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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  Αντικείμενο έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του 

Δήμου Μαραθώνα για τη συλλογή και μεταφορά των αστικών λυμάτων στο αντλιοστάσιο 

ακαθάρτων Α8 στον Άγιο Παντελεήμονα. Τα έργα μεταφοράς από το αντλιοστάσιο Α8 

(συμπεριλαμβανομένου και του αντλιοστασίου αυτού) έως την Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Μαραθώνα, η ΕΕΛ καθώς και τα έργα διάθεσης αποτελούν αντικείμενο  

άλλης εργολαβίας (ήτοι, της εργολαβίας Α-460 η οποία αποτελεί Υποέργο της Πράξης1 στην οποία 

έχει ενταχθεί και το παρόν έργο).   

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων της Νέας Μάκρης, 

συμπεριλαμβανομένων και των πολεοδομικών ενοτήτων Νέου Βουτζά (το τμήμα που ανήκει στο 

Δήμο Μαραθώνα), Αγίας Μαρίνας και Ζούμπερι, του οικισμού του Μαραθώνα και τμήματος του 

Άγιου Παντελεήμονα, καθώς και τα έργα μεταφοράς των ακαθάρτων από τις ως άνω περιοχές στο 

τελικό αντλιοστάσιο Α8. Επίσης, στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή δέκα (10) αντλιοστασίων 

ακαθάρτων, από τα οποία τα πέντε (5) είναι αντλιοστάσια μεταφοράς και τα υπόλοιπα πέντε (5) 

τοπικά αντλιοστάσια. 

Οι αγωγοί βαρύτητας είναι ονομαστικών διαμέτρων από Φ200 έως και Φ1.000 και μήκους 170,5 km, 

ενώ και οι κεντρικοί καταθλιπτικοί αγωγοί είναι δίδυμοι, ονομαστικών διαμέτρων από Φ110 έως και 

DN600 με μήκος διαδρομής 7,2 km.  

Οι αγωγοί βαρύτητας θα είναι κατασκευασμένοι είτε από PVC SDR.41, είτε από πλαστικούς σωλήνες 

δομημένου τοιχώματος SN8, ανάλογα με τη διατομή και το βάθος τοποθέτησής τους. 

Οι δίδυμοι καταθλιπτικοί αγωγοί μέχρι και την διατομή Φ200 θα είναι κατασκευασμένοι από PE 100 

(PN 10 atm), ενώ οι αγωγοί μεγαλύτερης διατομής θα είναι κατασκευασμένοι από σωλήνες ελατού 

χυτοσιδήρου (D.I.). 

Επιπλέον, στο έργο περιλαμβάνεται και η κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση 

των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. 

1.2  Σχετικές μελέτες  

Οι εγκεκριμένες σχετικές μελέτες του έργου, συντάχθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης  «ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ» (ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ - ΝΑΜΑ ΑΕ - ΕΠΤΑ ΑΕ –  Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 2018) και είναι οι 

ακόλουθες: 

                                                
1 Πράξη “Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση-Επαναχρησιμοποίηση - 
Επεξεργασμένων Εκροών” με κωδικό ΜIS (ΟΠΣ) 5039507 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 
2014-2020”. 
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• Η Τοπογραφική μελέτη 

• Η Γεωτεχνική μελέτη  

• Η Οριστική μελέτη «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»  
 

Επίσης για το έργο έχει εκδοθεί ΑΕΠΟ με την υπ΄αριθ.  οικ. 6517/7.2.2017 Απόφαση 

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το 

έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα (ΕΕΛ Μαραθώνα), στην 

περιοχή ‘Λούτσα’ της Δ.Ε. Γραμματικού του Νομού Αττικής»). 
 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
 

2.1  Έργα Μεταφοράς Ακαθάρτων 

Τα ακάθαρτα της νοτιοανατολικής και κεντρικής περιοχής του τμήματος του οικισμού του Νέου 

Βουτζά που ανήκει διοικητικά στον Δήμο Μαραθώνα, θα καταλήγουν με βαρύτητα μέσω δύο 

συλλεκτήριων αγωγών, στον βαρυτικό αγωγό μεταφοράς Α1.53-Α1.50-Α1.45-Α1.22-Α1, ο οποίος 

ξεκινά από τη λ. Μαραθώνος και μέσω των οδών Τρίτωνος, Κύπρου, Κυανής Ακτής και λ. 

Ποσειδώνος, διασχίζει τον οικισμό Μάτι και τελικώς καταλήγει στο αντλιοστάσιο Α1, στο 

βορειοανατολικό άκρο του οικισμού σε διαθέσιμο χώρο επί της λ. Ποσειδώνος. Ο αγωγός 

μεταφοράς είναι συνολικού μήκους 2,4 km περίπου και αποτελείται από σωλήνες ονομαστικών 

διαμέτρων Φ315 και Φ500. Ο αγωγός αυτός προβλέπεται να είναι αποδέκτης και μίας μικρής 

περιοχής του τμήματος του οικισμού του Νέου Βουτζά που ανήκει διοικητικά στο Δήμο Ραφήνας - 

Πικερμίου. H σύνδεση του συλλεκτήρα ακαθάρτων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου θα γίνει στο 

φρεάτιο Α1.53, ενώ σε περίπτωση που ο συλλεκτήρας δεν θα έχει κατασκευαστεί ακόμη, θα 

κατασκευαστεί κατάλληλη αναμονή στο προαναφερθέν φρεάτιο. 

Από το αντλιοστάσιο Α1 τα λύματα θα μεταφέρονται με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό από D.I. 

μήκους 954 m και ον. διαμέτρου 2 x DN250, μέσω των οδών λ. Ποσειδώνος, Μικράς Ασίας και 

Καρπάθου στο καταληκτικό φρεάτιο Α2.19 κατάντη της κυκλικής πλατείας της οδού Αγίου Ανδρέου. 

Στο φρεάτιο αυτό θα καταλήγουν επίσης τα λύματα του βόρειου τμήματος του οικισμού Νέου 

Βουτζά, με βαρυτικό αγωγό που εξέρχεται από την τρίτη είσοδο Νέου Βουτζά.  

Από το φρεάτιο Α2.19 μέσω του βαρυτικού αγωγού μεταφοράς Α2.19-Α2 μήκους 830 m και 

ονομαστικής διαμέτρου Φ500, τα λύματα θα μεταφέρονται - μέσω της οδού Αγίου Ανδρέου - στο 

αντλιοστάσιο Α2, στο νοτιοδυτικό μέρος του χώρου στάθμευσης της παραλίας Αγίου Ανδρέα. 

Από το αντλιοστάσιο Α2 τα λύματα θα μεταφέρονται με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό από D.I. 

