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ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΥΛ  

 

1. ΓΔΛΗΘΑ  

 

Ρν παξόλ ηεύρνο αθνξά ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή ηνπ δεκνπξαηνύκελνπ έξγνπ πνπ είλαη ε θαηαζθεπή 

αγσγώλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ  ζε πεξηνρέο αξκνδηόηεηαο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ.     

 

Ππγθεθξηκέλα ηα έξγα πνπ ζα θαηαζθεπαζζνύλ είλαη ηα εμήο:  

1. Δπέθηαζε Ξαξαθεθίζηνπ Ππιιεθηήξα Αθαζάξησλ (Ξ.Π.Α.)– Αγσγόο αθαζάξησλ Α  

2. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Αδξηαλνύ  

3. Αλαθαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Γειεγηώξγε 

4. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Αθαδεκίαο 

5. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηηο νδνύο Παρηνύξε θαη Δπκνξθνπνύινπ 

6. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Κεγ. Αιεμάλδξνπ 

7. Θαηαζθεπή ζπιιεθηήξα Αγ. Άλλεο από Ταξξώλ έσο Νξθέσο 

8. Θαηαζθεπή ζπιιεθηήξα Αγ. Άλλεο – Καξθόλη από Ηεξά Νδό έσο Ιεσθόξν Αζελώλ 

9. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ Αθηή Θνλδύιε 

10. Θαηαζθεπή ηκήκαηνο ζπιιεθηήξα Ξαπάγνπ 

11. Kαηαζθεπή δίδπκνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ ζηε Ιεσθ. Βαζ. Γεσξγίνπ ζην δήκν Ξεηξαηά 

12. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Οαδηνθσλίαο ζην Ίιηνλ 

13. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Βύξσλνο ζην Εεθύξη 

14. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Ληθεηαξά 

15. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Κελάλδξνπ 

16. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Θνινθπλζνύο 

17. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Κνπζώλ  
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18. Θαηαζθεπή απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ ζηελ πεξηνρή Θαιιηζέα ηνπ Γήκνπ Ξεληέιεο 

19. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Ληθ. Ξνιίηε ζην Γήκν Αζελαίσλ 

20. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Θνπβίδε ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο 

 

 

Κε ηα παξαπάλσ έξγα πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζζνύλ ή αλαθαηαζθεπαζζνύλ:  

 

 Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ από νπιηζκέλνπο ηζηκεληνζσιήλεο κε εζσηεξηθή κόλσζε από 

επνμεηδηθό πιηθό, κε δηάκεηξν D=600mm θαη D=700mm ζε αλνηθηό όξπγκα ζπλνιηθνύ κήθνπο 

πεξίπνπ 1.710κ.,  

 Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία 

εζσηεξηθή θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, κε δηάκεηξν D=500mm, D=450mm, D=400mm, 

D=350mm, D=300mm θαη D=200mm ζε αλνηθηό όξπγκα, θαη ζπλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 

5.470κ., 

 δίδπκνο θαηαζιηπηηθόο αγσγόο από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο πηέζεσο ΟΛ=16atm 

θαη δηακέηξνπ 2xD=2x250mm,  ζπλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 2 x 200κ., θαη δίδπκνο θαηαζιηπηηθόο 

αγσγόο από ειαηό ρπηνζίδεξν, δηακέηξνπ 2xD=2x250mm,  ζπλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 2 x 215κ. 

θαη 

 θαη αγσγνί απνρέηεπζεο κε δηάκεηξν D=350mm έσο θαη D800mm κε ηε κέζνδν ηεο σζνύκελεο 

ζπζηνηρίαο ζσιήλσλ (κηθξνζήξαγγα) ζπλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 515κ. 

 

Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ησλ απαηηνύκελσλ θξεαηίσλ επίζθεςεο ησλ παξαπάλσ 

αγσγώλ, ζπκβνιήο ή θαη πηώζεο ηύπνπ Δ1 (ή Ξ1), Δ2 (ή Ξ2) θαη Δ4, από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα (172 ηεκ.), 

ε θαηαζθεπή θξεάησλ κηθξνζεξάγγσλ (12 ηεκ.) κεηά ησλ απαηηνύκελσλ θξεαηίσλ επίζθεςεο (12 ηεκ.), ε 

θαηαζθεπή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ επίζθεςεο από ζθπξόδεκα (12 ηεκ.), ε θαηαζθεπή θξεαηίσλ 

άθημεο θαη ζηξνθήο ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ, θαζώο θαη ε θαηαζθεπή ελόο πξνθαηαζθεπαζκέλνπ 

αληιηνζηαζίνπ αθαζάξησλ. 

 

2. ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝ ΔΟΓΝ  

 

Νη πξνο θαηαζθεπή αγσγνί αθνξνύλ ζε ζπνξαδηθά έξγα κηθξήο θιίκαθαο εληόο ησλ πεξηνρώλ αξκνδηόηεηαο 

Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ιεηηνπξγηθώλ δπζρεξεηώλ ή θαθνηερληώλ ηνπ πθηζηάκελνπ 

δηθηύνπ (παληνξξντθνπ ή κε), θαζώο θαη ζε επέθηαζε ηνπ νξηζηηθνύ δηθηύνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ 

πδάησλ.   

 

Αλαιπηηθόηεξα, ηα ππνέξγα πνπ ζα πινπνηεζνύλ κε ην παξόλ έξγν (ηελ παξνύζα Δξγνιαβία) είλαη ηα εμήο:  

 

2.1. Δπέθηαζε Ξαξαθεθίζηνπ Ππιιεθηήξα Αθαζάξησλ (Ξ.Π.Α.) – Αγσγόο αθαζάξησλ Α  

 

Αγσγνί αθαζάξησλ ζηελ πεξηνρή Δθάιεο - Άλνημεο. Ρν πξώην ηκήκα αθνξά ζηελ επέθηαζε ηνπ Ξ.Π.Α. ν 

νπνίνο επεθηείλεηαη αλάληε ηεο ζπκβνιήο ηνπ κε ηνλ ζπιιεθηήξα Θξπνλεξίνπ Θ (θξ. 1), θαηά κήθνο ηεο 

Δ.Ν. Αζελώλ – Ιακίαο ζηελ πεξηνρή Δθάιεο, έσο ην ύςνο ηεο νδνύ Αγ. Αζαλαζίνπ (θξ. 2), δηακέηξνπ 

D=500mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 310κ. Ρν δεύηεξν ηκήκα αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ αθαζάξησλ Α, 

από ην πέξαο ηνπ Ξ.Π.Α. (θξ. 2)  θαη αλάληε (θξ. η), θαηά κήθνο ηεο νδνύ Αγ. Αζαλαζίνπ πεξηνρήο Άλνημεο, 

δηακέηξνπ D=400mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 320κ. 
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Ν αγσγόο επέθηαζεο ηνπ ΞΠΑ ζα θαηαζθεπαζηεί κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε 

ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, ελώ ν αγσγόο Α ζα θαηαζθεπαζηεί κε ηζηκεληνζσιήλεο 

κε εζσηεξηθή κόλσζε από επνμεηδηθό πιηθό ζε κηθξνζήξαγγα, γηα ηα πξώηα 240κ πεξίπνπ, θαη κε πιαζηηθνύο 

ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, γηα ηα ππόινηπα 

πεξίπνπ 80κ., ζύκθσλα κε ηε κειέηε. 

 

Όζνλ αθνξά ζηα θξεάηηα επίζθεςεο, απηά ζα είλαη ρπηά από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα - ηύπνπ Δ1, εληόο ή όρη 

ησλ θξεάησλ ηεο κηθξνζήξαγγαο, ζύκθσλα κε ηε κειέηε. Ρα θξέαηα ηεο κηθξνζήξαγγαο ζα 

θαηαζθεπαζηνύλ κε ηε κέζνδν ησλ αιιεινηεκλόκελσλ παζζάισλ ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ 

Ρηκνινγίνπ ηεο παξνύζαο εξγνιαβίαο.   

 

2.2. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Αδξηαλνύ  

 

Αγσγόο αθαζάξησλ επί ηεο νδνύ Αδξηαλνύ, ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο (Κνλαζηεξάθη), 

δηακέηξνπ D=300mm θαη κήθνπο 45κ., κε απνδέθηε ηνλ παξαθείκελν αγσγό D=350mm επί ηεο Αδξηαλνύ, 

θαηάξγεζε ηεο εθηξνπήο ηνπ αγσγνύ ηεο νδνύ Θπλέηνπ ζηνλ παιαηό πέηξηλν 1,20x1,00/0,80 ηεο Αδξηαλνύ 

θαη ζύλδεζή ηνπ κε ηνλ ελ ιόγσ αγσγό. 

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ζα γίλεη κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή 

θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, ελώ όζνλ αθνξά ζηα θξεάηηα επίζθεςεο, απηά ζα είλαη ρπηά από 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα - ηύπνπ Δ1. Πηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ πθηζηάκελα θξεάηηα, θαηόπηλ εληνιήο 

από ηε Γηεπζύλνπζα πεξεζία, απηά είηε ζα αλαθαηαζθεπαζηνύλ είηε ζα θαζαξηζηνύλ – επηζθεπαζηνύλ, 

ζύκθσλα κε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ ηνπ παξόληνο έξγνπ. Ζ ρξήζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ 

από ζθπξόδεκα ζα γίλεηαη κόλν εθόζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνύλ θαη θαηόπηλ έγθξηζεο από ηε Γηεπζύλνπζα 

πεξεζία. 

 

2.3. Αλαθαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Γειεγηώξγε  

 

Αγσγόο αθαζάξησλ επί ηεο νδνύ Γειεγηώξγε, από Ξεηξαηώο έσο Ιεσλίδνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηεο 

Αζήλαο (Κεηαμνπξγείν), δηακέηξνπ D=400mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 220κ. Δπηζεκαίλεηαη όηη, όπνπ απαηηεζεί, 

νη πθηζηάκελνη αγσγνί ζα πξέπεη λα θαζαηξεζνύλ θαη όιεο νη πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο λα κεηαθεξζνύλ ζην 

λέν αγσγό.  

