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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά: 

• την αντικατάσταση του μεγαλύτερου τμήματος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 

του οικισμού το οποίο αποτελείται από αμιαντοσωλήνες  

• την προσθήκη ενός επιπλέον κεντρικού αγωγού μεταφοράς ύδατος από τον 

υδατόπυργο τροφοδοσίας του οικισμού  

• τη διακριτοποίηση του δικτύου σε ξεχωριστά τμήματα  

• την ένωση του υφιστάμενου δικτύου που αποτελείται από αγωγούς από PVC και 

HDPE με το νέο δίκτυο που θα κατασκευαστεί. 

• την κατασκευή όλων των έργων που συμπεριλαμβάνονται στο μήκος των προς 

αποκατάσταση αγωγών (φρεάτια δικλείδων, εκκενωτών, αεροεξαγωγών). 

 

2. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

Τα διαθέσιμα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης 

προέκυψαν από: 

• Τα διαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000 της ΓΥΣ, που σαρώθηκαν ηλεκτρονικά και 

ενώθηκαν σε ενιαίο υπόβαθρο, 

• τα τοπογραφικά υπόβαθρα (κλίμακα 1:1.000) που προέκυψαν από την 

τοπογραφική μελέτη 

• Επαφές με αρμόδιους φορείς του δήμου και υπαλλήλους της υπηρεσίας ύδρευσης, 

ώστε να συλλεχθούν στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση του δικτύου αλλά 

και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την υδροδότηση του οικισμού. 

• Επιτόπου έρευνα πεδίου προκειμένου να διαπιστωθεί η όδευση των υφισταμένων 

αγωγών από PVC, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στο νέο δίκτυο, η διέλευση των 

αρδευτικών διωρύγων που διασχίζουν τον οικισμό, κλπ. 
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3. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3.1 Γεωγραφική θέση – Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά περιοχής μελέτης 

Ο οικισμός Μακροχωρίου ανήκει στον Δήμο Βέροιας, βρίσκεται στο κεντρικό πεδινό 

τμήμα του νομού Ημαθίας με μέσο υψόμετρο +16 και με σχετικά υψηλό υδροφόρο 

ορίζοντα. Αποτελεί μία από τις πλέον αναπτυσσόμενης περιοχές του δήμου, με συνεχώς 

αυξανόμενες ανάγκες. Η αυξημένη δυναμική του οικισμού του Μακροχωρίου οφείλεται 

κυρίως στη θέση του, σε μικρή απόσταση από Βέροια και Θεσσαλονίκη και κοντά στον 

άξονα της Εγνατίας Οδού. Κύριο χαρακτηριστικό του οικισμού του Μακροχωρίου είναι ότι 

αναπτύσσεται κατά μήκος της παλιάς εθνικής οδού Βέροιας – Αλεξάνδρειας – 

Θεσσαλονίκης, που διαιρεί τον οικισμό σε δύο τμήματα.  

Η έκταση του υφιστάμενου οικισμού υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 160 εκτάρια. 

 

3.2 Πληθυσμιακά δεδομένα  

Ο πληθυσμός σχεδιασμού του οικισμού του Μακροχωρίου υπολογίστηκε βάσει των 

στοιχείων της ΕΣΥΕ, των αναπτυξιακών δεδομένων της περιοχής και με τη σύμφωνη 

γνώμη των αρμόδιων φορέων του δήμου. 

Σημειώνεται ότι η εξεταζόμενη περιοχή δεν θεωρείται τουριστική οπότε δεν 

παρουσιάζεται σημαντική πληθυσμιακή διακύμανση μεταξύ χειμερινής και θερινής 

περιόδου.  

Στην παρούσα μελέτη εξετάσθηκαν τα πληθυσμιακά στοιχεία από τις στατιστικές 

απογραφές της ΕΣΥΕ. Πιο συγκεκριμένα  εξετάσθηκαν τα αναλυτικά στοιχεία που 

υπάρχουν για τις δύο τελευταίες απογραφές (2001 και  2011) τα οποία παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 1, μαζί με τα ποσοστά μεταβολής των πληθυσμών. 

 

 2001 2011 Ετήσια Αύξηση 

(%) 

Μακροχώρι 4.788 5.198 0,82 

Πίνακας 1: Πραγματικός πληθυσμός Μακροχωρίου (Πηγή ΕΣΥΕ) 



ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ (3η ΦΑΣΗ)  Σελίδα 5 από 20 

 

Όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 

696/74), ο σχεδιασμός του δικτύου ύδρευσης 

πρέπει να γίνει βάσει του πληθυσμού της περιοχής 

μετά από 40 χρόνια από το έτος σχεδιασμού.  Άρα 

με έτος βάση το 2018 (έτος εκπόνησης της 

μελέτης), πρέπει να υπολογιστεί ο πληθυσμός των 

οικισμών μετά από 47 χρόνια από την τελευταία 

απογραφή.  

Για την πρόβλεψη του μόνιμου πληθυσμού χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ανατοκισμού, 

σύμφωνα με την οποία δεχόμαστε ένα σταθερό ποσοστό αύξησης. Έτσι ο πληθυσμός 

μετά από n έτη δίνεται από τη σχέση: 

    Εn = Π0 x (1+ε/100)n 

όπου:  Εn = μόνιμος πληθυσμός μετά από n έτη 

  Π0 = σημερινός μόνιμος πληθυσμός 

  ε = ετήσια αύξηση του πληθυσμού 

 Η ετήσια αύξηση που παρουσίασε ο πληθυσμός την τελευταία δεκαετία, όπως φαίνεται 

στον πίνακα 1, είναι ιδιαίτερα υψηλή. Αυτό οφείλεται κυρίως στην οικονομική ανάπτυξη 

της ευρύτερης περιοχής. Επίσης σημαντικό ρόλο στην αύξηση πληθυσμού της τελευταίας 

δεκαετίας έπαιξε και η εσωτερική μετακίνηση πληθυσμού από γειτονικά αστικά κέντρα, 

λόγω της μικρότερης αξίας γης. Θεωρείται ότι θα συνεχίσει ο πληθυσμός να αυξάνεται 

στην περιοχή με τόσο υψηλό ρυθμό στις προσεχείς δεκαετίες. Έτσι, βάσει των 

δυνατοτήτων του οικισμού για περαιτέρω οικιστική ανάπτυξη εκτιμήθηκε ότι για τον 

οικισμό του Μακροχωρίου, ο πληθυσμός δύναται να παρουσιάσει μια ετήσια αύξηση της 

τάξης του 0,8%, έως 1,6%.  