μήκους 780 m και ονομαστικής διαμέτρου 2 x DN300 - μέσω της λ. Ποσειδώνος - στο φρεάτιο 

Α3.24, από το οποίο θα εκκινεί ο βαρυτικός αγωγός μεταφοράς Α3.24-Α3.8-Α3. Ο αγωγός αυτός,  

ονομαστικών διαμέτρων Φ500 μήκους 735 m και Φ700 μήκους 245 m, δέχεται στο τμήμα του 

Α3.24-Α3.8 τα λύματα του νότιου τμήματος του οικισμού Ζούμπερι και καταλήγει μέσω των οδών λ. 
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Ποσειδώνος και Αεροπορίας στο αντλιοστάσιο Α3 που προβλέπεται να κατασκευαστεί σε χώρο πριν 

από την πύλη των κατασκηνώσεων της Αεροπορίας. Στο φρεάτιο Α3.8 θα συμβάλει ο βαρυτικός 

αγωγός μεταφοράς ΑΜ1-Α3.8.10-Α3.8 μήκους 1,2 km και ονομαστικής διαμέτρου Φ315, στην αρχή 

του οποίου θα καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού της Αγίας Μαρίνας. Στο τμήμα του 

Α3.8.10-Α3.8 θα συλλέγει τα λύματα του βόρειου τμήματος του οικισμού Ζούμπερι. 

Από το αντλιοστάσιο Α3 τα λύματα θα μεταφέρονται με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό από D.I. 

μήκους 1.040 m και ον. διαμέτρου 2 x DN400 - μέσω της λ. Ποσειδώνος - στο φρεάτιο Α4.9 στο 

νοτιοανατολικό άκρο της Νέας Μάκρης και από εκεί με βαρυτικό αγωγό μεταφοράς διαμέτρου Φ700 

και μήκους 390 m στο αντλιοστάσιο Α4, το οποίο προβλέπεται να κατασκευαστεί σε κοινόχρηστο 

χώρο της Π.Ε. 6 της Νέας Μάκρης, βόρεια του τεχνικού του ρέματος Παμμακαρίστου. Στο 

αντλιοστάσιο Α4 θα καταλήγουν επίσης τα λύματα του τμήματος της Νέας Μάκρης, νότια του 

ρέματος Βαζάνα και κατάντη της λεωφόρου Μαραθώνος. Από το αντλιοστάσιο Α4 τα λύματα θα 

μεταφέρονται με δίδυμο καταθλιπτικό από D.I. μήκους 810 m και ονoμαστικής διαμέτρου 2 x 

DN400, μέσω των οδών Ιφιγένειας και Παπαπολίτη, στο φρεάτιο Α7.88 επί της λ. Μαραθώνος. Από 

το φρεάτιο αυτό θα εκκινεί ο βαρυτικός αγωγός μεταφοράς Α7.88-Α7.59-Α7.40 μήκους 2,40 km και 

ονομαστικών διαμέτρων Φ700 και Φ800. 

 Ο αγωγός αυτός στη διαδρομή του Α7.88 έως Α7.59 (Φ700) θα συλλέγει τα λύματα που έρχονται 

από το αντλιοστάσιο Α4 καθώς και το δευτερεύον δίκτυο που διατρέχει την ανατολική πλευρά της 

λ. Μαραθώνος διαμέτρου Φ200 και το οποίο καταλήγει στον συλλεκτήρα Α7.88-Α7.59 τμηματικά, 

μέσω φρεατίων πτώσης. Δυτικά της λ. Μαραθώνος, τρέχει ο συλλεκτήρας ΝΜ3- ΝΜ3.39 μήκους 

1,49 km και ονομαστικών διαμέτρων Φ315 και Φ400, ο οποίος συλλέγει τα λύματα του δυτικού 

δικτύου της Νέας Μάκρης, των περιοχών Π.Ε.3, Π.Ε.4 και Π.Ε.6. Ο συλλεκτήρας αυτός καταλήγει 

στο φρεάτιο Α7.59. Στο σημείο αυτό o συλλεκτήρας διασταυρώνεται με τον υπάρχοντα οχετό επί 

της Διονύσου και Μαραθώνος, τον οποίο διασταυρώνει μέσω μικροσήραγγας με την μέθοδο Pipe 

Jacking. Κατάντη της Διονύσου ο συλλεκτήρας Α7.59-Α7.40 (Φ800) συλλέγει μέσω δευτερεύοντος 

δικτύου Φ200 την ανατολική πλευρά της λ. Μαραθώνος όπως προηγουμένως. 

Στην Π.Ε.5 της Νέας Μάκρης το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης μεταφέρει τα λύματα στο 

αντλιοστάσιο Α5. Το αντλιοστάσιο αυτό προβλέπεται να κατασκευαστεί σε διαθέσιμο χώρο 

παράπλευρα της παιδικής χαράς και βόρεια του αλιευτικού καταφυγίου της Νέας Μάκρης. Στο 

αντλιοστάσιο Α5 θα καταλήγουν επίσης τα λύματα τμήματος της Π.Ε. 2 της Νέας Μάκρης. 

Από το αντλιοστάσιο Α5 τα λύματα θα μεταφέρονται με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό HDPE 10 atm 

μήκους 669 m και ονομαστικής διαμέτρου 2 x Φ200, μέσω της λ. Ποσειδώνος και της οδού 

Αφροδίτης, στο φρεάτιο Α6.11 και από εκεί με βαρυτικό αγωγό μεταφοράς ονομαστικής διαμέτρου 

Φ400 και μήκους 300 m στο αντλιοστάσιο Α6. Το αντλιοστάσιο αυτό προβλέπεται να κατασκευαστεί 

πλησίον της παραλίας, σε κοινόχρηστη έκταση στο ύψος της οδού Φρύνης. Στο αντλιοστάσιο Α6 θα 

καταλήγουν επίσης τα λύματα τμήματος της Π.Ε. 2 της Νέας Μάκρης. 
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Από το αντλιοστάσιο Α6 τα λύματα θα μεταφέρονται με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό HDPE 10 atm 

μήκους 889 m και ονομαστικής διαμέτρου 2 x Φ200, μέσω των οδών λ. Ποσειδώνος και 

Κεφαλληνίας στο φρεάτιο Α7.40 επί της λ. Μαραθώνος. Από το φρεάτιο αυτό, θα εκκινεί ο 

βαρυτικός αγωγός μεταφοράς Α7.40-Α7.23-Α7 μήκους 1,74 km και ονομαστικής διαμέτρου Φ800, ο 

οποίος στη διαδρομή του θα συλλέγει τα λύματα του βόρειου τμήματος του Ερυθρού και του 

νότιου τμήματος του οικισμού του Αγίου Παντελεήμονα, ανάντη της οδού Φειδιππίδου. Ο αγωγός 

αυτός, μέσω των οδών λ. Μαραθώνος και Φειδιππίδου, θα μεταφέρει τα λύματα στο αντλιοστάσιο 

Α7 που προβλέπεται να κατασκευαστεί σε κοινόχρηστο χώρο του οικισμού του Αγίου 

Παντελεήμονα. 

