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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης του έργου: 

«Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής 

κατάστασης των οικισμών Νικομηδινού και Στίβου της Δημοτικής Ενότητας 

Απολλωνίας Δήμου Βόλβης», που υπογράφηκε στις 17/11/2017 μεταξύ του συντάξαντα, 

κου Ταγρέ Νικολάου, Πολιτικού Μηχανικού και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και  

Αποχέτευσης του Δήμου Βόλβης. Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά ειδικότερα την κατασκευή 

εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από υφιστάμενη γεώτρηση κοντά στην περιοχή Σχολάρι έως 

την Υφιστάμενη Δεξαμενή του οικισμού Νικομηδινού.   

 Αντικείμενο της παρούσας οριστικής μελέτης αποτελεί η μεταφορά νερού από την 

υφιστάμενη γεώτρηση νότια του οικισμού Σχολάρι, στην Υφιστάμενη Δεξαμενή του οικισμού 

Νικομηδινού, συνολικής επιφάνειας 126,45m2, ( χωρίς τον συνυπολογισμό του χώρου του 

βανοστασίου της) και συνολικής χωρητικότητας περίπου 300 μ3. Η μεταφορά του ύδατος θα 

γίνει μέσω ενός νέου καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης, μήκους 4.697,88m, διαμέτρου 

D140mm και κλάσης 20atm και 16atm, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οποίου 

καθορίστηκαν για τη μέγιστη ημερήσια παροχή σχεδιασμό 40ετίας. 

  Το προτεινόμενο νέο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης μεταφοράς νερού περιλαμβάνει τα εξής 

υδραυλικά στοιχεία: 

 Την υφιστάμενη εντός οικίσκου γεώτρηση, πλησίον οικισμού Σχολαρίου, που θα 

χρησιμοποιηθεί ως υδρευτική. Η γεώτρηση αυτή αναβαθμίζεται με σκοπό την 

υδροδότηση της υφιστάμενης δεξαμενής του οικισμού Νικομηδινού, αλλά και την 

κάλυψη των αναγκών πυρόσβεσης. Επίσης κατασκευάζεται μία νέα δεξαμενή 

εξισορρόπησης, συνολικής επιφάνειας 12,83μ2  σε κάτοψη και συνολικής 

χωρητικότητας περίπου 27,08μ3. Η νέα αυτή δεξαμενή χωροθετείται δίπλα στην 

υφιστάμενη γεώτρηση σε απόσταση 1,00μ. Η Δεξαμενή υδροδοτείται από την 

υφιστάμενη διανοιγμένη γεώτρηση (σε βάθος 20μ. περίπου), μέσω της νέας 

τοποθετούμενης υποβρύχιας αντλίας βαθέων φρεάτων με υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα 

και καλώδιο τροφοδοσίας και την κατάλληλη συνδεσμολογία. Από την νέα δεξαμενή, 

μέσω δύο ανεξάρτητων αγωγών και δύο νέων αντλητικών συγκροτημάτων, που 

τοποθετούνται εντός του υφιστάμενου οικίσκου της γεώτρησης, υδροδοτείται αντίστοιχα 

η υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού Νικομηδινού και καλύπτονται οι ανάγκες 

πυρόσβεσης της περιοχής. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται λεπτομερέστατα στο 

Σχέδιο ΥΔΡ.7 της Υδραυλικής μελέτης. 
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 Τον καταθλιπτικό αγωγό από υλικό PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου D140mm, κλάσης 

20atm και μήκους 2.677,31m από την έξοδό του από την υφιστάμενη γεώτρηση 

πλησίον του οικισμού Σχολαρίου έως το σημείο αλλαγής κλάσης  του (Κόμβος 

Α.0.145).  

 Τον καταθλιπτικό αγωγό από υλικό PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου D140mm, κλάσης 

16atm και μήκους 2.020,57m από το σημείο αλλαγής της κλάσης του (Κόμβος 

Α.0.145) έως την Υφιστάμενη Δεξαμενή του οικισμού Νικομηδινού.  

 Την Υφιστάμενη δεξαμενή συνολικής χωρητικότητας, περίπου 300μ3, πλησίον του 

οικισμού Νικομηδινού και νότια αυτού. 
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2. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

2.1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ 

 
 Σύμφωνα με τις απογραφές της Ε.Σ.Υ.Ε. κατά τα  έτη 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 

και 2011 η πληθυσμιακή μεταβολή που σημειώθηκε στη Τοπική Κοινότητα Νικομηδινού 

(οικισμός Νικομηδινού) κατά τις τελευταίες δεκαετίες αναφέρεται στον Πίνακα 2.1 (Εξέλιξη 

Πληθυσμού του οικισμού Νικομηδινού από το 1951-2011) και είναι η εξής: 

 

Έτος 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

Πληθυσμός 
Νικομηδινού 

(κάτοικοι) 
817 824 621 564 643 561 512 

ε (%) μεταβολής 

δεκαετίας 
  0,001 -0,028 -0,00958 0,013 -0,014 -0,009 

Μέσο ε (%) 
μεταβολής 

-0,008 

 

Πίνακας 2.1: Εξέλιξη Πληθυσμού του οικισμού Νικομηδινού από το 1951-2011 

 

 Για τον υπολογισμό του πληθυσμού μελέτης του οικισμού Νικομηδινού, κατά το έτος 

στόχο 2058 (μετά από 40 χρόνια), χρησιμοποιείται η μέθοδος του ανατοκισμού, η οποία 

εκφράζεται από τις σχέσεις: 

 

(1 )n 0E E n  
   

Όπου: 

Εn →  Ο μελλοντικός πληθυσμός μετά από n έτη 

E0 → Ο σημερινός πληθυσμός (κατά το έτος της τελευταίας απογραφής) 

n → Τα χρόνια σχεδιασμού του δικτύου 

ε →  Το μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης του πληθυσμού, το οποίο δίνεται από   την 

παρακάτω σχέση:  

1
E

Ε
ε

12 tt

1

1

2 






















 

  

 Όπως γίνεται αντιληπτό από τον Πίνακα 2.1, το μέσο ποσοστό μεταβολής δεκαετίας (ε%) 

του πληθυσμού του Νικομηδινού κατά τις τελευταίες 6 δεκαετίες (1951-2011), ανέρχεται σε -

0,8%. Αναλύοντας προσεκτικότερα τα δημογραφικά στοιχεία του παραπάνω Πίνακα, 
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διακρίνεται ότι σε όλες τις δεκαετίες πλην της δεκαετίας 1981-1991, που παρουσιάστηκε 

μικρή μέση ετήσια αύξηση του πληθυσμού της τάξεως του 1,32 %, ο πληθυσμός του 

οικισμού παρουσιάζει φθίνουσα πορεία, με εντονότερη την τη δεκαετία 1961-1971 (με 

ποσοστό μείωσης του πληθυσμού της δεκαετίας αυτής → -2,8%). Επομένως ως μέσο 

ποσοστό ετήσιας αύξησης του πληθυσμού λαμβάνεται η τιμή 1% (για μικρές πόλεις 

επιλέγεται 0,5% -1%, σύμφωνα με το νομογράφημα 211/6 του τεύχους των Υδρεύσεων των 

Πανεπιστημιακών Σημειώσεων του καθηγητή κ. Ηρακλή Χατζηαγγέλου). Οπότε για το έτος 

2058 (σχεδιασμός δικτύου για διάρκεια «ζωής» 40 ετών) ο πληθυσμός σχεδιασμού 

προκύπτει, με  τη χρήση του τύπου του ανατοκισμού, ίσος με:  

 

Ε2053 ≈ 817 κάτοικοι 

 

2.2. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ 

 Το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Νικομηδινού σχεδιάζεται για να καλύψει το πλήθος των 

αναγκών του οικισμού (οικιακές καταναλώσεις και άρδευση κήπων). Ο προσδιορισμός της 

αναμενόμενης κατανάλωσης στο έτος στόχο 2058 είναι σημαντικός, αφού σε αυτόν 

βασίζονται όλοι οι υπολογισμοί για τον καθορισμό του είδους και των διαστάσεων του έργου. 