Ο μόνιμος πληθυσμός που προκύπτει για το έτος 

2058 με βάση παραδοχή ετήσιας αύξησης 0,8% 

είναι 8.000 κάτοικοι (7.559 μόνιμοι και 441 

εποχικοί).  

 Σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμόδιων φορέων του 

δήμου και τοπικών παραγόντων, η ετήσια αύξηση 

της τάξης του 0,8% που αντιστοιχεί σε πληθυσμό 

σχεδιασμού 8.000, αφορά μόνο την περιοχή του 

υφιστάμενου οικισμού του Μακροχωρίου, 

Υπολογισμός ε 

Πο= 4788 

n= 10 

En= 5198 

ε= 0,824996 

Υπολογισμός πληθυσμού σχεδιασμού 

Πο= 5198 

ε= 0,8 

n= 47 

En= 7559 
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συνολικής έκτασης 1.600 στρεμμάτων περίπου. Η υπό ένταξη πολεοδομική ενότητα, 

συνολικής έκτασης 1.680 στρεμμάτων περίπου, αναμένεται να δώσει σημαντική 

πληθυσμιακή δυναμική στον οικισμό και να ανεβάσει τον ετήσιο ρυθμό αύξησης σε 1,5%.  

 

 Με παραδοχή ετήσιας αύξησης 1,6%, ο 

συνολικός πληθυσμός του Μακροχωρίου για το 

έτος 2058 ανέρχεται σε 11.500 κατοίκους 

(10.961 μόνιμοι και 539 εποχικοί), από τους 

οποίους οι 8.000 αντιστοιχούν στον υφιστάμενο 

οικισμό και οι 3.500 στην περιοχή επέκτασης. 

 

 

 

4. ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Για τον υπολογισμό της παροχής σχεδιασμού χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω παραδοχές 

και σχέσεις: 

• Μέση ημερήσια κατανάλωση ύδατος: 250lt/κατ/ημέρα 

• Qμέση = Pn x q (lt/sec) όπου , 

Pn ο πληθυσμός 40ετίας  

q η ειδική μέση ημερήσια κατανάλωση  

•  Μέγιστη ημερήσια κατανάλωση (παροχή): Qmax ημερ. = λ1 x Qμέση                         

(λ1 = 1,5 που προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία) 

• Μέγιστη ωριαία (στιγμιαία) παροχή: Qmax ωρ. = λ2 x Qmax ημερ.                               

(λ2 = 1,5 που προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία) 

Αναλυτικά ο υπολογισμός των παροχών σχεδιασμού για τους αγωγούς του 

δικτύου ύδρευσης φαίνεται στο παράρτημα των υδραυλικών υπολογισμών 

(Τεύχος 2 της μελέτης), στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος 

υπολογισμού των παροχών των κόμβων του δικτύου.  

Λόγω της ομοιομορφίας και του ενιαίου συντελεστή δόμησης, η πληθυσμιακή πυκνότητα 

στο σύνολο του οικισμού λαμβάνεται σταθερή και η κατανομή των παροχών ανά κόμβο 

του δικτύου γίνεται ανάλογα με το ισοδύναμο μήκος  του δικτύου που αντιστοιχεί σε 

κάθε κόμβου αυτού.  

 

Υπολογισμός πληθυσμού σχεδιασμού 

Πο= 5198 

ε= 1,6 

n= 47 

En= 10961 
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

5.1 Περιγραφή υφιστάμενου δικτύου 

Το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού του Μακροχωρίου τροφοδοτείται από έναν υδατόπυργο 

ο οποίος βρίσκεται Νοτιοδυτικά του οικισμού και σε απόσταση περίπου 400-500 μέτρα 

από την είσοδο του. Ο υδατόπυργος τροφοδοτείται από 3 γεωτρήσεις της ευρύτερης 

περιοχής.  

Η στέψη του υδατόπυργου (η άνω πλευρά της πλάκας) βρίσκεται στο +81.70 m.  

Ο κεντρικός τροφοδοτικός αγωγός που εκκινεί από τον υδατόπυργο είναι  από PVC 

διαμέτρου Φ160. Σε απόσταση περίπου 100μ από τον υδατόπυργο διαχωρίζεται σε 2 

τμήματα εκ των οποίων το ένα είναι διαμέτρου Φ140 και οδεύει προς το νότιο τμήμα του 

οικισμού και το δεύτερο, διαμέτρου Φ160, οδεύει προς την οδό Αριστοτέλους και στη 

συνέχεια παράλληλα με την οδό καταλήγει στην είσοδο του οικισμού. 

Σε περιόδους αιχμής το δίκτυο τροφοδοτείται και από άλλες τρεις γεωτρήσεις που 

βρίσκονται εντός του οικισμού και οι οποίες ενώνονται απευθείας στο εσωτερικό δίκτυο. 

Οι γεωτρήσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από τους αρμοδίους του 

Δήμου αλλά και της ΤΥΔΚ Ημαθίας είναι ικανές να παρέχουν περίπου 60 κ.μ. ανά ώρα σε 

μανομετρικό 35 μ υδάτινης στήλης. 

Στο δίκτυο έχουν γίνει ήδη κάποιες αντικαταστάσεις αγωγών με νέους από PVC. Αυτοί 

αποτυπώνονται στην οριζοντιογραφία του δικτύου ύδρευσης. Οι αγωγοί αυτοί θα 

παραμείνουν ενεργοί και στο νέο δίκτυο.  

Οι υφιστάμενοι πυροσβεστικοί κρουνοί που αποτυπώνονται στην αντίστοιχη 

οριζοντιογραφία θα παραμείνουν και στο προτεινόμενο δίκτυο καθώς κρίνεται πως δε 

συντρέχει λόγος τοποθέτησης και νέων πυροσβεστικών κρουνών.  

Όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν παρουσιάζονται στα σχέδια ΟΡ.01, ΟΡ.02, 

ΟΡ.03, ΟΡ.04, ΟΡ.05 που αποτελούν τα σχέδια της οριζοντιογραφίας του 

δικτύου ύδρευσης της μελέτης. 