Από το αντλιοστάσιο Α7 τα λύματα θα μεταφέρονται με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό από D.I. 

μήκους 1.013 m και ονομαστικής διαμέτρου 2 x DN600, μέσω της οδού Φειδιππίδου, στο φρεάτιο 

ΑΠ1. Από το φρεάτιο αυτό θα εκκινεί ο βαρυτικός αγωγός μεταφοράς Α8.27-Α8.2-Α8 μήκους 1,24 

km και ονομαστικών διαμέτρων Φ800 και Φ1.000. Ο αγωγός αυτός θα συλλέγει τα λύματα του 

βόρειου τμήματος του οικισμού Άγιου Παντελεήμονα, και θα καταλήγει μέσω των οδών 

Φειδιππίδου, Αγ. Παντελεήμονα και λ. Ποσειδώνος στο αντλιοστάσιο Α8 που προβλέπεται να 

κατασκευαστεί σε κοινόχρηστο χώρο της Παραλίας Μαραθώνα. Το αντλιοστάσιο Α8 αποτελεί 

αντικείμενο άλλης εργολαβίας (Α-460, βλ. παρ. 1.1. παρόντος).  

Το παραλιακό κομμάτι του Αγ. Παντελεήμονα, κατάντη της οδού Φειδιππίδου, θα αποχετεύεται 

μέσω αγωγών που θα καταλήγουν στα αντλιοστάσια Α7Α και Α7Β που χωροθετούνται επί της 

παραλιακής οδού «Χρυσή Ακτή». Από το αντλιοστάσιο Α7Α τα λύματα θα μεταφέρονται με δίδυμο 

καταθλιπτικό αγωγό HDPE 10 atm μήκους 633 m και ονομαστικής διαμέτρου 2 x Φ140, μέσω της 

οδού Αλαμάνας, στο φρεάτιο Α7.9 του βαρυτικού αγωγού μεταφοράς Α7.40-Α7.23-Α7. Από το 

αντλιοστάσιο Α7Β τα λύματα θα μεταφέρονται με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό HDPE 10 atm μήκους 

267 m και ονομαστικής διαμέτρου 2 x Φ110, μέσω της οδού Πλουτάρχου, στο φρεάτιο Α8.21 του 

βαρυτικού αγωγού μεταφοράς Α8.27-Α8.2-Α8. 

Από το αντλιοστάσιο Α8, τα λύματα θα μεταφέρονται στην ΕΕΛ Μαραθώνα. Η κατασκευή του 

αντλιοστασίου Α8, των έργων μεταφοράς στην ΕΕΛ, της ΕΕΛ και των έργων διάθεσης 

επεξεργασμένων λυμάτων, αποτελούν αντικείμενο άλλης εργολαβίας (Α-460, βλ. παρ. 1.1. 

παρόντος). 
 

2.2  Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων 

Στη συνέχεια περιγράφονται τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ανά περιοχή και οικισμό. 

Νέος Βουτζάς 

Ο οικισμός χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο, το οποίο δεν επιτρέπει την δια βαρύτητας 

αποχέτευση περιορισμένων περιοχών του οικισμού, με μικρό αριθμό κατοικιών. Παρόλα αυτά η 

επιφάνεια των περιοχών αυτών έχει ληφθεί υπόψη για την διαστασιολόγηση των αγωγών του 
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εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και θα μπορούν να αποχετευθούν μελλοντικά με την κατασκευή 

μικρών τοπικών αντλιοστασίων.  

Τμήμα του οικισμού του Νέου Βουτζά θα αποχετευτεί προς το τμήμα του οικισμού που ανήκει 

διοικητικά στο Δήμο Ραφήνας και εντάσσεται στα προτεινόμενα έργα της Οριστικής Μελέτης 

δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Ραφήνας. Ένα μικρό τμήμα του οικισμού που ανήκει στο Δήμο 

Ραφήνας, βόρεια της Χρυσοστόμου Σμύρνης προβλέπεται να οδηγηθεί προς το φρεάτιο Α1.53 των 

έργων μεταφοράς του Δήμου Μαραθώνα.  

Στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικισμού του Νέου Βουτζά προβλέπεται ένα τοπικό αντλιοστάσιο επί 

της οδού Αττάλου το οποίο θα συλλέγει τα λύματα των βαρυτικών αγωγών επί των οδών Αττάλου 

και Αριστείδου και θα τα μεταφέρει έως το φρεάτιο ΝΒ1.6 του βαρυτικού αγωγού ΝΒ1.6-Α1.45 με 

καταθλιπτικό αγωγό από HDPE 10 atm, μήκους 76 m και διαμέτρου 2 Χ Φ110.  

Το μήκος του εσωτερικού δικτύου βαρύτητας του οικισμού ανέρχεται σε 15.132 m και αποτελείται 

από αγωγούς ονομαστικών διαμέτρων Φ200 μήκους 8.480 m, Φ250 μήκους 5.844 m και Φ315 

μήκους 809 m.  

Τα λύματα του νότιου και κεντρικού τμήματος του οικισμού μέσω κεντρικών συλλεκτήρων που θα 

συμβάλλουν στον αγωγό μεταφοράς Α1.50-Α1.45-Α1.22-Α1 θα οδηγούνται τελικώς στο 

αντλιοστάσιο μεταφοράς Α1, ενώ τα λύματα του βόρειου τμήματος οικισμού μέσω του κεντρικού 

συλλεκτήρα θα συμβάλλουν στον αγωγό μεταφοράς Α2.19-Α2 και θα οδηγούνται τελικώς στο 

αντλιοστάσιο μεταφοράς Α2. 

Αγ. Μαρίνα 

Στον οικισμό της Αγίας Μαρίνας προβλέπεται να αποχετευτεί το τμήμα του οικισμού που διαθέτει 

εγκεκριμένο όριο. Το μήκος του εσωτερικού δικτύου βαρύτητας του οικισμού ανέρχεται σε 2,9 km 

και αποτελείται από αγωγούς ονομαστικών διαμέτρων Φ200 μήκους 2.444 m, Φ250 μήκους 225 m 

και Φ315 μήκους 280 m.  

Τα λύματα του οικισμού θα συλλέγονται από ένα κεντρικό συλλεκτήρα επί της λ. Μαραθώνος, ο 

οποίος θα συμβάλλει στον αγωγό μεταφοράς ΑΜ1-Α3.8.10-Α3.8 και έτσι τα λύματα οδηγούνται 

τελικώς στο αντλιοστάσιο Α3 στον οικισμό Ζούμπερι. 

