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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το παρόν τεύχος αφορά στην τεχνική περιγραφή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 

των οικισμών Βεργίνας και Παλατιτσίων του Δήμου Βέροιας, το οποίο πρόκειται να 

δημοπρατηθεί στο πλαίσιο του έργου με γενικό τίτλο: 

 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Βεργίνας 

 

Για τη σύνταξη του παρόντος τεύχους καθώς και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του 

έργου πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση της υφιστάμενης εγκεκριμένης μελέτης: 

 «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Βεργίνας και Παλατιτσίων Δήμου 

Βέροιας», Οκτώβριος 2013. 

 

Επίσης, η αρχική μελέτη τροποποιήθηκε κατάλληλα ώστε το δημοπρατούμενο έργο να 

κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές. Οι 

τροποποιήσεις αφορούν κυρίως: 

 Αλλαγή του υλικού των σωληνώσεων και των φρεατίων των εσωτερικών δικτύων 

αποχέτευσης. Σημειώνεται ότι στο παρόν τεύχος περιλαμβάνεται ο απαραίτητος 

υδραυλικός και στατικός έλεγχος των νέων αγωγών – φρεατίων, ως συνέπεια της 

ανωτέρω αλλαγής. 

 Σύνταξη νέων προμετρήσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα ενιαία τιμολόγια δημοσίων 

έργων καθώς και τις ΕΤΕΠ. 
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2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 

2.1. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η περιοχή του έργου, χωροθετείται στη Δημοτική Ενότητα Βεργίνας, του Δήμου Βέροιας 

της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, η οποία διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. Ο πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 66.547 κατοίκους 

(απογραφή 2011) και καταλαμβάνει έκταση 791.430 στρεμμάτων. Η Δ.Ε. Βεργίνας 

αποτελείται από τέσσερις (4) Τοπικές Κοινότητες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η Τ.Κ. 

Βεργίνας και η Τ.Κ. Παλατιτσίων. Η Τ.Κ. Βεργίνας έχει πληθυσμό 1.246 κατοίκους και η 

Τ.Κ. Παλατιτσίων 876 κατοίκους (απογραφή 2011). 

 

Στο σχήμα 2.1 παρουσιάζονται τα εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων των δύο (2) οικισμών, το 

εξωτερικό δίκτυο ακαθάρτων, η θέση της Ε.Ε.Λ. καθώς και ο αγωγός διάθεσης. 

Σημειώνεται ότι εκτός από την Ε.Ε.Λ., η κατασκευή του σύνολού των αγωγών και των 

αντλιοστασίων, αποτελεί αντικείμενο του προς δημοπράτηση έργου.  
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Σχήμα 2.1: Δίκτυο ακαθάρτων οικισμών Βεργίνας και Παλατιτσίων. Με κόκκινο χρώμα 
παρουσιάζονται οι αγωγοί των εσωτερικών δικτύων, με μπλε χρώμα οι 
καταθλιπτικοί αγωγοί, με πράσινο χρώμα η χάραξη του αγωγού μεταφοράς 
στην Ε.Ε.Λ. και με καφέ ο αγωγός διάθεσης. Με κόκκινα τρίγωνα 
συμβολίζονται οι θέσεις των αντλιοστασίων και με γαλάζιο κύκλο η θέση της 
Ε.Ε.Λ.  

 

Πίνακας 2.1: Κλάδοι αγωγών προς κατασκευή σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 

Κλάδος δικτύου 
ακαθάρτων 

Αριθμός σχεδίου 
αρχική μελέτης 

Από 
φρεάτιο 

Έως 
φρεάτιο 

Α1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ 

1ΑΑ Μ. 1.1 1ΑΑ1 1ΑΑ39 

12ΑΑ Μ. 1.1 12ΑΑ1 11ΑΑ2 

13ΑΑ Μ. 1.1 13ΑΑ1 11ΑΑ5 

14ΑΑ Μ. 1.1 14ΑΑ1 13ΑΑ3 

15ΑΑ Μ. 1.1 15ΑΑ1 1ΑΑ8 

16ΑΑ Μ. 1.1 16ΑΑ1 1ΑΑ9 

17ΑΑ Μ. 1.1 17ΑΑ1 1ΑΑ11 
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Κλάδος δικτύου 
ακαθάρτων 

Αριθμός σχεδίου 
αρχική μελέτης 

Από 
φρεάτιο 

Έως 
φρεάτιο 

18ΑΑ Μ. 1.1 18ΑΑ1 1ΑΑ12 

19ΑΑ Μ. 1.1 19ΑΑ1 1ΑΑ15 

110ΑΑ Μ. 1.1 110ΑΑ1 19ΑΑ4 

111ΑΑ Μ. 1.1 111ΑΑ1 110ΑΑ3 

112ΑΑ Μ. 1.1 112ΑΑ1 1ΑΑ18 

114ΑΑ Μ. 1.2 114ΑΑ1 1ΑΑ34 

115ΑΑ Μ. 1.2 115ΑΑ1 1ΑΑ26 

116ΑΑ Μ. 1.2 116ΑΑ1 115ΑΑ5 

117ΑΑ Μ. 1.2 117ΑΑ1 115ΑΑ7 

118ΑΑ Μ. 1.2 118ΑΑ1 115ΑΑ9 

2ΑΑ Μ. 1.2 2ΑΑ1 1ΑΑ30 

21ΑΑ Μ. 1.2 21ΑΑ1 2ΑΑ7 

22ΑΑ Μ. 1.2 22ΑΑ1 21ΑΑ2 

23ΑΑ Μ. 1.2 23ΑΑ1 2ΑΑ6 

24ΑΑ Μ. 1.2 24ΑΑ1 2ΑΑ9 

25ΑΑ Μ. 1.2 25ΑΑ1 2ΑΑ12 

26ΑΑ Μ. 1.2 26ΑΑ1 2ΑΑ15 

27ΑΑ Μ. 1.2 27ΑΑ1 2ΑΑ17 

28ΑΑ Μ. 1.2 28ΑΑ1 2ΑΑ17 

29ΑΑ Μ. 1.2 29ΑΑ1 2ΑΑ19 

210ΑΑ Μ. 1.2 210ΑΑ1 2ΑΑ19 

34ΑΑ Μ. 1.2 34ΑΑ1 3ΑΑ21 

35ΑΑ Μ. 1.2 35ΑΑ1 34ΑΑ3 

36ΑΑ Μ. 1.2 36ΑΑ1 3ΑΑ26 

3ΑΑ Μ. 1.3 3ΑΑ1 1ΑΑ38 

31ΑΑ Μ. 1.3 31ΑΑ1 3ΑΑ19 

32ΑΑ Μ. 1.3 32ΑΑ1 31ΑΑ8 

33ΑΑ Μ. 1.3 33ΑΑ1 3ΑΑ19 

37ΑΑ Μ. 1.3 37ΑΑ1 1ΑΑ39 

38ΑΑ Μ. 1.3 38ΑΑ1 37ΑΑ3 

39ΑΑ Μ. 1.3 39ΑΑ1 3ΑΑ3 

310ΑΑ Μ. 1.3 310ΑΑ1 3ΑΑ8 

311ΑΑ Μ. 1.3 311ΑΑ1 3ΑΑ10 

312ΑΑ Μ. 1.3 312ΑΑ1 3ΑΑ16 

4ΑΑ Μ. 1.3 4ΑΑ1 ANLT 

41ΑΑ Μ. 1.3 41ΑΑ1 4ΑΑ10 

42ΑΑ Μ. 1.4 42ΑΑ1 41ΑΑ3 

43ΑΑ Μ. 1.4 43ΑΑ1 4ΑΑ5 

44ΑΑ Μ. 1.4 44ΑΑ1 4ΑΑ3 

45ΑΑ Μ. 1.4 45ΑΑ1 4ΑΑ8 

46ΑΑ Μ. 1.4 46ΑΑ1 4ΑΑ8 

47ΑΑ Μ. 1.4 47ΑΑ1 ANTL 

48ΑΑ Μ. 1.4 48ΑΑ1 4ΑΑ8 

Α2. ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ - ΕΕΛ 

ΚΑΑ Μ. 3.2 ΑΑ39 KAABIOL 

Α3. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ – ΑΝ. ΜΕΡΟΣ 

KΑPALAT Μ. 3.1 N1 N8 

Α4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ 

1ΑΑ Μ. 2.1 1ΑΑ1 ANTL 

11ΑΑ Μ. 2.1 11AA1 1AA6 

12ΑΑ Μ. 2.1 12AA1 1AA9 

13ΑΑ Μ. 2.1 13AA1 1AA12 

14ΑΑ Μ. 2.1 14AA1 13AA4 

15ΑΑ Μ. 2.1 15AA1 14AA3 

16ΑΑ Μ. 2.1 16AA1 1AA20 

17ΑΑ Μ. 2.1 17AA1 1AA21 

18ΑΑ Μ. 2.1 18AA1 1AA23 
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Κλάδος δικτύου 
ακαθάρτων 