 

5.2 Προβλήματα υφιστάμενου δικτύου 

Έπειτα από συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς της περιοχής καταγράφηκαν τα 

παρακάτω προβλήματα που παρουσιάζει το υφιστάμενο δίκτυο: 

• Το δίκτυο είναι σχεδόν εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένο από αγωγούς αμιάντου. 

• Σε κάποια τμήματα του οικισμού και σε περιόδους μεγάλης ζήτησης του δικτύου 

δεν επαρκεί η πίεση για την τροφοδότηση των καταναλωτών. 
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• Δεν υπάρχουν δικλείδες απομόνωσης σε διάφορα σημεία του δικτύου, με 

αποτέλεσμα κάθε φορά που απαιτείται να γίνουν εργασίες επισκευής ή 

συντήρησης να χρειάζεται να απομονωθεί το σύνολο αυτού και κατά συνέπεια να 

μην υδροδοτείται ολόκληρος ο οικισμός. 

• Παρουσιάζονται πάρα πολλές αστοχίες στο δίκτυο που αποτελείται από 

αμιαντοσωλήνες (θραύσεις αγωγών). 

Από τα παραπάνω προβλήματα που αναφέρθηκαν αλλά και έπειτα από την προσομοίωση 

του δικτύου με τη χρήση του υπολογιστικού πακέτου EPANET καταλήγουμε στα εξής 

συμπεράσματα: 

• Ο αγωγός τροφοδοσίας από τον υδατόπυργο είναι μικρής διατομής. Επίσης 

δεδομένης της αρκετά μεγάλης απόστασης του υδατόπυργου από τον οικισμό 

αλλά και του σημαντικού μεγέθους του οικισμού οι απώλειες που δημιουργούνται 

σε περιόδους αιχμής είναι μεγάλες με αποτέλεσμα τη μη ικανοποιητική 

τροφοδοσία του οικισμού.  

• Δεδομένου του ότι υπάρχουν και 3 συμπληρωματικές γεωτρήσεις που 

τροφοδοτούν το δίκτυο θα περιμέναμε το πρόβλημα της ικανοποιητικής 

υδροδότησης του συνόλου του οικισμού να έχει λυθεί. Παρόλο που υπάρχει μια 

βελτίωση με την ταυτόχρονη λειτουργία των γεωτρήσεων το πρόβλημα 

εξακολουθεί να υφίσταται σε μικρότερο όμως βαθμό. Αυτό πιθανότατα οφείλεται 

στους εξής δύο σημαντικούς παράγοντες: 

1. Υπάρχουν πολλά τμήματα του υφιστάμενου δικτύου τα οποία 

παρουσιάζουν αστοχία (θραύση αγωγών). Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι 

ποσότητα ύδατος διαφεύγει στο υπέδαφος και επομένως πάλι υπάρχει 

πρόβλημα στην υδροδότηση των καταναλωτών.  

2. Οι 3 συμπληρωματικές γεωτρήσεις ενώνονται σε δίκτυο αγωγών από 

PVC, διαμέτρου Φ90. Η διατομή αυτών των αγωγών είναι μικρή 

προκειμένου να παραλάβει την ποσότητα ύδατος των γεωτρήσεων με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικές απώλειες και σε αυτά τα 

τμήματα των δικτύων. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως το μείζον πρόβλημα της σωστής υδροδότησης 

του οικισμού έγκειται στην επίλυση δύο σημαντικών παραμέτρων. Η πρώτη είναι η 

αντικατάσταση του συνόλου του εσωτερικού δικτύου που αποτελείται από 

αμιαντοσωλήνες και η δεύτερη είναι η σωστή  διαστασιολόγηση των τροφοδοτικών 

αγωγών που καταλήγουν από τον υδατόπυργο στον οικισμό. 
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6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

6.1 Γενικές αρχές σχεδιασμού 

Το εσωτερικό υδραγωγείο είναι το σύστημα διανομής ύδατος και περιλαμβάνει το 

άθροισμα των αγωγών που μεταφέρουν το νερό από την δεξαμενή αποθήκευσης σε 

κάθε σημείο της υδροδοτούμενης περιοχής. Δύο είναι οι βασικές απαιτήσεις για το 

εσωτερικό υδραγωγείο: 

1. Η εξασφάλιση της απαιτουμένης παροχής σε κάθε σημείο του δικτύου με 

ικανοποιητική ταχύτητα 

2. Η διατήρηση της πίεσης (ύψος πίεσης) εντός των αποδεκτών ορίων. 

Οι παραπάνω αρχές έχουν τον παρακάτω ποσοτικό προσδιορισμό: 

• Για τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης η ταχύτητα του νερού θα πρέπει να κυμαίνεται 

κατά το δυνατόν στο παρακάτω όριο: 0.5 – 1.5 m/s. Η παράμετρος αυτή δεν έχει 

ισχύ στα κλειστά τμήματα του δικτύου εφόσον στα κλειστά δίκτυα επιτυγχάνεται 

κυκλοφορία του νερού. 

• Απαιτούνται για κάθε κόμβο η ύπαρξη ελαχίστων πιέσεων. Αυτές είναι: 

o Μονώροφα: 12 – 15 m 

o Διώροφα: 16 – 17 m 

o Τριώροφα: 20 – 23 m 

o Γενικά: po = 4 (n+1), όπου n o αριθμός των ορόφων. 

Δηλαδή για πολυώροφα θεωρείται μέσο ύψος ορόφου 4m και θεωρούνται απαραίτητα 

άλλα 4m για να επαρκεί το ύψος πίεσης. 

• Η στατική διαφορά πίεσης (ακίνητο νερό) μεταξύ της δεξαμενής (ανώτατη στάθμη 

λειτουργίας) και του χαμηλότερου σημείου του δικτύου δεν πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη από 60 m. 

• Η πίεση που θα πρέπει να αντέχουν οι αγωγοί, αυξάνει στα 100 m προκειμένου να 

προβλεφθούν και οι υπερπιέσεις λόγω του υδραυλικού πλήγματος. 

Οπότε για την ύδρευση επιλέγονται αγωγοί αντοχής 10 atm το ελάχιστο. 