Ζούμπερι 

Στον οικισμό Ζούμπερι προβλέπεται να αποχετευτεί το τμήμα του οικισμού που διαθέτει 

εγκεκριμένο όριο. Το μήκος του εσωτερικού δικτύου βαρύτητας του οικισμού ανέρχεται σε 4,56 km 

και αποτελείται από αγωγούς ονομαστικών διαμέτρων Φ200 μήκους 3.960 m, Φ250 μήκους 363 m, 

Φ315 μήκους 59 m και Φ500 μήκους 181 m. 

Τα λύματα του οικισμού θα συλλέγονται από δύο αγωγούς μεταφοράς που θα διέρχονται μέσα από 

τον οικισμό, ήτοι, τον αγωγό μεταφοράς Α3.8.10-Α3.8 της οδού Αεροπορίας και τον αγωγό 
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μεταφοράς Α3.24-Α3.8 της λ. Ποσειδώνος. Τα λύματα θα οδηγούνται τελικώς στο αντλιοστάσιο 

μεταφοράς Α3, στο ανατολικό άκρο του οικισμού. 

Νέα Μάκρη 

Ο οικισμός της Νέα Μάκρης αποτελείται από 6 Πολεοδομικές Ενότητες. Για την αποχέτευση της 

παραλιακής περιοχής της Νέας Μάκρης προβλέπεται η κατασκευή τριών αντλιοστασίων (Α4, Α5 και 

Α6) επί του παραλιακού μετώπου, από τα οποία το πρώτο είναι αντλιοστάσιο μεταφοράς και τα 

υπόλοιπα δύο τοπικά αντλιοστάσια. 

Σημειώνεται επίσης, ότι τον οικισμό διατρέχουν τα ρέματα Παμμακαρίστου, Βαζάνα, Ανατολής, 

Μαραθωνοδρόμων και Ροκφέλερ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετά τεχνικά ομβρίων, μη 

διευθετημένες κοίτες καθώς και έργα διευθέτησης με κλειστές διατομές.  

Επιπλέον, επί της λεωφόρου Μαραθώνος διέρχεται υδρευτικός αγωγός ονομαστικών διαμέτρων  

Φ1.000 - Φ1.100 με βάθος πυθμένα περίπου στα 2,0 m. Για το λόγο αυτό ο αγωγός ακαθάρτων που 

διατρέχει ανατολικά τη λ. Μαραθώνος, στην ίδια πλευρά με τον αγωγό της ΕΥΔΑΠ, προβλέπεται να 

έχει ελάχιστο βάθος 3,0 m. Τέλος, στο βορειοδυτικό τμήμα της Νέας Μάκρης στον οικισμό του 

Ερυθρού και επί των οδών Αφροδίτης, Αρτέμιδος και Δημοκρατίας, διέρχεται υπόγειος αγωγός 

υψηλής τάσης της ΔΕΗ, ο οποίος θα προσπελαστεί στις διασταυρώσεις με το εσωτερικό δίκτυο 

ακαθάρτων, με Pipe Jacking.  

Το μήκος του εσωτερικού δικτύου βαρύτητας της Νέας Μάκρης ανέρχεται σε 117.233 m και 

αποτελείται από αγωγούς ονομαστικών διαμέτρων Φ200 μήκους 89.269 m, Φ250 μήκους 20.597 m, 

Φ315 μήκους 3.125 m, Φ400 μήκους 811 m, Φ500 μήκους 188 m, Φ700 μήκους 1.449 m και Φ800 

μήκους 1.793 m. 

Τα λύματα των πολεοδομικών ενοτήτων ΠΕ1, ΠΕ3, ΠΕ4 και ΠΕ6 θα κατευθύνονται βαρυτικά στον 

αγωγό Α7.88-Α7.23. Τα λύματα του νοτιοανατολικού τμήματος του οικισμού της Νέας Μάκρης της 

ΠΕ5 θα συλλέγονται στο αντλιοστάσιο Α4, του κεντρικού τμήματος του οικισμού της ΠΕ5 στο 

αντλιοστάσιο Α5, και του βόρειου τμήματος του οικισμού της ΠΕ2 στο αντλιοστάσιο Α6. Τα λύματα 

θα καταλήγουν μέσω άντλησης στον αγωγό μεταφοράς Α7.23-Α7 και θα οδηγούνται τελικώς στο 

αντλιοστάσιο Α7 του Αγίου Παντελεήμονα. 

Μαραθώνας 

Ο οικισμός του Μαραθώνα διατρέχεται από τα ρέματα Οινόης, Σουφάνι και Προφήτη Ηλία. 

Σημαντικά τμήματα των ρεμάτων αυτών, εντός του οικισμού είναι διευθετημένα με κλειστές 

διατομές. Ειδικά το ρέμα της Οινόης χωρίζει τον οικισμό σε δύο τμήματα. 

Στο τμήμα του οικισμού βόρεια του ρέματος, το οποίο αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα του 

οικισμού, το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων θα έχει ως αποδέκτη τους αγωγούς μεταφοράς Μ34-Μ4 

και Μ4.20-Μ4-Μ1. Μέσω του αγωγού μεταφοράς Μ1-Α9.20 τα λύματα θα οδηγούνται στο φρεάτιο 

Α9.20 (το φρεάτιο αυτό αποτελεί αντικείμενο άλλης εργολαβίας (Α-460, βλ. παρ. 1.1. παρόντος)). 
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το οποίο είναι εκτός του αντικειμένου της παρούσας εργολαβίας). 

Το μήκος του εσωτερικού δικτύου βαρύτητας του οικισμού ανέρχεται σε 9,3 km και αποτελείται 

από αγωγούς ονομαστικών διαμέτρων Φ200 μήκους 8.345 m και Φ315 μήκους 915 m. 

Στο νότιο τμήμα του οικισμού της παραλίας Μαραθώνα (Άγιος Παντελεήμονας), τα λύματα της 

περιοχής ανάντη της οδού Φειδιππίδου θα καταλήγουν στο αντλιοστάσιο μεταφοράς Α7. 

Για την αποχέτευση της περιοχής κατάντη της οδού Φειδιππίδου (παραλιακό μέτωπο), προβλέπεται 

η κατασκευή δύο τοπικών αντλιοστασίων Α7Α και Α7Β. Το νότιο αντλιοστάσιο Α7Α θα οδηγεί τα 

λύματα στον αγωγό μεταφοράς Α7.23-Α7 και εν τέλει στο αντλιοστάσιο μεταφοράς Α7 και το 

βόρειο αντλιοστάσιο Α7Β στον αγωγό μεταφοράς Α8.27-Α8 με τελικό αποδέκτη το αντλιοστάσιο 

μεταφοράς Α8 (το οποίο αποτελεί αντικείμενο άλλης εργολαβίας (Α-460, βλ. παρ. 1.1. παρόντος)).  