Αριθμός σχεδίου 
αρχική μελέτης 

Από 
φρεάτιο 

Έως 
φρεάτιο 

11ΑΑ Μ. 2.1 11AA1 1AA6 

2ΑΑ Μ. 2.2 2AA1 1AA35 

21ΑΑ Μ. 2.2 21AA1 2AA3 

22ΑΑ Μ. 2.2 22AA1 2AA7 

23ΑΑ Μ. 2.2 23AA1 2AA7 

24ΑΑ Μ. 2.2 24AA1 2AA10 

25ΑΑ Μ. 2.2 25AA1 2AA14 

26ΑΑ Μ. 2.2 26AA1 2AA15 

27ΑΑ Μ. 2.2 27AA1 2AA17 

28ΑΑ Μ. 2.2 28AA1 2AA18 

29ΑΑ Μ. 2.2 29AA1 2AA21 

210ΑΑ Μ. 2.2 210AA1 2AA26 

4ΑΑ Μ. 2.3 4AA1 1AA25 

212AA Μ. 2.3 212AA1 210AA2 

213AA Μ. 2.3 213AA1 210AA4 

214AA Μ. 2.3 214AA1 210AA6 

215AA Μ. 2.3 251AA1 210AA6 

216AA Μ. 2.3 216AA1 210AA7 

217AA Μ. 2.3 217AA1 210AA9 

218AA Μ. 2.3 218AA1 210AA11 

219AA Μ. 2.3 219AA1 210AA14 

220AA Μ. 2.3 220AA1 210AA16 

221AA Μ. 2.3 221AA1 220AA3 

222AA Μ. 2.3 222AA1 220AA3 

3AA Μ. 2.4 3AA1 1AA38 

31AA Μ. 2.4 31AA1 3AA3 

32AA Μ. 2.4 32AA1 3AA5 

33AA Μ. 2.4 33AA1 3AA8 

34AA Μ. 2.4 34AA1 3AA9 

35AA Μ. 2.4 35AA1 320AA1 

36AA Μ. 2.4 36AA1 35AA5 

37AA Μ. 2.4 37AA1 35AA11 

38AA Μ. 2.4 38AA1 39AA3 

39AA Μ. 2.4 39AA1 37AA10 

310AA Μ. 2.4 310AA1 35AA11 

311AA Μ. 2.5 311AA1 310AA3 

313AA Μ. 2.5 313AA1 310AA5 

314AA Μ. 2.5 314AA1 35AA13 

315AA Μ. 2.5 315AA1 314AA2 

316AA Μ. 2.5 316AA1 314AA4 

317AA Μ. 2.5 317AA1 314AA4 

318AA Μ. 2.5 318AA1 3AA11 

319AA Μ. 2.5 319AA1 318AA2 

320AA Μ. 2.5 320AA1 318AA4 

321AA Μ. 2.5 321AA1 3AA11 

322AA Μ. 2.5 322AA1 3AA13 

323AA Μ. 2.5 323AA1 322AA3 

324AA Μ. 2.5 324AA1 3AA26 

325AA Μ. 2.5 325AA1 324AA5 

326AA Μ. 2.5 326AA1 324AA10 

41AA Μ. 2.6 41AA1 4AA13 

42AA Μ. 2.6 42AA1 41AA24 

43AA Μ. 2.6 43AA1 4AA4 

44AA Μ. 2.6 44AA1 4AA4 

45AA Μ. 2.6 45AA1 4AA7 

46AA Μ. 2.6 46AA1 4AA10 

47AA Μ. 2.6 47AA1 4AA13 
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Κλάδος δικτύου 
ακαθάρτων 

Αριθμός σχεδίου 
αρχική μελέτης 

Από 
φρεάτιο 

Έως 
φρεάτιο 

48AA Μ. 2.6 48AA1 4AA17 

49AA Μ. 2.6 49AA1 48AA4 

410AA Μ. 2.6 410AA1 4AA21 

411AA Μ. 2.6 411AA1 4AA23 

412AA Μ. 2.6 412AA1 4AA26 

413AA Μ. 2.6 413AA1 4AA28 

414AA Μ. 2.6 414AA1 413AA4 

415AA Μ. 2.6 415AA1 413AA7 

416AA Μ. 2.6 416AA1 4AA32 

417AA Μ. 2.6 417AA1 416AA5 

418AA Μ. 2.6 418AA1 416AA8 

419AA Μ. 2.6 419AA1 4AA34 

Α5. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑ - ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ 

ΚΑΒΕΡΓ Μ. 3.1 ANTLVERG 34AA1 

Α6. ΑΓΩΓΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΑΝΤΛ. ΒΕΡΓΙΝΑΣ 

- Μ. 3.1 Μ1 Μ8 

Α7. ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

- Μ. 3.1 D1 D8 

 

2.2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για την αποχέτευση των (2) οικισμών έχει εκπονηθεί η μελέτη 

με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Βεργίνας και Παλατιτσίων Δήμου 

Βέροιας (Οκτώβριος 2013)». Σύμφωνα με τα στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης, η Δ.Ε. 

Βεργίνας είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή και η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 

θεωρείται άμεσης προτεραιότητας, μεγάλης σημασίας για το ευρύτερο περιβάλλον της 

περιοχής και αναγκαία για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, διότι δεν υπάρχει κανένα 

σύστημα συλλογής ή επεξεργασίας των λυμάτων. Τα λύματα συλλέγονται χωριστά σε 

σηπτικές δεξαμενές ή σηπτικά φρεάτια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μόλυνση των 

υπογείων υδάτων, κάτι που συνεπάγεται κίνδυνο μόλυνσης του εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης των οικισμών, όταν τους χειμερινούς μήνες ανεβαίνει η στάθμη των υπογείων 

υδάτων, από τυχόν μη στεγανές συνδέσεις των σωλήνων και ιδιαίτερα σε περίπτωση 

διακοπής λειτουργίας του δικτύου.  

 

Επιπλέον, η Βεργίνα είναι η έδρα του αρχαιολογικού χώρου των Αιγών, όπου βρίσκονται 

και οι τάφοι του Φιλίππου και των Μακεδόνων βασιλέων και επομένως αποτελεί κορυφαίο 

προορισμό πολυάριθμων επισκεπτών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Η 

ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων της Δ.Ε. Βεργίνας θα συμβάλει στην προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του αρχαιολογικού χώρου και στην περαιτέρω 

ανάδειξή του. 
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3. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Λόγω των ετών που έχουν παρέλθει από τη σύνταξη της μελέτης είναι απαραίτητη η 

επικαιροποίησή της προκείμενου να καταστεί δυνατή η δημοπράτηση του έργου που 

αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης των 

οικισμών Βεργίνας και Παλατιτσίων της Δ.Ε. Βεργίνας του Δήμου Βέροιας. 

 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η αρχική μελέτη τροποποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς – προδιαγραφές. Οι τροποποιήσεις αφορούν: 

 Στο υλικό των αγωγών και των φρεατίων του βαρυτικού δικτύου. 

 Στην κατηγορία σκυροδέματος που χρησιμοποιείται στις κατασκευές του έργου. 

 Στις τυπικές διατομές σκαμμάτων που απαιτούνται σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ. 

 

Το προς δημοπράτηση έργο δύναται να διαχωριστεί στα εξής επιμέρους τμήματα: 

 Το εσωτερικό δίκτυο Βεργίνας. Το δίκτυο αποτελείται από αγωγούς συνολικού μήκους 

περί τα 17.870m, το οποίο λειτουργεί βαρυτικά και θα κατασκευαστεί από αγωγούς 

δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο διαμέτρων Ø200 και Ø250, ενώ 

προβλέπεται η κατασκευή 383 φρεατίων από πολυαιθυλένιο. 

 Τον αγωγό που μεταφέρει τα λύματα από το νέο μουσείο Βεργίνας προς το 

αντλιοστάσιο Βεργίνας. Ο αγωγός αυτός λειτουργεί βαρυτικά, έχει μήκος περί τα 

365m, θα κατασκευαστεί από αγωγούς δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο 

διάμετρού Ø200, ενώ προβλέπεται η κατασκευή 7 φρεατίων από πολυαιθυλένιο. 

 Το αντλιοστάσιο λυμάτων Βεργίνας (υπόγειο αντλιοστάσιο τύπου Β), στο οποίο θα 

συλλέγονται τα λύματα του εσωτερικού δικτύου του οικισμού Βεργίνας και θα 

μεταφέρονται προς τον οικισμό Παλατιτσίων μέσω καταθλιπτικού αγωγού από 

πολυαιθυλένιο διαμέτρου Ø200, 10atm και συνολικού μήκους περί τα 2.700m.  

 Το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Παλατιτσίων. Το δίκτυο αποτελείται από αγωγούς 

συνολικού μήκους περί τα 9.495m, το οποίο λειτουργεί βαρυτικά και θα είναι 

κατασκευασμένο από αγωγούς δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο διαμέτρων 

Ø200 και Ø315, ενώ προβλέπεται η κατασκευή 229 φρεατίων από πολυαιθυλένιο. 

 Το αντλιοστάσιο λυμάτων του οικισμού των Παλατιτσίων (υπόγειο αντλιοστάσιο τύπου 

Α), στο οποίο θα συλλέγονται τα λύματα του ανατολικού τμήματος του οικισμού 

Παλατιτσίων και θα μεταφέρονται στον κεντρικό βαρυτικό αγωγό προσαγωγής. Ο 

καταθλιπτικός αγωγός έχει μήκος περί τα 364m, θα είναι κατασκευασμένος από 

πολυαιθυλένιο διαμέτρου Ø90, 10atm. 

 Τον αγωγό μεταφοράς, στον οποίο θα καταλήγουν τα λύματα του καταθλιπτικού 

αγωγού Παλατιτσίων, και θα μεταφέρονται βαρυτικά προς τη θέση της Εγκατάστασης 
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Επεξεργασίας Λυμάτων. Ο αγωγός θα είναι κατασκευασμένος από αγωγούς 

δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο διαμέτρων Ø315 και Ø400, με 76 φρεάτια 

από πολυαιθυλένιο και θα έχει μήκος περίπου 4.840m. 