 

Πηνλ αγσγό απηό ζα ζπλδεζεί θαη ν πθηζηάκελνο αγσγόο ηεο νδνύ Αγεζηιάνπ κήθνπο πεξίπνπ 32κ. από 

Γειεγηώξγε πξνο Βνύιγαξε, δηακέηξνπ D=300mm. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην θξεάηην 12.2.1 ηνπ ππόςε αγσγνύ 

ηεο νδνύ Γειεγηώξγε ζα θαηαζθεπαζζεί ζην ζεκείν ηεο ζπκβνιήο ηνπ κε ηνλ αγσγό ηεο νδνύ Θεξακηθνύ 

(δηακέηξνπ D=200mm) θαη ζα παξαιάβεη ην αλάληε ηκήκα ηνπ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.  Όζνλ 

αθνξά ζην θαηάληε ηκήκα ηνπ, ην πθηζηάκελν θξεάηην Ζ2-11-4 ζα θαηαζηεί ηεξκαηηθό. 

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ζα γίλεη κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή 

θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, ελώ όζνλ αθνξά ζηα θξεάηηα επίζθεςεο, απηά ζα είλαη ρπηά από 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα - ηύπνπ Δ1. Πηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ πθηζηάκελα θξεάηηα, θαηόπηλ εληνιήο 

από ηε Γηεπζύλνπζα πεξεζία, απηά είηε ζα αλαθαηαζθεπαζηνύλ είηε ζα θαζαξηζηνύλ – επηζθεπαζηνύλ, 

ζύκθσλα κε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ ηνπ παξόληνο έξγνπ. Ζ ρξήζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ 
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από ζθπξόδεκα ζα γίλεηαη κόλν εθόζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνύλ θαη θαηόπηλ έγθξηζεο από ηε Γηεπζύλνπζα 

πεξεζία. 

 

2.4. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Αθαδεκίαο 

 

Αγσγόο αθαζάξησλ επί ηεο νδνύ Αθαδεκίαο, ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο (Ε. Ξεγή), από ηελ νδό 

Κπελάθε έσο ηελ νδό Θηάθαο, δηακέηξνπ D=400mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 40κ. Πύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 

νξηζηηθή κειέηε, πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ λένπ απηνύ αγσγνύ, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα κπνξέζεη 

λα θαηαζθεπαζηεί θαη ην αλάληε νξηζηηθό δίθηπν από ην Γήκν Αζελαίσλ.  

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ζα γίλεη κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή 

θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, ελώ όζνλ αθνξά ζηα θξεάηηα επίζθεςεο, απηά ζα είλαη ρπηά από 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα - ηύπνπ Δ1. Ζ ρξήζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ από ζθπξόδεκα ζα γίλεηαη κόλν 

εθόζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνύλ θαη θαηόπηλ έγθξηζεο από ηε Γηεπζύλνπζα πεξεζία. 

 

2.5. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηηο νδνύο Παρηνύξε θαη Δπκνξθνπνύινπ 

 

Αγσγόο αθαζάξησλ επί ηεο νδνύ Παρηνύξε, από Δπξηπίδνπ σο Παξξή, δηακέηξνπ D=500mm θαη κήθνπο 

πεξίπνπ 90κ., ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο (πι. Θνπκνπλδνύξνπ). Θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

αγσγνύ απηνύ αλακέλεηαη λα θαηαζηξαθνύλ νη πθηζηάκελνη παιαηνί αγσγνί θαη έηζη δελ ζα είλαη πιένλ 

δπλαηή ε εμππεξέηεζε ησλ παξαθείκελσλ αθηλήησλ. Γηα ην ιόγν απηό, επηπιένλ ζα θαηαζθεπαζζεί θαη ν 

αγσγόο ζηελ νδό Δπκνξθνπνύινπ, από ηελ νδό Παρηνύξε έσο ηελ νδό Δπηθνύξνπ, δηακέηξνπ D=300mm 

θαη κήθνπο πεξίπνπ 50κ. 

 

Ζ θαηαζθεπή ησλ αγσγώλ ζα γίλεη κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή 

θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, ελώ όζνλ αθνξά ζηα θξεάηηα επίζθεςεο, απηά ζα είλαη ρπηά από 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα - ηύπνπ Δ1. Ζ ρξήζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ από ζθπξόδεκα ζα γίλεηαη κόλν 

εθόζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνύλ θαη θαηόπηλ έγθξηζεο από ηε Γηεπζύλνπζα πεξεζία. 

 

2.6. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Κεγ. Αιεμάλδξνπ 

 

Αγσγόο αθαζάξησλ επί ηεο νδνύ Κεγάινπ Αιεμάλδξνπ, από Ξιαηαηώλ έσο Θεξκνππιώλ, δηακέηξνπ 

D=350mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 165κ., ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο (Κεηαμνπξγείν). Γεδνκέλνπ όηη 

ε πεξηνρή ηνπ Θεξακηθνύ βξίζθεηαη εληόο ηνπ παληνξξντθνύ δηθηύνπ απνρέηεπζεο θαη κέρξη ζήκεξα, δελ έρεη 

θαηαζθεπαζηεί ν νξηζηηθόο αγσγόο (ιόγσ έιιεηςεο ππεξρεηιηζηή), ε εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηώλ ζα γίλεη 

κε ηελ θαηαζθεπή κηθξόηεξσλ αγσγώλ, απνθιεηζηηθά αθαζάξησλ, νη νπνίνη ζε θάζε πεξίπησζε είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ παξαιαβή ησλ ζπλδέζεσλ ησλ παξόδησλ αθηλήησλ. 

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ζα γίλεη κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή 

θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, ελώ όζνλ αθνξά ζηα θξεάηηα επίζθεςεο, απηά ζα είλαη ρπηά από 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα - ηύπνπ Δ1. Ζ ρξήζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ από ζθπξόδεκα ζα γίλεηαη κόλν 

εθόζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνύλ θαη θαηόπηλ έγθξηζεο από ηε Γηεπζύλνπζα πεξεζία.  

 

Ηδηαίηεξα ζην ζεκείν ηεο ζπκβνιήο ζηνλ αγσγό ηεο νδνύ Ξιαηαηώλ, δηαηνκήο 165(145/135), ζα γίλεη 

απνθάιπςε ηνπ αγσγνύ, πιεπξηθή ελίζρπζε θαη δηάηξεζή ηνπ ζην ζεκείν ζύλδεζεο ηνπ λένπ αγσγνύ 
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δηακέηξνπ D=350mm. Πεκεηώλεηαη όηη γηα ηε δηάηξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνύ ηεο νδνύ Ξιαηαηώλ ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα, ιόγσ ηεο παιαηόηεηάο ηνπ. Ξαξάιιεια ζα θαηαζθεπαζηεί ζε θνληηλή 

απόζηαζε από ηε ζπκβνιή απηή (θαηά κήθνο ηνπ λένπ αγσγνύ) θξεάηην επίζθεςεο, ηύπνπ Δ1, πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη εθηθηή ε ζπληήξεζε ηεο ζπκβνιήο ζε εθείλν ην ζεκείν ηνπ πθηζηάκελνπ παληνξξντθνύ αγσγνύ 

(έθθεληξε πξόζβαζε). Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζύλδεζεο ησλ δύν αγσγώλ δε ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα θαζώο 

πεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλε ζηελ ηηκή κνλάδνο (κ.κ.) ηεο θαηαζθεπήο ηνπ λένπ αγσγνύ δηακέηξνπ D=350mm. 

Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξνθύςνπλ εθηεηακέλεο θαηαπηώζεηο – 

δηαξξήμεηο ζην ζώκα ηνπ παληνξξντθνύ αγσγνύ, ηόηε ζα θαηαζθεπαζηεί ζην ζεκείν ηεο ζπκβνιήο, θξεάηην 

ηύπνπ Δ4, θαη ζα εληζρπζεί ν παληνξξντθόο αγσγόο (ώζηε λα θαηαζηεί ζηαηηθά επαξθήο), εθαηέξσζελ ηνπ 

θξεαηίνπ απηνύ, ζύκθσλα κε ην νηθείν άξζξν ηνπ Ρηκνινγίνπ. Πην θξεάηην απηό, ζα ζπκβάιιεη ν λένο 

αγσγόο δηακέηξνπ D=350mm ζύκθσλα κε ηε κειέηε.     

 

2.7. Θαηαζθεπή ζπιιεθηήξα Αγ. Άλλεο (από Ταξξώλ έσο Νξθέσο) 

 

Αγσγόο αθαζάξησλ επί ηεο νδνύ Αγίαο Άλλεο, από ηελ νδό Ταξξώλ (θξ.10) έσο ηελ νδό Νξθέσο (θξ40), 

δηακέηξνπ D=700mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 1.195κ., ζηελ πεξηνρή Αγ. Η. Οέληε - Αηγάιεσ, θαη ζύλδεζή ηνπ κε 

ηα πθηζηάκελα θξεάηηα, αλάληε θαη θαηάληε απηνύ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ζα γίλεη κε ηζηκεληνζσιήλεο 

κε εζσηεξηθή κόλσζε από επνμεηδηθό πιηθό, εθηόο ηνπ ηκήκαηνο κεηαμύ ησλ θξεαηίσλ 10.10 θαη 10.11 

κήθνπο 50κ. πεξίπνπ, όπνπ ζα αθνινπζεζεί ε κέζνδνο ηεο σζνύκελεο ζπζηνηρίαο ζσιήλσλ (κηθξνζήξαγγα) 

κε ρξήζε θαηάιιεισλ ηζηκεληνζσιήλσλ κε εζσηεξηθή κόλσζε από επνμεηδηθό πιηθό, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε όριεζε από ηε κεξηθή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ηεο νδνύ Ξέηξνπ Οάιιε. Πην παξόλ έξγν 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε απνμήισζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνύ Φ200 ζηε Ιεσθ. Δηξήλεο από 

αγσγό ηεο απηήο δηακέηξνπ θαη από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή θαη 

απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην ίδην ζθάκκα κε ηνλ αγσγό Φ70 θαη ζε βάζε ξνήο 

από 2,50 έσο 3,00κ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηα θξεάηηα επίζθεςεο, απηά ζα είλαη ρπηά από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα - ηύπνπ Δ2, εληόο ή όρη 

ησλ θξεάησλ ηεο κηθξνζήξαγγαο, ζύκθσλα κε ηε κειέηε. Ρα θξέαηα ηεο κηθξνζήξαγγαο κεηά ησλ 

απαηηνύκελσλ θξεαηίσλ επίζθεςεο, ζην ηκήκα ηνπ αγσγνύ πνπ ζα δηαζρίδεη ηελ Ξέηξνπ Οάιιε, ζα 

θαηαζθεπαζηνύλ κε ηε ρξήζε εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο (gunite) ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ 

Ρηκνινγίνπ ηνπ παξόληνο έξγνπ.   