Το μήκος του εσωτερικού δικτύου βαρύτητας του οικισμού ανέρχεται σε 8,3 km και αποτελείται 

από αγωγούς ονομαστικών διαμέτρων Φ200 έως Φ400. 

2.3  Συνοπτική παρουσίαση σωληνώσεων έργου 

Τα μήκη και οι ονομαστικές διάμετροι των σωλήνων των δικτύων βαρύτητας ανά οικισμό και των 

καταθλιπτικών αγωγών ανά αντλιοστάσιο, παρουσιάζονται συνοπτικώς στους πίνακες που 

ακολουθούν: 

ΥΛΙΚΟ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
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ΑΓΩΓΟΙ 
PVC-U SDR41 

Φ200 m 8.340,00 2.450,00 3.960,00 88.940,00 6.390,00 8.350,00 118.430,00 
Φ250 m 5.560,00 230,00 370,00 19.400,00 360,00 0,00 25.920,00 
Φ315 m 1.030,00 700,00 530,00 2.010,00 0,00 1.630,00 5.900,00 

ΑΓΩΓΟΙ 
ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

SN8 

Φ200 m 150,00 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00 580,00 
Φ250 m 300,00 0,00 0,00 1.210,00 1.175,00 0,00 2.685,00 
Φ315 m 170,00 350,00 0,00 1.120,00 400,00 540,00 2.580,00 
Φ400 m 0,00 0,00 0,00 820,00 30,00 260,00 1.110,00 
Φ500 m 2.970,00 0,00 920,00 190,00 0,00 3.140,00 7.220,00 
Φ700 m 0,00 0,00 250,00 1.860,00 0,00 0,00 2.110,00 
Φ800 m 0,00 0,00 0,00 3.380,00 0,00 0,00 3.380,00 

Φ1000 m 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 0,00 630,00 
ΣΥΝΟΛΑ 18.520,00 3.730,00 6.030,00 119.990,00 8.355,00 13.920,00 170.545,00 

 

Πίνακας 1. Μήκος και χαρακτηριστικά βαρυτικών αγωγών  
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ  (ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΙΔΥΜΟΥ ΑΓΩΓΟΥ) 

HDPE - 10atm Ductile Iron 
ΣΥΝΟΛΟ 

Φ110 Φ140 Φ200 DN250 DN300 DN400 DN600 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/ΣΙΟΥ Α1       954,00       954,00 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/ΣΙΟΥ Α2         780,00     780,00 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/ΣΙΟΥ Α3           1.040,00   1.040,00 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/ΣΙΟΥ Α4           810,00   810,00 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/ΣΙΟΥ Α5     669,00         669,00 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/ΣΙΟΥ Α6     889,00         889,00 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/ΣΙΟΥ Α7             1.013,00 1.013,00 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/ΣΙΟΥ Α7Α   633,00           633,00 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/ΣΙΟΥ Α7Β 267,00             267,00 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/ΣΙΟΥ ΑΝΒ 76,00             76,00 

ΣΥΝΟΛΑ 343,00 633,00 1.558,00 954,00 780,00 1.850,00 1.013,00 7.131,00 
 

Πίνακας 2. Μήκος και χαρακτηριστικά καταθλιπτικών αγωγών  
 

 

 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
 

Τα έργα των αντλιοστασίων ακαθάρτων περιλαμβάνουν:  

• Επτά (7) συμβατικά αντλιοστάσια ακαθάρτων (Α1 έως Α7) 

• Τρία (3) αντλιοστάσια ακαθάρτων προκατασκευασμένου τύπου (Α7Α, Α7Β και ΑΝΒ) 

• Το σύνολο των κτιριακών έργων στις θέσεις των αντλιοστασίων με τον εξοπλισμό τους 
και αρχιτεκτονική διαμόρφωση των όψεών τους κατά τα προβλεπόμενα στην 
εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη 

• Έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του κάθε αντλιοστασίου 

 

Κάθε συμβατικό αντλιοστάσιο θα αποτελείται: 

• Από το υπόγειο φρεάτιο εισόδου, καθώς και τον υπόγειο δίδυμο υγρό θάλαμο 

εγκατάστασης των αντλιών. 

• Από τον - παράπλευρο του δίδυμου υγρού θαλάμου - υπόγειο ξηρό χώρο του θαλάμου 

δικλείδων (βανοστάσιο). 

• Από τον υπέργειο οικίσκο εξυπηρέτησης του αντλιοστασίου, ο οποίος χωροθετείται 

υπεράνω των ως άνω υπόγειων κατασκευών. 

Τα αντλιοστάσια προκατασκευασμένου τύπου θα αποτελούν τυποποιημένο προϊόν εμπορίου, από 

καταξιωμένο προμηθευτικό οίκο με πλήθος αντίστοιχων εφαρμογών προκατασκευασμένων 

αντλιοστασίων ακαθάρτων, σύμφωνα με τις οικείες τεχνικές προδιαγραφές. Για την στέγαση του 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού τους, θα προβλεφθεί μικρός οικίσκος τύπου «κιόσκι». 
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Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των αντλητικών συγκροτημάτων, παρουσιάζονται στους πίνακες 

που ακολουθούν: 
 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΠΟΣ 

ΣΥ
ΝΟ

Λ.
 Α

ΡΙ
ΘΜ

ΟΣ
 

ΑΝ
ΤΛ

ΙΩ
Ν*

 

ΠΑ
ΡΟ

ΧΗ
 Α

ΝΤ
ΛΙ

ΑΣ
 

(m
3 /h

) 

ΠΑ
ΡΟ

ΧΗ
 

ΑΝ
ΤΛ

ΙΟ
ΣΤ

ΑΣ
ΙΟ

Υ 
(m

3 /h
) 

ΜΑ
ΝΟ

ΜΕ
ΤΡ

ΙΚ
Ο 

ΑΝ
ΤΛ

ΙΑ
Σ 

(m
) 

Α1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 2 190,0 190,0 27,5 
Α2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 2 335,0 335,0 21,0 
Α3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 3 285,0 570,0 10,0 
Α4 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 3 295,0 590,0 28,9 
Α5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 2 87,0 87,0 10,0 
Α6 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 2 127,0 127,0 26,4 
Α7 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 4 375,0 1.125,0 8,9 