Για τον υπολογισμό της παροχής σχεδιασμού του οικισμού αυτού, χρησιμοποιούνται οι 

παρακάτω σχέσεις: 

 

Μέση ημερήσια κατανάλωση: 

EqQ 
  

Όπου: 

q → Η ημερήσια ειδική κατανάλωση για οικιακή κατανάλωση που λαμβάνεται ίση με: 

220 [lt / κάτοικο * ημέρα] (με βάση την Κ.Υ.Α. Δ11/Φ16/22-3-1991΅) 

 

q’ →  Η ημερήσια ειδική κατανάλωση – για άρδευση κήπων που λαμβάνεται ίση με: 

6 [lt / m2 * ημέρα]  

E  → Ο πληθυσμός του έτους στόχου για τον οικισμό 
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Μέγιστη ημερήσια παροχή:  

ημ ημ ημ

max max μεσQ Q   

 

Όπου: 

ημ

maxK
 → Ο συντελεστής αιχμής της ημερήσιας κατανάλωσης με βάση την 

Κ.Υ.Α.Δ11/Φ16/8500/22-3-1991 (η τιμή του καθορίζεται ίση με 1,5 όσον αφορά  στην οικιακή 

κατανάλωση και ίση με 1,0 όσον αφορά στην κατανάλωση για άρδευση κήπων). 

 

 Για τον υπολογισμό των υδατικών αναγκών υδροδότησης του οικισμού Νικομηδινού της 

Τοπικής Κοινότητας Νικομηδινού (κατοικίες, κήποι) η μέγιστη ημερήσια παροχή προκύπτει 

ίση με: 

. . .

max max. . . max.Q =Κ +Κ qημ ημ ημ

οικιακ οικιακ κηπων κηπων κηπωνxq xE x xA     (1) 

 

Όπου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω η ειδική κατανάλωση για άρδευση κήπων είναι: 

qκήπων =  6,0 [lt/ημερα*m2] 

 Λαμβάνεται υπόψη (από μελέτες ύδρευσης εξωτερικών δικτύων αντίστοιχων οικισμών), 

ότι στον οικισμό του Νικομηδινού αντιστοιχούν περίπου 3,00 κάτοικοι / ιδιοκτησία-κήπο, στην 

παρούσα χρονική περίοδο. Θεωρείται ότι κατά το έτος στόχο, η αναλογία αυτή δε θα 

μεταβληθεί. Επομένως για κάθε επιμέρους κατάσταση υδροδότησης προκύπτει:  

 

Κανονική Κατάσταση Λειτουργίας 

Από το λόγο: 

817 .

3 . /



 
 

 

προκύπτουν 817/3 = 272 ιδιοκτησίες-κήποι στην κανονική κατάσταση υδροδότησης (χωρίς 

πυρκαγιά). Θεωρώντας μία μέση επιφάνεια 100 m2 για κάθε κήπο, προκύπτει ότι η συνολική 

μελλοντική επιφάνεια κήπων στη χαμηλή ζώνη για άρδευση λαμβάνεται :  

Ακήπων = 272 x 100 = 27.200,00 m2.  

 

Επομένως η μέση ημερήσια κατανάλωση για άρδευση κήπων προκύπτει ίση με : 

Qκήπων  =  

2

2

6 * 27.200,00
=163.200 / .

. *

lt m
lt ημερ

ημερ m
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Άρα από τη σχέση (1) προκύπτει ότι: 

  

maxQ =ημ

1,5x
220 817 .

24 60 60sec .

ltx κατ

x x xκατ
+1,0x

2

2

6 27.200,00 .

24 60 60sec .

ltx m

x x xm
 =  

= 3,12 lt/sec + 1,89 lt /sec = 5,01 lt/sec 

 Όμως λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική αυτή κατανάλωση για απώλειες δικτύου 20%, η 

τελική παροχή σχεδιασμού του εξωτερικού ωθητικού αγωγού ύδρευσης θα είναι : 

 

 

 

 

Κατάσταση πυρκαγιάς 

 Για την αντιμετώπιση της περίπτωσης πυρκαγιάς για τον οικισμό Νικομηδινού απαιτείται 

να ληφθεί υπ’ όψη και η παροχή πυρκαγιάς για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου κινδύνου. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση λαμβάνεται ως παροχή πυρκαγιάς, τιμή ίση με 5 lt/sec, σύμφωνα 

και με τη βιβλιογραφία (Έντυπο 216/4 των Πανεπιστημιακών Σημειώσεων του τεύχους των 

Υδρεύσεων του καθηγητή κ. Ηρ. Χατζηαγγέλου) για μικρούς οικισμούς. Η παροχή αυτή 

θεωρείται ότι πρέπει να ικανοποιείται στο δίκτυο ανά πάσα στιγμή. Όποτε συνολικά για την 

κατάσταση πυρκαγίας η παροχή σχεδιασμού θα είναι: 

 

 

 

 Συνοψίζοντας λοιπόν για τις δύο αυτές καταστάσεις υδροδότησης και άρδευσης του 

οικισμού Νικομηδινού μέσω του νέου καταθλιπτικού εξωτερικού αγωγού, οι παροχές θα 

είναι: 

 Qολ.σχεδ. (ημ.max) 
 = 6,01 lt/sec. 

 Qολ.σχεδ. (ημ.max+πυρκ) 
 = 11,01 lt/sec. 

 

 Τονίζεται ότι για συντηρητικούς λόγους και όπως παρουσιάζεται στην Η/Μ Μελέτη, η 

διαστασιολόγηση του αντλητικού συγκροτήματος για τη μεταφορά του νερού από την Νέα 

Δεξαμενή εξισορρόπησης δίπλα στον υφιστάμενο οικίσκο της γεώτρησης μέχρι την 

υφιστάμενη Δεξαμενή του Νικομηδινού, πραγματοποιήθηκε με μέγιστη παροχή σχεδιασμού 

Q = 30m3/h, ενώ η διαστασιολόγηση της νέας αντλίας βαθέων φρεάτων που τοποθετείται 

εντός της υφιστάμενης σωληνωμένης γεώτρησης, σε βάθος περίπου 18,0μ. 

διαστασιολογήθηκε για μέγιστη παροχή σχεδιασμού Q = 75m3/h. Η διαφορά της παροχής 

maxQ =ημ

1,2 x 5,01 = 6,01 lt/sec 

max(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ)Q =ημ

max (ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ)Q +Qημ
6,01+5 =11,01 lt/sec 
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Q = 45,0m3/h αποτελεί την ποσότητα του νερού που αντλείται (και οδηγείται στην νέα 

δεξαμενή εξισορρόπησης) για την κάλυψη των αναγκών πυρόσβεσης της περιοχής.    
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΞΕΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 Ο νέος καταθλιπτικός αγωγός με συνολική παροχή 6,01 l/sec (κανονική λειτουργία) και 

11,01 l/sec (κατάσταση πυρκαγιάς) ξεκινάει από την υφιστάμενη Γεώτρηση κοντά στον 

οικισμό Σχολάρι και καταλήγει στην Υφιστάμενη Δεξαμενή του οικισμού Νικομηδινού. Το 

συνολικό μήκος του είναι 4.697,88m. Από τους υδραυλικούς υπολογισμούς που 

πραγματοποιήθηκαν προέκυψε, ότι η διάμετρος αγωγού είναι  Φ140mm, ενώ χωρίζεται σε 

δύο διαφορετικές κλάσεις, ξεκινώντας με 20atm (για μήκος αγωγού 2.677,31m) και 

συνεχίζοντας μετέπειτα 16atm (για μήκος αγωγού 2.020,57m). Το βάθος τοποθέτησης της 

άνω άντυγας του αγωγού είναι μεταβαλλόμενο και κυμαίνεται από 1,00m έως 2,90m. Το 

συνολικό βάθος σκάμματος τοποθέτησης του αγωγού κυμαίνεται αντίστοιχα από 1,29m έως 

3,19m. Σε γενικές γραμμές ο αγωγός ακολουθεί το ανάγλυφο και την κλίση του εδάφους 

πλην των θέσεων τοποθέτησης φρεατίων εξαερισμού και εκκένωσης, όπου τοποθετείται σε 

μεγαλύτερα βάθη για τη διαμόρφωση τοπικών μέγιστων και ελάχιστων σημείων.  