• Σε κάθε περίπτωση επιλέγονται διάμετροι μεγαλύτερες ή ίσες 90mm 

• Για το σχεδιασμό του εσωτερικού υδραγωγείου χρησιμοποιούμε τη μέγιστη ωριαία 

παροχή δηλαδή αποτελεί το «στιγμιαίο» μέγιστο της παροχής κατά την ημέρα της 

μέγιστης κατανάλωσης που αποτελεί και την δυσμενέστερη περίπτωση. 
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6.2 Υπολογισμός – Διαστασιολόγηση δικτύου ύδρευσης 

Η διαστασιολόγηση των δικτύων ύδρευσης έγινε με κριτήρια την εξασφάλιση 

ικανοποιητικής πίεσης, τουλάχιστον 17,0 m, σε ώρα μέγιστης αιχμής της κατανάλωσης, 

στα πιο προβληματικά σημεία του δικτύου και την ύπαρξη ικανοποιητικών τιμών 

ταχύτητας στους σημαντικότερους κεντρικούς αγωγούς του δικτύου.  

Το δίκτυο επιλύθηκε με δύο διαφορετικές αρχικές συνθήκες και οι οποίες έχουν να 

κάνουν με τον υπολογισμό ή όχι των υφιστάμενων γεωτρήσεων στην επίλυση του 

δικτύου. Αυτό έγινε με γνώμονα την σχεδίαση του δικτύου έτσι ώστε να είναι ικανό να 

διανέμει την απαιτούμενη ποσότητα νερού για την περίοδο σχεδιασμού (40-ετία) χωρίς 

τη χρήση των γεωτρήσεων. Βέβαια οι γεωτρήσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε 

περίπτωση που απαιτείται πρόσθετη παροχή στον οικισμό. Στο παράρτημα των 

υδραυλικών υπολογισμών παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα που προέκυψαν για 6 

διαφορετικά σενάρια λειτουργίας του δικτύου και τα οποία είναι: 

1. Σενάριο λειτουργίας με τη σύνδεση μόνο του υδατόπυργου σε : 

• Μέγιστη φόρτιση δικτύου (έλεγχος ελαχίστων πιέσεων) 

• Μηδενική φόρτιση δικτύου (έλεγχος μέγιστων πιέσεων δικτύου) 

• Ταυτόχρονη λειτουργία 2 Πυροσβεστικών Κρουνών (5 l/s έκαστος) 

 

2. Σενάριο λειτουργίας με τη σύνδεση του υδατόπυργου και των 3 γεωτρήσεων σε : 

• Μέγιστη φόρτιση δικτύου (έλεγχος ελαχίστων πιέσεων) 

• Μηδενική φόρτιση δικτύου (έλεγχος μέγιστων πιέσεων δικτύου) 

• Ταυτόχρονη λειτουργία 2 Πυροσβεστικών Κρουνών (5 l/s έκαστος) 

 Η επίλυση των δικτύων έγινε με χρήση του προγράμματος EPANET, που χρησιμοποιεί τη 

σχέση Hazen – Williams 

704,4852,1

852,1675,10

Dc

QL
h f




=

 

όπου: 

hf οι γραμμικές απώλειες σε (m) 

L  το μήκος του αγωγού σε (m) 

Q  η παροχή (m3/s) 

D  η εσωτερική διάμετρος του αγωγού (m) 

C  συντελεστής απωλειών κατά Hazen-Williams 
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Ο  συντελεστής τραχύτητας C επιλέχθηκε με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα ίσος με 110 

για τους υφιστάμενους αγωγούς από PVC και ίσος με 130 για τους νέους αγωγούς από 

HDPE. 

6.3 Περιγραφή νέου δικτύου  

Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης του Μακροχωρίου θα αντικατασταθεί σχεδόν ολόκληρο, 

με εξαίρεση ορισμένους πλαστικούς σωλήνες που τοποθετήθηκαν σε μεταγενέστερη 

περίοδο και 9.200 μέτρα αγωγών από πολυαιθυλένιο που εγκαταστάθηκαν στις δύο 

προηγούμενες φάσεις. Από τον υφιστάμενο υδατόπυργο θα τροφοδοτηθεί ολόκληρο το 

δίκτυο. Από τον υδατόπυργο αναχωρεί ο υφιστάμενος κεντρικός τροφοδοτικός αγωγός 

διαμέτρου Φ160. Προτείνεται να κατασκευαστεί και δεύτερος αγωγός τροφοδοσίας του 

δικτύου από HDPE, PN 10, διαμέτρου Φ250. Ο αγωγός αυτός θα οδεύσει παράλληλα με 

τον υφιστάμενο αγωγό μέχρι την οδό Αριστοτέλους. Φθάνοντας εκεί θα οδηγηθεί από 

την απέναντι πλευρά του οδοστρώματος και οδεύοντας παράπλευρα της οδού θα 

οδηγηθεί στο σημείο Υ30 στο οποίο θα ενωθεί με τους υφιστάμενους αγωγούς.   

Τα δύο τμήματα του οικισμού τα οποία διαχωρίζονται μέσω της οδού Αριστοτέλους θα 

ενωθούν σε πέντε σημεία ( Τμήματα Υ30-Υ2, Υ9-Υ37, Υ46-Υ18, Υ50-Υ23, Υ59-Υ29). Ένα 

σημαντικό μέρος της απαιτούμενης ποσότητας νερού θα μεταφέρεται πλέον από το νέο 

τροφοδοτικό αγωγό. Επιπλέον οι 3 υφιστάμενες γεωτρήσεις θα συνεχίσουν να 

τροφοδοτούν το δίκτυο σε περιπτώσεις που απαιτείται πρόσθετη ποσότητα νερού (π.χ. σε 

περίπτωση μη επαρκούς ποσότητας στον υδατόπυργο, βλάβη στους κεντρικούς αγωγούς, 

κ.ο.κ.).  

Σε όλες τις περιπτώσεις που έχουμε διέλευση αγωγού κάθετα στην οδό Αριστοτέλους και 

οι οποίες είναι συνολικά 6 θα κατασκευαστούν χωρίς να γίνει τομή του οδοστρώματος. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις θα γίνει εφαρμογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης 

(κατάλληλης κάθε φορά διαμέτρου) για την διέλευση δικτύων χωρίς τομή (τεχνική pipe 

jacking). 

Προκειμένου να είναι δυνατή η μερική απομόνωση του δικτύου σε περίπτωση εργασιών 

συντήρησης ή επισκευής του τοποθετούνται δικλείδες σε κάποια σημεία, έτσι ώστε το 

δίκτυο να χωρίζεται σε εννέα διακριτά τμήματα. Οι δικλείδες είναι κάθε φορά κατάλληλης 

διαμέτρου ανάλογα με τη διάμετρο του αγωγού στον οποίο τοποθετούνται. Επίσης θα 

τοποθετηθούν δικλείδες απομόνωσης και σε υφιστάμενους αγωγούς. Η ακριβής θέση 

τοποθέτησης των δικλείδων  φαίνεται στην οριζοντιογραφία του δικτύου ύδρευσης.  

