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«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.»  ΕΡΓΟ: 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

«Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης 
της ΕΥΑΘ στην περιοχή των 
κόµβων Ευκαρπίας, Λαγκαδά και 
Μακρυγιάννη (57.4.a1) στη ∆υτική 
Εσωτερική Περιφερειακή Οδό 
Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 
0+000 – περιοχή Νοσ. 
Παπαγεωργίου) έως Α/Κ 
Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200)» 
 
1.247.220,00 € (µε ΦΠΑ) 
 
 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
1.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο περιλαµβάνει τα αναγκαία έργα µετατοπίσεων (παραλλαγών) των αγωγών 
ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή των κόµβων Ευκαρπίας, Λαγκαδά και 
Μακρυγιάννη λόγω της κατασκευής του έργου «Βελτίωση-Αναβάθµιση της ∆υτικής 
Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000-περιοχή 
Νοσ.Παπαγεωργίου ) έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200)».  
 
2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Αντικείµενο του έργου είναι τα έργα µετατόπισης των αγωγών ύδρευσης στην 
περιοχή Α/Κ Ευκαρπίας – Α/Κ Λαγκαδά (Χ.Θ. 0+430 – Χ.Θ. 1+200) και στην περιοχή 
από Χ.Θ. 1+960 έως Χ.Θ. 3+200 (Α/Κ Μακρυγιάννη) της ∆ΕΣΠΕΡ, τα οποία  είναι 
αναγκαία λόγω των εργασιών  κατασκευής της εγκατεστηµένης εργολαβίας «Εγνατία 
οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση ∆υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης 
από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 – περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 
3+200) (57.4)». 
Οι µελέτες που έχουν συνταχθεί αποκαθιστούν πλήρως την υδραυλική λειτουργία 
των δικτύων ύδρευσης και έχουν λάβει την έγκριση της ΕΥΑΘ. 
 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα έργα οδοποιίας της εγκατεστηµένης εργολαβίας 
παρουσιάζεται εµπλοκή µε τα υφιστάµενα εν λειτουργία δίκτυα ύδρευσης στις 
περιοχές Α/Κ Ευκαρπίας – Α/Κ Λαγκαδά (Χ.Θ. 0+430 – Χ.Θ. 1+200) και από Χ.Θ. 
1+960 έως Χ.Θ. 3+200 (Α/Κ Μακρυγιάννη) της ∆ΕΣΠΕΡ µε αποτέλεσµα να είναι 
αναγκαίες οι εργασίες παραλλαγής δικτύων της ΕΥΑΘ που αναφέρονται αναλυτικά 
στο επόµενο κεφάλαιο.   
 
4.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

4.1 Περιοχή Α/Κ Λαγκαδά – Α/Κ Ευκαρπίας 
Στην περιοχή του Κόµβου της Λαγκαδά ο προς κατασκευή σχεδιασµός είναι ο 
ακόλουθος: 
Στη θέση που ο τροφοδότης αγωγός Φ700 διέρχεται εγκάρσια την αρτηρία 
κατασκευάζεται φρεάτιο δικλείδων για την τροφοδοσία των αντλιοστασίων 
Σταυρούπολης και Ευκαρπίας  µε νέο αγωγό  Φ350, µήκους 520,00 µ. ο οποίος 
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κινείται αρχικά στον παράπλευρο της αρτηρίας, κατόπιν στρίβει αριστερά στον 
παράπλευρο της  Λαγκαδά και διέρχεται εγκάρσια τη Λαγκαδά στη θέση υφιστάµενου 
τεχνικού ,  για να συνεχίσει µέχρι το Αντλιοστάσιο Σταυρούπολης και στη συνέχεια µε 
διατοµή Φ 250, µήκους 423,00 µ. να φθάσει στο Αντλιοστάσιο Ευκαρπίας. 
Σηµειώνεται η αναγκαιότητα κατασκευής δύο υδατογεφυρών στις θέσεις διέλευσης 
των ρεµάτων ∆ενδροποτάµου και Ευκαρπίας.  
 