 

Στο σημείο εκκίνησης (Χ.Θ. 0+0,00μ.) ξεκινάει ο καταθλιπτικός αγωγός διαμέτρου 140mm 

από την υφιστάμενη αρδευτική γεώτρηση που θα χρησιμοποιηθεί ως υδρευτική και 

αρδευτική και εξέρχεται από αγροτεμάχιο χωροθέτησης του με κατεύθυνση εγκάρσια του 

υφιστάμενου ρέματος.  

 

Από τη Χ.Θ. 0+36,57μ. έως Χ.Θ. 0+108,16μ. ο αγωγός διέρχεται κατά μήκος μεγάλης 

έκτασης Ιρλανδικής Διάβασης από υφιστάμενο ρέμα, βόρεια της επαρχιακής οδού και 

πραγματοποιείται εγκιβωτισμός του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς νερού, από υλικό  PE 

100 3ης γενιάς, διαμέτρου 140mm, κλάσης 20atm, σε σκυρόδεμα σταθερού πάχους 30cm 

άνωθεν αυτού και πάχους 15cm κάτωθεν αυτού. Στην Χ.Θ. 0+108,16μ. εισέρχεται στην 

επαρχιακή οδό, την οποία συνεχίζει να  ακολουθεί παραλλήλως, κάτωθεν αυτής. 

 

Στην Χ.Θ. 0+81,14μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του καταθλιπτικού 

αγωγού, κλάσης 20atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 75,86μ.), τοποθετείται φρεάτιο 

εκκενωτή, για την εκκένωση του καταθλιπτικού αγωγού (με αγωγό πολυαιθυλενίου προς τον 

κατάλληλο αποδέκτη- ρέμα). 
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Στην Χ.Θ. 0+108,16μ. ο καταθλιπτικός αγωγός, κλάσης 20atm,  διέρχεται από φρεάτιο 

αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό ανάγλυφο στη θέση αυτή 

(με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 76,91μ.). 

 

Στην Χ.Θ. 0+146,61μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του καταθλιπτικού 

αγωγού, κλάσης 20atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 76,22μ.), τοποθετείται φρεάτιο 

εκκενωτή, για την εκκένωση του καταθλιπτικού αγωγού (χωρίς διαθέσιμο αποδέκτη). 

 

Στην Χ.Θ. 0+663,46μ. ο καταθλιπτικός αγωγός, κλάσης 20atm,  διέρχεται από φρεάτιο 

αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό ανάγλυφο στη θέση αυτή 

(με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 80,84μ.). 

 

Στην Χ.Θ. 1+139,30μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του καταθλιπτικού 

αγωγού, κλάσης 20atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 76,41μ.), τοποθετείται φρεάτιο 

εκκενωτή, για την εκκένωση του καταθλιπτικού αγωγού (χωρίς διαθέσιμο αποδέκτη). 

 

Στην Χ.Θ. 1+264,84μ. ο καταθλιπτικός αγωγός, κλάσης 20atm,  διέρχεται από φρεάτιο 

αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό ανάγλυφο στη θέση αυτή 

(με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 76,97μ.). 

 

Στην Χ.Θ. 1+305,77μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του καταθλιπτικού 

αγωγού, κλάσης 20atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 76,96μ.), τοποθετείται φρεάτιο 

εκκενωτή, για την εκκένωση του καταθλιπτικού αγωγού (χωρίς διαθέσιμο αποδέκτη). 

 

Στην Χ.Θ. 1+962,68μ. ο καταθλιπτικός αγωγός, κλάσης 20atm,  διέρχεται από φρεάτιο 

αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό ανάγλυφο στη θέση αυτή 

(με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 86,60μ.). 

 

Στην Χ.Θ. 2+108,60μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του καταθλιπτικού 

αγωγού, κλάσης 20atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 85,97μ.), τοποθετείται φρεάτιο 

εκκενωτή, για την εκκένωση του καταθλιπτικού αγωγού (χωρίς διαθέσιμο αποδέκτη). 

 

Στην Χ.Θ. 2+614,86μ. ο καταθλιπτικός αγωγός, κλάσης 20atm, διέρχεται από φρεάτιο 

αερεξαγωγού, λόγω τεχνητά διαμορφωμένου τοπικού μέγιστου σημείου αγωγού (με απόλυτο 
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υψόμετρο εδάφους 97,33μ.), για την κάλυψη της συνθήκης ελάχιστης απόστασης 600 έως 

700 μέτρων μεταξύ δύο φρεατίων αερεξαγωγών.  

 

Στην Χ.Θ. 2+635,87μ, δημιουργήθηκε τεχνητά χαμηλό σημείο στην μηκοτομή του 

καταθλιπτικού αγωγού, κλάσης 20atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 97,91μ.), λόγω 

διαμόρφωσης τοπικού μέγιστου σημείου του αγωγού στη Χ.Θ 2+619,12μ. Στη θέση αυτή 

τοποθετείται φρεάτιο εκκένωσης χωρίς διαθέσιμο αποδέκτη. 

 

Στην Χ.Θ. 2+677,31μ. ο καταθλιπτικός αγωγός με διάμετρο 140mm, αλλάζει κλάση από 

20atm σε 16atm, λόγω πτώσης ων διαθέσιμων πιεζομετρικών φορτίων. 

 

Από την Χ.Θ.3+248,09μ. έως Χ.Θ.3+270,91μ. πραγματοποιείται διέλευση του καταθλιπτικού 

αγωγού D140mm από PE 100 3ης γενιάς, κλάσης 16atm, κάτω από την παλαιά Εθνική οδό 

Θεσσαλονίκης – Καβάλας, με τη μέθοδο διάνοιξης μικροσήραγγας μέσω ωθούμενης 

συστοιχίας (Pipe Jacking), εντός χαλυβδοσωλήνα προστασίας, διαμέτρου D159mm, με 

πάχος τοιχώματος t=6,3mm και βάρος 23,8. Στη Χ.Θ. 3+252,36 θα διαμορφωθεί φρέαρ 

καθέλκυσης, ενώ στην  Χ.Θ.3+275,17μ θα διαμορφωθεί φρέαρ ανάκτησης.  

 

Στην Χ.Θ. 3+294,640μ. ο καταθλιπτικός αγωγός, κλάσης 16atm,  διέρχεται από φρεάτιο 

αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό ανάγλυφο στη θέση αυτή 

(με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 120,94μ.). 

 

Στην Χ.Θ. 3+336,98μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του καταθλιπτικού 

αγωγού, κλάσης 16atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 122,10μ.), τοποθετείται φρεάτιο 

εκκενωτή, για την εκκένωση του καταθλιπτικού αγωγού (χωρίς διαθέσιμο αποδέκτη). 

 

Στην Χ.Θ. 3+513,96μ. ο καταθλιπτικός αγωγός, κλάσης 16atm,  διέρχεται από φρεάτιο 

αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό ανάγλυφο στη θέση αυτή 

(με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 128,72μ.). 