Επίσης στο σχέδιο επισημαίνονται και οι περιοχές στις οποίες μπορεί να απομονωθεί 

τμηματικά το δίκτυο. 

Στις αναλυτικές προμετρήσεις παρουσιάζεται πίνακας στον οποίο φαίνεται ο αριθμός της 

κάθε δικλείδας καθώς και η ονομαστική της διάμετρος. 
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Στο δίκτυο τοποθετούνται 9 φρεάτια εκκένωσης τα οποία αντιστοιχούν από 1 σε κάθε 

επιμέρους διακριτό τμήμα του δικτύου που μπορεί να εκκενωθεί. 

Στο δίκτυο του οικισμού τοποθετούνται 9 φρεάτια αερεξαγωγών τα οποία αντιστοιχούν 

επίσης  από 1 σε κάθε επιμέρους διακριτό τμήμα του δικτύου.  

Όλοι οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης οδεύουν κοντά στο όριο των δρόμων.  

 

Συγκεκριμένα θα αντικατασταθεί το υπόλοιπο τμήμα του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 

του οικισμού που δεν αντικαταστάθηκε στις δύο προηγούμενες φάσεις (75% του 

συνολικού δικτύου σε αναλογία μήκους αγωγών). Το τμήμα αυτό χωροθετείται στο 

σύνολο του οικισμού εκτός από το νότιο - νοτιοδυτικό τμήμα αυτού (βλ. Σχέδια ΟΡ1-1, 

ΟΡ1-2, ΟΡ1-3, ΟΡ1-4 και ΟΡ1-5).  

Το συνολικό μήκος του προς αποκατάσταση δικτύου είναι περίπου 26.950 m. Όλοι οι 

αγωγοί που θα τοποθετηθούν είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 10 

atm, διαμέτρου Φ90 μήκους 22.000 μ., διαμέτρου Φ125 μήκους 2.200 μ., διαμέτρου 

Φ160 μήκους 800 μ., διαμέτρου Φ200 μήκους 700 μ. και διαμέτρου Φ250 μήκους 1.250 

μ. 

Στην εργολαβία αυτή περιλαμβάνεται και η κατασκευή όλων των έργων που 

προδιαγράφονται στη μελέτη στο αντίστοιχο τμήμα του δικτύου. Δηλαδή θα 

κατασκευαστούν: 

 τα φρεάτια τοποθέτησης των δικλείδων  

 τα φρεάτια αερεξαγωγών 

 τα φρεάτια εκκενωτών 

 όλες οι συνδέσεις με το υφιστάμενο δίκτυο από PVC και HDPE. 

  

7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

7.1 Αγωγοί δικτύου ύδρευσης 

Αγωγοί από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, PE100,  ονομαστικής πίεσης 10atm θα 

χρησιμοποιηθούν στο δίκτυο που μελετάται. Σε καμία περίπτωση δεν προέκυψε η ανάγκη 

για χρήση αγωγών υψηλότερης κλάσης πιέσεως, δεδομένου ότι η υψηλότερη τιμή πίεσης 

που προέκυψε σε ώρα μηδενικής κατανάλωσης και είναι ίση με 55,75m.  

Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου αποτελείται από αγωγούς διαμέτρου Φ90 (ελάχιστη 

διάμετρος που χρησιμοποιήθηκε). Οι κύριοι αγωγοί του δικτύου που θα τοποθετηθούν 

έχουν διαμέτρους Φ250, Φ200, Φ160 και Φ125. 
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Εφόσον χρειαστεί να κατασκευαστούν ιδιωτικές συνδέσεις από σημεία στα οποία 

διέρχεται αγωγός διαμέτρου Φ250, Φ200 ή Φ160 (τροφοδοτικοί αγωγοί) προτείνεται να 

κατασκευαστεί παράλληλος αγωγός διαμέτρου Φ90 ή να τραβηχτούν οι παροχές από τον 

πλησιέστερο αγωγό μικρότερης διαμέτρου (Φ125 και μικρότερη). Τα τμήματα στα οποία 

υπάρχει αυτή η πιθανότητα είναι τα εξής: 

Α7-Α8 (33,6 μ.), Α8-Α9 (42,6 μ.), Α9-Α10 (112,2 μ.), Α10-Α11 (130,0 μ.), Α11-Α15 

(121,3 μ.), Α15-Α19 (105,2 μ.), Α19-Α20 (132,6 μ.), Α20-Α26 (180,4 μ.), Α26-Α27 

(131,8 μ.), Α27-Α34 (107,3 μ.), Α34-Α35 (22,8μ.), Α35-Α36 (201,6 μ.), Α36-Α37 (63,0 

μ.), Α37-Α49 (114,5 μ.), Α49-Α50 (107,5 μ.), Α50-Α55 (67,9 μ.), Α55-Α58 (117,5 μ.), 

Α58-Α60 (97,4 μ.). 

Το σύνολο του μήκους των παραπάνω αγωγών και το οποίο προστίθεται στην 

προμέτρηση του δικτύου είναι 1889,2 μ.  

Στην περίπτωση των παράλληλων αγωγών αυτοί θα ενώνονται με τους κάθετους 

κλάδους που καταλήγουν στον κύριο αγωγό σε σημείο πριν τις δικλείδες απομόνωσης 

του δικτύου. Δηλαδή θα περιλαμβάνονται μέσα στο τμήμα του δικτύου που μπορεί να 

απομονωθεί. 

Το σύνολο του δικτύου παρουσιάζεται στις αντίστοιχες οριζοντιογραφίες της μελέτης. 

 

7.2 Σώματα αγκύρωσης 

Σώματα αγκύρωσης θα κατασκευασθούν σε όλες τις θέσεις των επιχωμένων αγωγών 

όπου λόγω χάραξης, ειδικών τεμαχίων ή μεγάλης κατά μήκος κλίσης υπάρχει κίνδυνος να 

μετακινηθούν οι σωλήνες. Οι περιπτώσεις στις οποίες θα κατασκευαστούν σώματα 

αγκύρωσης των αγωγών παρουσιάζονται στο σχέδιο Λ. 03 με τίτλο «ΣΩΜΑΤΑ 

ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ». Επίσης όλα τα εξαρτήματα του δικτύου 

(δικλείδες, κλπ) θα τοποθετούνται και θα αγκυρώνονται σε σώματα από μπετόν.  