Α7Α ΠΡΟΚΑΤ. 2 48,0 48,0 15,7 
Α7Β ΠΡΟΚΑΤ. 2 27,0 27,0 8,7 
ΑΝΒ ΠΡΟΚΑΤ. 2 16,0 16,0 7,4 

* Η 1 ΑΝΤΛΙΑ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ     

Πίνακας 3. Τεχνικά & λειτουργικά χαρακτηριστικά αντλιοστασίων ακαθάρτων – Συνθήκες 20ετίας 

 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΠΟΣ 

ΣΥ
ΝΟ

Λ.
 Α

ΡΙ
ΘΜ

ΟΣ
 

ΑΝ
ΤΛ

ΙΩ
Ν*

 

ΠΑ
ΡΟ

ΧΗ
 Α

ΝΤ
ΛΙ

ΑΣ
 

(m
3 /h

) 

ΠΑ
ΡΟ

ΧΗ
 

ΑΝ
ΤΛ

ΙΟ
ΣΤ

ΑΣ
ΙΟ

Υ 
(m

3 /h
) 

ΜΑ
ΝΟ

ΜΕ
ΤΡ

ΙΚ
Ο 

ΑΝ
ΤΛ

ΙΑ
Σ 

(m
) 

Α1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 2 255,0 255,0 31,1 
Α2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 2 430,0 430,0 23,9 
Α3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 3 370,0 740,0 13,0 
Α4 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 3 385,0 770,0 31,5 
Α5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 2 110,0 110,0 12,7 
Α6 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 2 163,0 163,0 34,4 
Α7 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 4 495,0 1.485,0 10,5 

Α7Α ΠΡΟΚΑΤ. 2 60,0 60,0 20,5 
Α7Β ΠΡΟΚΑΤ. 2 35,0 35,0 11,5 
ΑΝΒ ΠΡΟΚΑΤ. 2 24,0 24,0 8,1 

* Η 1 ΑΝΤΛΙΑ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ     

Πίνακας 4. Τεχνικά & λειτουργικά χαρακτηριστικά αντλιοστασίων ακαθάρτων – Συνθήκες 40ετίας 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας εντάσσονται τα έργα που καλύπτουν τις ανάγκες: 

• Της 20ετίας για τον κύριο Ηλεκτρομηχανολογικό (Η/Μ) εξοπλισμό, ενώ μελλοντικά ο 

εξοπλισμός αυτός θα αντικατασταθεί για την κάλυψη των αναγκών της 40ετίας. Ο κύριος 

ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει τα αντλητικά συγκροτήματα, τους 
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ηλεκτρολογικούς πίνακες & πίνακες αυτοματισμού, τα όργανα μέτρησης  & ελέγχου 

στάθμης στους υγρούς θαλάμους και το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ). Επισημαίνεται ότι 

τμήμα του εξοπλισμού προβλέπεται να κατασκευαστεί εξαρχής για τις ανάγκες της 40ετίας, 

όπως οι υποβρύχιοι αναδευτήρες (για τα αντλιοστάσια συμβατικού τύπου) και το σύστημα 

διαχείρισης των φερτών (αλεστής). Τέλος, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση όλες οι 

απαιτούμενες υποδομές (π.χ. χώροι εγκατάστασης μελλοντικού εξοπλισμού) θα επαρκούν 

για τις ανάγκες των μελλοντικών αντλητικών συγκροτημάτων και του βοηθητικού 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ώστε να είναι ευχερής η μελλοντική αντικατάσταση. 

• Της 40ετίας για τα ακόλουθα : 

- Έργα Πολιτικού Μηχανικού (Π/Μ έργα) των αντλιοστασίων ακαθάρτων. Ειδικώς για 

την περίπτωση αντλιοστασίων ακαθάρτων προκατασκευασμένου τύπου, το σύνολο 

του υπόγειου θαλάμου και των υποδομών του αντλιοστασίου θα καλύπτει τις ανάγκες 

της 40ετία και θα επαρκεί για τη απρόσκοπτη μελλοντική αντικατάσταση των 

αντλητικών συγκροτημάτων και την κάλυψη με τον τρόπο αυτό των αναγκών της 

τελικής φάσης. 

- Εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο αντλιοστασίων (εσωτερικές σωληνώσεις, υδραυλικά 

εξαρτήματα κ.λπ.) 
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4. ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

4.1  Υλικά αγωγών 
4.1.1 Σωλήνες δικτύων βαρύτητας 

Εφαρμόζονται τα ακόλουθα σε σχέση με τα υλικά των αγωγών βαρύτητας, ανάλογα με την 

ονομαστική τους διάμετρο (DN): 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ 

ΒΑΘΟΣ  
ΡΟΗΣ 

(m) 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

DN/OD ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩ 
ΤΟΥ Υ.Υ.Ο. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ Υ.Υ.Ο. 

0-4 

DN<=315 PVC SDR 
41   

ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 ΟΤΑΝ Ο 
Υ.Υ.Ο.  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,00 

m ΑΝΩ ΤΟΥ ΑΝΩΡΑΧΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΓΩΓΟΥ 

DN>=350-1.000 Δ.Τ. SN8   
ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 ΟΤΑΝ Ο 

Υ.Υ.Ο. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2,00 
m ΑΝΩ ΤΟΥ ΑΝΩΡΑΧΙΟΥ ΤΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ  

4-6 DN>=200-1.000 Δ.Τ. SN8   
ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 ΟΤΑΝ Ο 

Υ.Υ.Ο. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2,00 
m ΑΝΩ ΤΟΥ ΑΝΩΡΑΧΙΟΥ ΤΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ  

> 6 DN>=200-1.000 Δ.Τ. SN8 ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
C12/15 ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 

Υ.Υ.Ο. :Υπόγειος  Υδροφόρος Ορίζοντας 
Δ.Τ. : Πλαστικός αγωγός διπλού Δομημένου Τοιχώματος 

 

4.1.2 Σωλήνες υπό πίεση (καταθλιπτικοί) 

Τα εφαρμοζόμενα υλικά των σωληνώσεων των κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών είναι τα 

ακόλουθα: 

• Το πολυαιθυλένιο (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, πίεσης 10 atm για 

αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μέχρι και Φ200, καθώς και  

• Ο ελατός χυτοσίδηρος (D.I.) κατά ΕΝ 598 για αγωγούς με ονομαστική διάμετρο ίση ή 

μεγαλύτερη του DN250.  

 

4.2  Φρεάτια  

Στο έργο εφαρμόζονται οι ακόλουθες επιλογές σε σχέση με τον τύπο των φρεατίων επίσκεψης των 

δικτύων βαρύτητας: 

 Για βάθη ροής έως 4,50 m και πάνω από τον Υπόγειο Υδροφόρο Ορίζοντα (Υ.Υ.Ο.) θα 

εφαρμόζονται προκατασκευασμένα φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα κατά ΕΝ 1917, 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-06. To σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας C30/37 και 
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προβλέπεται χρήση τσιμέντου ανθεκτικού στα θειικά. Τα προκατασκευασμένα φρεάτια θα 

έχουν εσωτερική διάμετρο 1,20 m ή 1,50 m, με εσωτερική διάμετρο λαιμού  D=0,60 m.   

