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ΑΑ..  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΑΑ  ∆∆ΕΕ∆∆ΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ––  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΥΥ  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το παρόν τεύχος αφορά την τεχνική περιγραφή των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και 
οµβρίων οικισµού Αντιπάρου.  

Σήµερα, ο οικισµός της Αντιπάρου στερείται δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και η διά-
θεση των λυµάτων γίνεται σε ανεξάρτητους ιδιωτικούς βόθρους, οι οποίοι εξυπηρετούν 
κατά κανόνα ανά µία οικία. Στην πλειοψηφία τους οι βόθροι είναι µονοθάλαµοι και σε ορι-
σµένες περιπτώσεις περιλαµβάνουν σηπτικό προθάλαµο. Η αποχέτευση σε βόθρους και 
η ανεξέλεγκτη διάθεση των βοθρολυµάτων στο έδαφος έχει ως συνέπεια τη ρύπανση του 
υδροφόρου ορίζοντα και του εδάφους, τη δηµιουργία δυσοσµιών και γενικά, την όχληση 
των κατοίκων της περιοχής. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την ραγδαία τουριστική 
ανάπτυξη του οικισµού την τελευταία 20ετία κατέστησε επιτακτική την κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης, µέσω του οποίου θα συλλέγονται και θα µεταφέρονται τα λύµατα του οικι-
σµού σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ). Με αυτό το έργο θα αντιµετωπι-
στούν µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο τα παραπάνω προβλήµατα του οικισµού και θα 
προστατευθούν οι υπόγειοι υδροφορείς και το θαλάσσιο περιβάλλον του.  

Η απορροή των οµβρίων στον οικισµό σήµερα γίνεται επιφανειακά, ενώ υπάρχουν µεµο-
νωµένοι αγωγοί που διευκολύνουν την απορροή των πληµµυρικών παροχών από ορι-
σµένα κρίσιµα σηµεία του οικισµού προς τα κατάντη. Τα υφιστάµενα έργα απορροής οµ-
βρίων έχουν κατασκευαστεί κατά καιρούς αποσπασµατικά και στην ουσία αποτελούν λύ-
ση ανάγκης για την προστασία ορισµένων ευαίσθητων σηµείων του οικισµού, διοχετεύο-
ντας τα όµβρια νερά σε παρακείµενους ελεύθερους χώρους, από όπου ρέουν επιφανεια-
κά προς τη θάλασσα. Η κατάσταση αυτή επιβάλλει την κατασκευή ενός εκτενέστερου δι-
κτύου οµβρίων, το οποίο σχεδιάζεται ολοκληρωµένο εξ αρχής, µε σκοπό την απαγωγή 
των οµβρίων προς τη θάλασσα λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για την εξάλειψη 
των σηµερινών προβληµάτων.  

2. ΑNTIKEIMENO ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων όσον αφορά στα δίκτυα αποχέτευσης περι-
λαµβάνει: 

• την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,  

• την προµήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και µηχανολογικού εξο-
πλισµού,  

• την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιµές ολοκλήρωσης,  

Επίσης στο αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας περιλαµβάνεται και κάθε εργασία ή 
προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωµένη 
κατασκευή, την  άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται 
ρητά στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης.  

 

3. ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Ο σχεδιασµός και η µελέτη του δικτύου γίνεται για την 40ετία, ενώ η περίοδος σχεδιασµού 
του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού καθορίζεται σε 20 έτη. Η παροχές σχεδιασµού 
20ετίας και 40ετίας του υπό µελέτη οικισµού που προκύπτουν από την κατανάλωση νερού 
δίνονται στον πίνακα. 
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Αριθµός 
κατοίκων 

(κατ.) 

Μέση η-
µερήσια 
παροχή 

(l/s) 

Ελάχιστη 
ηµερήσια 
παροχή 

(l/s) 

Μέγιστη 
ηµερήσια 
παροχή 

(l/s) 

Συντε-
λε-στής 
αιχµής 

 

Παροχή 
αιχµής  

(l/s) 

Υπό-
γειες 
εισροές  

(l/s) 

Συνολική 
Παροχή 
αιχµής  

(l/s) 

20-ετία 3.000 5,56 3,33 8,33 2,37 19,72 1,45 21,17 

40-ετία 4.000 7,41 4,44 11,11 2,25 25,00 1,45 26,45 

 

4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 
Στην εξεταζόµενη περιοχή, χρησιµοποιήθηκε η παρακάτω σχέση έντασης-διάρκειας βρο-
χόπτωσης, η οποία υιοθετήθηκε στην εγκεκριµένη Προµελέτη του έργου: 

Ι = 2,0 * t(-0,65) (mm/min) 

όπου  Ι =Ένταση βροχόπτωσης (mm/min), t = ∆ιάρκεια βροχόπτωσης (min).  