Σε όλες τις περιπτώσεις η ποιότητα του άοπλου σκυροδέματος θα είναι τουλάχιστον 

C30/37. 

Τα σώματα αγκύρωσης πρέπει να είναι ικανά να εξασφαλίζουν την πλήρη στερεότητα του 

αγωγού, τόσο για την προβλεπομένη μέγιστη πίεση λειτουργίας ακόμη και κάτω από 

δυσμενείς συνθήκες.  

  

7.3 Ιδιωτικές συνδέσεις 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του δικτύου θα κατασκευαστούν και οι ιδιωτικές συνδέσεις 

για όλους τους καταναλωτές. Οι αγωγοί θα είναι από PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου Φ25 
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και ονομαστικής πίεσης 10atm. Η σύνδεση με τον αγωγό θα γίνεται με ειδικό τεμάχιο 

(σέλλα παροχής, Φ90 x 25 (1’’)) ενώ στο ελεύθερο άκρο τους θα τοποθετείται κατάλληλο 

πώμα από πολυαιθυλένιο, στο οποίο άκρο θα συνδέεται το υδρόμετρο του κάθε 

καταναλωτή. Οι ιδιωτικές συνδέσεις θα κατασκευαστούν με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο 

άρθρο του Αναλυτικού Τιμολογίου της μελέτης. 

 

7.4 Σκάμματα τοποθέτησης αγωγών 

Οι διαστάσεις των σκαμμάτων του δικτύου ύδρευσης καθορίζονται κάθε φορά από τη 

διάμετρο του αγωγού που πρόκειται να τοποθετηθεί σε αυτό.  

Το πλάτος του σκάμματος τοποθέτησης των αγωγών ορίζεται σύμφωνα με τις Ελληνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ 08-01-03-01) και παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Σύμφωνα με τις ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές στην κατασκευή των ορυγμάτων 

προβλέπεται η αντιστήριξη των πρανών για βάθη μεγαλύτερα των 1,25m. Σε όλες τις 

περιπτώσεις σκαμμάτων, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί αντιστήριξη με ξυλοζεύγματα στο 

ύψος Η-1,25 στις περιπτώσεις που το βάθος εκσκαφής κυμαίνεται από 1,25m έως 1,75m, 

ενώ στις περιπτώσεις που το βάθος εκσκαφής είναι μεγαλύτερο από 1,75m θα 

χρησιμοποιηθεί αντιστήριξη με μεταλλικά πετάσματα) στο ύψος Η, όπου H το βάθος του 

ορύγματος. 

 

Εξωτερική διάμετρος 
αγωγού σε mm De 

Βάθος εκσκαφής σε m 

<1,25 >1,25 – 1,75 >1,75 – 4,00 > 4,00 

Για μονό αγωγό: 

90 600 600 700 900 

125 600 600 700 900 

160 600 600 700 900 

200 600 600 700 900 

250 600 600 700 900 

Πίνακας 2: Ελάχιστο πλάτος ορυγμάτων σε mm ανά διάμετρο αγωγού και ως 

προς το βάθος εκσκαφής 

Το βάθος του σκάμματος εξαρτάται επίσης από τη διάμετρο του αγωγού καθώς προκύπτει 

από τη σχέση Βάθος = 1 + D + 0,20 όπου 1μ είναι το ελάχιστο βάθος στο οποίο θα 

απέχει η άντυγα του αγωγού από την τελική επιφάνεια και 0,20m είναι το πάχος του 

στρώματος της άμμου που τοποθετείται κάτω από τον αγωγό.  

Οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης τοποθετούνται σε σκάμματα τα οποία έχουν τη μορφή 

που παρουσιάζεται στο σχέδιο Λ.01 με τίτλο «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ». 

Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε στρώση που κατασκευάζεται θα γίνεται συμπύκνωση βάσει 

των όσων ορίζουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές για τα χωματουργικά. 
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Επιπλέον πάνω από τη στρώση άμμου που καλύπτει τον αγωγό θα τοποθετηθεί πλέγμα 

σήμανσης του αγωγού από πολυαιθυλένιο προκειμένου να μη καταστραφεί ο αγωγός από 

μελλοντικές εργασίες που μπορεί να πραγματοποιηθούν.  

 

7.5 Φρεάτια τοποθέτησης συσκευών δικτύου 

Τα φρεάτια του δικτύου ύδρευσης διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: 

• Φρεάτια τοποθέτησης δικλείδων απομόνωσης, 

• Φρεάτια εκκένωσης και  

• Φρεάτια αερεξαγωγών 

Τα φρεάτια δικλείδων και εκκένωσης έχουν εσωτερικές διαστάσεις  1,50μ x 1,50μ. ενώ 

τα φρεάτια των αερεξαγωγών έχουν διαστάσεις 2,00μ x 1,50μ.  (Άρθρα 9.30, 9.31, 9.32, 

που αφορούν σε τυπικά φρεάτια των παραπάνω κατηγοριών). 

Η κατασκευή των φρεατίων γίνεται με τη χρήση ξυλοτύπων επίπεδων επιφανειών. Το 

εσωτερικό καθαρό βάθος των φρεατίων είναι 1,20μ. Η κατασκευή τους θα γίνει σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο Αναλυτικό Τιμολόγιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 

Το κάλυμμα που θα τοποθετηθεί θα είναι από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος D 

600mm και η συνολική εξωτερική διάμετρος του πλαισίου θα κυμαίνεται στα 0,80μ., 

κλάσης D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Εντός του φρεατίου θα τοποθετηθούν χυτοσιδηρές 

βαθμίδες ανά 30cm (3 βαθμίδες). 

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται στα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης που αφορούν τα 

φρεάτια του δικτύου και τα οποία είναι: 

• Λ.02 με τίτλο «ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ». 

• Λ.04 με τίτλο «ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΚΕΝΩΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ». 

• Λ.05 με τίτλο «ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ». 

 

7.6 Δικλείδες – ειδικά τεμάχια δικτύου ύδρευσης 

Στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού προτείνεται η τοποθέτηση δικλείδων απομόνωσης σε 

επιλεγμένα σημεία αυτού προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα διακριτοποίησης και 

μερικής απομόνωσης τμημάτων του. 

