1,12 8,64   

α9 - α8 45,60 30,10 2,06 3,00 6,18   2,06 12,41   

α8 - α7 85,50 35,40 3,65 2,81 10,26   3,65 18,08   

α7 - α6 113,40 35,40 4,73 2,65 12,54   4,73 21,44   

α6 - α3 121,50 35,40 5,05 2,61 13,18   5,05 22,40   

α3 - α2 151,20 36,00 6,20 2,50 15,52   6,20 25,89   

α2 - α1 197,60 80,70 8,44 2,36 19,91   8,44 32,52   

α1-202 201,60 90,00 8,68 2,35 20,39   8,68 33,24   

α1 - α 209,00 134,00 9,40 2,32 21,77   9,40 35,34   

           

ΑΓΩΓΟΣ Qυπολ 

Κλίση 

 ( j ) D Στοιχεία  πληρότητας Στοιχεία  ροής   

        Uπληρ Qπληρ Qυ/Qπ Η / D  U / Uυπ U Η 

α13 - α9 8,64 0,0800 0,25 2,95 144,55 0,06 0,16 0,57 1,67 0,04 

α9 - α8 12,41 0,0465 0,250 2,25 110,21 0,11 0,22 0,67 1,51 0,06 

α8 - α7 18,08 0,0240 0,315 1,93 150,69 0,12 0,23 0,69 1,33 0,07 

α7 - α6 21,44 0,0540 0,315 2,90 226,03 0,09 0,21 0,64 1,85 0,07 

α6 - α3 22,40 0,0330 0,315 2,27 176,70 0,13 0,24 0,70 1,58 0,07 

α3 - α2 25,89 0,0328 0,355 2,48 245,42 0,11 0,22 0,66 1,64 0,08 

α2 - α1 32,52 0,0260 0,400 2,42 303,99 0,11 0,22 0,66 1,60 0,09 

α1 - α 35,34 0,0200 0,400 2,12 266,61 0,13 0,24 0,70 1,49 0,10 

           

ΚΥΡΙΟΣ  ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ   βi        

ΑΓΩΓΟΣ Εμβαδόν   Παροχές    

  Επυκνό Εαραιό Qλυμ P Qλυμ x P Qλοιπά  Qεισ Qυπολ   

β8 - β1.2 14,00 10,30 0,64 3,00 1,93   0,64 6,74   

β1.2 - β 32,00 86,00 2,09 3,00 6,26   2,09 12,52   

           

ΑΓΩΓΟΣ Qυπολ 

Κλίση  

( j ) D Στοιχεία  πληρότητας Στοιχεία  ροής   

        Uπληρ Qπληρ Qυ/Qπ Η / D  U / Uυπ U Η 

β8 - β1.2 6,74 0,033 0,200 1,58 49,72 0,14 0,25 0,71 1,12 0,05 

  6,74 0,015 0,250 1,28 63,01 0,11 0,22 0,66 0,85 0,05 

β1.2 - β 12,52 0,027 0,250 1,71 83,98 0,15 0,26 0,73 1,25 0,06 
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3. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ  
 

3.1 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ  
 
Για κυκλικές διατομές και σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
τα εξής: 
 

 Μέγιστα επιτρεπόμενα ποσοστά πληρώσεων των διατομών είναι: 
α) για κυκλικές διατομές διαμέτρου έως 400 mm h/hπλ. = 50% 
β) για κυκλικές διατομές διαμέτρου έως 500 - 600 mm h/hπλ. = 60% 
γ) για κυκλικές διατομές διαμέτρου >600mm και λοιπές τυποποιημένες διατομές h/hπλ.=70% 
δ) για υφιστάμενους αγωγούς των οποίων ελέγχεται η παροχετευτικότητα επιτρέπεται 

h/hπλ.=80% 
 

 Ελάχιστη διάμετρος αγωγού ορίσθηκε η Φ400mm, ενώ οι αγωγοί σύνδεσης απο τα φρεάτια 
υδροσυλλογής μέχρι τους συλλεκτήρες ομβρίων έχουν διάμετρο επίσης Φ400mm. 

 

 Για παροχή ίση με το 1/10 της παροχετευτικότητας πλήρους διατομής η ελάχιστη ταχύτητα 
αυτοκαθαρισμού πρέπει να είναι 0,30 m/sec. Για μικρότερες ταχύτητες ο αγωγός πρέπει να 
πλένεται συχνά. 