4.2 Έργα µετατόπισης αγωγών Φ355 (Αντλιοστάσιο Ευκαρπίας-∆εξαµενή 
Ευκαρπίας και Φ250 (Αντλιοστάσιο Ευκαρπίας- ∆εξαµενή Μετεώρων) 
Σχετικά µε τις µετατοπίσεις των αγωγών Φ355 (Αντλιοστάσιο Ευκαρπίας-∆εξαµενή 
Ευκαρπίας) και Φ250 (Αντλιοστάσιο Ευκαρπίας- ∆εξαµενή Μετεώρων) ο προς 
κατασκευή σχεδιασµός είναι ο ακόλουθος: 
1ον. Ο αγωγός Φ355 µετατοπίζεται εκτός της ζώνης των έργων σε τµήµα µήκους 
120,00 µ.  και συνδέεται µε τον υφιστάµενο έξω από το Αντλιοστάσιο Ευκαρπίας και 
πριν τη διέλευση της 25ης Μαρτίου. 
2ον. Ο αγωγός Φ250 από χάλυβα αλλάζει θέση τοποθετούµενος οµοίως εκτός της 
ζώνης των έργων σε µήκος περίπου 563,00 µ. (423,00 + 140,00 = 563,00) διέρχεται 
εγκάρσια την αρτηρία και συνδέεται µε τον υφιστάµενο αγωγό σε φρεάτιο (Φ∆2) από 
το οποίο εξασφαλίζεται και η σύνδεση µε τον Φ355. 
 

4.3 Έργα µετατόπισης του Α/Τ Φ 300 

Για την µετατόπιση του αγωγού Α/Τ 300 και την πλήρη αποκατάσταση της 
λειτουργίας των έργων ύδρευσης προβλέπονται τα ακόλουθα: 
 
1ον. Ο νέος αγωγός θα τροφοδοτηθεί µε σύνδεση στον υφιστάµενο ΧΑΛ Φ700 στο 
ύψος του ρέµατος Ασηµάκη. Η σύνδεση θα είναι µε αγωγό χαλύβδινο διατοµής Φ350 
µήκους 50,00 µ. Στη θέση της σύνδεσης προβλέπεται κατασκευή φρεατίου δικλείδων 
µε πρόβλεψη αγωγού εκκένωσης Φ200. 
 
2ον Ο αγωγός σύνδεσης θα διέλθει την αρτηρία µε διάτρηση και κατάντη της αρτηρίας 
προβλέπεται φρεάτιο δικλείδων διανοµής του νερού τόσο µε κατεύθυνση δυτική 
µέχρι τη Μαιάνδρου, όσο και µε κατεύθυνση ανατολική µέχρι την Ωραιοκάστρου.  
 
3ον. Ο αγωγός διανοµής προς την Μαιάνδρου προβλέπεται να είναι στο αρχικό µήκος 
από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς διατοµής Φ355, µήκους 990,00µ.  
Στο τµήµα αυτό του αγωγού προβλέπονται οι ακόλουθες συνδέσεις στις θέσεις των 
υφισταµένων αγωγών διανοµής : 

- στην οδό Μαιάνδρου (κατάντη της αρτηρίας) 2 συνδέσεις µε έξοδο Φ160 
- στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 2 συνδέσεις, 1 µε έξοδο Φ160 και 1 σε Φ250 
- στην οδό Λεύκης 1 σύνδεση µε έξοδο σε Φ160 
- στην οδό Ιθάκης 2 συνδέσεις, 1 µε έξοδο σε Φ160 και 1 σε Φ200 
- στην οδό Μακρυγιάννη 1 σύνδεση µε έξοδο σε Φ 160 
-  

4ον. Ο αγωγός διανοµής προς την Λαγκαδά προβλέπεται να είναι από 
πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς διατοµής Φ355 και µήκους 630,00 m και φθάνει µέχρι την 
Ωραιοκάστρου όπου προβλέπεται 1 σύνδεση στον υφιστάµενο αγωγό Φ250. 
 
Σηµειώνουµε επίσης ότι σε όλες τις θέσεις προβλέπεται φρεάτιο Ειδικού Χειρισµού 
∆ικλείδων για τον έλεγχο της ροής, Εκκένωση στη Μαιάνδρου και δικλείδα διακοπής 
της ροής στην Ιθάκης. 

4.4 Πίνακες αγωγών 

Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται συνοπτικά οι κύριοι προς κατασκευή αγωγοί : 
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Α. ΠΕΡΙΟΧΗ Α/Κ ΛΑΓΚΑ∆Α – Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Α 

Α/Α ΑΓΩΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΚΟΣ (m) 
 

ΤΜΗΜΑ Κ4-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 

1. Αγωγός Φ350 (ΧΑΛ 19 atm) Φ.∆.-Κ6 520 

2. Αγωγός Φ250 (ΧΑΛ 19 atm) Κ6-ΑΝΤΛ 423 

 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ-Φ∆2 

3. Αγωγός Φ250 (ΧΑΛ 19 atm) ΑΝΤΛ-Φ∆2 140 

 
ΤΜΗΜΑ 1-Κ8 

4. Αγωγός Φ355 (PE 16 atm) 1-Κ8 120 

 
 

 

Σηµειώνεται ότι δεν περιλαµβάνονται στο τεχνικό αντικείµενο τα εξής τµήµατα 

αγωγών : Κ4-Κ5 Φ700, Κ5-Κ7 Φ500 

 

Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+960 ΕΩΣ Χ.Θ 3+200 (Α/Κ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Β 

Α/Α ΑΓΩΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΚΟΣ 
(m) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
  

 

1. Αγωγός Φ350 (ΧΑΛ 19 atm) Κ3-Σ1 50 ∆ιέλευση 
∆ΕΣΠΕΡ 

2. Αγωγός Φ355 (PE 16 atm) Σ1-Σ6 990 
∆ιανοµή προς 
Μαιάνδρου   

3. Αγωγός Φ315 (PE 16 atm) Σ6-∆25 610 
∆ιανοµή προς 
Μαιάνδρου   

4. Αγωγός Φ315 (PE 16 atm) ∆31-Σ8 55 
∆ιανοµή προς 
Μαιάνδρου   

5. Αγωγός Φ355 (PE 16 atm) Σ1-Σ9 630 
∆ιανοµή προς 

Λαγκαδά   
  

 

Σηµειώνεται ότι το τµήµα ∆25-∆31 έχει ήδη κατασκευαστεί.                                                       

 
5.  ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
5.1 ∆ιατιθέµενες Μελέτες  
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Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας, έχουν εκπονηθεί οι οριστικές µελέτες που 
αναφέρονται παρακάτω και οι οποίες έχουν εγκριθεί από την ΕΥΑΘ αντίστοιχα µε τα 
αρ. πρωτ έγγραφά της:  11077/∆Υ769/15.05.2014 &   10141/∆Υ705/06.05.2014   

                  

 

Τίτλος Μελέτης 

Υδραυλικές Μελέτες 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 
2/ΛΑΓΚΑ∆Α – ΥΠΟΕΡΓΟ 3/ΕΥΚΑΡΠΙΑ (box no. 574_87, 574_87α) 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 
1/ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΓΩΓΟΣ ΡΕ Φ355 (box no. 574_84, 574_84α ) 

 

5.2   Μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τις απαραίτητες µεθοδολογίες για την 
εκτέλεση των εργασιών. 

 

6.  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Έχει γίνει κήρυξη απαλλοτρίωσης µε την Κ.Υ.Α. 2843/3256/26-05-1970 (ΦΕΚ 
128∆/29-06-1970) και Κ.Υ.Α. ∆1257/1438/27-03-1973 (ΦΕΚ 108∆/16.04.1973). 
Λόγω περιορισµένης έκτασης συµπληρωµατικών απαλλοτριώσεων, δεν απαιτείται 
σύνταξη κτηµατολογίου. 

 

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Για το τµήµα 57.4 «Α/Κ Κ16 (Λαχαναγορά) έως Α/Κ Κ5 (Νοσοκοµείο 
Παπαγεωργίου)» έχει συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 195935/07-02-2012 ΥΑ Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων. 

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συνοδεύει τα τεύχη δηµοπράτησης του 
έργου και θα πρέπει να βρίσκεται στο εργοτάξιο σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου. 

Eπισηµαίνεται ότι οι περιβαλλοντικοί όροι αναφέρονται µεταξύ των άλλων και σε 
ειδικές προβλέψεις που αφορούν: 

• Θέµατα εργοταξιακών εγκαταστάσεων 

• Θέµατα προϊόντων εκσκαφής - πλεοναζόντων υλικών – αποθεσιοθαλάµων 

• Θέµατα δανείων υλικών και αδρανών υλικών 

• Θέµατα συνεργασίας του αναδόχου µε άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες 
(αρχαιολογία, δασαρχείο κλπ.) 

• Θέµατα απαλλοτριώσεων 

• Θέµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 
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• Θέµατα επιπτώσεων στη βλάστηση της περιοχής 

• Θέµατα πυροπροστασίας 

• Θέµατα µεταφοράς στερεοπαροχών και διαχείρισης και προστασίας των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 

• Θέµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου 

• Θέµατα δονήσεων που προκαλούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών 
κατασκευής του έργου. 

• Θέµατα εργοταξιακού και κυκλοφοριακού θορύβου, καθώς και 
ηχοπετασµάτων 
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Θεσσαλονίκη, Aπρίλιος  2015  
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 
 

Κων/νος Παρδάλης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Ευστράτιος Χατζηπανταζής 
Υποδ/ντής Εποπτείας Έργων   

∆υτικού Τοµέα 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με τις υπ αριθµ 835/4/03.07.2014 και 

867/11/28.04.2015 
Αποφάσεις του ∆Σ της ΕΟΑΕ 

 
 
 
 
 
 

∆ηµήτριος Τσολιάνος 
∆/ντής Εποπτείας Έργων  
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