 

Στην Χ.Θ. 3+550,14μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του καταθλιπτικού 

αγωγού, κλάσης 16atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 128,04μ.), τοποθετείται φρεάτιο 

εκκενωτή, για την εκκένωση του καταθλιπτικού αγωγού (με αγωγό πολυαιθυλενίου προς τον 

κατάλληλο αποδέκτη-ρέμα). 
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Από τη Χ.Θ. 3+550,14μ. έως Χ.Θ. 3+571,03μ. ο αγωγός διέρχεται κατά μήκος Ιρλανδικής 

Διάβασης από υφιστάμενο ρέμα και πραγματοποιείται εγκιβωτισμός του καταθλιπτικού 

αγωγού μεταφοράς νερού, από υλικό  PE 100 3ης γενιάς, διαμέτρου 140mm, κλάσης 16atm, 

σε σκυρόδεμα σταθερού πάχους 30cm άνωθεν αυτού και πάχους 15cm κάτωθεν αυτού. 

 

Από τη Χ.Θ. 3+685,84μ. έως Χ.Θ. 3+715,53μ. ο αγωγός διέρχεται κατά μήκος Ιρλανδικής 

Διάβασης από υφιστάμενο ρέμα και πραγματοποιείται εγκιβωτισμός του καταθλιπτικού 

αγωγού μεταφοράς νερού, από υλικό  PE 100 3ης γενιάς, διαμέτρου 140mm, κλάσης 16atm, 

σε σκυρόδεμα σταθερού πάχους 30cm άνωθεν αυτού και πάχους 15cm κάτωθεν αυτού. 

 

Στην Χ.Θ. 4+253,45μ. ο καταθλιπτικός αγωγός, κλάσης 16atm,  διέρχεται από φρεάτιο 

αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό ανάγλυφο στη θέση αυτή 

(με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 156,76μ.). 

 

Στην Χ.Θ. 4+290,67μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του καταθλιπτικού 

αγωγού, κλάσης 16atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 156,84μ.), τοποθετείται φρεάτιο 

εκκενωτή, για την εκκένωση του καταθλιπτικού αγωγού (με αγωγό πολυαιθυλενίου προς τον 

κατάλληλο αποδέκτη-ρέμα). 

 

Από τη Χ.Θ. 4+298,52μ. έως Χ.Θ. 4+322,37μ. ο αγωγός διέρχεται κατά μήκος Ιρλανδικής 

Διάβασης από υφιστάμενο ρέμα και πραγματοποιείται εγκιβωτισμός του καταθλιπτικού 

αγωγού μεταφοράς νερού, από υλικό  PE 100 3ης γενιάς, διαμέτρου 140mm, κλάσης 16atm, 

σε σκυρόδεμα σταθερού πάχους 30cm άνωθεν αυτού και πάχους 15cm κάτωθεν αυτού. 

 

Στην Χ.Θ. 4+380,71μ. ο καταθλιπτικός αγωγός, κλάσης 16atm,  διέρχεται από φρεάτιο 

αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό ανάγλυφο στη θέση αυτή 

(με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 159,07μ.). 

 

Στην Χ.Θ. 4+549,32μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του καταθλιπτικού 

αγωγού, κλάσης 16atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 156,16μ.), τοποθετείται φρεάτιο 

εκκενωτή, για την εκκένωση του καταθλιπτικού αγωγού (με αγωγό πολυαιθυλενίου προς τον 

κατάλληλο αποδέκτη-ρέμα). 
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Από τη Χ.Θ. 4+549,32μ. έως Χ.Θ. 4+582,20μ. ο αγωγός διέρχεται κατά μήκος Ιρλανδικής 

Διάβασης από υφιστάμενο ρέμα και πραγματοποιείται εγκιβωτισμός του καταθλιπτικού 

αγωγού μεταφοράς νερού, από υλικό  PE 100 3ης γενιάς, διαμέτρου 140mm, κλάσης 16atm, 

σε σκυρόδεμα σταθερού πάχους 30cm άνωθεν αυτού και πάχους 15cm κάτωθεν αυτού. 

 

Στην Χ.Θ. 4+697,88 ο αγωγός Β5 καταλήγει στην Υφιστάμενη Δεξαμενή του Νικομηδινού, 

συνολικής χωρητικότητας περίπου 300m3, με ελεύθερη στάθμη ύδατος 185,45μ.  

3.2. ΤΑΦΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 

3.2.1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΦΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 Όπως απεικονίζεται και στο συνημμένο σχέδιο τυπικών ορυγμάτων των εξωτερικών 

αγωγών ΥΔΡ.4 και στο Σχήμα 3.1 που ακολουθεί, το πλάτος της τάφρου τοποθέτησης των 

αγωγών διαμορφώνεται ανάλογα με το βάθος εκσκαφής και τη διάμετρο του αγωγού, με 

κύριο μέλημα τη διατήρηση της ελάχιστης απόστασης του 1,00μ. από την τελική στάθμη της 

ερυθράς έως την άνω άντυγα του αγωγού. Τα βάθη εκσκαφής κυμαίνονται από 1,29μ. 

(αγωγός Φ140mm, κλάσης 20atm) έως 3,19μ (Φ140mm, κλάσης 16atm). Τα πλάτη 

εκσκαφής (που εξαρτώνται από τα βάθη εκσκαφής σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ) κυμαίνονται από 

0,80μ. (για βάθος εκσκαφής 1,25<Η≤1,75) έως 0,9μ. (για βάθος εκσκαφής 1,75<Η≤4,00). Σε 

περιπτώσεις τοποθέτησης φρεατίων εκκένωσης και εξαερισμού, καθώς και σε διελεύσεις 

από τεχνικά, ή για άλλους λόγους ομοιομορφοποίησης των μηκοτομικών κλίσεων των 

αγωγών, το βάθος εκσκαφής μεγαλώνει (ως επί τω πλείστων) ή μικραίνει (ανάλογα με τις 

τοπικές συνθήκες του εδαφικού ανάγλυφου) και καθορίζεται από τη μηκοτομική 

προσαρμογή. 

 

 Για βάθος σκάμματος από 1,25μ. έως 1,75μ. γίνεται αντιστήριξη των παρειών του αγωγού 

ύδρευσης με χρήση ξυλοζευγμάτων. 

 

 Για βάθος σκάμματος μεγαλύτερο των 1,75μ. γίνεται αντιστήριξη των παρειών του αγωγού 

με χρήση μεταλλικών πετασμάτων (Krings). 
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Σχήμα 3.1: Πίνακας κατηγοριοποίησης πλάτους ορυγμάτων εξωτερικών αγωγών συναρτήσει της 
διαμέτρου τους και του βάθους εκσκαφής 

 

3.2.2. ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 

 Υπάρχουν διαφοροποιήσεις των υλικών πλήρωσης σκάμματος ανάλογα με το είδος του 

δρόμου απ’ όπου διέρχεται κάθε φορά ο αγωγός. Τα είδη των δρόμων που συναντώνται 

είναι ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδός, χωματόδρομος/ χαλικόδρομος/χέρσο έδαφος (σε 

εντός και εκτός σχεδίου περιοχές), τσιμεντόδρομος και χωματόδρομος (εντός και εκτός 

σχεδίου περιοχές)/ τσιμεντόστρωτες Ιρλανδικές διαβάσεις ρέματος.  

 Στα τμήματα οδού με χωματόδρομο, χαλικόδρομο ή χέρσο έδαφος εντός οικισμού, για την 

πλήρωση του σκάμματος χρησιμοποιούνται: άμμος (εγκιβωτισμός του αγωγού σε στρώση 

άμμου 15εκ. κάτω από τον αγωγό και 30εκ. πάνω από αυτόν), επίχωση με θραυστό υλικό 

λατομείου 3Α, έως την τελική στάθμη αποκατάστασης της οδού, όπως απεικονίζεται στο 

σχήμα 3.2.  