 

 Ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για τέλεια πλήρωση 0,80 m/sec. 
 

 Ελάχιστο επιτρεπόμενο βάθος ροής 0,03 m. 
 

 Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα ροής για κλειστές διατομές 6,0 m/sec. Σε αγωγούς μεγάλης 
κλίσης, όπου εμφανίζονται υψηλές ταχύτητες (μεγαλύτερες των 6,0 m/s), ελέγχεται  η επάρκεια 
της διατομής με προσαυξημένη παροχή (συντελεστής fL.) Για ανοικτές διατομές η ταχύτητα 
εξαρτάται από το υλικό κατασκευής της διατομής. Για επενδεδυμένες διατομές η μέγιστη 
επιτρεπόμενη ταχύτητα κυμαίνεται μεταξύ 2,5 και 4,0 m/s 

 

 Ο συντελεστής τραχύτητας n είναι συνάρτηση του υλικού της διατομής του αγωγού, οι τιμές του 
οποίου δίνονται από την βιβλιογραφία, και λαμβάνονται για την παρούσα μελέτη: 

 n= 0,0110,015 επένδυση σκυροδέματος (υφιστάμενοι και νέοι ορθογωνικοί αγωγοί) 
 
 

3.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 
Για τον υπολογισμό των κυκλικών αγωγών του δικτύου ομβρίων χρησιμοποιούνται οι τύποι που 
αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ.2 (κυκλικοί αγωγοί δικτύου ακαθάρτων)  
 
Για την διαστασιολόγηση των λοιπών αγωγών χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος: 
 

 
1/22/3.JKst.RU  [m/sec]  Τύπος Gauckler / Manning / Strickler 

 
όπου U: ταχύτητα ροής σε πλήρη διατομή  [m/s] 
 Kst: τραχύτητα      [m1/3.s-1] 
 R: υδραυλική ακτίνα    [m] 
 J: κλίση αγωγού      [-] 
Εφαρμόζοντας τους παραπάνω τύπους για δεδομένη διατομή και κλίση αγωγού υπολογίζονται η 
παροχή πληρότητας και η ταχύτητα πληρότητας. 
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3.3 ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Για την εκτίμηση των πλημμυρικών απορροών διαφόρων περιόδων επαναφοράς Τ υπολογίζονται οι 
σχέσεις έντασης - διάρκειας βροχής ή όμβριες καμπύλες. 
 
Για τους υπολογισμούς αυτούς ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις του σταθμού της ΕΜΥ Μυτιλήνης 
(στο αεροδρόμιο), δεδομένου ότι μόνο ο σταθμός της Μυτιλήνης και του Κάτω Τρίτους στο νησί 
διαθέτουν βροχογράφο. Ο σταθμός της Μυτιλήνης καλύπτει χρονική περίοδο 24 ετών (1961-1986) με 
ελλείποντα τα έτη 1968-1969 έναντι του σταθμού του Κάτω Τρίτους ο οποίος καλύπτει χρονική 
περίοδο 10 ετών περίπου. Για την εφαρμογή της στατιστικής υδρολογίας ζητείται όσο το δυνατόν 
μακροχρόνια σειρά παρατηρήσεων και έτσι επιλέγεται το δείγμα των 24 ετών το οποίο θεωρείται 
οριακά επαρκές για τον προσδιορισμό των όμβριων καμπυλών μικρών περιόδων επαναφοράς. 
 
Για την επεξεργασία των δεδομένων των ισχυρότερων βροχοπτώσεων χρησιμοποιήθηκε ο νόμος 
του Gumbel. 
 
Η συνάρτηση κατανομής δίνεται από την σχέση: 
 

    
)ohα(h

eeF(h)


     (1) 

όπου: 
 h: το ύψος βροχής συγκεκριμένης διάρκειας 
 α:  παράμετρος κλίμακας 
 ho: παράμετρος αρχής 
 
Οι παράμετροι a και ho δίνονται από τις σχέσεις: 
 

    0,45σh
~

hο      (2) 

 

    
0,78σ

1
α      (3) 

όπου 
 
 σ: τυπική απόκλιση του δείγματος που δίνεται από την σχέση: 
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   (4) 

 

 =ΣΧ/Ν: ο μέσος όρος των παρατηρηθέντων ετησίων υψών βροχής και 
 Σ:  τελεστής που δηλώνει άθροισμα 
 ho:  μέσος όρος του δείγματος 
 
Επιλύοντας την σχέση (1) ώς προς h έχουμε: 
 

    
α
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T

1
1

1
ln(ln(

hh o



    (5) 

Με τις σχέσεις (2), (3) και (4) υπολογίζονται οι παράμετροι της κατανομής Gumbel για κάθε διάρκεια 
βροχής. 
 