Οι δικλείδες που προτείνεται να τοποθετηθούν είναι χυτοσιδηρές,  τύπου σύρτη, GG25 / 

10atm, ελαστικής έμφραξης, φλαντζωτές. Είναι ονομαστικής πίεσης 10atm και είναι 

κατάλληλες για δίκτυα ύδρευσης. Οι δικλείδες συνδέονται στο δίκτυο με χρήση φλαντζών 

κεφαλής, κατάλληλης κάθε φορά διαμέτρου, ονομαστικής πίεσης 10 atm. Οι δικλείδες 
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τοποθετούνται σε κατάλληλα φρεάτια τα οποία φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια που 

συνοδεύουν τη μελέτη. 

Όλα τα ειδικά τεμάχια που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του δικτύου και 

αφορούν στην αλλαγή διεύθυνσης των αγωγών, στις ενώσεις των αγωγών του δικτύου, 

στις ενώσεις με διάφορα εξαρτήματα του δικτύου κ.ά. θα είναι από πολυαιθυλένιο, 

ονομαστικής πίεσης 10atm. Οι δικλείδες θα τοποθετούνται στο δίκτυο με χρήση ειδικών 

τεμαχίων μετάβασης (φλάντζες κεφαλής). Οι αγωγοί με διάμετρο μεγαλύτερη από Φ125 

mm θα αγκυρώνουν σε σώματα διαστάσεων ως φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο (Λ.03) 

στα σημεία που έχουμε αλλαγή διεύθυνσης κατά 45 ή 90 μοίρες και σύνδεση αγωγών με 

ταυ, συστολικό ή μη.  

 

7.7 Αερεξαγωγοί – εκκενωτές δικτύου ύδρευσης 

Οι διατάξεις εκκένωσης είναι τοποθετημένες σε φρεάτια, σε χαμηλά σημεία του δικτύου 

ύδρευσης, προκειμένου να επιτυγχάνεται η εκκένωση, ο καθαρισμός, κλπ των αγωγών.  

Στο δίκτυο τοποθετούνται 9 φρεάτια εκκένωσης τα οποία αντιστοιχούν από 1 σε κάθε 

επιμέρους διακριτό τμήμα του δικτύου που μπορεί να εκκενωθεί. 

Οι αγωγοί εκκένωσης οι οποίοι αποτελούνται από αγωγούς πολυαιθυλενίου Φ50 (μετά τη 

δικλείδα απομόνωσης) θα οδηγούνται εάν είναι εφικτό σε αγωγούς ομβρίων, αρδευτικά 

κανάλια, ρέματα αλλά όχι σε δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.  

Εφ' όσον δεν υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί κάποια από τις παραπάνω 

περιπτώσεις ο αγωγός θα είναι εντός του φρεατίου και θα έχει ικανό μήκος ( ~ 2μ) έτσι 

ώστε να οδηγείται και να εκκενώνει στο οδόστρωμα.  

Οι διατάξεις αερεξαγωγών τοποθετούνται στα υψηλότερα σημεία αγωγών υπό πίεση ώστε 

να απομακρύνουν τον αέρα που εγκλωβίζεται στα σημεία αυτά. Αποτελούνται από 

φρεάτιο στο οποίο τοποθετείται μια βαλβίδα εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής 

ενέργειας, τύπου Glenfield, και δικλείδα απομόνωσης τύπου σύρτη.  

Στο δίκτυο του οικισμού τοποθετούνται 9 φρεάτια αερεξαγωγών τα οποία αντιστοιχούν 

επίσης  από 1 σε κάθε επιμέρους διακριτό τμήμα του δικτύου. Τα σημεία που 

τοποθετούνται είναι τα υψηλότερα σε κάθε τμήμα και η επιλογή αυτή έγινε έτσι ώστε 

κατά τη διάρκεια εκκένωσης και επαναπλήρωσης του δικτύου να μπορεί να εισέρχεται ή 

να απομακρύνεται αντίστοιχα αέρας μέσα από το δίκτυο.  

Στην οριζοντιογραφία του δικτύου φαίνονται τα ακριβή σημεία τοποθέτησης των 

διατάξεων εκκενωτών και αερεξαγωγών. 
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8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

8.1 Mεθοδολογία - Υπολογισμός δαπάνης μεταφοράς προϊόντων χωματισμών 

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθ. 

ΔΝΣγ/οικ35577/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1746Β’/19-5-2017) εγκρίθηκε ο κανονισμός περιγραφικών 

τιμολογίων εργασιών όπως εφαρμόζεται από τις αναθέτουσες αρχές κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. Πρόκειται για νέα 

πλήρη έκδοση των Ενιαίων Τιμολογίων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (περιγραφικά 

άρθρα και τιμές μονάδας), η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των προσθηκών και 

διορθώσεων που είχαν ήδη εγκριθεί, αλλά και νέα άρθρα καθώς και αλλαγές περιγραφών 

και τιμών.  

 

Στους γενικούς όρους των Ενιαίων Τιμολογίων περιλαμβάνεται πίνακας τιμών του 

μεταφορικού έργου ανά κυβοχιλιόμετρο (m3×km) για τα άρθρα που απαιτείται ο 

σχετικός υπολογισμός (επισημαίνονται με αστερίσκο *) και παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

 

Κατηγοριοποίηση (βατότητα οδού, απόσταση, 

μήκος τμήματος) 

Δαπάνη 

(€/m3•km) 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20 

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
0,03 
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θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 

εκσκαφές) 

Πίνακας 3: Τιμές μονάδας για τον υπολογισμό δαπάνης μεταφορικού 

κόστους υλικών (Πηγή: Γενικοί Όροι Ενιαίων Τιμολογίων) 

Ο τρόπος υπολογισμού της δαπάνης του μεταφορικού έργου λαμβάνει υπόψη εκτός από 

τις αποστάσεις μεταφοράς, την κατάσταση της βατότητας των οδών προσπέλασης (οδοί 

καλής/κακής βατότητας, εργοταξιακές οδοί), τη διέλευση σε αστικές ή μη αστικές 

περιοχές, ενώ δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνεται υπόψη και η παρατεταμένη αναμονή 

(εφόσον υπάρχει) για τις φορτοεκφορτώσεις. 