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη από ηα θαηάληε πξνο ηα αλάληε, δειαδή λα 

θαηαζθεπαζηεί δηαδνρηθά ην θαηάληε ηεο κηθξνζήξαγγαο ηκήκα ηνπ αγσγνύ, ε κηθξνζήξαγγα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην αλάληε ηεο κηθξνζήξαγγαο ηκήκα, δεδνκέλεο ηεο κε δπλαηόηεηαο αιιαγήο ηεο θιίζεο ηνπ 

αγσγνύ (ειάρηζηε δπλαηή θιίζε). Πε θάζε πεξίπησζε, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη 

λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηηο θαηάιιειεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο 

θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ, θαη λα ιεθζεί ε απαηηνύκελε κέξηκλα γηα ηελ 

έγθαηξε έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ αδεηνδνηήζεσλ από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο.  

 

2.8. Θαηαζθεπή ζπιιεθηήξα Αγ. Άλλεο – Καξθόλη (από Ηεξά Νδό έσο Ιεσθόξν Αζελώλ)  

 

Αγσγόο αθαζάξησλ επί ηεο νδνύ Αγίαο Άλλεο - Καξθόλη, από ηελ Ηεξά Νδό (θξ.58) έσο ηε Ιεσθόξν 

Αζελώλ (Θαβάιαο) (θξ76), δηακέηξσλ D=600mm θαη D=500mm, ζπλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 750κ., ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Διαηώλα, θαη ζύλδεζή ηνπ κε ηνλ απνδέθηε απηνύ (από Ηεξά Νδό σο Νξθέσο), ν νπνίνο 
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θαηαζθεπάδεηαη από ηελ Ξεξηθέξεηα ζηα πιαίζηα ηεο εξγνιαβίαο ηνπ νδηθνύ έξγνπ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ 

αγσγνύ ζα γίλεη από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή 

εμσηεξηθή επηθάλεηα γηα ηε δηάκεηξν D=500mm θαη από ηζηκεληνζσιήλεο κε εζσηεξηθή κόλσζε από 

επνμεηδηθό πιηθό, γηα ηε δηάκεηξν D=600mm. Ρνπ ηκήκαηνο απηνύ ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ε θαηαζθεπή ηνπ 

αγσγνύ αθαζάξησλ επί ηεο νδνύ Αγίαο Άλλεο, από ηελ νδό Ταξξώλ (θξ.10) έσο ηελ νδό Νξθέσο (θξ40), 

δηακέηξνπ D=700mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 1.195κ., πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ύπαξμε ηνπ απνδέθηε ησλ 

ιπκάησλ ηεο πεξηνρήο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηα θξεάηηα επίζθεςεο, απηά ζα είλαη ρπηά από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα - ηύπνπ Δ1 θαη Δ2. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη από ηα θαηάληε πξνο ηα αλάληε. Πε θάζε πεξίπησζε, 

πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ από ηνλ αλάδνρν νη θαηάιιειεο θπθινθνξηαθέο 

ξπζκίζεηο, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ, θαη λα 

ιεθζεί ε απαηηνύκελε κέξηκλα γηα ηελ έγθαηξε έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ αδεηνδνηήζεσλ από ηνπο αξκόδηνπο 

θνξείο.  

 

2.9. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ Αθηή Θνλδύιε 

 

Αγσγόο αθαζάξησλ επί ηεο νδνύ Θαλάξε θαη ηεο Αθηήο Θνλδύιε, δηακέηξνπ D=600mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 

255κ., ζηα όξηα ησλ Γήκσλ Ξεηξαηά θαη Γξαπεηζώλαο – Θεξαηζηλίνπ θαη ζύλδεζε κε ην πθηζηάκελν αλάληε 

θαη θαηάληε δίθηπν αθαζάξησλ. Ρα 190κ. από απηά ζα θαηαζθεπαζηνύλ κε ηε κέζνδν ηεο σζνύκελεο 

ζπζηνηρίαο ζσιήλσλ (κηθξνζήξαγγα), κε ρξήζε θαηάιιεισλ ηζηκεληνζσιήλσλ κε εζσηεξηθή κόλσζε από 

επνμεηδηθό πιηθό, ελώ ηα ππόινηπα πεξίπνπ 65κ. ζα θαηαζθεπαζηνύλ από ηζηκεληνζσιήλεο κε εζσηεξηθή 

κόλσζε από επνμεηδηθό πιηθό, ζε αλνηθηό όξπγκα. 

 

Ρν παξόλ έξγν πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή βαξπηηθνύ αγσγνύ, ν νπνίνο ζα παξαιακβάλεη ηα ιύκαηα από 

ηελ πεξηνρή ηεο Γξαπεηζώλαο, ζην ζεκείν ηνπ αληιηνζηαζίνπ Α1, κε ζθνπό ηελ θαηάξγεζή ηνπ, ζα 

δηέξρεηαη θάησ από ηηο γξακκέο ηνπ παιηνύ ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ Ξεινπνλλήζνπ θαη θάησ από ηνλ 

θπθινθνξηαθό θόκβν "Ζεηησλίαο Αθηήο - νδνύ Θέθξνπνο - Αθηήο Θνλδύιε" θαη ηεο πιαηείαο ηνπ λανύ ηνπ 

Αγίνπ Γηνλπζίνπ, θαη ζα θαηαιήγεη ζηνλ πιαθνζθεπή αγσγό πνπ βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ηεο Αθηήο Θνλδύιε 

κε ηελ νδό Θεξκνππιώλ, ηνπ Γήκνπ Ξεηξαηά, ώζηε κεηά από πνξεία άιισλ 500 κέηξσλ πεξίπνπ, κέζα από 

πθηζηάκελνπο βαξπηηθνύο αγσγνύο αθαζάξησλ, ην θνξηίν ησλ ιπκάησλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ Α1 λα θαηαιήγεη 

ζην αληιηνζηάζην Α2 ζην ηέινο ηεο Αθηήο Θνλδύιε, ζηελ αθηή  Θαιιηκαζηώηε.  

 

Όζνλ αθνξά ζηα θξεάηηα επίζθεςεο, απηά ζα είλαη ρπηά από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα - ηύπνπ Δ2, εληόο ή όρη 

ησλ θξεάησλ ηεο κηθξνζήξαγγαο, ζύκθσλα κε ηε κειέηε. Ρα θξέαηα ηεο κηθξνζήξαγγαο κεηά ησλ 

απαηηνύκελσλ θξεαηίσλ επίζθεςεο, ζα θαηαζθεπαζηνύλ κε ηε κέζνδν ησλ αιιεινηεκλόκελσλ παζζάισλ, 

ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ ηνπ παξόληνο έξγνπ.   

 

2.10. Θαηαζθεπή ηκήκαηνο ζπιιεθηήξα Ξαπάγνπ 

 

Ππιιεθηήξαο αθαζάξησλ, δηακέηξνπ D=500mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 1.510κ., ζην ρώξν ηνπ Άιζνπο 

Διιεληθνύ Πηξαηνύ θαη ηνπ Νιπκπηαθνύ Θέληξνπ ζην Γνπδί, ζηελ πεξηνρή ηνπ  Ξαπάγνπ, ν νπνίνο μεθηλά 

από ην θξεάηην Ξ12 (θαηάληε ηνπ ξέκαηνο Αγ. Η. Θενιόγνπ), θαη θηλνύκελνο (κε αλνηθηό όξπγκα) ζε 

πθηζηάκελνπο δξόκνπο ζα θαηαιήγεη ζηελ νδό Κεζζελίαο θαη κέζσ απηήο ζηνλ Ξαξηιίζην ζπιιεθηήξα ηεο Ι. 

Κεζνγείσλ. Ρα ηειεπηαία 30κ. ζα θαηαζθεπαζηνύλ κε ηε κέζνδν ηεο σζνύκελεο ζπζηνηρίαο ζσιήλσλ 
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(κηθξνζήξαγγα), κε ρξήζε θαηάιιεισλ ηζηκεληνζσιήλσλ κε εζσηεξηθή κόλσζε από επνμεηδηθό πιηθό (γηα 

ηε δηέιεπζε θάησ από ηε Ιεσθόξν Κεζνγείσλ), ελώ ηα ππόινηπα ζα θαηαζθεπαζηνύλ από πιαζηηθνύο 

ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, ζε αλνηθηό 

όξπγκα. 

 

Όζνλ αθνξά ζηα θξεάηηα επίζθεςεο, απηά ζα είλαη ρπηά από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα - ηύπνπ Δ1, εληόο ή όρη 

ησλ θξεάησλ ηεο κηθξνζήξαγγαο, ζύκθσλα κε ηε κειέηε. Ρα θξέαηα ηεο κηθξνζήξαγγαο κεηά ησλ 

απαηηνύκελσλ θξεαηίσλ επίζθεςεο, ζα θαηαζθεπαζηνύλ κε ηε ρξήζε εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο 

(gunite), ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ ηνπ παξόληνο έξγνπ.   

 

2.11. Kθαηαζθεπή δίδπκνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ ζηε Ιεσθ. Βαζ. Γεσξγίνπ ζην δήκν 

Ξεηξαηά 

 

Γίδπκνο θαηαζιηπηηθόο αγσγόο αθαζάξησλ, δηακέηξνπ 2 x D=250mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 200κ. πεξίπνπ θαη 

βαξπηηθόο αγσγόο, δηακέηξνπ D=500mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 5κ, ζηε ιεσθόξν Βαζηιέσο Γεσξγίνπ (από Γξ. 

Ιακπξάθε έσο Αιθηβηάδνπ), ζε  αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ κήθνπο 86 κέηξσλ  επί ηεο 

Γξ. Ιακπξάθε (από Βαζ. Γεσξγίνπ έσο Γνξηπλίαο) ζην δήκν Ξεηξαηώο (ν νπνίνο θαηαξγείηαη), θαη ζύλδεζε 

κε ηνλ πθηζηάκελν αλάληε θαηαζιηπηηθό αγσγό (ζηε δηαζηαύξσζε ηεο Γξ. Ιακπξάθε θαη ηεο Βαζ. 

Γεσξγίνπ), θαη ηνλ πθηζηάκελν θαηάληε βαξπηηθό αγσγό αθαζάξησλ (ζηε δηαζηαύξσζε ηεο Βαζ. Γεσξγίνπ 

κε ηελ νδό Αιθηβηάδνπ).  