Οι πράξεις έγιναν με υπολογιστή και τα αποτελέσματα φαίνονται στους πίνακες ΣΤ.5, ΣΤ.6, ΣΤ.7. 
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Εν συνεχεία με την σχέση (5) υπολογίζονται τα πιθανά μέγιστα ύψη και διάρκεια βροχής αντίστοιχα 
(h και i) για κάθε περίοδο επαναφοράς και για κάθε χρόνο διάρκειας βροχής. Ελήφθησαν περίοδοι 
επαναφοράς 2, 5, 10, 20, 30 και 50 ετών, όπως φαίνεται στον πίνακα ΣΤ.8. 
  
Στις προκύπτουσες παραπάνω τιμές γίνεται ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης και έτσι 

προσδιορίζονται οι σχέσεις έντασης - διάρκειας για κάθε Τ της μορφής i = ktb ή log i = logk + b logt, 
ως εξής: 
 
Σαν γενικό νόμο ύψους - διάρκειας δεχόμαστε τον νόμο Montana 
 

       H = a x tn            (6) 
 

Η σχέση (6) λογαριθμείται και σύμφωνα με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων προσδιορίζονται 
οι συντελεστές loga και έτσι ώστε η ευθεία: 
 

    logh = loga +n x logt 
 
όπου h: είναι τα μέγιστα πιθανά ύψη βροχής 
 t: ο χρόνος διάρκειας σε λεπτά 
 
να έχει την ελάχιστη τετραγωνική απόκλιση από τα σημεία που παριστούν τις τιμές των μεγίστων 
υψών βροχής που παρατηρήθηκαν. 
 
Συγκεκριμένα οι συντελεστές n και loga δίνονται από τις σχέσεις: 
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     (8) 

 
όπου ν: το πλήθος των υπαρχόντων κάθε φορά δειγμάτων. 
 
Για κάθε μία περίοδο επαναφοράς, στις εξισώσεις αυτές τίθενται οι τιμές των υψών βροχόπτωσης h 
που προκύπτουν από την εξίσωση (5) για κάθε τιμή της διάρκειας t και βρίσκονται οι τιμές των 
συντελεστών της εξίσωσης ύψους - διάρκειας βροχής. 
 
Προσδιορίσθηκαν δύο ομάδες σχέσεων έντασης - διάρκειας βροχής. Η πρώτη προέκυψε από 
συσχέτιση με όλες τις διαθέσιμες τιμές διαρκειών βροχής (5΄, 10΄, 15΄, 30΄, 60΄, 120΄, 360΄, 720΄ και 
1440΄), ενώ η δεύτερη από συσχέτιση με ορισμένες τιμές διαρκειών βροχής (5΄, 10΄, 15΄, 30΄, 60΄ και 
120΄). Δοθέντος ότι οι χρόνοι συρροής εκτιμώνται στο εύρος της δεύτερης ομάδας και λόγω της 
καλύτερης συσχέτισης της δεύτερης ομάδας (r=1,00) έναντι της πρώτης (r=0,98), χρησιμοποιούνται 
τελικά οι σχέσεις που προέκυψαν από την δεύτερη ομάδα. 
 
Οι πράξεις έγιναν με υπολογιστή και οι προκύπτουσες σχέσεις είναι για διαφόρους περιόδους 
επαναφοράς (t σε λεπτά, i σε χλσ/λεπτό, h σε χλσ): 
 
Τ = 2   i = 4,68 t-0,564   h = 4,68 t0,436  
Τ = 5   i = 5,53 t-0,547   h = 5,53 t0,453  
Τ = 10   i = 6,18 t-0,537   h = 6,18 t0,463  
Τ = 20   i = 6,84 t-0,530   h = 6,84 t0,470  
Τ = 30   i = 7,22 t-0,527   h = 7,22 t0,473  
Τ = 50   i = 7,70 t-0,523   h = 7,70 t0,477  
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Πίνακας ΣΤ.5 

Μέγιστα ετήσια ύψη βροχής ορισμένης διάρκειας 
 

Ετη 5 10 15 30 60 120 360 720 1440 

  (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) 