Σημειώνεται επίσης ότι, με την προγενέστερη Εγκύκλιο 7, αρ. πρωτ. Δ11γ/ο/5/8/12-02-

2013, είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο λεπτομερέστερο υπολογισμό της δαπάνης του 

μεταφορικού έργου και μεταξύ των άλλων είχε διευκρινιστεί ότι απαιτείται ο καθορισμός 

του Κέντρου Βάρους (ΚΒ) των χωματισμών του έργου και ο υπολογισμός της απόστασης 

μεταφοράς από τα υπάρχοντα λατομεία αδρανών υλικών ή τους χώρους απόθεσης. 

Γενικά σε εφαρμογή των ανωτέρω, ακολουθείται η παρακάτω μεθοδολογία για τον 

υπολογισμό του μεταφορικού έργου. 

1. Καθορίζεται το ΚΒ χωματισμών για το σύνολο του έργου. 

2. Διερευνούνται οι υπάρχουσες θέσεις αδρανών υλικών στην περιοχή του έργου καθώς 

και των χώρων απόθεσης. Για το θέμα αυτό έγινε χρήση της δορυφορικής 

απεικόνισης του Google earth. Η προμήθεια των δανείων υλικών θα γίνει από 

εγκεκριμένους χώρους πλησίον της περιοχής του έργου. Σαν χώρος απόθεσης των 

ακατάλληλων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και των προϊόντων καθαιρέσεων 

σκυροδεμάτων και ασφαλτικών στρώσεων, θα χρησιμοποιηθεί συμβεβλημένη 

μονάδα ανακύκλωσης αδρανών πλησίον της περιοχής του έργου. 

3. Στη συνέχεια, έγινε η χάραξη των πλησιέστερων οδικών διαδρομών μέχρι το κέντρο 

βάρους (ΚΒ) χωματισμών του έργου. Οι διαδρομές αυτές χωρίσθηκαν με κόμβους 

σε τμήματα με ενιαία χαρακτηριστικά (π.χ. οδός καλής βατότητας εκτός 

κατοικημένης περιοχής). Από το μήκος των τμημάτων αυτών προκύπτουν οι επί 

μέρους δαπάνες από το άθροισμα των οποίων εξάγεται το μεταφορικό κόστος σε 

€/m3 για κάθε διαδρομή. Η τελική δαπάνη αποτελεί το μέσο όρο (Μ.Ο.) των 

δαπανών μεταφορικού έργου, η οποία και προστίθεται στα σχετικά άρθρα του 

τιμολογίου. 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η συνολική απόσταση μεταφοράς για την απόθεση των 

πλεοναζόντων υλικών και των προϊόντων καθαιρέσεων σκυροδεμάτων και ασφαλτικών 

στρώσεων, λήφθηκε 24km, εκτός κατοικημένων περιοχών σε οδούς καλής βατότητας. 

Επίσης, η συνολική απόσταση μεταφοράς για τη μεταφορά των θραυστών υλικών 
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λήφθηκε 10km, εκτός κατοικημένων περιοχών σε οδούς καλής βατότητας. Σύμφωνα με 

το τιμολόγιο του πίνακα 3 προκύπτουν: 

• Δαπάνη μεταφοράς πλεοναζόντων υλικών και των προϊόντων καθαιρέσεων 

σκυροδεμάτων και ασφαλτικών στρώσεων 

Δ1 = 24 × 0,19 €/m3 =4,56 €/m3 

• Δαπάνη μεταφοράς θραυστών υλικών:  

Δ2 = 10 × 0,19 €/m3 = 1,90€/m3 

8.2 Υπολογισμός δαπάνης εναλλακτικής διαχείρισης  

Στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 15 της 14-6-2012 με Αριθ. Πρωτ. Δ17α/09/95/ΦΝ 433.β με θέμα: Νέες 

ρυθμίσεις για τα Μητρώα με το ν. 4070/2012 - Κοινοποίηση στην ΕΕ αποφάσεων 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων – Διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές κλπ., 

επισημαίνεται ότι: θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάθεση και εκτέλεση 

δημοσίων έργων η αριθμ.36259/1757/Ε103/23.8.2010 Κ.Υ.Α. «Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 

και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (ΦΕΚ 1312/Β’/24-08-2010). 

 

Στο παρόν έργο η διαχείριση των αποβλήτων της αποξήλωσης των ασφαλτικών 

στρώσεων, θα γίνει μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης. 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει για όσα απόβλητα προβλέπεται εναλλακτική 

διαχείριση, να τα μεταφέρει και να τα παραδώσει ανά είδος σε εγκαταστάσεις 

εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης. 

 

Η αποζημίωση του αναδόχου για τις δαπάνες αυτές, γίνεται σε βάρος του κονδυλίου των 

απολογιστικών εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του έργου για το σκοπό 

αυτό. 

 

Στον Πίνακα 4 υπολογίζεται το κόστος που αφορά στα προαναφερθέντα με βάση τις 

ποσότητες που προκύπτουν από την προμέτρηση των έργων. Επειδή, οι ποσότητες 

προμετρούνται στη μελέτη σε m3 ή m2 και τα απόβλητα που παραδίδονται στο σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης πληρώνονται με μονάδα μέτρησης τον τόνο, γίνεται χρήση των 

ειδικών βαρών των επί μέρους υλικών. 

 

 

 

 

http://www.anakem.gr/images/banners/EGKIKLIOS15.pdf


ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ (3η ΦΑΣΗ)  Σελίδα 20 από 20 

Κατηγορία 

αποβλήτων 

Όγκος 

(m3) 

Ειδικό βάρος 

(tn/m3) 

Όγκος 

(tn) 

Εισφορά 

(€/tn) 

Τελική 

εισφορά(€) 

Άσφαλτος 1.694,00 2,40 4.065,60 3,02 12.278,11 

        Σύνολο με 

στρογγυλοποίηση 
12.300,00 

Πίνακας 4: Υπολογισμός δαπάνης εναλλακτικής διαχείρισης 

Σημειώνεται ότι, οι τιμές των εισφορών του ανωτέρω πίνακα, προέρχονται από την 

ιστοσελίδα του Συλλογικού Σύστηματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 

Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων με τίτλο «Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής 

Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΑΚΕΜ» (http://www.anakem.gr). 

 

 

Βέροια …/…/2018  Θεωρήθηκε 

Ο Συντάκτης 

 

 

Τσακτάνης Ηλίας 

Χημικός Μηχανικός 

 Ο Τεχνικός Διευθυντής 

 

 

Δάσκαλος Δημήτριος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

http://www.anakem.gr/