 

Ιόγσ ηεο πξνο θαηαζθεπή λέαο γξακκήο Ρξακ, ε νπνία θαηέξρεηαη ηε  Γξεγνξίνπ Ιακπξάθε θαη εηζέξρεηαη 

ζηε Βαζηιέσο Γεσξγίνπ, πεξλώληαο ζην απέλαληη ξεύκα από απηό πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ν αγσγόο, ην 

ηκήκα ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ πνπ ζα δηέιζεη θάησ από ηε Γξεγνξίνπ Ιακπξάθε, από ην θξεάηην 

ζηξνθήο θαη πξνο ηα θαηάληε, πεξίπνπ 15κ., ζα θαηαζθεπαζηεί από ηνλ αλάδνρν ηνπ Ρξακ. Υο εθ ηνύηνπ 

αξκνδηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ ηνπ παξόληνο έξγνπ είλαη ε ζύλδεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θαη κε θαηαξγνύκελνπ 

θαηάζιηπηηθνύ αγσγνύ κε ηελ αλάληε αλακνλή ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ από ην Ρξάκ αγσγνύ (θξεάηην 

ζηξνθήο, εδηθά ηεκάρηα θιπ), ε θαηαζθεπή ηνπ λένπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ θαη ε ζύλδεζή ηνπ, ηόζν κε ηελ 

θαηάληε αλακνλή ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ από ην Ρξάκ αγσγνύ (εδηθά ηεκάρηα θιπ), όζν θαη κε ηνλ απνδέθηε 

ζηε δηαζηαύξσζε κε ηελ νδό Αιθηβηάδνπ, θαζώο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ άθημεο (απόδνζεο) ηνπ 

θαηαζιηπηηθνύ. 

 

Ρόζν νη θαηαζιηπηηθνί αγσγνί όζν θαη ν βαξπηηθόο, ζα θαηαζθεπαζηνύλ από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ 

ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, ζε αλνηθηό όξπγκα (δεδνκέλεο ηεο 

θαηαζθεπήο από ην Ρξακ ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ ζηε δηαζηαύξσζε ηεο ιεσθόξνπ Βαζηιέσο Γεσξγίνπ κε 

ηε Γξ. Ιακπξάθε).   

 

2.12. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Οαδηνθσλίαο ζην Ίιηνλ 

 

Αγσγόο αθαζάξησλ, ζηε δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Οαδηνθσλίαο θαη Γξαγνπκάλνπ, δηακέηξνπ D=700mm θαη 

κήθνπο πεξίπνπ 4,00κ.,  ζην Ίιηνλ. Ρν παξόλ έξγν αθνξά ζηελ εθηξνπή ησλ ιπκάησλ ηνπ αγσγνύ ηεο νδνύ 

Γξαγνπκάλνπ (θξ. Α.Α.5), δηακέηξνπ D=500mm, ζηνλ πθηζηάκελν αγσγό ηεο νδνύ Οαδηνθσλίαο (θξ. 

5.1.1), δηακέηξνπ D=700mm, ζηελ θαηάξγεζε (κε ηάπσκα) ή ζηελ θαζαίξεζε (όπνπ απαηηεζεί) ηνπ αγσγνύ 

δηακέηξνπ D=350mm θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ζύλδεζεο ηνπ λένπ αγσγνύ ζηα πθηζηάκελα θξεάηηα, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί πιήξσο ε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ. Γεδνκέλνπ όηη ε θαηαζθεπή ζα ιάβεη 
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ρώξα παξάιιεια κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο 

(δηάηαμε by pass, ρξήζε κπαινληώλ, αληιήζεηο, θιπ) πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνθιεζνύλ δπζιεηηνπξγίεο ζην 

δίθηπν θαη νριήζεηο ζηελ πεξηνρή (θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, κέηξα αζθαιείαο, θιπ).   

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ζα γίλεη από ηζηκεληνζσιήλεο κε εζσηεξηθή κόλσζε από επνμεηδηθό πιηθό, ελώ 

όζνλ αθνξά ζηα πθηζηάκελα θξεάηηα επίζθεςεο, απηά ζα κνξθνπνηεζνύλ θαηάιιεια (δηακόξθσζε ξνήο, 

δηάλνημε νπώλ, ζηεγαλνπνηήζεηο θιπ) ή θαη ζα θαζαξηζηνύλ - επηζθεπαζζνύλ εάλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνύλ.  

 

2.13. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Βύξσλνο ζην Εεθύξη 

 

Ππιιεθηήξαο αθαζάξησλ επί ησλ νδώλ Βύξσλνο, Νιπκπηάδαο θαη Βεξνίαο, δηακέηξνπ D=450mm θαη 720κ. 

πεξίπνπ θαη ζπκβάιινληεο αγσγνί επί ησλ νδώλ Θξήηεο, Νιπκπηάδαο θαη Θαηζαληώλε, δηακέηξνπ 

D=200mm. θαη ζπλνιηθνύ κήθνπο 130κ. πεξίπνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Εεθπξίνπ ζην Γήκν Φπιήο.  

 

Ρν έξγν αθνξά ζηε κεηαηόπηζε ηνπ πξνβιεκαηηθνύ ηκήκαηνο ηνπ ζπιιεθηήξα Εεθπξίνπ, από ηελ θνίηε ηνπ 

ξέκαηνο Δζραηηάο (νδόο Ηιηζνύ – Αλεμαξηεζίαο), ζε δηαλνηγκέλνπο δξόκνπο κε εύθνιε πξόζβαζε θαη ηελ 

αλαθαηαζθεπή ησλ ζπκβαιιόλησλ αγσγώλ πνπ επεξεάδνληαη από ηελ κεηαηόπηζε απηή. Ζ λέα ράξαμε 

μεθηλάεη από ην λέν (θαηαιεθηηθό) θξεάηην Λν 75.00 (παξάπιεπξα ζηε δπηηθή όρζε ηνπ ξέκαηνο) θαη κέζσ 

ηεο παξόδνπ ηεο νδνύ Ξαλαγίαο Γξεγνξνύζεο, δηαζρίδεη ηελ νδό Βύξσλνο κέρξη ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό 

Βεξνίαο, κέζσ ηεο νπνίαο θαηαιήγεη ζην θξεάηην Λν 73.05 ηνπ πθηζηάκελνπ απνδέθηε ζηελ νδό 

Αλεμαξηεζίαο.  

 

Δπηπιένλ, ην παξόλ έξγν πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαζαίξεζε ηκεκάησλ αγσγώλ πνπ θαηαξγνύληαη, εθόζνλ ηα 

ηκήκαηα απηά βξίζθνληαη εληόο ηνπ ζθάκκαηνο ηνπ λένπ αγσγνύ, είηε επεξεάδνπλ ηε λέα ράξαμε. Όζνλ 

αθνξά ζηα θξεάηηα επίζθεςεο ηνπ λένπ ζπιιεθηήξα, νξηζκέλα εμ απηώλ δηαηεξνύληαη θαη θαζαξίδνληαη – 

επηζθεπάδνληαη ή δηακνξθώλνληαη θαηάιιεια (εθόζνλ απαηηείηαη), θαη νξηζκέλα θαηαζθεπάδνληαη εθ λένπ.  

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ζα γίλεη κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή 

θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, ελώ όζνλ αθνξά ζηα θξεάηηα επίζθεςεο, απηά ζα είλαη ρπηά από 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα - ηύπνπ Δ1.  

 

Πεκεηώλεηαη όηη, νπνηεζδήπνηε θαζαηξέζεηο απαηηεζνύλ θαιύπηνληαη από ηα άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ ηνπ 

παξόληνο έξγνπ. Δπίζεο, ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ θαηαξγνύληαη πθηζηάκελα ηκήκαηα αγσγώλ, ζα πξέπεη λα 

αθνινπζνύλ θαη νη επαλαζπλδέζεηο ησλ αγσγώλ ηνπ δεπηεξεύνληνο δηθηύνπ ζηνλ λέν αγσγό, θαζώο θαη νη 

απνθαηαζηάζεηο ησλ ζπλδέζεσλ ησλ παξόδησλ αθηλήησλ. Νη δαπάλεο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηα αλσηέξσ 

πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ ηνπ παξόληνο έξγνπ θαη δελ πιεξώλνληαη 

ηδηαηηέξσο.   

 

2.14. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Ληθεηαξά 

 

Αγσγόο αθαζάξησλ επί ηεο νδνύ Ληθεηαξά, από Δκκ. Κπελάθε έσο Θεκηζηνθιένπο, κεηαμύ ησλ θξεαηίσλ 

Ζ2.28.3  θαη Ζ2.28.4α, δηακέηξνπ D=350m. θαη κήθνπο πεξίπνπ 35κ., ζην θέληξν ηεο Αζήλαο (Ε. Ξεγή).  

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ζα γίλεη κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή 

θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, ελώ όζνλ αθνξά ζηα θξεάηηα επίζθεςεο, απηά ζα είλαη ρπηά από 



ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
 

  

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζκεσή αγωγών αποτέηεσζης ακαθάρηων ζε περιοτές αρμοδιόηηηας Δ.ΥΓ.Α.Π. Α.Δ.  

 

10 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα - ηύπνπ Δ1 (κε πξνεγνύκελε θαζαίξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ εθόζνλ απαηηείηαη). Ζ 

ρξήζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ από ζθπξόδεκα ζα γίλεηαη κόλν εθόζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνύλ θαη 

θαηόπηλ έγθξηζεο από ηε Γηεπζύλνπζα πεξεζία. Πηηο πεξηπηώζεηο όπνπ πθηζηάκελα θξεάηηα επίζθεςεο 

δηαηεξνύληαη, απηά ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη – επηζθεπάδνληαη ή θαη λα δηακνξθώλνληαη θαηάιιεια 

(εθόζνλ απαηηείηαη). 

 

Γεδνκέλνπ όηη ην παξόλ έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή νξηζηηθώλ αγσγώλ ζε ζεκεία πνπ ππάξρνπλ παιηνί 

δεκνηηθνί αγσγνί, ζα πξέπεη λα πξνεγεζνύλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

δηέιεπζεο, θαζώο θαη θαζαίξεζε ησλ πθηζηακέλσλ παιαηώλ όπνπ απαηηείηαη. Πε θάζε πεξίπησζε νη 

πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο ησλ παξόδησλ αθηλήησλ ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζην λέν αγσγό.    

 

Νη δαπάλεο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ 

Ρηκνινγίνπ ηνπ παξόληνο έξγνπ θαη δελ πιεξώλνληαη ηδηαηηέξσο.   

 

 

2.15. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Κελάλδξνπ 

 

Αγσγόο αθαζάξησλ επί ηεο νδνύ Κελάλδξνπ, από Αγ. Θσλ/λνπ έσο Βεξαλδέξνπ, κεηαμύ ησλ θξεαηίσλ 

Ζ2.19.3  θαη Ζ2.19, δηακέηξσλ D=500mm. θαη D=400mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 70κ. θαη 90κ. αληίζηνηρα, ζην 

θέληξν ηεο Αζήλαο (Νκόλνηα).  