1961 7,50 8,50 11,00 16,20 28,30 41,20 65,70 76,70 90,80 

1962 9,50 10,50 13,00 19,00 25,00 44,00 69,50 82,20 95,50 

1963 11,00 17,50 20,00 22,70 31,10 47,50 59,60 69,70 73,50 

1964 7,00 7,50 9,70 14,40 15,50 22,70 27,30 32,30 38,10 

1965 6,00 7,00 9,00 9,00 12,80 24,30 32,60 32,60 31,00 

1966 7,00 8,20 8,20 10,00 14,10 19,20 31,60 39,20 46,60 

1967 6,00 9,00 10,00 15,50 15,90 20,60 28,90 31,40 33,50 

1968           

1969           

1970 11,00 13,00 17,00 19,10 27,90 33,00 55,10 55,10 54,00 

1971 9,00 17,50 19,00 19,00 19,60 19,60 41,80 66,20 70,00 

1972 8,00 11,50 18,50 34,50 54,00 81,20 99,20 123,20 123,30 

1973 7,00 11,70 12,90 18,60 22,90 24,20 40,30 61,90 81,60 

1974 6,40 10,00 14,20 24,40 37,50 45,00 53,80 58,80 61,20 

1975 10,90 15,90 24,40 33,30 38,70 48,10 51,80 51,80 52,10 

1976 12,40 13,40 14,10 20,50 22,90 31,30 80,20 103,20 103,90 

1977 7,00 9,40 10,80 16,80 24,60 28,10 37,40 39,90 42,60 

1978 17,10 23,20 28,80 42,20 49,20 56,00 69,00 69,00 69,00 

1979 4,80 7,90 9,60 14,60 22,50 35,70 41,20 67,20 70,80 

1980 9,70 10,30 12,00 19,10 22,50 25,20 46,30 46,60 46,80 

1981 10,30 18,30 20,50 25,90 31,10 36,80 75,10 94,10 125,40 

1982 8,50 13,30 18,40 24,30 35,50 42,00 70,20 72,80 72,80 

1983 8,40 10,20 14,50 20,80 24,30 27,10 41,50 48,30 48,70 

1984 9,00 12,80 22,30 22,50 22,50 27,80 42,60 55,10 73,90 

1985 7,60 9,40 12,00 14,10 16,40 21,10 40,30 41,20 42,80 

1986 9,60 18,70 21,80 26,40 29,20 37,60 67,30 67,30 67,30 
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Πίνακας ΣΤ.6 

Μέγιστα ετήσια ύψη βροχής ορισμένης διάρκειας (mm) 
 

A/A 5 10 15 30 60 120 360 720 1440 

  (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) 

1 17,10 23,20 28,80 42,20 49,20 56,00 99,20 123,20 123,30 

2 12,40 18,70 21,80 26,40 29,20 37,60 80,20 103,20 103,90 

3 11,00 18,30 20,50 25,90 31,10 36,80 75,10 94,10 125,40 

4 11,00 17,50 20,00 22,70 31,10 47,50 70,20 72,80 72,80 

5 10,90 17,50 19,00 19,00 19,60 19,60 69,50 82,20 95,50 

6 10,30 15,90 24,40 33,30 38,70 48,10 69,00 69,00 69,00 

7 9,70 13,40 14,10 20,50 22,90 31,30 67,30 67,30 67,30 

8 9,60 13,30 18,40 24,30 35,50 42,00 65,70 76,70 90,80 

9 9,50 13,00 17,00 19,10 27,90 33,00 59,60 69,70 73,50 

10 9,00 12,80 22,30 22,50 22,50 27,80 55,10 55,10 54,00 

11 9,00 11,70 12,90 18,60 22,90 24,20 53,80 58,80 61,20 

12 8,50 11,50 18,50 34,50 54,00 81,20 51,80 51,80 52,10 

13 8,40 10,50 13,00 19,00 25,00 44,00 46,30 46,60 46,80 

14 8,00 10,30 12,00 19,10 22,50 25,20 42,60 55,10 73,90 

15 7,60 10,20 14,50 20,80 24,30 27,10 41,80 66,20 70,00 

16 7,50 10,00 14,20 24,40 37,50 45,00 41,50 48,30 48,70 

17 7,00 9,40 10,80 16,80 24,60 28,10 41,20 67,20 70,80 

18 7,00 9,40 12,00 14,10 16,40 21,10 40,30 61,90 81,60 

19 7,00 9,00 10,00 15,50 15,90 20,60 40,30 41,20 42,80 

20 7,00 8,50 11,00 16,20 28,30 41,20 37,40 39,90 42,60 

21 6,40 8,20 8,20 10,00 14,10 19,20 32,60 32,60 31,00 

22 6,00 7,90 9,60 14,60 22,50 35,70 31,60 39,20 46,60 

23 6,00 7,50 9,70 14,40 15,50 22,70 28,90 31,40 33,50 

24 4,80 7,00 9,00 9,00 12,80 24,30 27,30 32,30 38,10 

 