 Στα τμήματα οδού με χωματόδρομο, χαλικόδρομο ή χέρσο έδαφος σε εκτός σχεδίου 

περιοχή, για την πλήρωση του σκάμματος χρησιμοποιούνται: άμμος (εγκιβωτισμός του 

αγωγού σε στρώση άμμου 15εκ. κάτω από τον αγωγό και 30εκ. πάνω από αυτόν), επίχωση 

με προϊόντα εκσκαφής με αυξημένες απαιτήσεις συμπύκνωσης μέχρι 20cm από την τελική 

στάθμη της ερυθράς της οδού. Στη συνέχεια τοποθετείται στρώση πάχους 20εκ από 

θραυστό υλικό λατομείου 3Α, έως την τελική στάθμη αποκατάστασης της οδού, όπως 

απεικονίζεται στο σχήμα 3.3.  
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Σχήμα 3.2: Τυπική διατομή ορυγμάτων καταθλιπτικού αγωγού σε χωματόδρομο – χαλικόδρομο – 
χέρσο έδαφος εντός οικισμού 
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Σχήμα 3.3: Τυπική διατομή ορυγμάτων καταθλιπτικού αγωγού σε χωματόδρομο – χαλικόδρομο – 
χέρσο έδαφος εκτός οικισμού 

 

 Σε ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδό για την πλήρωση του σκάμματος χρησιμοποιούνται: 

άμμος (εγκιβωτισμός του αγωγού σε στρώση άμμου 15 εκ κάτω από τον αγωγό και 30εκ. 

πάνω από αυτόν), επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου 3Α μέχρι 55εκ., από την τελική 

στάθμη αποκατάστασης της οδού (μέχρι δηλαδή των στρώσεων οδοστρωσίας). Στη συνέχεια 

τοποθετείται, 1η  στρώση Υπόβασης (ΕΤΕΠ 05-03-03-00 πρώην Π.Τ.Π. Ο-150) πάχους 

10εκ., 2η στρώση Υπόβασης (ΕΤΕΠ 05-03-03-00 πρώην Π.Τ.Π. Ο-150) πάχους 10εκ. 1η  

στρώση βάσης (ΕΤΕΠ 05-03-03-00 πρώην Π.Τ.Π. Ο-155) πάχους 10εκ., 2η  στρώση βάσης 

(ΕΤΕΠ 05-03-03-00 πρώην Π.Τ.Π. Ο-155) πάχους 10εκ., ασφαλτική προεπάλειψη (ΕΤΕΠ 

05-03-11-01 πρώην Π.Τ.Π. Α201), ασφαλτική στρώση βάσης (ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πρώην 

Π.Τ.Π. Α260) πάχους 5εκ., ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ασφαλτικό διάλυμα τύπου 

ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτος ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης),1η ασφαλτική 

στρώση κυκλοφορίας (ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πρώην Π.Τ.Π. Α265) πάχους 5εκ., ασφαλτική 

συγκολλητική επάλειψη και 2η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πρώην 

Π.Τ.Π. Α265) πάχους 5εκ. μέχρι την τελική στάθμη αποκατάστασης της οδού. Όλες οι 
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παραπάνω στρώσεις αποκατάστασης του ορύγματος τοποθέτησης αγωγού σε 

ασφαλτόδρομο επαρχιακής οδού, απεικονίζονται στο σχήμα 3.4 που ακολουθεί. 

 

Σχήμα 3.4: Τυπική διατομή ορυγμάτων καταθλιπτικού αγωγού σε ασφαλτοστρωμένη οδό (εντός και 
εκτός οικισμού) 

 
 

  Σε τσιμεντόστρωτες οδούς εντός σχεδίου περιοχής και εκτός οικισμού, για την 

πλήρωση του σκάμματος χρησιμοποιούνται: άμμος (εγκιβωτισμός του αγωγού σε στρώση 

άμμου 15 εκ κάτω από τον αγωγό και 30εκ. πάνω από αυτόν), επίχωση με θραυστό υλικό 

λατομείου 3Α μέχρι 20cm, από την τελική στάθμη αποκατάστασης της οδού. Στη συνέχεια 

τοποθετείται 1 στρώση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 πάχους 20εκ. οπλισμένο με 2 

πλέγματα κατηγορίας Τ131. 

Όλες οι παραπάνω στρώσεις αποκατάστασης του ορύγματος τοποθέτησης αγωγού σε 

τσιμεντόδρομο, απεικονίζονται στο σχήμα 3.5 που ακολουθεί: 
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Σχήμα 3.5: Τυπική διατομή ορυγμάτων εξωτερικού αγωγού ύδρευσης σε τσιμεντόστρωτη οδό (εντός 

σχεδίου περιοχές και εκτός σχεδίου περιοχές) 

 

 Στις θέσεις που ο καταθλιπτικός αγωγός διέρχεται από υφιστάμενο ρέμα, (βαθύ ρέμα) 

πραγματοποιείται εγκιβωτισμός του σε οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με την 

κατασκευαστική λεπτομέρεια που επισυνάπτεται στο σχέδιο ΥΔΡ.4. Ο αγωγός εγκιβωτίζεται, 

σε σκυρόδεμα, πάχους 30cm άνωθεν του βαρυτικού αγωγού, πάχους 15cm κάτωθεν αυτού 

και πλάτους όσο το πλάτος του σκάμματος. Τα μήκη του αγωγού που εγκιβωτίζονται και οι 

αντίστοιχοι κόμβοι του φαίνονται στον Πίνακα 3.1: 

 

ΚΟΜΒΟΙ ΕΓΚΥΒΩΤΙΣΜΕΝΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ 

ΜΗΚΟΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ 

(m) 

Α.0.3- Α.0.9 71,591 

Α.0.190- Α.0.191 20,894 

Α.0.198- Α.0.200 29,697 

Α.0.232- Α.0.235 23,845 

Α.0.250- Α.0.254 32,883 

 

Πίνακας 3.1: Μήκη αγωγού που εγκιβωτίζονται και οι αντίστοιχοι κόμβοι του. 
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 Ο εγκιβωτισμός του αγωγού πραγματοποιείται σε οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας 

C12/15, για την αποφυγή της ανύψωσης του λόγω της συγκέντρωσης των ομβρίων υδάτων 

στην περιοχή του ρέματος. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο σχήμα 3.6 που ακολουθεί. 

 

 

Σχήμα 3.6: Όρυγμα εγκατάστασης καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς νερού κατά τη διέλευση από 
Ιρλανδική διάβαση  ρέματος, με εγκιβωτισμό του αγωγού σε σκυρόδεμα, κάτωθεν του ρέματος, πάχους 

15 cm κάτωθεν του αγωγού και 30cm άνωθεν του.  

 

 Στη συνέχεια παρατίθενται οι τυπικές διατομές αντιστήριξης των παρειών του σκάμματος 

με ξυλοζευγμάτα και Krings (Σχήμα 3.7). 

 

Σχήμα 3.7: Τυπικές διατομές αντιστήριξης ορυγμάτων αγωγού ύδρευσης  
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3.3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 Ο καταθλιπτικός αγωγός του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, θα αποτελείται από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς κλάσης 20atm. και 16atm., 

συνδεμένους μεταξύ τους και στα φρεάτια με αυτογενή συγκόλληση. Ο αγωγός έχει 

διάμετρο D140mm, με κλάση 20atm από τους κόμβους Α.0.0 έως Α.0.145 και με κλάση 

16atm από τους κόμβους Α.0.145 έως Α.0.262. Στους σωλήνες αυτούς περιορίζεται η 

είσοδος υπόγειων νερών και επιπρόσθετα αντέχουν ικανοποιητικά σε μηχανικές κρούσεις και 

πιέσεις. Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι σωλήνες πολυαιθυλενίου είναι: 

 Μικρό βάρος 

 Μικρό κοστολόγιο μεταφορικών 

 Εύκολη εγκατάσταση στην τάφρο 

 Άριστες μηχανικές αντοχές 

 Λεία εσωτερική επιφάνεια – Μικρή απώλεια τριβών 

 Ικανοποιητική ευκαμψία 

 Απαλλαγή από την απόθεση και συσσώρευση στα τοιχώματα στερεών υπολειμμάτων 

και διαφόρων αλάτων κ.λ.π. 