 Τον αγωγό διάθεσης συνολικού μήκους 350m από αγωγούς δομημένου τοιχώματος 

από πολυαιθυλένιο διαμέτρου Ø315. Στον αγωγό διάθεσης προβλέπεται να 

κατασκευαστούν 7 φρεάτια από πολυαιθυλένιο. 

 

Συγκεντρωτικά, το συνολικό μήκος των αγωγών των εσωτερικών δικτύων προς 

κατασκευή ανέρχεται περί τα 32.920m και προβλέπεται η κατασκευή 702 φρεατίων. Το 

συνολικό μήκος των καταθλιπτικών αγωγών ανέρχεται περί τα 3.070m και επί αυτών 

κατασκευάζονται τρία (3) φρεάτια αερεξαγωγού και τέσσερα (4) φρεάτια εκκενωτή. 

 

3.2. ΥΛΙΚΟ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

3.2.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Η προγενέστερη μελέτη προτείνει το PVC-U σειράς 41 ως υλικό των σωληνώσεων του 

δικτύου ακαθάρτων (αγωγοί βαρύτητας). Μέσω της εν λόγω επικαιροποίησης 

προβλέπεται η χρήση σωληνώσεων δομημένου τοιχώματος από υψηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο. Η επιλογή αυτή αιτιολογείται καθώς σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα 

πλαστικά φρεάτια (που προβλέπονται προς αντικατάσταση των προκατασκευασμένων 

φρεατίων από σκυρόδεμα) εξασφαλίζεται μεγαλύτερη στεγανότητα. Σημειώνεται επίσης, 

ότι το ανωτέρω υλικό έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα στην κατασκευή δικτύων 

αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή του έργου. 

 

Λόγω της αλλαγής του υλικού των σωληνώσεων δίκτυο έγινε αντιστοίχιση των διαμέτρων 

των αγωγών PVC-U με τις διαμέτρους των σωληνώσεων διπλού δομημένου τοιχώματος 

που διατίθενται στο εμπόριο. Οι αρχικές και οι νέες εξωτερικές και οι εσωτερικές διάμετροι 

του βαρυτικού δικτύου εμφαίνονται στον πίνακα 3.1. 
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Πίνακας 3.1: Εξωτερικές και εσωτερικές διάμετροι αγωγών PVC-U και αγωγών 

δομημένου τοιχώματος από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 

Εξωτερική 
διάμετρος αγωγών 

PVC-U 

Εσωτερική 
διάμετρος αγωγών 

PVC-U 

Εξωτερική διάμετρος 
αγωγών διπλού 

δομημένου 
τοιχώματος 

Εσωτερική 
διάμετρος αγωγών 
διπλού δομημένου 

τοιχώματος 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

200,0 190,2 200,0 176,0 

250,0 237,6 250,0 216,0 

315,0 299,6 315,0 271,0 

- 
1
 - 400,0 343,0 

 

Καθώς οι εσωτερικές διάμετροι των αγωγών δομημένου τοιχώματος είναι λίγο μικρότερες 

από τις αντίστοιχες διαμέτρους των αγωγών PVC-U, απαιτείται υδραυλικός έλεγχος 

επάρκειας των νέων αγωγών ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή υδραυλική λειτουργία του 

δικτύου σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τα 

επιτρεπόμενα ποσοστά πλήρωσης που ορίζονται στο Π.Δ. 696/74. Πιο συγκεκριμένα, 

πραγματοποιήθηκε υδραυλικός έλεγχος στα τμήματα των βαρυτικών αγωγών που 

παρουσίαζαν τα υψηλότερα ποσοστά πλήρωσης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α. 

 

Στο εσωτερικό δίκτυο λυμάτων του οικισμού Παλατιτσίων ελέγχθηκαν αρχικά τα τμήματα 

αγωγών που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά πλήρωσης. Ειδικότερα ελέγχθηκαν 

τμήματα των συλλεκτήρων 1ΑΑ, 3ΑΑ και 34ΑΑ τα οποία διαθέτουν αγωγούς διαμέτρου 

Ø200 και Ø315. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι σε κανένα τμήμα των ανωτέρω 

συλλεκτήριων αγωγών, μετά την αλλαγή του υλικού των αγωγών, δεν παρουσιάζεται 

πλήρωση μεγαλύτερη των προδιαγραφών, ήτοι 50% και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η 

χρήση μεγαλύτερης διαμέτρου αγωγών. Καθώς τα εξεταζόμενα τμήματα παρουσιάζουν τη 

μεγαλύτερη πλήρωση και αυτή δεν ξεπερνά τη μέγιστη επιτρεπόμενη μετά την αλλαγή του 

υλικού των σωληνώσεων, δεν απαιτείται να συνεχιστεί έλεγχος στα λοιπά τμήματα του 

δικτύου.  

 

Ανάλογος έλεγχος πραγματοποιήθηκε και για το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων του 

οικισμού Βεργίνας. Αρχικά ελέγχθηκε τμήμα του συλλεκτήρα 1ΑΑ, το οποίο παρουσιάζει 

το μεγαλύτερο ποσοστό πλήρωσης. Το τμήμα που ελέγχθηκε διαθέτει αγωγούς διαμέτρου 

Ø200 και Ø315. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι σε κανένα τμήμα των ανωτέρω αγωγών, 

μετά την αλλαγή του υλικού αυτών, δεν παρουσιάζεται πλήρωση μεγαλύτερη των 

                                                
1
 Στην αρχική μελέτη δεν προβλέπονταν η χρήση αγωγών εξωτερικής διαμέτρου Ø400mm. Από 

τον υδραυλικό έλεγχο όμως προέκυψε ότι εξαιτίας της αλλαγής του υλικού των αγωγών, τμήμα του 
δικτύου αγωγών διαμέτρου Ø315mm πρέπει να αντικατασταθεί με αγωγούς διαμέτρου Ø400mm. 
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προδιαγραφών, ήτοι 50% και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η χρήση μεγαλύτερης 

διαμέτρου. Όμοια με το εσωτερικό δίκτυο Παλατιτσίων, δεν απαιτείται έλεγχος των λοιπών 

τμημάτων του δικτύου.  

 

Όσον αφορά στον αγωγό μεταφοράς προς την Ε.Ε.Λ., πραγματοποιήθηκε υδραυλικός 

έλεγχος για το συνολικό μήκος του αγωγού. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι εξαιτίας της 

αλλαγής του υλικού των αγωγών απαιτείται αλλαγή της διαμέτρου αυτών από το φρεάτιο 

ΚΑΑ25 και κατάντη, καθώς το ποσοστό πλήρωσης με χρήση αγωγού δομημένου 

τοιχώματος ίδιας διαμέτρου με τον αρχικό αγωγό (Ø315), έχει ως αποτέλεσμα το ποσοστό 

πλήρωσης να ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπόμενο (50%). Για το λόγο αυτό προτείνεται η 

χρήση της αμέσως επόμενης διαμέτρου αγωγού δομημένου τοιχώματος, δηλαδή Ø400, 

ώστε η πλήρωση του αγωγού να είναι εντός των προδιαγραφών.  

 

Τέλος, οι αγωγοί από το μουσείο έως το αντλιοστάσιο Βεργίνας όπως και ο αγωγός 

διάθεσης της Ε.Ε.Λ., ελέγχθηκαν στο σύνολο του μήκους τους. Από τους υδραυλικούς 

υπολογισμούς προέκυψε ότι δεν απαιτείται η χρήση μεγαλύτερης διαμέτρου αγωγών 

δομημένου τοιχώματος. 

 

Εκτός από τον υδραυλικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε λόγω της αλλαγής του υλικού 

των αγωγών, πραγματοποιήθηκε στατικός έλεγχος στους αγωγούς δομημένου 

τοιχώματος, για τις δυσμενέστερες περιπτώσεις τοποθέτησης των αγωγών του δικτύου 

αποχέτευσης, για τις τοποθετούμενες διαμέτρους αγωγών. Από τις επιλύσεις προέκυψε 

απαιτούμενη κατηγορία αντοχής SN8 για τους αγωγούς διαμέτρου Ø200, Ø250 και Ø315 

και απαιτούμενη κατηγορία αντοχής SN16 για τους αγωγούς διαμέτρου Ø400. Οι στατικές 

επιλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για κάθε διάμετρο αγωγού παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα Β του παρόντος τεύχους. 

 

Οι στατικοί υπολογισμοί των επιμέρους αγωγών του εν λόγω δικτύου πραγματοποιήθηκαν 

βάσει του γερμανικού προτύπου ATV-DVWK-A 127. 

 

Συγκεκριμένα, για τη διεκπεραίωση των στατικών υπολογισμών χρησιμοποιήθηκε 

εξειδικευμένο λογισμικό, μέσω του οποίου διενεργήθηκαν έλεγχοι των εγκάρσιων 

διατομών στις δυσμενέστερες περιπτώσεις. 

 

Θεωρήθηκαν οι κάτωθι παραδοχές υπολογισμού: 

 Μέγιστη επιτρεπόμενη παραμόρφωση ίση με 6%. 
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 Γεωτεχνικές συνθήκες σύμφωνα με τους γεωλογικούς χάρτες του Ι.Γ.Μ.Ε., φύλλο 

χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. « Κολινδρός» με έτος έκδοσης 2002. 

 Μέγιστη στάθμη υδροφόρου ορίζοντα έως και την επιφάνεια του εδάφους 

(δυσμενής συνθήκη). 