Η σχέση αυτή βασίζεται σε βροχοπτώσεις µε περίοδο επαναφοράς Τ = 2 έτη. 

Ο χρόνος συγκέντρωσης (t) των οµβρίων σε τυχόν σηµείο του δικτύου δίνεται από τη 
σχέση:  

T= tc1+ tc2 

όπου tc1 = χρόνος επιφανειακής απορροής µέχρι το φρεάτιο υδροσυλλογής, tc2 = χρόνος 
ροής στους αγωγούς µέχρι το εξεταζόµενο σηµείο.  

Στις πυκνοδοµηµένες περιοχές, επειδή οι επιφάνειες είναι µικρές, ο συνολικός χρόνος συ-
γκέντρωσης (t) των οµβρίων στους δευτερεύοντες αγωγούς δεν υπερβαίνει τα 10 min. 
Έτσι, σύµφωνα και µε το Π.∆.696/74 για τους υπολογισµούς των αγωγών θεωρείται βρο-
χόπτωση µε διάρκεια 10 min και ωριαία ένταση Ι = 2,0 * t(-0,65)  = 0,4477 mm/min = 26,86 
mm/hr.  

Για τα τµήµατα των αγωγών τα οποία θα δέχονται όµβρια κυρίως από ακάλυπτες λεκάνες 
απορροής εκτός οικισµού, ο χρόνος επιφανειακής απορροής (tc1) από τις λεκάνες απορ-
ροής µέχρι τα φρεάτια υδροσυλλογής εκτιµήθηκε από τη σχέση Giandotti, όπως προτείνε-
ται από το Π.∆. 696/74:  

tc1 = (4F1/2 + 1.5L) / (0.8Z1/2) 

όπου F = Επιφάνεια λεκάνης απορροής (Κm2), L = Μήκος κύριας µισγάγγειας (Κm), Ζ = 
Υψοµ. διαφορά µέσου υψοµ. λεκάνης και υψοµ. εκβολής (m).  

Σύµφωνα µε την ανωτέρω σχέση, ο χρόνος συρροής (tc1) από τις περιοχές περιµετρικά 
του οικισµού µέχρι τα φρεάτια υδροσυλλογής των αγωγών είναι της τάξης των 20-30 min 
και η αντίστοιχη ένταση βροχόπτωσης (Ι) για την ανωτέρω διάρκεια είναι Ι = 13,15-17,12 
mm/hr.  

Με τους υπολογιζόµενους χρόνους συγκέντρωσης (t) κάθε συλλεκτήρα του δικτύου προ-
κύπτουν παροχές οµβρίων στις εκβολές των αγωγών του έργου που κυµαίνονται µεταξύ 
70-1.670 m3/hr, ή 20-465 l/s.  
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ΒΒ..  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  

1. ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

1.1 ∆ίκτυα ακαθάρτων 

Το δίκτυο συλλογής των ακαθάρτων αποτελείται από αγωγούς ελεύθερης ροής (βαρύτη-
τας), που ακολουθούν κατά το δυνατόν τη φυσική κλίση του εδάφους µε κλαδωτή διάταξη. 
Στην πλειοψηφία τους οι αγωγοί είναι ονοµαστικής διαµέτρου Φ200, µε εξαίρεση τα τελευ-
ταία τµήµατα των κεντρικών συλλεκτήρων όπου τίθενται διάµετροι Φ315. Τα λύµατα συλ-
λέγονται µε αγωγούς βαρύτητας και µέσω δύο τοπικών αντλιοστασίων (ΑΣ-1 και ΑΣ-2) 
συγκεντρώνονται στο κεντρικό αντλιοστάσιο ΑΣ-3 που ευρίσκεται στο δυτικό όριο του οι-
κισµού, από όπου αντλούνται προς τον χώρο της επεξεργασίας τους.  