 Σε τοπικά παράλληλα δίκτυα για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών και για βάθη ροής μέχρι της 

τάξης των 3,0 m θα εφαρμόζονται προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά 

ονομαστικής διαμέτρου 1.000 mm, σύμφωνα με την οικεία τεχνική προδιαγραφή.  

 Για τις λοιπές περιπτώσεις θα εφαρμοστούν έγχυτα φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα 

σύμφωνα με την οικεία τεχνική προδιαγραφή.  To σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας 

C30/37 με χρήση τσιμέντου ανθεκτικού στα θειικά και ο οπλισμός Β500C. Προβλέπονται 

οι εξής τύποι φρεατίων (όπου Φ η διάμετρος του μεγαλύτερου συμβάλλοντα αγωγού 

στο φρεάτιο): 

- Τύπος Ε1 για Φ<=400 mm, εσωτ. διάμετρος σώματος φρεατίου D=1,20 m  

- Τύπος Ε2 για 400mm<Φ<=800 mm, εσωτ. διάμετρος σώματος φρεατίου D=1,50 m  

- Τύπος Ε3 για 800mm<Φ<= 1.200 mm, εσωτ. διάμετρος σώματος φρεατίου D=2,00 m. 

Επιπλέον για τα έγχυτα φρεάτια προβλέπονται τα ακόλουθα: 

- Για βάθος ροής Ηροής<=4,50 m το σώμα του φρεατίου θα έχει ύψος 1,80 m από άντυγα 

αγωγού έως την οροφή πλάκας και θα μεταβάλλεται το ύψος του λαιμού. Η εσωτερική 

διάμετρος του λαιμού θα είναι 0,60 m σε όλο το ύψος του. 

- Για βάθος ροής Ηροής>4,50 m το ύψος του λαιμού μετρημένο από τη στάθμη  εδάφους και 

έως την στάθμη οροφής πλάκας του φρεατίου θα είναι 2,50 m και θα μεταβάλλεται το ύψος 

του σώματος του φρεατίου. H εσωτερική διάμετρος του λαιμού θα είναι D=0,80 m. 

Τα φρεάτια των καταθλιπτικών αγωγών (φρεάτια αερεξαγωγών και εκκενωτών) θα κατασκευαστούν 

από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ή C30/37 (κατά περίπτωση, σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη) και χάλυβα S500, θα είναι μεταβλητού βάθους και επισκέψιμα. 

4.3  Διαστάσεις ορυγμάτων  

Στο έργο εφαρμόζονται τα ακόλουθα πλάτη ορυγμάτων υπόγειων αγωγών: 

 

 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  

DN / OD (mm) 

ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ Β (m) 
(συμπεριλαμβανομένης της αντιστήριξης) 

ΠΑΧΟΣ 
ΣΤΡΩΣΗΣ 
ΑΜΜΟΥ  

t (m) 
ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ  

Η (m) ≤ 1,75 
ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ  

1,75< Η(m) ≤ 4,0 
200 0,90 1,00 0,10 

250 0,95 1,05 0,10 

315 1,00 1,10 0,15 
 

 

Πίνακας 5. Πλάτη ορυγμάτων αγωγών βαρύτητας από PVC SDR41 
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ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  
DN / ΙD (mm) 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  

DN / ΟD (mm) 

ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ Β (m) 
(συμπεριλαμβανομένης της αντιστήριξης) ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ 

ΑΜΜΟΥ  
t (m) 

ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ  
Η (m) ≤ 1,75 

ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ  

1,75< Η(m) ≤ 5,0 

ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ  
Η(m) > 5,0 

  200* - 1,00 2,00 0,10 

  250* - 1,05 2,00 0,10 

  315* - 1,10 2,00 0,15 

  400 1,10 1,20 2,00 0,15 

  500 1,20 1,30 2,00 0,15 

  630 1,35 1,45 2,15 0,15 

600 (700) 1,40 1,50 2,20 0,15 

  800 1,50 1,60 2,30 0,15 

  1000 1,70 1,80 2,50 0,15 
 

(*) Οι διάμετροι αυτές εφαρμόζονται για βάθος εκσκαφής > 4,00 m 

Πίνακας 6. Πλάτη ορυγμάτων αγωγών βαρύτητας διπλού Δομημένου Τοιχώματος (Δ.Τ.) 
 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

DN (mm) 
ΥΛΙΚΟ 

ΑΓΩΓΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

Dεξ. (mm) 

ΥΨΟΣ 
ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ 

(m) 

ΠΛΑΤΟΣ 
ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ Β 

(m) 

110 HDPE 110,0 0,56 1,27 

125 HDPE 125,0 0,58 1,30 

140 HDPE 140,0 0,59 1,33 

200 HDPE 200,0 0,65 1,45 

250 D.I. 274,0 0,72 1,60 

300 D.I. 326,0 0,78 1,70 

400 D.I. 429,0 0,88 1,90 

600 D.I. 635,0 1,09 2,32 
 

 

Πίνακας 7. Πλάτη ορυγμάτων δίδυμων κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών 
 

4.4  Aντιστηρίξεις 

Για τα ορύγματα των υπόγειων δικτύων θα προβλεφθεί κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του 

σκάμματος. Σε ό,τι αφορά τον τύπο της αντιστήριξης των ορυγμάτων των υπόγειων δικτύων, 

ισχύουν τα ακόλουθα: 

− Αντιστήριξη με ξυλοζεύγματα. Θα εφαρμοστούν στις περιπτώσεις ορυγμάτων σε σταθερά 

εδάφη (σκληρά ή συνεκτικά εδάφη) τα οποία επιτρέπουν την ολοκλήρωση της εκσκαφής 

του ορύγματος έως το τελικό βάθος εκσκαφής χωρίς σημαντικές καταπτώσεις στις παρειές, 
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καθώς και την μετέπειτα υλοποίηση της αντιστήριξης. 

− Αντιστήριξη με μεταλλικά πετάσματα. Η αντιστήριξη του τύπου αυτού περιλαμβάνει 

σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων στο υπό εκσκαφή όρυγμα και βοηθητική έμπηξη του 

πετάσματος εφόσον απαιτείται. Στο πλαίσιο αυτό θα εφαρμόζεται μόνο σε γαιώδη εδάφη και 

μάλιστα σε περιπτώσεις ασταθούς εδάφους, όταν δεν μπορεί να εφαρμοστεί αντιστήριξη με 

ξυλοζεύγματα.   