 Αντοχή σε καταστροφή από ηλιακή ακτινοβολία, γιατί οι σωλήνες περιέχουν αιθάλη και 

κατάλληλα προστατευτικά πρόσθετα, ανάλογα με την χρήση τους. 

 

 Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) θα 

κατασκευασθούν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

3.4. ΦΡΕΑΤΙΑ 

3.4.1. ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ 

 Κατά μήκος του αγωγού μεταφοράς νερού του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, όπου 

απαιτείται, θα τοποθετηθούν φρεάτια με κατάλληλα εξαεριστικά για να αποφεύγεται η 

δημιουργία  θυλάκων αέρα.  Τα εξαεριστικά θα τοποθετηθούν στα σημεία όπου η 

μηκοτομή παρουσιάζει τοπικά μέγιστα υψόμετρα. Οι αερεξαγωγοί διπλής ενέργειας, 

τοποθετούνται πάνω από συστολικό ταυ, ειδικό συστολικό τεμάχιο, μέσω δικλείδας, με 

σκοπό τη σταδιακή απελευθέρωση του αέρα από το δίκτυο.  Η συνδεσμολογία εντός 

των φρεατίων και τα οικοδομικά χαρακτηριστικά αυτών παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

σχέδιο ΥΔΡ.6. Βάσει της υδραυλικής διάταξης εντός του φρεατίου προκύπτει ότι η 

απόσταση του εξωραχίου του αγωγού ύδρευσης εντός του φρεατίου εξαερισμού από 

την ερυθρά της οδού ανέρχεται σε 1,40μ.  
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 Επίσης κατά μήκος του αγωγού μεταφοράς νερού του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, 

θα τοποθετηθούν επίσης και φρεάτια με διατάξεις εκκένωσης και καθαρισμού, ώστε να 

αποφεύγεται η συγκέντρωση ξένων υλών (αλάτων, βακτηρίων κ.λ.π.). Θα 

τοποθετηθούν στα σημεία όπου η μηκοτομή παρουσιάζει τοπικά ελάχιστα υψόμετρα.  

 Τα φρεάτια καθαρισμού - εκκένωσης των εξωτερικών αγωγών ύδρευσης είτε θα 

εκκενώνονται ελεύθερα σε τοπικούς αποδέκτες (ρέματα) μέσω αγωγών εκκένωσης 

από πολυαιθυλένιο, εφόσον το επιτρέπει το εδαφικό ανάγλυφο της περιοχής 

τοποθέτησής του, είτε θα εκκενώνονται εντός του ιδίου του φρεατίου, με κατάλληλη 

διαμόρφωση εντός αυτού και δημιουργία υποβαθμισμένου κατά 30εκ. θαλάμου 

εκκένωσης, διαστάσεων σε κάτοψη 0,50μ. x 1,50μ. Επίσης αναφέρεται ότι σε όλα τα 

φρεάτια εκκένωσης κατά μήκος των αγωγών ύδρευσης, οι αποστάσεις του εξωραχίου 

των αγωγών από την ερυθρά της οδού λήφθηκε από 1,30μ. έως 2,90μ, ανάλογα με το 

τοπογραφικό υπόβαθρο και τη μηκοτομική κλίση των αγωγών. Ως εκ τούτου, όλα τα 

φρεάτια καθαρισμού θα φέρουν στην έξοδο μετά την δικλείδα, αγωγό εκκένωσης από 

πολυαιθυλένιο PE 3ης γενιάς, διαμέτρου D90mm και κλάσης 16 και 12,5atm που θα 

εκκενώνει, είτε εκτός του φρεατίου σε κατάλληλο αποδέκτη, είτε εντός. Η υδραυλική 

διάταξη εντός των φρεατίων εκκένωσης καθώς και τα οικοδομικά χαρακτηριστικά των 

φρεατίων παρουσιάζονται στα σχέδια ΥΔΡ.5.1-5.2 της παρούσας μελέτης.  

 Τα φρεάτια εξαερισμού και εκκένωσης είναι χυτά από οπλισμένο σκυρόδεμα, με πάχος 

τοιχωμάτων t=20cm. Οι εσωτερικές διαστάσεις των φρεατίων είναι: 

- Φρεάτια εξαερισμού 2,00(B1εσ) Χ2,00(B2εσ) Χ 2,00(Hεσ) (9 τεμάχια)  

- Φρεάτια καθαρισμού 2,00(B1εσ) Χ2,00(B2εσ) Χ 2,00(Hεσ) (10 τεμάχια)  

 

 Όλα τα παραπάνω φρεάτια είναι χυτά, και κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C25/30 και οπλισμό B500C. Στα φρεάτια αερεξαγωγού κατασκευάζεται λαιμός 

ύψους 5εκ. (άνωθεν της πλάκας επικάλυψης των φρεατίων) εσωτερικών διαστάσεων σε 

κάτοψη 2,00μ x 2,00m x 2,00m. Στα φρεάτια εκκένωσης του δικτύου και σύμφωνα με τα 

τυπικά σχέδια, κατασκευάζεται λαιμός κυμαινόμενου ύψους 0,16μ. – 1,46μ. (άνωθεν της 

πλάκας επικάλυψης των φρεατίων)  Σε όλα τα φρεάτια  τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθμίδες 

καθόδου σε αυτά, μήκους 0,375μ έκαστη και ανά αποστάσεις 0,30μ, καθ΄ ύψος των 

φρεατίων. Επίσης εσωτερικά των φρεατίων, κατασκευάζεται επίστρωση από πατητή 

τσιμεντοκονία πάχους 2εκ. Ακόμα τονίζεται ότι σε κάθε φρεάτιο τοποθετούνται 2 χυτοσιδηροί 

εξαεριστήρες DN100mm για τον εξαερισμό τους. Σε εσωτερική γωνία της βάσης των 

φρεατίων, κατασκευάζεται φρεάτιο αποστράγγισης 40εκ x40εκ. για την απορροή των υδάτων 

(σε περίπτωση διαρροής) εντός των φρεατίων.   
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 Τα πλαίσια και τα καλύμματα των φρεατίων θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος 

σφαιροειδούς γραφίτη – ductile iron). Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα συμφωνούν με 

το σύστημα ποιοτικής οργάνωσης του Διεθνούς Προτύπου ISO. Επίσης τα καλύμματα θα 

είναι κατηγορίας D400 με τετράγωνο πλαίσιο διαστάσεων τουλάχιστον 840x840χλστ. και με 

άνοιγμα καλύμματος 600 χλστ. Το βάρος του ζεύγους πλαισίου – καλύμματος θα είναι όχι 

μικρότερο από 65kg. 