Το δίκτυο των αγωγών βαρύτητας αποτελείται από επιµέρους δίκτυα, τα οποία διαµορ-
φώνονται ανάλογα µε την τοπογραφία και το ανάγλυφο της περιοχής και εξυπηρετούν τις 
αντίστοιχες περιοχές του οικισµού. Τα λύµατα του νότιου τµήµατος του συνεκτικού οικι-
σµού συγκεντρώνονται µέσω τοπικών δικτύων στο αντλιοστάσιο ΑΣ-1. Στη συνέχεια α-
ντλούνται προς το δίκτυο της ανατολικής πλευράς, στο οποίο καταφθάνουν επίσης και τα 
λύµατα ολόκληρης της κεντρικής περιοχής του οικισµού µε βαρύτητα. Το δίκτυο αυτό, µαζί 
µε το δίκτυο που εξυπηρετεί τη βόρεια περιοχή του οικισµού, καταλήγει στο αντλιοστάσιο 
ΑΣ-2. Από το αντλιοστάσιο ΑΣ-2, τα λύµατα οδηγούνται προς τη δυτική πλευρά του οικι-
σµού, όπου µέσω του αντίστοιχου τοπικού δικτύου αγωγών βαρύτητας διοχετεύονται στο 
κεντρικό αντλιοστάσιο ΑΣ-3. Από το αντλιοστάσιο αυτό, το σύνολο της παροχής των λυ-
µάτων του οικισµού οδηγείται στην εγκατάσταση επεξεργασίας.  

1.2 ∆ίκτυα οµβρίων 

Σκοπός των έργων απορροής οµβρίων είναι η συλλογή της επιφανειακής απορροής που 
εισρέει στον οικισµό από τα πλευρικά υψώµατα και η διοχέτευση αυτής στον θαλάσσιο 
αποδέκτη.  

Η φιλοσοφία σχεδιασµού του έργου συνίσταται στην κατασκευή µικρών ανεξάρτητων 
συλλεκτήρων µε διαφορετικά σηµεία εκβολής προς τη θάλασσα. Με τον τρόπο αυτόν α-
ποφεύγονται οι µεγάλες διάµετροι των αγωγών, η κατασκευή των οποίων θα ήταν πολύ 
δύσκολη στους στενούς δρόµους του οικισµού. Επίσης, µε την κατανοµή των σηµείων δι-
άθεσης αποτρέπεται η σηµειακή επιβάρυνση του θαλάσσιου αποδέκτη. 

Τα έργα απορροής οµβρίων συνίστανται από 6 ανεξάρτητους αγωγούς (δίκτυα), µε ισά-
ριθµες εκβολές στην παραλία. Από αυτούς, οι 5 εκβάλουν στην προκυµαία της ανατολικής 
παραλίας του οικισµού και ο έκτος στη δυτική παραλία του Σιφναίικου Γιαλού. 

 

2. ΜΗΚΗ ΑΓΩΓΩΝ 

Συνοπτικά τα µήκη των χρησιµοποιούµενων αγωγών ανά κατηγορία και διάµετρο αγωγού, 
είναι: 
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ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ∆Ι-
ΑΜΕΤΡΟΙ ΑΓΩΓΩΝ 

PVC, σειράς 41 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΙ 

ΑΓΩΓΩΝ HDPE 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΓΩΓΟΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Φ200 Φ315 Φ200 Φ315  

 m m m m m 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ  534,00 - 455,50 171,50 1.161,00 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ 1.013,00 - 454,00 - 1.467,00 
∆ΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ 791,00 535,00 - - 1.326,00 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ 3.200,50 - 170,00 - 3.370,50 
ΝΟΤΙΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ 338,00 - 1.022,50 - 1.360,50 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ 928,50 - 61,50 - 990,00 

ΣΥΝΟΛΟ  6.805,00 535,00 2.163,50 171,50 9.675,00 

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ - - Φ90 Φ160  

   m m m 

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑ-1     185,00   185,00 
ΑΓΩΓΟΣ ΚΑ-2     214,00   214,00 
ΑΓΩΓΟΣ ΚΑ-3       648,00 648,00 

ΣΥΝΟΛΟ      399,00 648,00 1.047,00 

 