Πίνακας ΣΤ.7 

Παράμετροι και χαρακτηριστικά σημεία της κατανομής GUMBEL 

 

Παρά- 5 10 15 30 60 120 

μετροι (min) (min) (min) (min) (min) (min) 

m1 8,78 12,28 15,49 20,95 26,83 34,97 

σh 2,59 4,24 5,51 7,67 10,39 14,34 

α 0,49 0,30 0,23 0,17 0,12 0,09 

χο 7,61 10,37 13,01 17,50 22,16 28,52 
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Πίνακας ΣΤ.8 

Μέγιστα ύψη βροχής για διάφορες περιόδους επαναφοράς (mm) 
 

Διάρκεια βροχής Περίοδος επαναφοράς σε έτη 

(min) 2 5 10 20 30 50 

5 9,01 10,87 12,27 13,67 14,49 15,52 

10 12,66 15,69 17,98 20,28 21,62 23,30 

15 15,99 19,92 22,90 25,88 27,62 29,82 

30 21,65 27,13 31,28 35,42 37,85 40,91 

60 27,78 35,20 40,82 46,44 49,73 53,87 

120 36,27 46,52 54,27 62,02 66,55 72,27 

360 54,52 67,71 77,69 87,66 93,50 100,85 

720 63,99 80,42 92,85 105,28 112,55 121,71 

1440 69,67 88,34 102,47 116,59 124,86 135,27 

 
 

Αποτελέσματα γραμμικής παλινδρόμησης 
 

Τ = 2 έτη (μέχρι 120')         

          

v 1 2 3 4 5 6    

h (mm) 9,01 12,66 15,99 21,65 27,78 36,27    

logh (yi) 0,95 1,10 1,20 1,34 1,44 1,56 7,60   

yi
2 0,91 1,22 1,45 1,78 2,08 2,43 9,88   

t (min) 5 10 15 30 60 120    

logt (xi) 0,70 1,00 1,18 1,48 1,78 2,08 8,21   

xi
2 0,49 1,00 1,38 2,18 3,16 4,32 12,54   

yi*xi 0,67 1,10 1,42 1,97 2,57 3,24 10,97   

          

loga 0,67         

a 4,68         

n 0,436         

n-1 -0,564         

r 1,00         

          

h=4,68*t0,436         

i=4,68*t-0,564         
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Τ = 5 έτη (μέχρι 120')         

          

v 1 2 3 4 5 6    

h (mm) 10,87 15,69 19,92 27,13 35,20 46,52    

logh (yi) 1,04 1,20 1,30 1,43 1,55 1,67 8,18   

yi
2 1,07 1,43 1,69 2,05 2,39 2,78 11,42   

t (min) 5 10 15 30 60 120    

logt (xi) 0,70 1,00 1,18 1,48 1,78 2,08 8,21   

xi
2 0,49 1,00 1,38 2,18 3,16 4,32 12,54   

yi*xi 0,72 1,20 1,53 2,12 2,75 3,47 11,78   

          

loga 0,74         

a 5,53         

n 0,453         

n-1 -0,547         

r 1,00         

          

h=5,53*t0,453         

i=5,53*t^-0,547         

 
 

Τ = 10 έτη (μέχρι 120')         

          

v 1 2 3 4 5 6    

h (mm) 12,27 17,98 22,90 31,28 40,82 54,27    

logh (yi) 1,09 1,25 1,36 1,50 1,61 1,73 8,54   

yi
2 1,19 1,57 1,85 2,24 2,59 3,01 12,45   

t (min) 5 10 15 30 60 120    

logt (xi) 0,70 1,00 1,18 1,48 1,78 2,08 8,21   

xi
2 0,49 1,00 1,38 2,18 3,16 4,32 12,54   

yi*xi 0,76 1,25 1,60 2,21 2,86 3,61 12,29   

          

loga 0,79         

a 6,18         

n 0,463         

n-1 -0,537         

r 1,00         

          

h=6,18*t0,463         

i=6,18*t-0,537         
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Τ = 20 έτη (μέχρι 120')         