 Φορτίο κυκλοφορίας τύπου HGV 30 (κατά ATV-DVWK-A 127E). 

 Συνθήκες εγκατάστασης ως εμφαίνεται στο σχέδιο τυπικών διατομών. 

 

Συμπερασματικά, οι επιμέρους αγωγοί της μελέτης παρουσιάζουν την απαιτούμενη 

επάρκεια αναφορικά με τους ελέγχους ευστάθειας, αντοχής και παραμορφωσιμότητας και 

δεν κρίνεται απαραίτητος ο εγκιβωτισμός τους.  

 

3.2.2. ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Τα φρεάτια που αρχικά προτείνονταν να χρησιμοποιηθούν στο βαρυτικό δίκτυο στην 

εγκεκριμένη μελέτη ήταν κατασκευασμένα από σκυρόδεμα. Μέσω της παρούσας 

τροποποίησης προβλέπεται η αλλαγή του υλικού των φρεατίων σε πολυμερές υλικό 

(πολυαιθυλένιο), ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη στεγανότητα στο δίκτυο. Στο σχήμα 3.1 

εμφαίνεται ενδεικτική τομή του φρεατίου ακαθάρτων. 

 

 
Σχήμα 3.1: Ενδεικτική τομή τυπικού φρεατίου ακαθάρτων 
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Για τα νέα φρεάτια πραγματοποιήθηκε στατικός έλεγχος, με σκοπό να ληφθούν τα 

κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατευτούν από την άνωση που προκαλεί ο σχετικά 

υψηλός υδροφόρος ορίζοντας που παρατηρείται στην περιοχή.  

 

Τα φρεάτια έχουν εσωτερική διάμετρο Ø1000mm και θα φέρουν καπάκι από συνθετικά 

υλικά, διαμέτρου Ø600mm κατηγορίας D400. Για προστασία από άνωση τα φρεάτια 

εγκιβωτίζονται σε άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 σε ύψος ως 0,60 m πάνω από 

τον πυθμένα, που θα καλύπτει τους αγωγούς εισόδου και εξόδου στο φρεάτιο.  

Ο εγκιβωτισμός των φρεατίων είναι απαραίτητος για στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή. Τα 

συμβατικά procat φρεάτια από τσιμεντοσωλήνες που χρησιμοποιόταν μέχρι πρότινος 

είχαν ίδιο βάρος περίπου 2.5 ton/τεμ. Τα νέα συνθετικά στεγανά φρεάτια που 

προβλέπονται να τοποθετηθούν στο έργο είναι πάρα πολύ ελαφριά (περίπου 100 κιλά) με 

αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην σταθεροποίηση τους. Για τον λόγο αυτό 

προβλέπεται η αγκύρωση με σκυρόδεμα στο ελάχιστο ύψος, ώστε να αποφευχθούν  

τυχόν μετακινήσεις στο στάδιο της επίχωσης που θα επηρέαζαν την ακριβή εφαρμογή των 

υψομέτρων και πιθανόν να οδηγούσαν στην αστοχία της κατασκευής και λειτουργικότητας 

του έργου. 

Στη συνέχεια προβλέπεται εγκιβωτισμός του φρεατίου με συμπυκνωμένο φυσικό 

αμμοχάλικο και η αποκατάσταση του οδοστρώματος. 

 

Το καπάκι των φρεατίων θα τοποθετείται πάνω σε τετράγωνη προκατασκευασμένη πλάκα 

από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, πλευράς 1,20m και πάχους 0,20m όπως 

εμφαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο.  

 

Για τον έλεγχο των φρεατίων σε άνωση λαμβάνονται υπόψη τα βάρη τους (σταθεροποιητική 

δύναμη σχεδιασμού, Rd,stb) και η δύναμη του νερού, (αποσταθεροποιητική δύναμη, Rd,dst) που 

προκύπτει από τον εκάστοτε βυθισμένο όγκο. Η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα 

λαμβάνεται έως την επιφάνεια του φυσικού εδάφους, κατάσταση η οποία θεωρείται 

ιδιαίτερα δυσμενής και είναι προς την πλευρά της ασφάλειας. 

 

Η επάρκεια της κατασκευής έναντι άνωσης επιτυγχάνεται όταν: 

%100
,

,


stbd

dstd

R

R
 

Για τη διενέργεια των ελέγχων χρησιμοποιούνται οι εξής τιμές παραμέτρων και 

συντελεστών ασφαλείας: 

 Ειδικό βάρος νερού: γw = 9,81kN/m3 

 Συντελεστής ασφαλείας μόνιμων ευμενών (σταθεροποιητικών) φορτίων: γG,stb=0,90 
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 Συντελεστής ασφαλείας μόνιμων δυσμενών (αποσταθεροποιητικών) φορτίων: 

γG,dst=1,10 

 

α) Για τον έλεγχο σε θέση μέγιστου βάθους: 

οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις προκύπτουν ως εξής: 

1. Σταθεροποιητικές δυνάμεις  

kNGWR stbGtotGstbGstbd 60,174)00,194(90,0)(,,,,    

2. Αποσταθεροποιητικές δυνάμεις  

kNVR έwdstGdstd 21,13553,1281,91,1,,    

 

Συντελεστής εξάντλησης: 

%100%43,77
60,174

21,135

,

,


stbd

dstd

R

R
 

 

β) Για τον έλεγχο σε θέση ελάχιστου βάθους: 

οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις προκύπτουν ως εξής: 

1. Σταθεροποιητικές δυνάμεις  

kNGWR stbGtotGstbGstbd 81,45)9,50(9,0)(,,,,    

2. Αποσταθεροποιητικές δυνάμεις  

kNVR έwdstGdstd 00,4180,381,910,1,,    

 

Συντελεστής εξάντλησης: 

%100%50,89
81,45

00,41

,

,


stbd

dstd

R

R
 

 

Στους ανωτέρω ελέγχους έχει ληφθεί υπόψη ως σταθεροποιητική δράση, ο εγκιβωτισμός 

των φρεατίων με άοπλο σκυρόδεμα, ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για την άρση της 

επισφάλειας αστοχίας από άνωση. 

 

Συμπερασματικά, τα υπό μελέτη φρεάτια δεν διατρέχουν κίνδυνο από άνωση εφόσον 

εγκιβωτιστούν όπως προαναφέρθηκε. 
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3.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΚΤΣ 2016 

3.3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στον καθορισμό της κατηγορίας αντοχής 

σκυροδέματος των επιμέρους τεχνικών έργων, καθώς και στις λοιπές απαιτήσεις ανάλογα 

με τις περιβαλλοντικές δράσεις, ώστε να επιτευχθεί πλήρης εναρμονισμός με τον ισχύοντα 

Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016), όπως αυτός ορίζεται με το 

κάτωθι νομοθετικό πλαίσιο: 

 ΦΕΚ 1561/Β’/02.6.2016 

 ΦΕΚ 4007/Β’/14.12.2016 

 ΦΕΚ 1839/Β’/25.05.2017 

 ΦΕΚ 466/Β’/14.02.2018 

 

3.3.2. ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Α  

Το υπόγειο αντλιοστάσιο ακαθάρτων τύπου Α εδράζεται επί επίστρωσης άοπλου 

σκυροδέματος κατηγορίας αντοχής C12/15 και ελάχιστου πάχους 0,10m, όπως ορίζεται 

στη μελέτη και σε συμφωνία με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-

2016). 

 

Η κατηγορία αντοχής του οπλισμένου σκυροδέματος του εν λόγω αντλιοστασίου, η οποία 

κατά τη φάση εκπόνησης της μελέτης ορίστηκε ίση με C20/25, τροποποιείται κατόπιν 

εφαρμογής του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016). 

 

Οι επί μέρους επιφάνειες του εν λόγω τεχνικού έργου βρίσκονται τόσο σε μακρόχρονη 

επαφή με ύδατα (πλάκα θεμελίωσης), όσο και σε μη συνεχή επαφή με αυτά (τοιχώματα και 

πλάκα οροφής) και είναι εκτεθειμένες σε παγετό (πλάκα οροφής). Το περιβάλλον αυτών 

θεωρείται έντονα διαβρωτικό, λόγω της παρουσίας υγρών αποβλήτων κατά τη λειτουργία 

του αντλιοστασίου, καθώς και της γειτνίασης αυτού με αγροτεμάχια και συνεπώς με 

έδαφος ή υπόγεια ύδατα ενδεχομένως επιβαρημένα με χημικές ουσίες προερχόμενες από 

λιπάσματα. 

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΤΣ-2016, στις περιπτώσεις έργων 

βιολογικού καθαρισμού απαιτείται η διεκπεραίωση ειδικής μελέτης, όπου θα καθορίζονται 

η σύνθεση του σκυροδέματος, ο τύπος του τσιμέντου, καθώς και άλλα προστατευτικά 

μέτρα. Ωστόσο, δύναται να ληφθούν υπόψη συμβουλευτικά οι ελάχιστες απαιτήσεις που 

ορίζει ο ΚΤΣ-2016 για σκυρόδεμα που εκτίθεται σε χημικές προσβολές. 
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Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι θεωρούμενες κατηγορίες έκθεσης σε περιβαλλοντικές 

συνθήκες είναι οι XC2, XC4, XF1, XF3 και XA3 και προκύπτει ότι το ανωτέρω τεχνικό 

έργο απαιτείται να είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα ελάχιστης 

κατηγορίας αντοχής C35/45, με πρόσθετο στεγανωποιητικό μάζας. Επιπρόσθετα, η 

ελάχιστη επικάλυψη για ανθεκτικότητα του οπλισμού θα είναι ίση με 35mm, ο μέγιστος 

λόγος νερού προς τσιμέντο (Ν/Τ) θα ισούται με 0,45 και η ελάχιστη περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο θα είναι ίση με 360kg/m3. Επιπλέον, τα αδρανή θα επιλεχθούν σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ EN12620, ώστε να διαθέτουν ικανοποιητική αντοχή σε παγετό και θα 

χρησιμοποιηθεί τσιμέντο ανθεκτικό στα θειικά, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1. 