 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΟΜΒΡΙΩΝ 

PVC, 
σειράς 

41 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 Φ315 Φ400 Φ600 Φ800  

 m m m m m 

∆ΙΚΤΥΟ Ο-1 65,00 947,00 293,00 180,00 1.485,00 
∆ΙΚΤΥΟ Ο-2 35,00 102,00 - - 137,00 
∆ΙΚΤΥΟ Ο-3 - 56,00 116,00 - 172,00 
∆ΙΚΤΥΟ Ο-4 - 164,00 - - 164,00 
∆ΙΚΤΥΟ Ο-5 - 87,00 - - 87,00 
∆ΙΚΤΥΟ Ο-6 - 112,00 - - 112,00 

ΣΥΝΟΛΟ  100,00 1.468,00 409,00 180,00 2.157,00 

 

3. ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
Για τo έργo της παρούσας εργολαβίας, διατίθεται η µελέτη που αναφέρεται παρακάτω: 
 

 Ονοµασία Μελέτης 
1. Ανασύνταξη µελέτης αποχέτευσης Αντιπάρου (οριστική µελέτη), Ν09-24, όπως εγκρίθη-

κε από τον ∆ήµο Αντιπάρου µε την 23/07-03-2012 απόφασή του. 
 

2. Γεωτεχνική Έρευνα- Μελέτη αποχέτευσης οικισµού Αντιπάρου, Ν09-22 
 

Οι  παραπάνω µελέτες θα παραδοθούν στον Ανάδοχο  

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, διότι η αµοιβή 
τους περιλαµβάνεται ανηγµένη στην Προσφορά του, τις µελέτες που αναφέρονται στα σχετικά 
άρθρα της ΕΣΥ  
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει όλες τις µελέτες που θα εκπονήσει σε ψηφιακή 
µορφή συµβατή µε DXF ή DWG files, ενώ τα κείµενα θα πρέπει να είναι συµβατά µε ASCII 
files. 

4. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δηµόσιες εκτάσεις και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις. Ο καθορι-
σµός των ορίων µεταξύ δηµοσίων εκτάσεων και όµορων οικοπέδων, όπου αυτά είναι ασαφή, θα 
καθοριστούν µε τη βοήθεια των τοπικών Αρχών.  

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας έχει συνταχθεί η παρακάτω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων : 

 

Α/Α  Ονοµασία Μελέτης Αποφάσεις 

1 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  (Μ.Π.Ε.) ΑΠΟ-
ΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ & ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ  

207/23-1-2003 

21081/17-11-2004 

9994/13-6-2007 

 

1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις παραπάνω Αποφάσεις κατά την 
κατασκευή των έργων οι οποίες όµως δεν υποκαθιστούν τυχόν άλλες άδειες και εγκρίσεις 
συναρµόδιων Υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται και στις παραπάνω αποφάσεις πριν από την 
έναρξη των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να γίνει γραπτή συνεννόηση µε εκπρόσωπο 
της Αρµόδιας εφορείας Αρχαιοτήτων προκειµένου να παρίστανται εφόσον είναι επιθυµητό.  

2. Τα ανωτέρω θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράµµα-
τος του έργου, µε σαφείς χρονικούς προσδιορισµούς και ανάλυση των επί µέρους δράσε-
ων. 

Η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το συγκεκριµένο έργο, συνοδεύει τα τεύχη δη-
µοπράτησης και θα πρέπει να βρίσκεται στα εργοτάξια σ΄ όλη την διάρκεια κατασκευής των έργων. 

6. ΧΑΡΤΗΣ  
Ακολουθεί ενδεικτικός χάρτης της περιοχής του έργου. Ο χάρτης αυτός δεν αποτελεί συµβατικό έγ-
γραφο. 
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Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2012                                                     
 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

Θωµάς Νεράντζης  
Ηλεκτρολόγος- Μηχανολόγος 

Μηχανικός 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Βολιώτης 
∆ιευθυντής Έργων Βορείου Αιγαίου 
& Ε/Χ ∆ιευθυντή Έργων Νοτίου Αι-

γαίου 
 
 
 
 
 

Βάια Τσανταρλιώτου 
Αναπλ. ∆ιευθύντρια Συµβάσεων  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
µε την υπ’ αριθµ 708/18/14-3-2012. 

απόφαση του ∆.Σ. της ΕΟΑΕ 
 

 
 
 
 

Ιωάννης Βολιώτης 
∆ιευθυντής Έργων Βορείου Αιγαίου 
& Ε/Χ ∆ιευθυντή Έργων Νοτίου Αι-

γαίου  
 

 

 

 