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ζα γίλεη κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή 

θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, ελώ όζνλ αθνξά ζηα θξεάηηα επίζθεςεο, απηά ζα είλαη ρπηά από 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα - ηύπνπ Δ1 (κε πξνεγνύκελε θαζαίξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ εθόζνλ απαηηείηαη). Ζ 

ρξήζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ από ζθπξόδεκα ζα γίλεηαη κόλν εθόζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνύλ θαη 

θαηόπηλ έγθξηζεο από ηε Γηεπζύλνπζα πεξεζία. Πηηο πεξηπηώζεηο όπνπ πθηζηάκελα θξεάηηα επίζθεςεο 

δηαηεξνύληαη, απηά ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη – επηζθεπάδνληαη ή θαη λα δηακνξθώλνληαη θαηάιιεια 

(εθόζνλ απαηηείηαη).  

 

Ηδηαίηεξα ζην ζεκείν ηεο ζπκβνιήο ζηνλ αγσγό ηεο νδνύ Βεξαλδέξνπ, δηαηνκήο 190(200/190), ζα γίλεη 

απνθάιπςε ηνπ αγσγνύ, πιεπξηθή ελίζρπζε θαη δηάηξεζή ηνπ ζην ζεκείν ζύλδεζεο ηνπ λένπ αγσγνύ 

δηακέηξνπ D=500mm. Πεκεηώλεηαη όηη γηα ηε δηάηξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνύ ηεο νδνύ Βεξαλδέξνπ ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα, ιόγσ ηεο παιαηόηεηάο ηνπ. Ξαξάιιεια ζα θαηαζθεπαζηεί ζε θνληηλή 

απόζηαζε από ηε ζπκβνιή απηή (θαηά κήθνο ηνπ λένπ αγσγνύ) θξεάηην επίζθεςεο, ηύπνπ Δ1, πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη εθηθηή ε ζπληήξεζε ηεο ζπκβνιήο ζε εθείλν ην ζεκείν ηνπ παληνξξντθνύ αγσγνύ (έθθεληξε 

πξόζβαζε). Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζύλδεζεο ησλ δύν αγσγώλ δε ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα θαζώο 

πεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλε ζηελ ηηκή κνλάδνο (κ.κ.) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ. Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε 

πνπ θαηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξνθύςνπλ εθηεηακέλεο θαηαπηώζεηο – δηαξξήμεηο ζην ζώκα ηνπ 

παληνξξντθνύ αγσγνύ, ηόηε ζα θαηαζθεπαζηεί ζην ζεκείν ηεο ζπκβνιήο, θξεάηην ηύπνπ Δ4, θαη ζα 

εληζρπζεί ν παληνξξντθόο αγσγόο (ώζηε λα θαηαζηεί ζηαηηθά επαξθήο), εθαηέξσζελ ηνπ θξεαηίνπ απηνύ, 

ζύκθσλα κε ην νηθείν άξζξν ηνπ Ρηκνινγίνπ. Πην θξεάηην απηό, ζα ζπκβάιιεη ν λένο αγσγόο δηακέηξνπ 

D=500mm ζύκθσλα κε ηε κειέηε. 

 

Γεδνκέλνπ όηη ην παξόλ έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή νξηζηηθώλ αγσγώλ ζε ζεκεία πνπ ππάξρνπλ παιηνί 

δεκνηηθνί αγσγνί, ζα πξέπεη λα πξνεγεζνύλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
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δηέιεπζεο, θαζώο θαη θαζαίξεζε ησλ πθηζηακέλσλ παιαηώλ όπνπ απαηηείηαη. Πε θάζε πεξίπησζε νη 

πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο ησλ παξόδησλ αθηλήησλ ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζην λέν αγσγό.    

 

Νη δαπάλεο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ 

Ρηκνινγίνπ ηνπ παξόληνο έξγνπ θαη δελ πιεξώλνληαη ηδηαηηέξσο.   

 

 

2.16. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Θνινθπλζνύο 

 

Αγσγόο αθαζάξησλ επί ηεο νδνύ Θνινθπλζνύο, από Θεξακηθνύ έσο Ιεσλίδνπ, κεηαμύ ησλ θξεαηίσλ Ζ2.8.3  

θαη Ζ2.8.2, δηακέηξνπ D=400mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 75κ., ζην θέληξν ηεο Αζήλαο (Κεηαμνπξγείν).  

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ζα γίλεη κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή 

θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, ελώ όζνλ αθνξά ζηα θξεάηηα επίζθεςεο, απηά ζα είλαη ρπηά από 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα - ηύπνπ Δ1 (κε πξνεγνύκελε θαζαίξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ εθόζνλ απαηηείηαη). Ζ 

ρξήζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ από ζθπξόδεκα ζα γίλεηαη κόλν εθόζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνύλ θαη 

θαηόπηλ έγθξηζεο από ηε Γηεπζύλνπζα πεξεζία. Πηηο πεξηπηώζεηο όπνπ πθηζηάκελα θξεάηηα επίζθεςεο 

δηαηεξνύληαη, απηά ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη – επηζθεπάδνληαη ή θαη λα δηακνξθώλνληαη θαηάιιεια 

(εθόζνλ απαηηείηαη). 

 

Γεδνκέλνπ όηη ην παξόλ έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή νξηζηηθώλ αγσγώλ ζε ζεκεία πνπ ππάξρνπλ παιηνί 

δεκνηηθνί αγσγνί, ζα πξέπεη λα πξνεγεζνύλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

δηέιεπζεο, θαζώο θαη θαζαίξεζε ησλ πθηζηακέλσλ παιαηώλ όπνπ απαηηείηαη. Πε θάζε πεξίπησζε νη 

πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο ησλ παξόδησλ αθηλήησλ ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζην λέν αγσγό.    

 

Νη δαπάλεο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ 

Ρηκνινγίνπ ηνπ παξόληνο έξγνπ θαη δελ πιεξώλνληαη ηδηαηηέξσο.   

 

2.17. Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Κνπζώλ  

 

Αγσγόο αθαζάξησλ πξνο αλαθαηαζθεπή, επί ηεο νδνύ Κνπζώλ, από ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό 

Ξαπαδηακάληε έσο θαη 10κ πεξίπνπ κεηά ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Φξίδε, δηακέηξνπ D=300mm θαη 

κήθνπο πεξίπνπ 40κ., ζηελ πεξηνρή Ακπεινθήπσλ. 

 

Ζ αλαθαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ζα γίλεη κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία 

εζσηεξηθή θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, ελώ όζνλ αθνξά ζηα θξεάηηα επίζθεςεο, απηά ζα είλαη ρπηά 

από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα - ηύπνπ Δ1-Ξ1 (κε πξνεγνύκελε θαζαίξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ εθόζνλ απαηηείηαη). 

Ζ ρξήζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ από ζθπξόδεκα ζα γίλεηαη κόλν εθόζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνύλ 

θαη θαηόπηλ έγθξηζεο από ηε Γηεπζύλνπζα πεξεζία. Πηηο πεξηπηώζεηο όπνπ πθηζηάκελα θξεάηηα επίζθεςεο 

δηαηεξνύληαη, απηά ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη – επηζθεπάδνληαη ή θαη λα δηακνξθώλνληαη θαηάιιεια 

(εθόζνλ απαηηείηαη). 

 

Ν λένο αγσγόο ζα γίλεη ζηελ ίδηα ράξαμε κε ηνλ πθηζηάκελν πξνβιεκαηηθό (κεηά από θαζαίξεζή ηνπ), σο εθ 

ηνύηνπ ε αλαθαηαζθεπή ζα ιάβεη ρώξα παξάιιεια κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ θαη έηζη ν αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα πξνβεί ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο (δηάηαμε by pass, αληιήζεηο, θιπ) πξνθεηκέλνπ λα κελ 
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πξνθιεζνύλ δπζιεηηνπξγίεο ζην δίθηπν θαη νριήζεηο ζηελ πεξηνρή (θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, κέηξα 

αζθαιείαο, θιπ).  

 

2.18 Θαηαζθεπή απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ ζηελ πεξηνρή Θαιιηζέα ηνπ Γήκνπ Ξεληέιεο  

 

1. ΓΔΛΗΘΑ 

Ρν πξνηεηλόκελν δίθηπν απνρέηεπζεο αξκνδηόηεηαο ΔΓΑΞ θαηαζθεπάδεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Θαιιηζέαο ηνπ 

Γήκνπ Ξεληέιεο θαη απνηειεί ην ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνύ δηθηύνπ απνρέηεπζεο ηεο πεξηνρήο θαη αθνξά ζε 

δηακέηξνπο αγσγώλ αξκνδηόηεηαο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. Ππγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή αγσγώλ 

απνρέηεπζεο, κε ρξήζε πιαζηηθώλ ζσιήλσλ δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή 

εμσηεξηθή επηθάλεηα, κε δηάκεηξν D = 400mm θαη κήθνο πεξίπνπ 580κ. θαη κε δηάκεηξν D = 350mm θαη 

κήθνο πεξίπνπ 465κ.  θαη ελόο δίδπκνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ από ειαηό ρπηνζίδεξν, δηακέηξνπ 2 x D = 

250mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 2 x 215κ. θαζώο θαη ε θαηαζθεπή πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ 

αθαζάξησλ ΘΞ1 ζηελ πεξηνρή Θαιιηζέαο Ξεληέιεο κέγηζηεο παξνρήο 170m3/h. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε 

θαηαζθεπή ησλ απαηηνύκελσλ θξεαηίσλ επίζθεςεο, ζπκβνιήο ή θαη πηώζεο ηα νπνία ζα είλαη ρπηά από 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα - ηύπνπ Δ1 πεξίπνπ 36 ηεκ.. 

 

2. ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Νη πξνο θαηαζθεπή αγσγνί ζα είλαη θπθιηθήο δηαηνκήο: 

α. νη κελ αγσγνί βαξύηεηαο από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή 

θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, κε εζσηεξηθή δηάκεηξν D = 400mm γηα κήθνο L = 580m πεξίπνπ θαη  

D = 350mm γηα κήθνο L = 465,00m πεξίπνπ, 

β. νη δε θαηαζιηπηηθνί αγσγνί από ζσιήλεο ειαηνύ ρπηνζηδήξνπ θαηά ΔΛ 598, θαηεγνξίαο Θ7, εζση. 