 

Κατά το στάδιο εκπόνησης της μελέτης, για το εν λόγω τεχνικό έργο προμετρήθηκε 

ποσότητα σκυροδέματος κατηγορίας αντοχής C20/25. Κατόπιν εφαρμογής του ΚΤΣ-2016, 

η κατηγορία αντοχής του συνόλου της ανωτέρω ποσότητας σκυροδέματος τροποποιείται 

σε C35/45. 

3.3.3. ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Β 

Το υπόγειο αντλιοστάσιο ακαθάρτων τύπου Β εδράζεται επί επίστρωσης άοπλου 

σκυροδέματος κατηγορίας αντοχής C12/15 και ελάχιστου πάχους 0,10m, όπως ορίζεται 

στη μελέτη και σε συμφωνία με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-

2016). 

 

Η κατηγορία αντοχής του οπλισμένου σκυροδέματος του εν λόγω αντλιοστασίου, η οποία 

κατά τη φάση εκπόνησης της μελέτης ορίστηκε ίση με C20/25, τροποποιείται κατόπιν 

εφαρμογής του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016). 

 

Οι επί μέρους επιφάνειες του εν λόγω τεχνικού έργου βρίσκονται τόσο σε μακρόχρονη 

επαφή με ύδατα (πλάκα θεμελίωσης), όσο και σε μη συνεχή επαφή με αυτά (τοιχώματα,  

πλάκα οροφής) και είναι εκτεθειμένες σε παγετό (πλάκα οροφής). Το περιβάλλον αυτών 

θεωρείται έντονα διαβρωτικό, λόγω της παρουσίας υγρών αποβλήτων κατά τη λειτουργία 

του αντλιοστασίου, καθώς και της γειτνίασης αυτού με αγροτεμάχια και συνεπώς με 

έδαφος ή υπόγεια ύδατα ενδεχομένως επιβαρημένα με χημικές ουσίες προερχόμενες από 

λιπάσματα. 

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΤΣ-2016, στις περιπτώσεις έργων 

βιολογικού καθαρισμού απαιτείται η διεκπεραίωση ειδικής μελέτης, όπου θα καθορίζονται 

η σύνθεση του σκυροδέματος, ο τύπος του τσιμέντου, καθώς και άλλα προστατευτικά 

μέτρα. Ωστόσο, δύναται να ληφθούν υπόψη συμβουλευτικά οι ελάχιστες απαιτήσεις που 

ορίζει ο ΚΤΣ-2016 για σκυρόδεμα που εκτίθεται σε χημικές προσβολές. 
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Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι θεωρούμενες κατηγορίες έκθεσης σε περιβαλλοντικές 

συνθήκες είναι οι XC2, XC4, XF1, XF3 και XA3 και προκύπτει ότι το ανωτέρω τεχνικό 

έργο απαιτείται να είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα ελάχιστης 

κατηγορίας αντοχής C35/45, με πρόσθετο στεγανωποιητικό μάζας. Επιπρόσθετα, η 

ελάχιστη επικάλυψη για ανθεκτικότητα του οπλισμού θα είναι ίση με 35mm, ο μέγιστος 

λόγος νερού προς τσιμέντο (Ν/Τ) θα ισούται με 0,45 και η ελάχιστη περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο θα είναι ίση με 360kg/m3. Επιπλέον, τα αδρανή θα επιλεχθούν σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ EN12620, ώστε να διαθέτουν ικανοποιητική αντοχή σε παγετό και θα 

χρησιμοποιηθεί τσιμέντο ανθεκτικό στα θειικά, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1. 

 

Κατά το στάδιο εκπόνησης της μελέτης, για το εν λόγω τεχνικό έργο προμετρήθηκε 

ποσότητα σκυροδέματος κατηγορίας αντοχής C20/25. Κατόπιν εφαρμογής του ΚΤΣ-2016, 

η κατηγορία αντοχής του συνόλου της ανωτέρω ποσότητας σκυροδέματος τροποποιείται 

σε C35/45. 

 

3.3.4. ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

Οι επί μέρους επιφάνειες των εν λόγω κατασκευών βρίσκονται τόσο σε μακρόχρονη 

επαφή με ύδατα, όσο και σε μη συνεχή επαφή με αυτά. Το περιβάλλον αυτών θεωρείται 

ελαφρά διαβρωτικό, λόγω της γειτνίασής τους με αγροτεμάχια και συνεπώς με έδαφος ή 

υπόγεια ύδατα επιβαρημένα με χημικές ουσίες προερχόμενες από λιπάσματα. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι θεωρούμενες κατηγορίες έκθεσης σε περιβαλλοντικές 

συνθήκες είναι οι XC2, XC4 και XA1 και προκύπτει ότι τα σώματα αγκύρωσης απαιτείται 

να είναι κατασκευασμένα από άοπλο σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας αντοχής C30/37. 

Επιπρόσθετα, η ελάχιστη επικάλυψη για ανθεκτικότητα του οπλισμού θα είναι ίση με 

35mm, ο μέγιστος λόγος νερού προς τσιμέντο (Ν/Τ) θα ισούται με 0,50 και η ελάχιστη 

περιεκτικότητα σε τσιμέντο θα είναι ίση με 320kg/m3. 

 

3.3.5. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Οι επί μέρους επιφάνειες του εγκιβωτισμού των φρεατίων βρίσκονται τόσο σε μακρόχρονη 

επαφή με ύδατα, όσο και σε μη συνεχή επαφή με αυτά. Το περιβάλλον αυτών θεωρείται 

ελαφρά διαβρωτικό, λόγω της γειτνίασής τους με αγροτεμάχια και συνεπώς με έδαφος ή 

υπόγεια ύδατα ενδεχομένως επιβαρημένα με χημικές ουσίες προερχόμενες από 

λιπάσματα. 
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Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι θεωρούμενες κατηγορίες έκθεσης σε περιβαλλοντικές 

συνθήκες είναι οι XC2, XC4 και XA1 και προκύπτει ότι ο εγκιβωτισμός των φρεατίων 

απαιτείται να είναι κατασκευασμένος από σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας αντοχής 

C30/37. Επιπρόσθετα, ο μέγιστος λόγος νερού προς τσιμέντο (Ν/Τ) θα ισούται με 0,50 και 

η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο θα είναι ίση με 320kg/m3. 

 

3.4. ΟΡΥΓΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 
Οι τυπικές διατομές σκαμμάτων οι οποίες προβλέπονται στις εγκεκριμένες μελέτες 

επικαιροποιούνται προκειμένου να εναρμονιστούν με τις ΕΤΕΠ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-

01). Όπως προαναφέρθηκε, οι αγωγοί ελεύθερης επιφάνειας προτείνεται να 

κατασκευαστούν από σωλήνες δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο, ενώ ο 

καταθλιπτικός αγωγός από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς. Οι οδοί που συναντώνται είναι 

ασφαλτοστρωμένες οδοί και χωματόδρομοι. Το επικαιροποιημένο σχέδιο τυπικών 

διατομών σκαμμάτων είναι κοινό για τους βαρυτικούς και καταθλιπτικούς αγωγούς του 

δικτύου. 

 

Τα ορύγματα προβλέπεται να κατασκευασθούν με κατακόρυφα πρανή. Το πλάτος των 

ορυγμάτων εξαρτάται από το βάθος εκσκαφής και την εξωτερική διάμετρο των σωλήνων 

και επιλέχθηκε σύμφωνα με τον πίνακα 3.2 «Ελάχιστο πλάτος ορυγμάτων σε συνάρτηση 

µε τη διάμετρο του αγωγού και το βάθος εκσκαφής» της ανωτέρω ΕΤΕΠ. Συγκεκριμένα: 

 

Πίνακας 3.2:  Ελάχιστο πλάτος ορυγμάτων σε συνάρτηση με τη διάμετρο του αγωγού και 
το βάθος εκσκαφής 

Εξωτερική διάμετρος 

αγωγού σε mm  

Βάθος εκσκαφής σε m 

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

250 600 600 700 900 

300 700 700 800 900 

350 750 800 900 1000 

400 800 900 1000 1100 

 

Στις περιπτώσεις κατασκευής του δικτύου σε ασφαλτοστρωμένες οδούς πριν από την 

εκσκαφή των ορυγμάτων προηγείται η τομή του οδοστρώματος με αρμοκόπτη. 

 

Προκειμένου να προστατευθούν οι αγωγοί από τυχόν φθορές εγκιβωτίζονται με άμμο 

ορυχείου ή χειμάρρου, που θα καταλαμβάνει όλο το ύψος του τμήματος της επίχωσης 

που ορίζεται σαν "Ζώνη Αγωγού". Μετά την εκσκαφή του ορύγματος στο απαιτούμενο 

βάθος, τοποθετείται στρώση υποστρώματος από άμμο πάχους 0,10m πάνω στην οποία 
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τοποθετείται ο αγωγός των ακαθάρτων. Στη συνέχεια προχωρά ο εγκιβωτισμός του 

αγωγού με άμμο, ο οποίος φθάνει σε ύψος τα 0,30m πάνω από την άνω άντυγα του 

αγωγού. 