          

v 1 2 3 4 5 6    

h (mm) 13,67 20,28 25,88 35,42 46,44 62,02    

logh (yi) 1,14 1,31 1,41 1,55 1,67 1,79 8,86   

yi
2 1,29 1,71 2,00 2,40 2,78 3,21 13,39   

t (min) 5 10 15 30 60 120    

logt (xi) 0,70 1,00 1,18 1,48 1,78 2,08 8,21   

xi
2 0,49 1,00 1,38 2,18 3,16 4,32 12,54   

yi*xi 0,79 1,31 1,66 2,29 2,96 3,73 12,74   

          

loga 0,83         

a 6,84         

n 0,470         

n-1 -0,530         

r 1,00         

          

h=6,84*t0,470         

i=6,84*t-0,530         

 
 

Τ = 30 έτη (μέχρι 120')         

          

v 1 2 3 4 5 6    

h (mm) 14,49 21,62 27,62 37,85 49,73 66,55    

logh (yi) 1,16 1,33 1,44 1,58 1,70 1,82 9,03   

yi
2 1,35 1,78 2,08 2,49 2,88 3,32 13,90   

 5 10 15 30 60 120    

logt (xi) 0,70 1,00 1,18 1,48 1,78 2,08 8,21   

xi
2 0,49 1,00 1,38 2,18 3,16 4,32 12,54   

yi*xi 0,81 1,33 1,70 2,33 3,02 3,79 12,98   

          

loga 0,86         

a 7,22         

n 0,473         

n-1 -0,527         

r 1,00         

          

h=7,22*t0,473         

i=7,22*t-0,527         
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Τ = 50 έτη (μέχρι 120')         

          

v 1 2 3 4 5 6    

h (mm) 15,52 23,30 29,82 40,91 53,87 72,27    

logh (yi) 1,19 1,37 1,47 1,61 1,73 1,86 9,23   

yi
2 1,42 1,87 2,17 2,60 3,00 3,46 14,51   

t (min) 5 10 15 30 60 120    

logt (xi) 0,70 1,00 1,18 1,48 1,78 2,08 8,21   

xi
2 0,49 1,00 1,38 2,18 3,16 4,32 12,54   

yi*xi 0,83 1,37 1,73 2,38 3,08 3,87 13,26   

          

loga 0,89         

a 7,70         

n 0,477         

n-1 -0,523         

r 1,00         

          

h=7,70*t0,477         

i=7,70*t-0,523         

 
 

3.4 ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 

3.4.1 ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 
Ο υπολογισμός της παροχής της κρίσιμης απορροής ομβρίων γίνεται με βάση την ορθολογική 
μέθοδο από την σχέση: 
 

Q = 0,166 x C x i x F 
όπου : 
 C = ο συντελεστής απορροής 
 i = η ένταση της βροχόπτωσης σε mm/min 
 F = το εμβαδόν της λεκάνης σε εκτάρια (ha) 
 Q = η παροχή υπολογισμού σε m3/sec 
 

3.4.2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ  
 
Ο συντελεστής απορροής καθορίζεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας της λεκάνης 
απορροής.  
 
Ο συντελεστής απορροής καθορίζεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας της λεκάνης 
απορροής, ως φαίνεται στον πίνακα ΣΤ.9 
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Πίνακας ΣΤ.9 

Τιμές συντελεστών απορροής για διάφορου τύπου λεκάνες απορροής 
.  

Τύπος 

εδάφους 

Κλίση 

(%) 