δηακέηξνπ D = 250mm. γηα κήθνο L = 215m πεξίπνπ. 

 

Αλαιπηηθόηεξα, ε γεληθή δηάηαμε ησλ έξγσλ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ησλ εμήο ζπιιεθηήξσλ: 

α. Αγσγόο επί ηεο νδνύ Ηάζσλνο θαη ζπγθεθξηκέλα από ην θξεάηην 10 ζηελ νδό Αζελάο έσο ηε ζέζε 

ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζε πεξηνρή πιεζίνλ ηεο νδνύ Κηηζηθέιε (εληόο ηνπ Ν.Ρ. 123), δηακέηξνπ D = 400mm, 

β. Αγσγόο επί ηεο Ι. Ξεληέιεο από ην θξεάηην 3-23΄-35 ζηελ νδό Υινλνύ έσο ην θξεάηην 3-23΄-25 

ζηελ νδό Βέξκνπ ηνπ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ δηακέηξνπ D = 350mm, 

γ. Θαηαζιηπηηθόο αγσγόο επί ηεο νδνύ Κηηζηθέιε από ην αληιηνζηάζην  ΘΞ1 έσο ην ηειηθό θξεάηην 3-

23΄-40 ηνπ βαξπηηθνύ δηθηύνπ (κε αξκνδηόηεηαο ΔΓΑΞ) ζε ζέζε αλάκεζα ζηελ νδό Ξηεξίαο θαη ζηελ Ι. 

Ξεληέιεο, δηακέηξνπ D = 250mm, δίδπκνο, κεηά ησλ απαηηνύκελσλ ζσκάησλ αγθύξσζεο. 

 

Όινη νη παξαπάλσ αγσγνί πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ κε αλνηθηό όξπγκα. 

 

Πε όινπο ηνπο αγσγνύο, ηα θξεάηηα πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ ρπηά επί ηόπνπ, ηύπνπ Δ1 – Α (ή Ξ1) 

ζύκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα, ηηο αληίζηνηρεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ησλ απαηηνύκελσλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπο πιηθώλ θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεπζύλνπζαο πεξεζίαο. 

 

Ρα ρπηά θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζηνύλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C20/25 (B500C) θαη ηζηκέλην αλζεθηηθό ζηα 

ζεηηθά, ζα θέξνπλ εζσηεξηθή επίρξηζε κε δηπιή ζηξώζε επνμεηδηθήο ξεηίλεο θαη εμσηεξηθή επάιεηςε κε 

αζθαιηηθό πιηθό, ελώ παξάιιεια ζα γίλεη επίζηξσζε ηζηκεληνθνλίαο ζε όιεο ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο. 

Ξξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή 35 θξεαηίσλ ηύπνπ Δ1 – Α, Ξ1 (ρπηά θξεάηηα από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα). Όζνλ 

δε αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ αγσγώλ, απηή ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα ηππηθά ζρέδηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηα 
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ηεύρε. 

 

Γηα ηελ αληηζηήξημε ησλ ζθακκάησλ πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζύζηεκα ηππνπνηεκέλσλ πιαηζίσλ κε 

νιηζζαίλνληα ζηνηρεία ηύπνπ KRINGS VERBAU ή παξεκθεξνύο θαη παζζαινζαλίδεο. 

 

Οεηά αλαθέξεηαη όηη ζηηο ηηκέο κνλάδνο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγώλ θαη ησλ απαηηνύκελσλ θξεαηίσλ, 

πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ άξηηα, έληερλε, 

αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία όινπ ηνπ έξγνπ. 

 

Ιόγσ ηεο κνξθνινγίαο ηεο πεξηνρήο, ε νπνία απνθιείεη ηελ απνξξνή ησλ ιπκάησλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο 

κε βαξύηεηα, πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ ΘΞ1 γηα ηελ κεραληθή αλύςσζε ησλ ιπκάησλ. Ρν 

αληιηνζηάζην πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε εληόο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ πεξηνρή θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

ΝΡ 123 ηεο πεξηνρήο Θαιιηζέαο (πιεζίνλ ηεο νδνύ Ηάζσλνο), εληόο δεκνζίνπ ρώξνπ θαη ζε κεγάιε 

απόζηαζε από ηηο γξακκέο πιεκκύξαο ηνπ νξηνζεηεκέλνπ ξέκαηνο Θαιιηζέαο (ππ. αξ. 110813/08-0702016 

έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο δξαπιηθώλ – Ιηκεληθώλ Έξγσλ & Δγγείσλ Βειηηώζεσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο κε ην νπνίν 

εγθξίζεθε ε πξνζσξηλή νξηνζέηεζε ηνπ ξέκαηνο Ξεληέιεο). Ρν αληιηνζηάζην ζα απνηειείηαη από 

πξνθαηαζθεπαζκέλν ζάιακν θαη πξνθαηαζθεπαζκέλν  νηθίζθν ζηέγαζεο ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο 

(Ζ/Ε) παξάπιεπξα απηνύ. Θα απνηειείηαη από έλα ππόγεην ηκήκα, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ην ζάιακν ηεο 

δεμακελήο ιπκάησλ θαη ην ρώξν ησλ δηθιείδσλ, θαζώο θαη έλα ππέξγεην ηκήκα (νηθίζθνο), ζηνλ νπνίν ζα 

ηνπνζεηεζνύλ νη ειεθηξηθνί πίλαθεο θαη ην ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο, ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζρέδηα.  

 

Ρν αληιηνζηάζην ζπγθεληξώλεη ηα ιύκαηα ηεο πεξηνρήο κέζσ ηνπ ζπιιεθηήξα αγσγνύ επί ηεο νδνύ Ηάζσλνο 

θαη ηα αλπςώλεη πξνο ηνλ ζπιιεθηήξα αγσγό πνπ μεθηλάεη από ηνλ νδό Κηηζηθέιη θαη ζηε ζπλέρεηα δηαζρίδεη 

ηνλ Ι. Ξεληέιεο κέζσ ηνπ δίδπκνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ ηεο νδνύ Κηηζηθέιη. Ρόζν ν ζπιιεθηήξαο ηεο 

νδνύ Ηάζσλνο όζν θαη ν θαηαζιηπηηθόο αγσγόο βξίζθνληαη ζε βάζνο 2,10m πεξίπνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ. 

 

Ν θαηαζιηπηηθόο αγσγόο, κήθνπο 215m πεξίπνπ, είλαη δίδπκνο κε δηάκεηξν θάζε αγσγνύ D = 250 ριζη. To 

πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνύ είλαη ειαηόο ρπηνζίδεξνο θαηά ΔΛ 598, θαηεγνξίαο Θ7.  

Νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ΘΞ1 ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο νηθνδνκηθώλ έξγσλ θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Γ/ζαο πεξεζίαο. 

 

Θαησηέξσ, παξαηίζεηαη αλαιπηηθόηεξε πεξηγξαθή ησλ έξγσλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

 

α. Νηθνδνκηθά έξγα αληιηνζηαζίνπ ΘΞ1 

Ζ πξόζβαζε ζην αληιηνζηάζην γίλεηαη από ηνπο πθηζηάκελνπο δξόκνπο.  

Ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ, ην αληιηνζηάζην ΘΞ1 πξνβιέπεηαη λα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλν θαη 

πξνζπλαξκνινγεκέλν ζε πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην από πιηθό HDPE (πνιπαηζπιέλην πςειήο 

ππθλόηεηαο). Θα απνηειέζεη δε, πξντόλ πξνκήζεηαο πηζηνπνηεκέλνπ θαη αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 

νίθνπ εμνπιηζκνύ άληιεζεο ιπκάησλ.  

Δπί πιένλ απηνύ, ζα θαηαζθεπαζηεί βάζε έδξαζεο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ηόζν γηα ηνλ ππόγεην ζάιακν 

όζν θαη ηηο ππέξγεηεο εγθαηαζηάζεηο, ζύκθσλα κε ηα απαηηνύκελα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο νηθνδνκηθώλ έξγσλ.  

Ρν δνκηθό κέξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ, πεξηιακβάλεη ην ππόγεην θξεάηην (δεμακελή 

ιπκάησλ, ρώξνο αληιηώλ) θαη ην ππέξγεην ηκήκα (νηθίζθνο πνπ ζηεγάδεη ην Ζ/Ε θαη ηνπο ειεθηξηθνύο 
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πίλαθεο), ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ρν ππόγεην ηκήκα ζα έρεη 

θπθιηθή δηαηνκή κε ειάρηζηε εζσηεξηθή δηάκεηξν 3,00κ ή νξζνγώληα/ ηεηξαγσληθή κε εκβαδόλ 6,5κ2 

ηνπιάρηζηνλ. Θα θέξεη θαηάιιεια δηακνξθσκέλε νξνθή επί ηεο νπνίαο ζα ππάξρεη ζόινο κε ζπξίδα 

δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 1400*800ρηι. Πηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζα ππάξρεη αλνμείδσην θάιπκκα 

θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ, θαηεγνξίαο D400, ζηεγαλό. 

Ν ππζκέλαο ηνπ ππόγεηνπ θξεαηίνπ ζα είλαη δηπιόο από HDPE κε ελδηάκεζε πιάθα από ζθπξόδεκα πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 20 εθ. Πηνλ ππζκέλα ζα ππάξρεη θαηάιιειε δηακόξθσζε γηα ηε ζπιινγή ζηξαγγηδίσλ κε 

ηνπνζέηεζε κηθξήο αληιίαο απνζηξάγγηζεο. 

Πην θξεάηην πξνβιέπεηαη έλαο αγσγόο πξνζαγσγήο πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ην αληιηνζηάζην κέζσ εηδηθνύ 

πδαηνζηεγαλνύ ζπλδέζκνπ από HDPE, θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ κε θιάληδα, θαζώο θαη ειεθηξνθίλεηε 

δηθιείδα απνκόλσζεο.   

Δληόο ηνπ θξεαηίνπ πξνβιέπνληαη δύν (2) αγσγνί θαηάζιηςεο. Νη δίδπκνη θαηαζιηπηηθνί αγσγνί ζα 

ζπλδένληαη ζην αληιηνζηάζην κέζσ εηδηθώλ ηεκαρίσλ από HDPE επί ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θξεαηίνπ ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ. Πηελ έμνδν από ην θξεάηην ζα ππάξρεη θιάληδα αλακνλήο. 