 

Αναγκαία κρίνεται η πολύ καλή συμπύκνωση του εγκιβωτισμού του αγωγού με άμμο, 

ειδικά στα χαμηλότερα σημεία της ζώνης του αγωγού, όπου παρατηρείται και η 

μεγαλύτερη δυσκολία για την ορθή και αποτελεσματική εκτέλεση αυτής της εργασίας. Η 

καλή συμπύκνωση του εγκιβωτισμού με άμμο είναι αποφασιστικός παράγοντας για την 

εξασφάλιση της ομοιόμορφης κατανομής των κινητών και των μόνιμων φορτίων στον 

αγωγό και την αποφυγή γραμμικής φόρτισής του.  

 

Η συμπύκνωση της άμμου εγκιβωτισμού θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ελαφρά 

μηχανικά μέσα και θα πραγματοποιείται από την πλευρά του ορύγματος προς τον αγωγό. 

Η πλήρωση της τάφρου και η συμπύκνωση της άμμου εγκιβωτισμού θα γίνεται 

ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του αγωγού για την αποφυγή μετατόπισης και 

υπερύψωσης του. 

 

Μετά τον εγκιβωτισμό των αγωγών με άμμο τοποθετείται ταινία σήμανσης των 

αποχετευτικών αγωγών από πολυαιθυλένιο πλάτους 0,25m(±1cm) χρώματος καφέ, 

σύμφωνα με την ισχύουσα ΕΤΕΠ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01), και ακολουθεί η επίχωση 

του εναπομένοντος όγκου του ορύγματος. Η επίχωση αυτή θα γίνεται με διαβαθμισμένο 

φυσικό αμμοχάλικο, σε στάθμη σύμφωνη με την τυπική διατομή του σκάμματος. Ο 

απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης, οι απαιτήσεις ποιότητας των προτεινόμενων υλικών 

επίχωσης, η διαδικασία κατασκευής κ.λπ. θα συμφωνούν με τη σχετική ΕΤΕΠ (ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-08-01-03-02). 

 

Οι στρώσεις οδοποιίας κατασκευάζονται μετά τον εγκιβωτισμό της άμμου και την επίχωση 

με διαβαθμισμένο φυσικό αμμοχάλικο, προκειμένου οι οδοί να επανέλθουν στην πρότερη 

κατάστασή τους. Για την αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων προβλέπεται: 

 Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0,10m, (ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00) 

 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10m, (ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00) 

 Ασφαλτική προεπάλειψη, (ΕΤΕΠ 1501-05-03-11-01) 

 Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05m,(ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04) 

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m, (ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04). 
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Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα απομακρύνονται σε κατάλληλη τοποθεσία. Στα 

σχήματα 3.2 και 3.3 παρουσιάζονται τα σκάμματα τοποθέτησης των αγωγών σε τμήμα 

ασφαλτοστρωμένης οδού και χωματόδρομου. 

 

 

Σχήμα 3.2: Τάφρος τοποθέτησης αγωγών του δικτύου σε τμήμα ασφαλτοστρωμένης 
οδού (σχήμα χωρίς κλίμακα). 

 

 

Σχήμα 3.3: Τάφρος τοποθέτησης αγωγών του δικτύου σε τμήμα ασφαλτοστρωμένης 
οδού (σχήμα χωρίς κλίμακα). 

 

Για βάθη μεγαλύτερα των 1,25m για την αντιστήριξη των πρανών χρησιμοποιούνται 

δίδυμα μεταλλικά πετάσματα και τα τυπικά πλάτη ορύγματος προσαυξάνονται κατά 

0,20m.  
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3.5. ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΤΗ 
Τα φρεάτια του αερεξαγωγού και του εκκενωτή των καταθλιπτικών αγωγών 

επικαιροποιήθηκαν και για το λόγο αυτό παραδίδονται νέα σχέδια με τη διάταξη των 

τεμαχίων εντός του φρεατίου, τις προτεινόμενες διαστάσεις των φρεατίων καθώς και την 

κατηγορία σκυροδέματος που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί. 

 

Στην περίπτωση αγωγών υπό πίεση η απομάκρυνση του αέρα γίνεται γενικά με διατάξεις 

εξαερισμού. Για το λόγο, αυτό προτείνεται σε κατάλληλες θέσεις η τοποθέτηση διατάξεων 

εξαερισμού. 

 

Προτείνεται η τοποθέτηση αερεξαγωγών διπλής ενέργειας διαμέτρου DN50 κλάσης 

πίεσης PN10atm, αφού ο καταθλιπτικός αγωγός του δικτύου προβλέπεται να 

κατασκευασθεί από σωλήνες ονομαστικής πίεσης (ΡΝ) λειτουργίας PN10atm. Συνολικά, 

προβλέπεται η τοποθέτηση δύο (2) φρεατίων αερεξαγωγού. 

 

Απαραίτητη είναι επίσης η πρόβλεψη διατάξεων για την εκκένωση τμήματος του αγωγού. 

Η ανάγκη για εκκένωση του αγωγού μπορεί να προκύψει από βλάβη ή συντήρηση. Για το 

λόγο, αυτό προβλέπεται σε κατάλληλες θέσεις η τοποθέτηση διθάλαμων φρεατίων 

εκκένωσης. 

 

Η εκκένωση των αγωγών θα πραγματοποιείται με πλαστικούς σωλήνες PE διαμέτρου 

Ø90 και δικλείδα εκκενωτή διαμέτρου DN80, 10atm. Συνολικά προβλέπεται η τοποθέτηση 

τεσσάρων (4) φρεατίων εκκενωτή. 

 

Τα φρεάτια των αερεξαγωγών και εκκένωσης προτείνεται να είναι κατασκευασμένα από 

οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 με οπλισμό B500c. Κάτω από το κύριο σώμα 

των φρεατίων προτείνεται στρώση καθαριότητας από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας 

C12/15, πάχους 10cm. Η εξωτερική επιφάνεια του φρεατίου μονώνεται με στρώση διπλής 

ασφαλτικής επάλειψης. Τα καλύμματα των φρεατίων θα είναι από συνθετικά υλικά 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124 με τετράγωνο καπάκι ανοίγματος 600x600mm κλάσης 

D400. Για την είσοδο - έξοδο του προσωπικού εντός των θαλάμων των φρεατίων 

προβλέπονται χυτοσιδηρές βαθμίδες πακτωμένες στα τοιχώματα σύμφωνα με την 

ισχύουσα ΠΕΤΕΠ (08-07-01-05).  
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3.6. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 

3.6.1. ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΠΟΥ Α 

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τo αντλιοστάσιο λυμάτων τύπου Α κατασκευάζεται 

στο βορειοανατολικό άκρο του Ο.Τ.51 του οικισμού των Παλατιτσίων. Πρόκειται για 

υπόγειο κτίσμα συνολικού ύψους 3,00m, εμβαδού περίπου 8,0m2 (2,80mx2,80m). 

Συνοπτικά αναφέρεται ότι εντός του αντλιοστασίου κατασκευάζεται ένα (1) φρεάτιο, το 

οποίο συμπεριλαμβάνει τον υγρό θάλαμο και το θάλαμο δικλείδων. Στον υγρό θάλαμο 

καταλήγει ο βαρυτικός αγωγός του δικτύου και μέσω του συστήματος των αντλιών (1+1 

εφεδρική) αλλά και του αγωγού κατάθλιψης, τα λύματα οδηγούνται στον θάλαμο δικλείδων 

από τον οποίο εξέρχεται ο καταθλιπτικός αγωγός HDPE 90mm με κατεύθυνση προς το 

φρεάτιο 2ΑΑ23 του εσωτερικού δικτύου του οικισμού. Αναλυτικά οι εσωτερικοί χώροι, οι 

διαστάσεις και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες του αντλιοστασίου καθώς και τα όργανα 

που τοποθετούνται εντός του κτίσματος αλλά και στους δύο θαλάμους του, 

παρουσιάζονται στα σχέδια της μελέτης. 

 

Για λόγους εξασφάλισης της αδιάλειπτης λειτουργίας των αντλιών σε περίπτωση 

διακοπής ρεύματος προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους το οποίο θα 

εκκινεί με τη διαπίστωση σφάλματος στην ομαλή τροφοδότηση ηλεκτρικής ισχύος από το 

δίκτυο. Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα είναι τροχήλατο, θα αποτελείται από 

πετρελαιοκινητήρα και γεννήτρια και θα έχει ενσωματωμένη τη δεξαμενή καυσίμου και θα 

είναι τοποθετημένο εντός κατάλληλης μεταλλικής κατασκευής. 