Με φυτοκάλυψη Χωρίς φυτοκάλυψη 

  Όρια Τυπικός Όρια Τυπικός 

Αμμώδες  2 
3 - 6 

7 

0,05 - 0,10 
0,10 - 0,15 
0,15 - 0,20 

0,06 
0,12 
0,17 

0,06 - 0,14 
0,14 - 0,24 
0,20 - 0,30 

0,10 
0,18 
0,24 

Ημιδιαπερατό  2 
3 - 6 

7 

0,12 - 0,17 
0,17 - 0,25 
0,25 - 0,36 

0,14 
0,22 
0,30 

0,25 - 0,35 
0,35 - 0,45 
0,45 - 0,55 

0,30 
0,40 
0,50 

Αδιαπέρατο  2 
3 - 6 

7 

0,22 - 0,33 
0,33 - 0,40 
0,40 - 0,50 

0,25 
0,35 
0,45 

0,45 - 0,55 
0,55 - 0,65 
0,65 - 0,75 

0,50 
0,60 
0,70 

 
Για εντός οικισμού περιοχές ανάλογα με το είδος δόμησης και το είδος επιφάνειας που απορρέει ο 
συντελεστής απορροής λαμβάνει τιμές από 0,4 (αραιή δόμηση, χωμάτινοι δρόμοι) έως 0,95 (πυκνή 
δόμηση, στέγες και επιστρωμένο οδόστρωμα)  
 
Ως συντελεστές απορροής στην παρούσα μελέτη λαμβάνονται: 
 

- C = 0,50  0,70 για τις εκτός οικισμού εξωτερικές λεκάνες (ορεινά και πεδινά τμήματα 
αντίστοιχα) 

- C = 0,70  0,90 για τις εντός οικισμού περιοχές ανάλογα με την μορφή του οικισμού και το 
είδος δόμησης αυτού. 

 

3.4.3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ  
 
Τα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων των οικισμών μελετώνται με συχνότητα επαναφοράς των βροχών 
1:10 για τους κύριους συλλεκτήρες και 1:5 για τους λοιπούς αγωγούς.  
 

3.4.4 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΡΡΟΗΣ  
 
Ο χρόνος συρροής ομβρίων για φυσικές λεκάνες υπολογίζεται από τον εμπειρικό τύπο του Gianotti: 

Z*0,8

L*1,5F*4
Τ


  

 
όπου T: Χρόνος συρροής σε min 
 F: Εμβαδόν λεκάνης απορροής σε ha 
 L: Μήκος κύριας μισγάγγειας σε Km 
 Ζ: Μέσο υψόμετρο της λεκάνης σε m 
Το μέσο υψόμετρο της λεκάνης υπολογίζεται ως ακολούθως: 
 

Ζ = (ΔΗ1*S1+ΔΗ2*S2+ .......... +ΔΗi*Si)/100 
 
όπου ΔHi: Μέση υψομετρική διαφορά των επί μέρους τμημάτων της λεκάνης απορροής 
 Si: Εμβαδόν (%) των επί μέρους τμημάτων της λεκάνης 
 
Ο χρόνος συρροής στην κεφαλή του δικτύου σε περίπτωση που η λεκάνη απορροής αποτελείται 
αποκλειστικά από οδόστρωμα λαμβάνεται ίσος με 5 πρώτα λεπτά. 
 
Ο χρόνος συρροής στην κεφαλή του δικτύου λαμβάνεται ίσος με 10 πρώτα λεπτά. 
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3.5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν διαστασιολογούνται τα νέα έργα ομβρίων των οικισμών της μελέτης 
ως έχουν περιγραφεί στο κεφάλαιο Ε.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΕΠΙΛΥΕΤΑΙ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤ.ΕΚΤΑΣΗ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗ        ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συντελ. Απορ. Ci ΟΛΙΚH ΧΡΟΝΟΣ ΒΡΟΧΗΣΒΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΘΕ- Συντ.ΥΠΟΛΟΓ. Διατομή Μήκος Κλίση Παροχή Ταχύτ. Q/Qπλ V/Vπλ Ταχύ- Πληρό-Βάθος

ΑΠΟ ΕΩΣ 0,80 0,35 Μερικός Ολικός ΤΗ αύξ. BxH ή D πλήρ. πληρ. τητα τητα ροής

(ha) (ha) (ha) (min) (min) (l/s/ha) (l/s) (l/s) fL (l/s) (m) (m) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (Η/D) (m)

ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΑ1 10,00

αρχή ΟΑ1 0,55 0,00 0,44 0,85 10,85 261,61 115 115 0,40 112 0,0240 292 2,33 0,39 0,94 2,20 0,43 0,17

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΑΓΩΓΟΣ ΟΑ2.4 10,00

αρχή ΟΑ2.4 1,53 0,43 1,37 0,40 10,40 261,61 360 360 0,50 75 0,0290 594 3,03 0,61 1,04 3,15 0,56 0,28

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΑΓΩΓΟΣ ΟΑ2.3 10,00

αρχή ΟΑ2.3 0,10 0,00 0,08 0,54 10,54 261,61 21 21 0,40 64 0,0669 488 3,88 0,04 0,51 1,99 0,14 0,05