Πην πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην ζα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο δηακνξθώζεηο γηα ην ζύζηεκα εμαεξηζκνύ 

ρώξνπ αληιηνζηαζίνπ, αεξηζκνύ δεμακελήο ιπκάησλ, όδεπζεο θαισδίσλ ηζρύνο, όδεπζεο θαισδίσλ 

απηνκαηηζκνύ, θαζώο θαη βνεζεηηθώλ ειεθηξηθώλ παξνρώλ, ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

Δπίζεο πξνβιέπεηαη απηνκαηηζκόο ιεηηνπξγίαο, ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ΖΙΚ πξνδηαγξαθέο.  

Ξξν ηεο εηζόδνπ ζην αληιηνζηάζην θαη πιεζίνλ απηνύ, ζα θαηαζθεπαζηεί θξεάηην ειέγρνπ από νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα C20/25 γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαηάιιειε δηθιείδαο απνκόλσζεο ηνπ αγσγνύ πξνζαγσγήο.   

Ζ απαξαίηεηε ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ζα παξέρεηαη από ηε ΓΔΖ απεπζείαο. 

Δθηόο από ηελ θύξηα απηή ηξνθνδόηεζε ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, πξνβιέπεηαη θαη ε πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ελόο ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο δπλακηθόηεηαο 80KVA πνπ ζα ζπλδέεηαη απηόκαηα ζην 

γεληθό πίλαθα ρακειήο ηάζεο, κόιηο εκθαληζηεί δηαθνπή ηεο ηξνθνδόηεζεο από ηε ΓΔΖ.  

Ν αλαγθαίνο ειεθηξηθόο πίλαθαο, ε δηάηαμε ηερληθνύ εμαεξηζκνύ κε θίιηξν απόζκεζεο θαη ην εθεδξηθό 

ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο, πξνβιέπνληαη ζηνλ ππέξγεην ρώξν ηνπ αληιηνζηαζίνπ (νηθίζθνο). 

Δληόο ηνπ θξεαηίνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ δύν (2) αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα (1+1 εθεδξηθό) κε ζύζηεκα 

δηαρσξηζκνύ ζηεξεώλ, ππνβξύρησλ πξνδηαγξαθώλ. Ρα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ζα είλαη θαηάιιεια γηα 

άληιεζε αζηηθώλ ιπκάησλ, μεξήο εγθαηάζηαζεο γηα ππόγεηνπο ρώξνπο κε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο θαη εληόο 

ησλ ιπκάησλ.   

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην αληιηνζηάζην ζα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλν θαη κόλν νη βάζεηο έδξαζεο ηνπ 

ππόγεηνπ ζαιάκνπ θαη ηνπ ππέξγεηνπ νηθίζθνπ, θαζώο θαη ηνπ θξεαηίνπ ειέγρνπ ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ 

ζα θαηαζθεπαζηεί από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο C20/25 θαη ράιπβα B500C. Πηηο 

εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ζθπξνδεκάησλ ζα γίλεη κόλσζε κε αζθαιηηθό. 

Πηνλ ππέξγεην πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα εγθαηαζηαζεί πξνθαηαζθεπαζκέλνο νηθίζθνο 

ζηέγαζεο ηνπ ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Ν νηθίζθνο ζα εγθαηαζηαζεί από ηνλ αλάδνρν 

ηνπ έξγνπ θαη ζα είλαη ηππνπνηεκέλεο θαηαζθεπήο από πηζηνπνηεκέλν θαη αλαγλσξηζκέλν νίθν θαη ζα 

ηνπνζεηεζεί ζε θαηάιιειε πιαηθόξκα. 

Θα δηαζέηεη ζύξεο (ηνπιάρηζηνλ δύν) θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιηθώλ κε θιεηδαξηά, 

αλνηγόκελα παινπαξάζπξα θαη ληπηήξα κε παξνρή από ην δίθηπν ύδξεπζεο. Θα ππάξρεη ζπξίδα 

αεξηζκνύ/εμαεξηζκνύ ζε θαηάιιειν ζεκείν θαη αλεκηζηήξαο κε πεξζίδεο βαξύηεηαο θαη κεηαιιηθό πιέγκα. 

Νη αθξηβείο δηαζηάζεηο θαη ε ζέζε ηνπ νηθίζθνπ ζα θαζνξηζηνύλ από ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαηόπηλ ζρεδίσλ 

πνπ ζα ππνβάιιεη ζην Γήκν, έηζη ώζηε λα είλαη επαξθήο ν ρώξνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη 
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ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ όινπ εγθαηεζηεκέλνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνύ θαη λα κελ εκπνδίδνληαη ε πξόζβαζε θαη νη 

εξγαζίεο ζην Α/Π. Θα έρεη ζύξεο επαξθνύο κεγέζνπο γηα ηελ εύθνιε ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ 

Ζ/Ε. Διάρηζηεο ελδεηθηηθέο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ νηθίζθνπ ζεσξνύληαη 3κ*4κ. 

Ν ρώξνο ηνπ νηθίζθνπ ζα είλαη ρσξηζκέλνπο ζε δύν επί κέξνπο ρώξνπο, ηνλ ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ Ζ/Ε θαη 

ησλ παξειθόκελσλ ηνπ, κε επαξθή ερνκόλσζε θαη ηνλ ππόινηπν ρώξν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Κ 

εμνπιηζκνύ, όπσο πίλαθεο ειεθηξνδόηεζεο θαη απηνκαηηζκνύ. 

Πηνλ νηθίζθν ζα ηνπνζεηεζεί ππξαζθάιεηα κε ηνπνζέηεζε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ππξνζβεζηήξσλ, ήηνη ελόο 

μεξάο θόλεσο 6kgr θαη ελόο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 6kgr. Δπί ηεο νξνθήο ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ Ζ/Ε 

ζα ηνπνζεηεζεί ππξνζβεζηήξαο 12kgr απηό-δηεγεξόκελνο κε ελζσκαησκέλν sprinkler. Ν παξαπάλσ 

εμνπιηζκόο είλαη ν ειάρηζηνο. 

Δπίζεο, ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηαζθεπή από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ηνπ θξεαηίνπ 

άθημεο/απόδνζεο ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο ππάξρνπζαο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, 

θαζώο επίζεο θαη ηνπ θξεαηίνπ εθθέλσζεο ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε θξεάηην από 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ηύπνπ Δ1, ηνπ θξεαηίνπ ειέγρνπ ζπξνθξάγκαηνο πξνζαγσγήο, θαζώο επίζεο θαη ε 

ππεξρείιηζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ.  

 

β. Ζιεθηξνκεραλνινγηθά έξγα αληιηνζηαζίνπ ΘΞ1 

Ρν αληιηνζηάζην ΘΞ1 πεξηιακβάλεη ηνλ αθόινπζν ειεθηξνκεραλνινγηθό εμνπιηζκό: 

– δύν (2) αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα (έλα θύξην θαη έλα εθεδξηθό) κε αληιίεο ηζρύνο 15KW θπγνθεληξηθνύ 
ηύπνπ, κε ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ξάβδσλ νιίζζεζεο ησλ αληιηώλ, νη θαηαζιηπηηθνί ζσιήλεο ησλ 
αληιηώλ, όιεο νη απαξαίηεηεο δηθιείδεο απνκόλσζεο, νη δηθιείδεο αληεπηζηξνθήο, ηα εμαξκσηηθά ηεκάρηα, 

– έλα (1) ζπγθξόηεκα απόζκεζεο μεξάο θίιηξαλζεο, 

– έλα (1) γεληθόο ειεθηξηθόο πίλαθαο δηαλνκήο θαη απηνκαηηζκνύ, θαζώο θαη έλαο (1) ηνπηθόο πίλαθαο 
δηαλνκήο ξεύκαηνο εληόο ηνπ νηθίζθνπ Ζ/Ε, 

– έλα (1) ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο απηνκάηνπ ιεηηνπξγίαο ηζρύνο 80 kVA, ηξηθαζηθό, ελαιιαζζόκελνπ 
ξεύκαηνο, ηάζεσο 230/400V, 50 πεξηόδσλ, όιεο νη απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο, ε ειεθηξνινγηθή 
εγθαηάζηαζε ζην ρώξν ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαζώο θαη ηνπ νηθίζθνπ Ζ/Ε, 

– ηνποη δηαθόπηεο, ηνπο ξεπκαηνδόηεο, ηα θσηηζηηθά ζώκαηα θ.ι.π., ην ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ, κεηξήζεσλ 
θαη ζεκάλζεσλ νινθιεξσκέλν κε όια ηα απαξαίηεηα όξγαλα θαη ζπζθεπέο, 

– κία (1) ηειεθσληθή ιήςε εληόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ, 

– ην ζύζηεκα γείσζεο, 

– ην ζύζηεκα ηνπ εμαεξηζκνύ κε θπγνθεληξηθό αλεκηζηήξα, 

– ην ζύζηεκα ππξαζθάιεηαο θαη ππξόζβεζεο, 

– Γύν ειεθηξνκαγλεηηθά παξνρόκεηξα, 

όπσο όια ηα παξαπάλσ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ εγθεθξηκέλε ΖΙΚ κειέηε, θαζώο θαη θάζε πιηθό πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη δελ αλαθέξεηαη ξεηά (ζσιελώζεηο εληόο 
ηνπ αληιηνζηαζίνπ, εηδηθά ηεκάρηα, δηαθνπηηθά πιηθά, δηθιείδεο θ.ι.π.). 

 

2.19 Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Ληθ. Ξνιίηε ζην Γήκν Αζελαίσλ  

 

Αγσγόο αθαζάξησλ πξνο θαηαζθεπή, επί ηεο νδνύ Ληθ. Ξνιίηε ζην Γήκν Αζελαίσλ, από ηε νδό 

Θενηνθνπνύινπ έσο ηελ νδό Ρζίιιεξ, δηακέηξνπ D=400mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 75κ., ζηα Ξαηήζηα.  

 



ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
 

  

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζκεσή αγωγών αποτέηεσζης ακαθάρηων ζε περιοτές αρμοδιόηηηας Δ.ΥΓ.Α.Π. Α.Δ.  

 

16 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ζα γίλεη κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή 

θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, ελώ όζνλ αθνξά ζην θξεάηην επίζθεςεο, απηό ζα είλαη ρπηό από 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα - ηύπνπ Δ1-Ξ1. Ζ ρξήζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ από ζθπξόδεκα ζα γίλεηαη 

κόλν εθόζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνύλ θαη θαηόπηλ έγθξηζεο από ηε Γηεπζύλνπζα πεξεζία. Πηηο πεξηπηώζεηο 

όπνπ πθηζηάκελα θξεάηηα επίζθεςεο δηαηεξνύληαη, απηά ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη – επηζθεπάδνληαη ή θαη 

λα δηακνξθώλνληαη θαηάιιεια (εθόζνλ απαηηείηαη). 