3.6.2. ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΠΟΥ Β 

Το αντλιοστάσιο λυμάτων τύπου Β θα κατασκευαστεί στο βορειοδυτικό άκρο του οικισμού 

της Βεργίνας. Σύμφωνα με την υφιστάμενη μελέτη, πρόκειται για υπόγειο κτίσμα 

συνολικού ύψους περίπου 6,50m και εμβαδό επιπέδου 12,25m2. Στην υφιστάμενη μελέτη 

αναφέρεται ότι, εντός του αντλιοστασίου κατασκευάζεται 1 φρεάτιο διαστάσεων 

3,50x3,50m, όπου στο επίπεδο 0 (στάθμη +0,20m) θα κατασκευαζόταν οικίσκος, στο 

επίπεδο -1 (στάθμη -1,80m) θα βρίσκεται ο θάλαμος δικλείδων και στο -2 (στάθμη -3,50m) ο 

υγρός θάλαμος. Στον υγρό θάλαμο καταλήγει ο τελικός βαρυτικός αγωγός του δικτύου και 

μέσω του συστήματος των αντλιών (1+1 εφεδρική) αλλά και του αγωγού κατάθλιψης, τα 

λύματα οδηγούνται στον θάλαμο δικλείδων από τον οποίο εξέρχεται ο καταθλιπτικός 

αγωγός HDPE 200mm με κατεύθυνση το φρεάτιο 34ΑΑ1 του εσωτερικού δικτύου 

Παλατιτσίων. Αναλυτικά οι εσωτερικοί χώροι, οι διαστάσεις και οι κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες του αντλιοστασίου καθώς και τα όργανα που τοποθετούνται εντός του 

κτίσματος παρουσιάζονται στα σχέδια της μελέτης. 
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Στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποίησης ο οικίσκος του αντλιοστασίου καταργείται και 

σημειώνεται ότι όλη η κατασκευή θα είναι υπόγεια. Όπως και στο αντλιοστάσιο τύπου Α, 

για λόγους εξασφάλισης της αδιάλειπτης λειτουργίας των αντλιών σε περίπτωση διακοπής 

ρεύματος προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους το οποίο θα εκκινεί με 

τη διαπίστωση σφάλματος στην ομαλή τροφοδότηση ηλεκτρικής ισχύος από το δίκτυο. Το 

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα είναι τροχήλατο, θα αποτελείται από πετρελαιοκινητήρα και 

γεννήτρια και θα έχει ενσωματωμένη τη δεξαμενή καυσίμου και θα είναι τοποθετημένο 

εντός κατάλληλης μεταλλικής κατασκευής. 
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ 

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 (m
3
×km) για τα άρθρα που απαιτείται ο σχετικός 

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

 

Πίνακας 4.1: Τιμές μονάδας για τον υπολογισμό δαπάνης μεταφορικού κόστους υλικών 

(Πηγή: Γενικοί Όροι Ενιαίων Τιμολογίων). 

Κατηγοριοποίηση  
(βατότητα οδού, απόσταση, μήκος τμήματος) 

Δαπάνη  

 (€/m
3
•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 

θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 

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, 
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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 λεπτομερέστατο 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 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 25km, εκτός κατοικημένων περιοχών σε οδούς καλής βατότητας. 

Επίσης, η συνολική απόσταση μεταφοράς για τη μεταφορά των θραυστών υλικών 

λήφθηκε 11km, εκτός κατοικημένων περιοχών σε οδούς καλής βατότητας. Σύμφωνα με το 

τιμολόγιο του πίνακα 5.1 προκύπτουν: 

 Δαπάνη μεταφοράς πλεοναζόντων υλικών και των προϊόντων καθαιρέσεων 

σκυροδεμάτων και ασφαλτικών στρώσεων: 

Δ1 = 25 × 0,19 €/m3 = 4,75 €/m3 

 Δαπάνη μεταφοράς θραυστών υλικών:  

Δ2 = 11 × 0,19 €/m3 = 2,09 €/m3 
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4.2. ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
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 προϊόντων 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 5.2 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. 

 

Πίνακας 4.2: Υπολογισμός δαπάνης εναλλακτικής διαχείρισης 

Κατηγορία 
αποβλήτων 

Όγκος Ειδικό 
βάρος 

Όγκος Εισφορά Τελική 
εισφορά 

Σύνολο με 
στρογγυλοποίηση 

 (m
3
) (tn/m

3
) (tn) (€/tn) (€) (€) 

Άσφαλτος – 

προϊόντα 

εκσκαφής 

2.636,29 2,40 6.327,10 3,02 19.107,83 19.200,00 

 

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). 

http://www.anakem.gr/images/banners/EGKIKLIOS15.pdf
http://www.anakem.gr/
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4.3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 6.162.800,00 Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

 Δαπάνη Εργασιών : 3.832.210,60 Ευρώ 

 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (18%) :  689.797,91 Ευρώ 

 Απρόβλεπτα (9%) :  406.980,77 Ευρώ 

 Απολογιστικά:      19.200,00 Ευρώ 

 Γενικά έξοδα και Όφελος Απολογιστικών      3.456,00 Ευρώ 

 Αναθεώρηση :      18.354,72 Ευρώ 

 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%):  1.192.800,00 Ευρώ 

Ο καθορισμός των τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη 

ολοκλήρωση του έργου, παρατίθενται στο τεύχος του Τιμολογίου της μελέτης. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ 
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Πίνακας 1.1: Εσωτερικό δίκτυο Παλατιτσίων - Υδραυλικός έλεγχος τμήματος 

συλλεκτήρα 1ΑΑ 

Φρεάτιο 
ανάντη 

Φρεάτιο 
κατάντη 

Εγκεκριμένη μελέτη Υδραυλικός έλεγχος 

Διάμετρος 
αγωγού 
uPVC 

Ποσοστό 
πλήρωσης 

Διάμετρος αγωγού 
δομημένου 
τοιχώματος 

Ποσοστό 
πλήρωσης 

1AA30 1AA31 Ø200 0.33 Ø200 0,44 

1AA31 1AA32 Ø200 0.29 Ø200 0,38 

1AA32 1AA33 Ø200 0.33 Ø200 0,43 

1AA33 1AA34 Ø200 0.33 Ø200 0,44 

1AA34 1AA35 Ø200 0.34 Ø200 0,45 

1AA35 1AA36 Ø200 0.34 Ø200 0,46 

1AA36 1AA37 Ø200 0.34 Ø200 0,46 

1AA37 1AA38 Ø200 0.34 Ø200 0,46 

1AA38 1AA39 Ø315 0.25 Ø315 0,34 

Πίνακας 1.2: Εσωτερικό δίκτυο Παλατιτσίων - Υδραυλικός έλεγχος τμήματος 

συλλεκτήρα 3ΑΑ 

Φρεάτιο 
ανάντη 

Φρεάτιο 
κατάντη 

Εγκεκριμένη μελέτη Υδραυλικός έλεγχος 

Διάμετρος 
αγωγού 
uPVC 

Ποσοστό 
πλήρωσης 

Διάμετρος αγωγού 
δομημένου 
τοιχώματος 

Ποσοστό 
πλήρωσης 

3AA21 3AA22 Ø315 0.33 Ø315 0,47 

3AA22 3AA23 Ø315 0.32 Ø315 0,45 

3AA23 3AA24 Ø315 0.30 Ø315 0,42 

3AA24 3AA25 Ø315 0.20 Ø315 0,27 

3AA25 3AA26 Ø315 0.18 Ø315 0,25 

3AA26 3AA27 Ø315 0.30 Ø315 0,41 

3AA27 1AA38 Ø315 0.18 Ø315 0,24 

Πίνακας 1.3: Εσωτερικό δίκτυο Παλατιτσίων - Υδραυλικός έλεγχος συλλεκτήρα 34ΑΑ 

Φρεάτιο 
ανάντη 

Φρεάτιο 
κατάντη 

Εγκεκριμένη μελέτη Υδραυλικός έλεγχος 

Διάμετρος 
αγωγού 
uPVC 

Ποσοστό 
πλήρωσης 

Διάμετρος αγωγού 
δομημένου 
τοιχώματος 

Ποσοστό 
πλήρωσης 

34AA1 34AA2 Ø315 0,31 Ø315 0,44 

34AA2 34AA3 Ø315 0,31 Ø315 0,44 

34AA3 34AA4 Ø315 0,32 Ø315 0,44 

34AA4 3AA21 Ø315 0,31 Ø315 0,43 
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Πίνακας 1.4: Υδραυλικός έλεγχος αγωγού Παλατίτσια – Ε.Ε.Λ. 