 Η συνδεσμολογία εντός των φρεατίων (10 εκκενωτών και 9 αερεξαγωγών), οι διαστάσεις 

τους και η χωροθέτηση των εξαρτημάτων εντός αυτών (κομβολόγιο), απεικονίζονται 

λεπτομερώς στα σχέδια ΥΔΡ.5.1 -5.2, και ΥΔΡ.6 της παρούσας οριστικής υδραυλικής 

μελέτης.    
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4. ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

 Οι εσωτερικές πιέσεις των αγωγών δημιουργούν σε περιπτώσεις οριζοντίων και 

κατακόρυφων γωνιών απόκλισης των κόμβων, δυνάμεις εκτροπής. Για εσωτερική διάμετρο 

αγωγού Di και πίεση p, οι αξονικές δυνάμεις που αναπτύσσονται δίνονται από τη σχέση: 

P=p* Di
2*π/4                                                       (2) 

 

ενώ οι δυνάμεις εκτροπής υπολογίζονται από τη σχέση: 

S=2*sin(a/2)*P                                                     (3) 

Όπου: 

α → Η γωνία απόκλισης των αγωγών στον κόμβο. 

 

 Οι δυνάμεις εκτροπής διακρίνονται σε οριζόντιες SO και κατακόρυφες Sk. Σε περίπτωση 

δυνάμεων εκτροπής με κατακόρυφες δυνάμεις ομόσημες της βαρύτητας παραλαμβάνονται 

από αγκυρώσεις σκυροδέματος και μεταφέρονται στο έδαφος. Η αναπτυσσόμενη τάση 

εδάφους είναι σ = S/A, με Α την επιφάνεια σκυροδέματος που εφαρμόζεται η S. H σ πρέπει 

να είναι μικρότερη του 1,0Kp/cm2. 

 Σε περιπτώσεις δυνάμενων εκτροπής με κατακόρυφες δυνάμεις ετερόσημες της 

βαρύτητας παραλαμβάνονται από στηρίξεις σκυροδέματος βάρους 20% μεγαλύτερου της 

SK. Οι δυνάμεις εκτροπής S προκαλούν τάσεις σb στο σκυρόδεμα ίσες με σb = S/ 

(0,70*b*Do), όπου Do η εξωτερική διάμετρος του αγωγού. Η σb πρέπει να είναι μικρότερη των 

20 KP/cm2 λόγω της μη πλήρους σκληρύνσεως του σκυροδέματος τη στιγμή των δοκιμών.  

 Στην παρούσα μελέτη και όπως διαπιστώνεται από την οριζοντιογραφική και μηκοτομική 

χάραξη του καταθλιπτικού αγωγού, σώματα αγκύρωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15, τοποθετούνται σε περιπτώσεις οριζοντιογραφικής αλλαγής κατεύθυνσης 

των αγωγών και γενικά στις περιπτώσεις που η γωνία απόκλισης των αγωγών στον κόμβο 

είναι >30ο. Επομένως για τον προσδιορισμό του τύπου και των διαστάσεων των σωμάτων 

αγκύρωσης, θα υπολογιστούν οι δυνάμεις εκτροπής S σε 11 θέσεις κατά μήκος του 

καταθλιπτικού αγωγού. Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας προσδιορισμού των αξονικών 

δυνάμεων P (από τη σχέση (2)) και των οριζόντιων δυνάμεων εκτροπής S (από τη σχέση 

(3)) στις 11 προαναφερθείσες θέσεις οριζοντιογραφικής αλλαγής κατεύθυνσης του 

καταθλιπτικού αγωγού. Στον Πίνακα 4.1 παρατίθενται σε στήλες όλα τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του αγωγού σε κάθε επιμέρους θέση ελέγχου (εξωτερική διάμετρος, πάχος 

τοιχώματος, εσωτερική διάμετρος, κλάση αγωγού, γωνία απόκλισης στον κόμβο) καθώς και 

οι πιέσεις p (πιεζομετρικό φορτίο) σε κάθε θέση.  
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Κόμβοι 
αγκύρωσης 

Εξωτερική 
Διάμετρος 
Αγωγού 

(mm) 

Πάχος 
Τοιχώματος 

(mm) 

Εσωτερική 
Διάμετρος 
Αγωγού 

(mm) 

Κλάση 
Αγωγού 

(atm) 

Γωνία 
Απόκλισης 

(α) 
(μοίρες) 

Πίεση 
στη 
θέση 

ελέγχου 
(atm) 

Αξονική 
Δύναμη 
P (Kp)  

Δύναμη 
Εκτροπής 

S (Kp) 

Α.0.40 140,00 12,70 114,60 20,00 69,00 14,81 1.573,54 1.782,52 

Α.0.66 140,00 12,70 114,60 20,00 61,00 14,68 1.560,15 1.583,67 

Α.0.67 140,00 12,70 114,60 20,00 85,00 14,68 1.560,36 2.108,33 

Α.0.70 140,00 12,70 114,60 20,00 49,00 14,63 1.554,84 1.289,56 

Α.0.117 140,00 12,70 114,60 20,00 38,00 12,61 1.340,18 872,64 

Α.0.118 140,00 12,70 114,60 20,00 52,00 12,61 1.340,18 1.175,00 

Α.0.184 140,00 12,70 114,60 16,00 48,00 7,20 764,67 622,04 

Α.0.206 140,00 12,70 114,60 16,00 39,00 6,27 665,74 444,45 

Α.0.207 140,00 12,70 114,60 16,00 34,00 6,25 664,25 388,41 

Α.0.228 140,00 12,70 114,60 16,00 36,00 3,46 367,67 227,23 

Α.0.261 140,00 12,70 114,60 16,00 57,00 0,10 10,20 9,74 

 

Πίνακας 4.1: Προσδιορισμός οριζόντιας δύναμης εκτροπής  S σε θέσεις ελέγχου κατά μήκος των 
αγωγών για την επιλογή τύπου και διαστάσεων σώματος αγκύρωσης 

     

 Οι γενικές περιπτώσεις τοποθέτησης σωμάτων αγκύρωσης, δηλαδή η διάταξη αυτών (σε 

κάτοψη και τομή) και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους συναρτήσει της μέγιστης δύναμης 

που μπορούν να παραλάβουν, αλλά και της κατεύθυνσης-διάταξης του αγωγού, 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.1 που ακολουθεί: 
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Σχήμα.4.1: Γενικές περιπτώσεις τοποθέτησης σωμάτων αγκύρωσης και γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
αυτών συναρτήσει της μέγιστης δύναμης εκτροπής που μπορούν να παραλάβουνκαι της κατεύθυνσης 

– διάταξης του αγωγού. 
 
 
 

 Εξετάζοντας αναλυτικά τον Πίνακα 4.1 (υπολογισμός αναπτυσσόμενων δυνάμεων 

εκτροπής) σε συνδυασμό με το Σχήμα 4.1 (τύποι σωμάτων αγκύρωσης και γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά αυτών συναρτήσει της μέγιστης δύναμης που μπορούν να παραλάβουν και 

της κατεύθυνσης – διάταξης του αγωγού), επιλέγεται ένας τύπος σωμάτων αγκύρωσης 

(μικρές αναπτυσσόμενες δυνάμεις εκτροπής και σε καμπύλες διατάξεις) στις 

προαναφερθείσες 11 θέσεις αλλαγής οριζοντιογραφικής κατεύθυνσης αγωγού (αγκυρώσεις 

για καμπύλες), τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οποίου παρουσιάζονται στο σχήμα 4.2. 
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Σχήμα 4.2: Διαστάσεις και τύποι σωμάτων αγκύρωσης κατά μήκος καταθλιπτικού αγωγού 

 

 Εξετάζοντας τις μηκοτομές του καταθλιπτικού αγωγού διαπιστώνεται ότι στην περιοχή 

του αγωγού μεταξύ των κόμβων Α.0.251, έως Α.0.262 παρατηρούνται έντονες κατά μήκος 

κλίσεις (από 13,24% έως 29,7%) και έντονες μηκοτομικές αλλαγές κατεύθυνσης αγωγού σε 

διάφορα σημεία. 