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ζα ιάβεη ρώξα παξάιιεια κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππάξρνληνο δηθηύνπ θαη έηζη ν 

αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο (δηάηαμε by pass, αληιήζεηο, θιπ), όπνπ 

απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνθιεζνύλ δπζιεηηνπξγίεο ζην δίθηπν θαη νριήζεηο ζηελ πεξηνρή 

(θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, κέηξα αζθαιείαο, θιπ).  

 

 

2.20 Θαηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ ζηελ νδό Θνπβίδε ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο  

 

Αγσγόο αθαζάξησλ πξνο θαηαζθεπή, επί ηεο νδνύ Θνπβίδε ζην Γήκν Διεπζίλαο, από ηελ νδό 63 (ΝΡ 329) 

έσο ηελ νδό 80 (ΝΡ 356)Θηάθαο, δηακέηξνπ D=400mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 341,30κ., ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Ξαξάδεηζνπ Διεπζίλαο. 

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ζα γίλεη κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή 

θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, ελώ όζνλ αθνξά ζηα θξεάηηα επίζθεςεο, απηά ζα είλαη ρπηά από 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα - ηύπνπ Δ1-Ξ1.  Ζ ρξήζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ από ζθπξόδεκα ζα γίλεηαη 

κόλν εθόζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνύλ θαη θαηόπηλ έγθξηζεο από ηε Γηεπζύλνπζα πεξεζία.  

 

 

3. ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ  

 

Πε όινπο ηνπο αγσγνύο, ηα θξεάηηα επίζθεςεο πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ ρπηά επί ηόπνπ, ηύπνπ Δ1-Α 

(ή Ξ1) θαη Δ2-Α (ή Ξ2),  εθηόο από εηδηθέο πεξηπηώζεηο νη νπνίεο θαηνλνκάδνληαη αλσηέξσ 

(πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα, πιαζηηθά θξεάηηα ζε πεξηπηώζεηο πςεινύ πδξνθόξνπ νξίδνληα θιπ), 

ζύκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα, ηηο ζρεηηθέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο, ηα απαηηνύκελα γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή ηνπο πιηθά θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεπζύλνπζαο πεξεζίαο.  

 

Πεκεηώλεηαη όηη, ην πιηθό ησλ ζσιήλσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηα αλσηέξσ έξγα είλαη απηό πνπ 

θαηνλνκάδεηαη ξεηά ζηελ παξνύζα Ρερληθή Ξεξηγξαθή (παξ. 2) θαη όρη νπνηνδήπνηε άιιν 

αλαθέξεηαη ζηα ζρέδηα πνπ αθνινπζνύλ ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηνπ παξόληνο έξγνπ, θαζώο ηα 

ππόςε ππνέξγα είλαη ζπνξαδηθά θαη πξνέξρνληαη από κειέηεο πνπ ζπληάρζεθαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηόδνπο.  

 

Ρα ρπηά θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζηνύλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C20/25 (B500C) θαη ηζηκέλην αλζεθηηθό ζηα 

ζεηηθά, ζα θέξνπλ εζσηεξηθή επίρξηζε κε δηπιή ζηξώζε επνμεηδηθήο ξεηίλεο θαη εμσηεξηθή επάιεηςε κε 

αζθαιηηθό πιηθό, ελώ παξάιιεια ζα γίλεη επίζηξσζε ηζηκεληνθνλίαο ζε όιεο ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο.  
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Δπίζεο, πξνβιέπεηαη θαη ν θαζαξηζκόο – επηζθεπή θξεαηίσλ ηύπνπ Δ1 (ή Ξ1) θαη Δ2 (ή Ξ2), γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο αλαθαηαζθεπήο πθηζηάκελσλ αγσγώλ. Όζνλ δε αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ αγσγώλ, απηή ζα 

γίλεη ζύκθσλα κε ηα ηππηθά ζρέδηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηα ηεύρε.  

  

Γηα ηελ αληηζηήξημε ησλ ζθακκάησλ πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζύζηεκα ηππνπνηεκέλσλ πιαηζίσλ κε 

νιηζζαίλνληα ζηνηρεία ηύπνπ KRINGS VERBAU ή παξεκθεξνύο θαη παζζαινζαλίδεο (ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο 

πνπ θαζίζηαηαη επηβεβιεκέλν).  

 

Οεηά αλαθέξεηαη όηη ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Ρηκνινγίνπ ηνπ παξόληνο έξγνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγώλ 

θαη ησλ απαηηνύκελσλ θξεαηίσλ – θξεάησλ κηθξνζεξάγγσλ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη δαπάλεο γηα 

όιεο ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ άξηηα, έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία όινπ 

ηνπ έξγνπ, αλεμαξηήησο πνηόηεηαο εδάθνπο (πνζνζηό γαησδώλ – βξαρσδώλ) θαη ύπαξμεο ή κε πςεινύ 

πδξνθόξνπ νξίδνληα. 

 

Ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο επηηόπηεο έξεπλεο θαη ειέγρνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνύλ ηα αθξηβή ζηνηρεία ησλ ππόγεησλ 

θαη ελαέξησλ (γηα ηε ρξήζε παζζαινζαλίδσλ, θαηαζθεπή παζζάισλ θιπ) δηθηύσλ ηεο πεξηνρήο θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ. Δηδηθόηεξα ζηηο πεξηνρέο ηνπ παληνξξντθνύ δηθηύνπ, ιόγσ ηεο πνιππινθόηεηάο ηνπ, ν αλάδνρνο 

ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνλ αληίζηνηρν Ρνκέα Απνρέηεπζεο ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. 

πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνθιεζνύλ δπζιεηηνπξγίεο ζην δίθηπν θαη νριήζεηο ζηελ πεξηνρή (θπθινθνξηαθέο 

ξπζκίζεηο, κέηξα αζθαιείαο, θιπ) θαη λα δηαζθαιηζηεί ε ζύλδεζε ησλ λέσλ αγσγώλ κε ηνλ πθηζηάκελν 

απνδέθηε, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηα ζπκβαηηθά ηεύρε. Πε θάζε πεξίπησζε, πξηλ ηελ 

εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο από ηνλ αλάδνρν, ζα πξέπεη λα εθπνλνύληαη από εθείλνλ όιεο νη 

απαηηνύκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ έσο ηε ιήμε 

ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εξγνηαμίνπ, ελώ ζα πξέπεη λα ιεθζεί θαη ε απαηηνύκελε κέξηκλα γηα 

ηελ έγθαηξε έθδνζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο.  

 

Πηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ε εθπόλεζε κειεηώλ εθαξκνγήο από ηνλ αλάδνρν, γηα ηηο πεξηπηώζεηο 

ησλ εηδηθώλ έξγσλ ησλ κηθξνζεξάγγσλ, ησλ θξεάησλ κηθξνζεξάγγσλ, ηεο επέκβαζεο θαη ελίζρπζεο ζε 

πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο θιπ. Απηέο ζα εθπνλνύληαη κε βάζε ηα ζπλεκκέλα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ζρεηηθά 

ζρέδηα (ζηαηηθνί ππνινγηζκνί ζσιήλσλ κηθξνζεξάγγσλ, ζηαηηθνί ππνινγηζκνί θξεάησλ κηθξνζεξάγγσλ, 

ζρέδηα θιπ), ζα ππνβάιινληαη θαη ζα εγθξίλνληαη από ηε Γηεπζύλνπζα πεξεζία ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ 

ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ απξόβιεπησλ θαηαζηάζεσλ. Ν αλάδνρνο γηα  ηελ 

εθπόλεζε ησλ ελ ιόγσ κειεηώλ δελ ζα απνδεκηώλεηαη ηδηαηηέξσο, θαζώο ε ακνηβή απηώλ πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ ηηκή θαηαζθεπήο ησλ ππόςε έξγσλ, ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ ηνπ παξόληνο 

έξγνπ. 

 

Δπηβάιιεηαη ε ιήςε απζηεξώλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ πξόιεςε αηπρεκάησλ, ηόζν ζηνπο εξγαδόκελνπο, 

όζν θαη ζηνπο δηεξρόκελνπο (π.ρ. θαηάιιεια εκπόδηα γύξσ από ην εξγνηάμην θαη ην ζθάκκα, 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα θαη θξάγκαηα, θσηεηλέο πηλαθίδεο θαη ζήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ θαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο λύρηαο θιπ), ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ Αξρώλ, θαζώο θαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα 

ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε. Ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη θαη θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ νξζή ηήξεζε θαη 

ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αζθαιείαο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο θαλόλεο 

αζθαιείαο. 
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Θα πξέπεη ε απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο, κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, λα γίλεη ην ζπληνκόηεξν, 

πξνο απνθαηάζηαζε ησλ θπθινθνξηαθώλ πξνβιεκάησλ, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο θαη ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ (απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ). 

 

Ρα έξγα ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζρέδηα, θαζώο θαη κε ηηο ζρεηηθέο κειέηεο εθαξκνγήο πνπ ζα 

ζπληάμεη ν αλάδνρνο, όπσο απηέο ζα εγθξηζνύλ  από ηελ αξκόδηα Γ/λνπζα πεξεζία ηνπ έξγνπ. 

 

Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ, ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηα Ρεύρε ηεο 

Δηδηθήο Ππγγξαθήο πνρξεώζεσλ θαη ηνπ Ρηκνινγίνπ Γεκνπξάηεζεο ηεο Δξγνιαβίαο. 

 

Όια ηα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ δηαηίζεληαη από ηνλ αλάδνρν θαη ε ελζσκάησζε απηώλ ζην έξγν 

ζα  γίλεηαη θαηόπηλ ηεο ππνβνιήο ζηελ Γ/λνπζα πεξεζία ησλ ζρεηηθώλ πηζηνπνηεηηθώλ ειέγρνπ από 

εξγνζηάζηα. Ζ δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ πξνβιεπόκελσλ ειέγρσλ, ζα γίλεηαη κε πιήξε θαη 

απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ αλαδόρνπ ν νπνίνο,  ζε ηπρόλ πεξίπησζε αξλεηηθώλ απνηειεζκάησλ, ππνρξενύηαη 

λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηα αθαηάιιεια πιηθά, ρσξίο απνδεκίσζε θαη ρσξίο λα ηνπ αλαγλσξίδεηαη παξάηαζε 

ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο γηα ην ιόγν απηό. 
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