Φρεάτιο 
ανάντη 

Φρεάτιο 
κατάντη 

Εγκεκριμένη μελέτη Υδραυλικός έλεγχος Τροποποίηση αγωγών 

Διάμετρος 
αγωγού 
uPVC 

Ποσοστό 
πλήρωσης 

Διάμετρος 
αγωγού 

δομημένου 
τοιχώματος 

Ποσοστό 
πλήρωσης 

Νέα 
διάμετρος 
αγωγού 

δομημένου 
τοιχώματος 

Ποσοστό 
πλήρωσης 

ΑΑ39 KAA1 Ø315 0.28 Ø315 0,35 Ø315 0,35 

KAA1 KAA2 Ø315 0.27 Ø315 0,34 Ø315 0,34 

KAA2 KAA3 Ø315 0.31 Ø315 0,39 Ø315 0,39 

KAA3 KAA4 Ø315 0.28 Ø315 0,35 Ø315 0,35 

KAA4 KAA5 Ø315 0.28 Ø315 0,35 Ø315 0,35 

KAA5 KAA6 Ø315 0.27 Ø315 0,34 Ø315 0,34 

KAA6 KAA7 Ø315 0.28 Ø315 0,35 Ø315 0,35 

KAA7 KAA8 Ø315 0.28 Ø315 0,35 Ø315 0,35 

KAA8 KAA9 Ø315 0.37 Ø315 0,48 Ø315 0,48 

KAA9 KAA10 Ø315 0.28 Ø315 0,36 Ø315 0,36 

KAA10 KAA11 Ø315 0.27 Ø315 0,35 Ø315 0,35 

KAA11 KAA12 Ø315 0.29 Ø315 0,37 Ø315 0,37 

KAA12 KAA13 Ø315 0.30 Ø315 0,39 Ø315 0,39 

KAA13 KAA14 Ø315 0.26 Ø315 0,33 Ø315 0,33 

KAA14 KAA15 Ø315 0.26 Ø315 0,33 Ø315 0,33 

KAA15 KAA16 Ø315 0.34 Ø315 0,43 Ø315 0,43 

KAA16 KAA17 Ø315 0.37 Ø315 0,48 Ø315 0,48 

KAA17 KAA18 Ø315 0.29 Ø315 0,37 Ø315 0,37 

KAA18 KAA19 Ø315 0.30 Ø315 0,38 Ø315 0,38 

KAA19 KAA20 Ø315 0.29 Ø315 0,36 Ø315 0,36 

KAA20 KAA21 Ø315 0.28 Ø315 0,35 Ø315 0,35 

KAA21 KAA22 Ø315 0.29 Ø315 0,37 Ø315 0,37 

KAA22 KAA23 Ø315 0.29 Ø315 0,36 Ø315 0,36 

KAA23 KAA24 Ø315 0.35 Ø315 0,45 Ø315 0,45 

KAA24 KAA25 Ø315 0.38 Ø315 0,49 Ø315 0,49 

KAA25 KAA26 Ø315 0.49 Ø315 0,66 Ø400 0,45 

KAA26 KAA27 Ø315 0.50 Ø315 0,67 Ø400 0,45 

KAA27 KAA28 Ø315 0.51 Ø315 0,68 Ø400 0,46 

KAA28 KAA29 Ø315 0.50 Ø315 0,67 Ø400 0,45 

KAA29 KAA30 Ø315 0.51 Ø315 0,68 Ø400 0,46 

KAA30 KAA31 Ø315 0.51 Ø315 0,68 Ø400 0,46 

KAA31 KAA32 Ø315 0.50 Ø315 0,67 Ø400 0,45 

KAA32 KAA33 Ø315 0.50 Ø315 0,67 Ø400 0,45 

KAA33 KAA34 Ø315 0.50 Ø315 0,67 Ø400 0,45 

KAA34 KAA35 Ø315 0.50 Ø315 0,67 Ø400 0,45 

KAA35 KAA36 Ø315 0.51 Ø315 0,68 Ø400 0,46 

KAA36 KAA37 Ø315 0.51 Ø315 0,68 Ø400 0,46 

KAA37 KAA38 Ø315 0.38 Ø315 0,49 Ø400 0,34 

KAA38 KAA39 Ø315 0.28 Ø315 0,35 Ø400 0,26 

KAA39 KAA40 Ø315 0.46 Ø315 0,60 Ø400 0,41 
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Φρεάτιο 
ανάντη 

Φρεάτιο 
κατάντη 

Εγκεκριμένη μελέτη Υδραυλικός έλεγχος Τροποποίηση αγωγών 

Διάμετρος 
αγωγού 
uPVC 

Ποσοστό 
πλήρωσης 

Διάμετρος 
αγωγού 

δομημένου 
τοιχώματος 

Ποσοστό 
πλήρωσης 

Νέα 
διάμετρος 
αγωγού 

δομημένου 
τοιχώματος 

Ποσοστό 
πλήρωσης 

KAA40 KAA41 Ø315 0.45 Ø315 0,59 Ø400 0,41 

KAA41 KAA42 Ø315 0.40 Ø315 0,52 Ø400 0,36 

KAA42 KAA43 Ø315 0.46 Ø315 0,60 Ø400 0,41 

KAA43 KAA44 Ø315 0.23 Ø315 0,29 Ø400 0,21 

KAA44 KAA45 Ø315 0.31 Ø315 0,39 Ø400 0,28 

KAA45 KAA46 Ø315 0.32 Ø315 0,41 Ø400 0,30 

KAA46 KAA47 Ø315 0.34 Ø315 0,43 Ø400 0,31 

KAA47 KAA48 Ø315 0.42 Ø315 0,54 Ø400 0,38 

KAA48 KAA49 Ø315 0.28 Ø315 0,35 Ø400 0,25 

KAA49 KAA50 Ø315 0.31 Ø315 0,39 Ø400 0,28 

KAA50 KAA51 Ø315 0.31 Ø315 0,39 Ø400 0,28 

KAA51 KAA52 Ø315 0.30 Ø315 0,38 Ø400 0,28 

KAA52 KAA53 Ø315 0.31 Ø315 0,40 Ø400 0,29 

KAA53 KAA54 Ø315 0.34 Ø315 0,43 Ø400 0,31 

KAA54 KAA55 Ø315 0.34 Ø315 0,43 Ø400 0,31 

KAA55 KAA56 Ø315 0.32 Ø315 0,40 Ø400 0,29 

KAA56 KAA57 Ø315 0.33 Ø315 0,42 Ø400 0,30 

KAA57 KAA58 Ø315 0.35 Ø315 0,44 Ø400 0,32 

KAA58 KAA59 Ø315 0.38 Ø315 0,49 Ø400 0,35 

KAA59 KAA60 Ø315 0.34 Ø315 0,43 Ø400 0,31 

KAA60 KAA61 Ø315 0.35 Ø315 0,45 Ø400 0,32 

KAA61 KAA62 Ø315 0.42 Ø315 0,55 Ø400 0,38 

KAA62 KAA63 Ø315 0.43 Ø315 0,57 Ø400 0,39 

KAA63 KAA64 Ø315 0.37 Ø315 0,48 Ø400 0,34 

KAA64 KAA65 Ø315 0.46 Ø315 0,60 Ø400 0,41 

KAA65 KAA66 Ø315 0.46 Ø315 0,61 Ø400 0,42 

KAA66 KAA67 Ø315 0.46 Ø315 0,61 Ø400 0,42 

KAA67 KAA68 Ø315 0.45 Ø315 0,58 Ø400 0,40 

KAA68 KAA69 Ø315 0.46 Ø315 0,61 Ø400 0,42 

KAA69 KAA70 Ø315 0.46 Ø315 0,61 Ø400 0,42 

KAA70 KAA71 Ø315 0.47 Ø315 0,62 Ø400 0,42 

KAA71 KAA72 Ø315 0.47 Ø315 0,62 Ø400 0,42 

KAA72 KAA73 Ø315 0.46 Ø315 0,61 Ø400 0,42 

KAA73 KAA74 Ø315 0.46 Ø315 0,60 Ø400 0,42 

KAA74 KAA75 Ø315 0.46 Ø315 0,61 Ø400 0,42 

KAA75 KAABIOL Ø315 0.46 Ø315 0,60 Ø400 0,41 



ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελ.4/4 

Πίνακας 1.5: Υδραυλικός έλεγχος τμήματος συλλεκτήρα 1ΑΑ εσωτερικού δικτύου 

Βεργίνας 

Φρεάτιο 
ανάντη 

Φρεάτιο 
κατάντη 

Εγκεκριμένη μελέτη Υδραυλικός έλεγχος 

Διάμετρος 
αγωγού 
uPVC 

Ποσοστό 
πλήρωσης 

Διάμετρος αγωγού 
δομημένου 
τοιχώματος 

Ποσοστό 
πλήρωσης 

1AA35 1AA36 Ø200 0,40 Ø200 0,49 

1AA36 1AA37 Ø200 0,31 Ø200 0,38 

1AA37 1AA38 Ø200 0,34 Ø200 0,42 

1AA38 1AA39 Ø250 0,29 Ø250 0,37 

1AA39 1AA40 Ø250 0,38 Ø250 0,50 

1AA40 ANTL Ø250 0,30 Ø250 0,38 

Πίνακας 1.6: Υδραυλικός έλεγχος αγωγού μουσείο – αντλιοστάσιο Βεργίαςν 

Φρεάτιο 
ανάντη 

Φρεάτιο 
κατάντη 

Εγκεκριμένη μελέτη Υδραυλικός έλεγχος 

Διάμετρος 
αγωγού 
uPVC 

Ποσοστό 
πλήρωσης 

Διάμετρος αγωγού 
δομημένου 
τοιχώματος 

Ποσοστό 
πλήρωσης 

Μ1 Μ2 Ø200 0,33 Ø200 0,44 

Μ2 Μ3 Ø200 0,31 Ø200 0,42 

Μ3 Μ4 Ø200 0,31 Ø200 0,41 

Μ4 Μ5 Ø200 0,34 Ø200 0,45 

Μ5 Μ6 Ø200 0,30 Ø200 0,39 

Μ6 Μ7 Ø200 0,35 Ø200 0,48 

Μ7 Μ8 Ø200 0,35 Ø200 0,47 

Πίνακας 1.7: Υδραυλικός έλεγχος αγωγού διάθεσης 

Φρεάτιο 
ανάντη 

Φρεάτιο 
κατάντη 

Εγκεκριμένη μελέτη Υδραυλικός έλεγχος 

Διάμετρος 
αγωγού 
uPVC 

Ποσοστό 
πλήρωσης 

Διάμετρος αγωγού 
δομημένου 
τοιχώματος 

Ποσοστό 
πλήρωσης 

D1 D2 Ø315 0,09 Ø315 0,11 

D2 D3 Ø315 0,08 Ø315 0,10 

D3 D4 Ø315 0,08 Ø315 0,11 

D4 D5 Ø315 0,08 Ø315 0,10 

D5 D6 Ø315 0,08 Ø315 0,11 

D6 D7 Ø315 0,08 Ø315 0,10 

D7 D8 Ø315 0,08 αØ315 0,11 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΓΩΓΩΝ 

ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 



«Β1» 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

Φ200 - SN8 





«Β2» 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

Φ250 – SN8 





«Β3» 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

Φ315 – SN8 





«Β4» 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

Φ400 – SN16 
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