 Στο Σχήμα 4.3 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η περίπτωση τοποθέτησης σωμάτων 

αγκύρωσης σε έντονες μηκοτομικές κλίσεις (>10%), ενώ στο Σχήμα 4.4 παρουσιάζεται η 

κάτοψη και η τομή τους. 
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Σχήμα 4.3: Περίπτωση τοποθέτησης σωμάτων αγκύρωσης σε έντονες μηκοτομικές κλίσεις 

 

 

Σχήμα 4.4: Κάτοψη και τομή σωμάτων αγκύρωσης σε έντονες μηκοτομικές κλίσεις 

 

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικά στο σχέδιο ΥΔΡ.8 (Τυπικά σχέδια σωμάτων 

αγκύρωσης) της παρούσας Υδραυλικής μελέτης 
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5. ΔΙΑΒΑΣΗ  ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ 

ΜΙΚΡΟΣΗΡΑΓΓΑ   

 Για λόγους αποφυγής πρόκλησης καθιζήσεων και ταχύτερης κατασκευής του έργου, η 

διάβαση κάτωθεν ορισμένων τεχνικών περαστικών οδών, εθνικών οδών, σιδηρόδρομων  

(βλ. σχέδια οριζοντιογραφίας και μηκοτομών) γίνεται με κατασκευή μικροσήραγγας, 

διαμέτρου και μήκους που προσδιορίζονται κατά περίπτωση, με την μέθοδο της ωθούμενης 

συστοιχίας σωλήνων (Pipe jacking) επενδεδυμένης με χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ή κατά 

μήκος ραφής, από χάλυβα S235J (St 37-2) που αποτελούν την μόνιμη επένδυση της 

μικροσήραγγας. Θα εφαρμοσθεί η ΕΤΕΠ 08-01-04-02. 

 

 Στη θέση κατάλληλα επιλεγμένων διατομών πραγματοποιείται εκσκαφή των φρεάτων 

εισόδου – καθέλκυσης – ανάκτησης του μηχανήματος και εξόδου, που οι διαστάσεις του 

πυθμένα τους σε κάτοψη είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες σε εκάστη των περιπτώσεων, 

και των οποίων το βάθος είναι όσο το βάθος της κάτω άντυγας διάτρησης του αναχώματος 

προσαυξημένο κατά περίπου 1,0μ. για λόγους εργονομίας και εύρυθμης λειτουργίας του 

μηχανήματος διάνοιξης της μικροσήραγγας. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάνοιξης 

τοποθετείται εντός της υποστηριγμένης από τον χαλυβδοσωλήνα οπής ο αγωγός του 

δικτύου (καταθλιπτικός). Ο χαλυβδοσωλήνας (αγωγός επένδυσης) σε κάθε περίπτωση, έχει 

εσωτερική διάμετρο λίγο μεγαλύτερη από τη διάμετρο του καταθλιπτικού αγωγού, που 

εισέρχεται στο εσωτερικό του. 

 

 Στη συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιείται διέλευση του καταθλιπτικού αγωγού D140mm 

από PE 100 3ης γενιάς, κλάσης 16atm, κάτω από την παλαιά Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – 

Καβάλας. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος διάνοιξης 

μικροσήραγγας μέσω ωθούμενης συστοιχίας (Pipe Jacking) και συγκεκριμένα, εντός 

χαλυβδοσωλήνα προστασίας, διαμέτρου D159mm, με πάχος τοιχώματος t=6,3mm και βάρος 

23,8kg/m. 
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6. ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 

 Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, πλησίον του υφιστάμενου οικίσκου γεώτρησης του 

οικισμού Σχολαρίου, κατασκευάζεται μία νέα Δεξαμενή εξισορρόπησης, με σκοπό την 

μετέπειτα υδροδότηση της υφιστάμενης δεξαμενής του οικισμού  Νικομηδινού, αλλά και την 

κάλυψη των αναγκών πυρόσβεσης της περιοχής, μέσω 2 νέων αντλητικών συγκροτημάτων 

που τοποθετούνται εντός του οικίσκου της γεώτρησης. Η συνολική της χωρητικότητα 

ανέρχεται σε 27,08μ3. 

 

 Η Δεξαμενή εξισορρόπησης  κατασκευάζεται από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 και 

χάλυβα ποιότητας Β500C, ενώ οι διαστάσεις των επιμέρους δομικών της στοιχείων είναι οι 

κάτωθι:  

 Πάχος τοιχωμάτων: 0.25m 

 Πάχος πλάκας έδρασης - θεμελίωσης: 0.60m 

 Πάχος άνω πλάκας (επικάλυψης): 0.22m 

 Επιφάνεια όψης τοιχωμάτων: Μήκος:(3,50μ.) x Ύψος:(4,12μ.) →14,42m 

 Επιφάνεια πλάκας έδρασης - θεμελίωσης: Μήκος:(3,50μ.) x πλάτος:(3,67μ.) 

→12,83m 

 Επιφάνεια άνω πλάκας (επικάλυψης): Μήκος:(3,50μ.) x πλάτος:(3,67μ.) →12,83m 

 Εξωτερικές Διαστάσεις Δεξαμενής: Μήκος:(3,50μ.) x πλάτος:(3,67μ.) x 

Ύψος:(4,12μ.)   

 Λαιμός: ύψους 20εκ., με πάχη τοιχωμάτων 15εκ. και εξωτερικές διαστάσεις 1,10m x 

1,10m 

 

 Για την κατασκευή της Δεξαμενής  θα λάβει χώρα εκσκαφή του εδάφους σε βάθος 1,01μ.. 

από το φυσικό έδαφος. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί εξυγίανση με θραυστό υλικό 

λατομείου 3Α πάχους 0,50μ., διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας κατηγορίας C12/15 

πάχους 0,10μ. και τέλος εκατέρωθεν του περιγράμματος της δεξαμενής εξυγίανση με 

θραυστό υλικό λατομείου 3Α για άλλα 0,41μ. 

 Τέλος, μετά την περάτωση της κατασκευής του φέροντα οργανισμού της δεξαμενής 

υλοποιούνται οι εξής οικοδομικές εργασίες, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές 

επιφάνειες της: 
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Εσωτερικές επιφάνειες δεξαμενής εξισορρόπησης  

 Τοποθέτηση πατητής τσιμεντοκονίας σε όλες τις οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες 

 Επάλειψη με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό, σε όλες τις οριζόντιες και 

κατακόρυφες επιφάνειες 

Εξωτερικές επιφάνειες δεξαμενής εξισορρόπησης  

 Στεγανωτικές στρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 

 Τοποθέτηση Επιχρίσματος τριών (3) στρώσεων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

 Υδροχρωματισμός με ακριλικό τσιμεντόχρωμα 

 

 Όλα τα χαρακτηριστικά  (διαστάσεις, κομβολόγιο κλπ) της δεξαμενής εξισορρόπησης 

παρουσιάζονται  αναλυτικά στο Σχέδιο ΥΔΡ. 7 της παρούσας μελέτης. 

 

 Εσωτερικά της Δεξαμενής  τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθμίδες καθόδου σε αυτήν, 

μήκους 0,375μ έκαστη και ανά αποστάσεις 0,30μ, καθ' ύψος της. Ακόμα τονίζεται ότι  

τοποθετείται 1 χυτοσιδηρός εξαεριστήρας DN125m για τον εξαερισμό της.  

 Το κάλυμμα της Δεξαμενής διαστάσεων 90cm x 90cm, που τοποθετείται επί του λαιμού, 

σε κατάλληλο πλαίσιο, θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη – 

ductile iron). Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα συμφωνούν με το σύστημα ποιοτικής 

οργάνωσης του Διεθνούς Προτύπου ISO. Επίσης το κάλυμμα θα είναι κατηγορίας D400 με 

τετράγωνο πλαίσιο. Το βάρος του ζεύγους πλαισίου – καλύμματος θα είναι όχι μικρότερο 

από 84kg. 
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ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟY ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ” 
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