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΑΓΩΓΟΣ ΟΑ2.2 10,00

αρχή ΟΑ2.2 2,77 0,00 2,22 0,28 10,28 261,61 580 580 0,50 87 0,0800 987 5,03 0,59 1,03 5,18 0,56 0,28

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΑΓΩΓΟΣ ΟΑ2.1 10,00

αρχή ΟΑ2.1 1,98 0,00 1,58 0,41 10,41 261,61 414 414 0,50 101 0,0540 811 4,13 0,51 1,00 4,13 0,51 0,26

ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΑ2 10,00

αρχή ΟΑ2.4 3,66 0,86 3,23 0,44 10,44 299,17 966 966 0,60 130 0,0510 1.299 4,59 0,74 1,07 4,92 0,65 0,39

ΟΑ2.4
ΟΑ2.3 0,00 0,00 0,00 0,03 10,47 292,33 0 360 1.326 0,80 10 0,0533 2.911 5,79 0,46 0,97 5,64 0,47 0,38

ΟΑ2.3
ΟΑ2.2 0,14 0,00 0,11 0,18 10,65 291,89 33 21 1.379 0,80 60 0,0516 2.865 5,70 0,48 0,99 5,64 0,49 0,39

ΟΑ2.2
ΟΑ2.1 0,48 0,00 0,38 0,36 11,01 289,27 111 580 2.070 0,80 130 0,0506 2.837 5,64 0,73 1,07 6,04 0,65 0,52

ΟΑ2.1
ΟΑ2 0,18 0,11 0,18 0,22 11,23 284,16 52 414 2.536 1,00 60 0,0200 3.267 4,16 0,78 1,07 4,45 0,68 0,68

ΟΑ2.1
ΟΑ2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2.536 0,80 60 0,0622 3.145 6,26 0,81 1,08 6,73 0,70 0,56
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ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤ.ΕΚΤΑΣΗ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗ        ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συντελ. Απορ. Ci ΟΛΙΚH ΧΡΟΝΟΣ ΒΡΟΧΗΣΒΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΘΕ- Συντ.ΥΠΟΛΟΓ. Διατομή Μήκος Κλίση Παροχή Ταχύτ. Q/Qπλ V/Vπλ Ταχύ- Πληρό-Βάθος

ΑΠΟ ΕΩΣ 0,80 0,35 Μερικός Ολικός ΤΗ αύξ. BxH ή D πλήρ. πληρ. τητα τητα ροής

(ha) (ha) (ha) (min) (min) (l/s/ha) (l/s) (l/s) fL (l/s) (m) (m) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (Η/D) (m)

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΑΓΩΓΟΣ ΟΑ3.3 10,00

αρχή ΟΑ3.3 0,02 1,94 0,69 0,14 10,14 261,61 181 181 0,40 40 0,1420 711 5,66 0,26 0,85 4,78 0,35 0,14

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΑΓΩΓΟΣ ΟΑ3.2 10,00

αρχή ΟΑ3.2 0,90 0,37 0,85 0,16 10,16 261,61 222 222 0,40 50 0,1710 780 6,21 0,29 0,87 5,37 0,37 0,15

ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΑ3 10,00

αρχή ΟΑ3.3 0,01 1,35 0,48 0,09 10,09 299,17 144 144 0,40 30 0,2573 957 7,61 0,15 0,73 5,56 0,26 0,10

ΟΑ3.3
ΟΑ3.2 1,28 0,17 1,08 0,31 10,40 297,74 323 181 648 0,50 130 0,1683 1.431 7,29 0,45 0,97 7,08 0,47 0,24

ΟΑ3.2 38 0,34 0,00 0,27 0,55 10,95 293,00 80 222 950 0,80 x 1,00 100 0,0200 3.067 3,83 0,31 3,01 0,39 0,39

38 42 0,81 0,01 0,65 0,42 11,37 284,95 186 1.135 0,80 130 0,0465 2.719 5,41 0,42 0,96 5,18 0,45 0,36

42 ΟΑ3 0,81 0,01 0,65 0,35 11,72 284,95 186 1.135 0,60 130 0,0806 1.633 5,78 0,70 1,06 6,12 0,62 0,37

Μυτιλήνη,  Μάϊος 2009 Μυτιλήνη, 

Η Συντάξασα Ο Επιβλέπων 
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