− Αντιστήριξη με πασσαλοσανίδες. Βάσει της εγκεκριμένης γεωτεχνικής μελέτης, θα εφαρμόζεται 

μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η υλοποίηση αντιστήριξης με μεταλλικά 

πετάσματα, λόγω φαινομένων υδραυλικής θραύσης του πυθμένα εκσκαφής του ορύγματος. 

Τέλος, σε ότι αφορά τα αντλιοστάσια ακαθάρτων, προβλέπονται οι ακόλουθοι τύποι 

αντιστήριξης:  

Αντλιοστάσιο Αντιστήριξη  

Α3 Αντιστήριξη με φρεατοπασσάλους Φ0,80m 

Α4 Αντιστήριξη με φρεατοπασσάλους Φ0,80m 

Α5 Αντιστήριξη με φρεατοπασσάλους Φ0,80m 

Α6 Αντιστήριξη με φρεατοπασσάλους Φ0,80m 

Α7 Αντιστήριξη με φρεατοπασσάλους Φ1,00m 

Υπόγειοι θάλαμοι 
προκατασκευασμένων αντλιοστασίων 

Αντιστήριξη με μεταλλικά πετάσματα ή 
πασσαλοσανίδες  

Πίνακας 8. Αντιστηρίξεις αντλιοστασίων ακαθάρτων 

Στις λοιπές περιπτώσεις, η κατασκευή των αντλιοστασίων και οικίσκων προβλέπεται να υλοποιηθεί 

με εκσκαφή και κατάλληλες κλίσεις των πρανών εκσκαφής. 

 

4.5  Επανεπίχωση ορυγμάτων υπόγειων αγωγών 

Η επανεπίχωση των ορυγμάτων των αγωγών θα πραγματοποιείται κατά περίπτωση με 

διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο προέλευσης λατομείου ή με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

Βασικό κριτήριο της εφαρμογής του υλικού επίχωσης θα αποτελέσουν: 

− Ο τύπος της οδού επί της οποίας θα τοποθετηθεί ο αγωγός. Σε κεντρικούς δρόμους με 

αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων, είναι ενδεδειγμένη και προβλέπεται η υλοποίηση της επίχωσης 

με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό προέλευσης λατομείου, ενώ στις λοιπές περιπτώσεις με 

κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής. 

− Η καταλληλότητα των προϊόντων εκσκαφής για την επανεπίχωση. Σε περίπτωση προϊόντων 

εκσκαφής τα οποία δεν είναι κατάλληλα για επανεπίχωση και εξασφάλιση του απαιτούμενου 
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συμβατικώς βαθμού συμπύκνωσης, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν τα προϊόντα αυτά για 

επανεπιχώσεις ορυγμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές και σε περίπτωση ελλείματος χωμάτων σε 

κάποια θέση του έργου, θα πρέπει να μεταφέρονται κατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα 

εκσκαφών από άλλη θέση του έργου. 

Ανεξαρτήτως των προαναφερόμενων, η επανεπίχωση ορυγμάτων καταθλιπτικών αγωγών θα γίνεται 

σε κάθε περίπτωση με θραυστό υλικό προέλευσης λατομείου. 

Η τελική επιλογή του υλικού επανεπίχωσης κατά περίπτωση και θέση έργου, θα γίνεται με τη 

σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

4.6  Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων 

Η εργασία αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων, ανάλογα με το πάχος των ασφαλτικών 

στρώσεων που προϋπήρχαν, θα περιλαμβάνει στρώσεις ασφαλτικών των 5 cm καθώς και τη 

διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις 

πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.  

Οι εργασίες αποκατάστασης τσιμεντόδρομων, χωματόδρομων, πλακόστρωτων κ.λπ. περιλαμβάνουν 

όλες τις απαιτούμενες εργασίες και υλικά για την αποκατάσταση αυτών στην προτέρα μορφή. 

4.7  Διατάξεις αγκύρωσης  

Θα προβλεφθεί κατάλληλη αγκύρωση των καταθλιπτικών αγωγών στα σημεία αλλαγής διεύθυνσης. 

Επίσης, στα δίκτυα των βαρυτικών αγωγών, θα προβλεφθεί η τοποθέτηση σωμάτων αγκύρωσης και 

σε ευθυγραμμίες με μεγάλη κατά μήκος κλίση (> 20%). 

Για τους καταθλιπτικούς αγωγούς από πολυαιθυλένιο, οι αγκυρώσεις θα υλοποιούνται με την 

κατασκευή σωμάτων αγκύρωσης από σκυρόδεμα. 

Στην περίπτωση σωληνώσεων πιέσεως από ελατό χυτοσίδηρο θα εφαρμοστούν αυτοαγκυρούμενοι 

σωλήνες και σύνδεσμοι, για ικανό μήκος ανάντη και κατάντη της απαιτούμενης θέσης αγκύρωσης.  

Στην περίπτωση βαρυτικών αγωγών τα σώματα αγκύρωσης λόγω μεγάλης κατά μήκους κλίσης, θα 

εφαρμόζονται ανά 10 - 15 m περίπου και θα είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα. 

4.8  Εργασίες υπόγειας διάτρησης 

Για την διέλευση των αγωγών του δικτύου ακαθάρτων κάτω από υφιστάμενα τεχνικά έργα και 

δίκτυα θα πραγματοποιηθούν - όπου προβλέπεται στην μελέτη ή / και όπου υποδειχθεί από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία - εργασίες κατασκευής μικροσήραγγας και τοποθέτησης αγωγών με τη 

μέθοδο της υδραυλικής προώθησης  σωλήνων για την διέλευση δικτύων χωρίς τομή (Pipe Jacking), 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-04-02 «Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με 

εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού» και τα λοιπά συμβατικά Τεύχη. 
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Στην είσοδο και την έξοδο της μικροσήραγγας θα κατασκευαστούν φρεάτια εισόδου (προσβολής) 

και ανάκτησης του μηχανήματος διάτρησης. Στις περιπτώσεις υψηλού υπόγειου υδροφόρου 

ορίζοντα, τα φρεάτια αυτά προβλέπεται να κατασκευαστούν με τη μέθοδο των αλληλοτεμνόμενων 

φρεατοπασσάλων, ενώ στις λοιπές περιπτώσεις θα κατασκευαστούν με τη μέθοδο του 

εκτοξευόμενου σκυροδέματος (gunite). 

 

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ 

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η κατασκευή 7.000 τεμαχίων εξωτερικών 

διακλαδώσεων της με τους αντίστοιχους αγωγούς του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, οι οποίες 

θα κατασκευαστούν σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο του παρόντος Τεύχους και τα λοιπά 

συμβατικά Τεύχη. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Αθήνα, Ιανουάριος 2021 
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