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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο  του  παρόντος   έργου   αποτελεί  η  μελέτη   για  τη   σύνδεση των οικιών  της 

δημοτικής  κοινότητας     Μετσόβου   του   Δήμου    Μετσόβου, στο νέο    χωριστικό   δίκτυο 

αποχέτευσης  ακαθάρτων, του οποίου  η κατασκευή ολοκληρώθηκε την 31-12-2018, με βάση την 

υπ΄αρίθ. 13/2011 μελέτη  με τίτλο <<Κατασκευή   χωριστικού   δικτύου  αποχέτευσης  ακαθάρτων  

και αντικατάσταση  εσωτερικού   δικτύου   ύδρευσης   Δ.Κ   Μετσόβου>>. 

Για τη  σύνταξη της  παρούσας  μελέτης  χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία και πληροφορίες που 

καταγράφηκαν κατά τη εκτέλεση του έργου του νέου δικτύου αποχέτευσης, με βάση τα οποία θα 

υλοποιηθεί τον έργο των συνδέσεων των οικιών. 

Επιπλέον λήφθηκαν  υπόψη  τα παρακάτω στοιχεία: 

-  Π.Δ  696/1974 

-  Γενικό  Πολεοδομικό   Σχέδιο  Δήμου  Μετσόβου 

-  στοιχεία που  συλλέχθηκαν από επί τόπου  επισκέψεις 

-  στοιχεία  για το υφιστάμενο   δίκτυο  αποχέτευσης 

-  σχέδιο-οριζοντιογραφία  νέου  δικτύου   αποχέτευσης (σχ.1-5) 

- αναλυτικές επιμετρήσεις νέου  δικτύου   αποχέτευσης  με βάση τις οποίες  συντάχθηκε      . 

σχετικός   συγκεντρωτικός  κατάλογος των αναμονών αποχέτευσης ανά  κλάδο 

 

2.ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η  δημοτική   κοινότητα  Μετσόβου   αποτελεί την έδρα   του  Δήμου   Μετσόβου   που   βρίσκεται   

στο  ανατολικό   τμήμα   της  Περιφερειακής  ενότητας  Ιωαννίνων   , και  συνορεύει  προς  βορά   

με την κοινότητα  Μηλέας    και την  Περιφερειακή  Ενότητα  Γρεβενών,  προς τα  δυτικά  με το  

Δήμο  Ζαγορίου , δυτικά  με την Περιφερειακή Ενότητα  Τρικάλων  και νότια  με το   Δήμο  

Ιωαννιτών. 

Η  πρόσβαση  γίνεται   μέσω της   Εγνατίας  Οδού, του βόρειου  αναπτυξιακού   άξονα  της  χώρας 

που συνδέει τα Ιωάννινα με την κεντρική  και τη  βόρεια  Ελλάδα 
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3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΣΗ   ΕΔΑΦΟΥΣ 

Το  Μέτσοβο    είναι    χτισμένο  σε  υψόμετρο     1.200 μέτρα,    στο μεταίχμιο των ορίων  

Ηπείρου, Θεσσαλίας  και  Δυτικής   Μακεδονίας. 

Η  ευρύτερη περιοχή  του  Μετσόβου  χαρακτηρίζεται  από ένα πολυσχιδές  ανάγλυφο που  

απεικονίζεται όχι μόνο  από το πυκνό, αλλά κυρίως  από το βαθιά χαραγμένο υδρογραφικό  

δίκτυο.Η πολυσχιδής  μορφολογική  αυτή  εικόνα  παρατηρείται  κυρίως  στις περιοχές εκείνες 

στις οποίες υπερτερεί η αργιλική έναντι της  ψαμμιτικής  σύστασης του  φλύσχη.Η κατά  βάθος  

διάβρωση η οποία δημιουργεί  βαθείς  χειμάρους και κοιλάδες, ακολουθεί τις τεκτονικές  

γραμμές των λεπιώσεων,τις τεκτονικές τάφρους και τα λιθολογικά όρια. 

Η γεωλογία της περιοχής δεν ευνοεί το  σχηματισμό  υπόγειων υδροφορέων καθώς και υπόγειας 

απορροής, ενώ  αντίθετα η επιφανειακή  απορροή στην περιοχή γίνεται με εντονότατους 

ρυθμούς διαμορφώνοντας ένα πλούσιο   υδάτινο  δυναμικό. Σε αυτό  συντελούν α) το  μέγεθος  

των  κατακρημνισμάτων β)οι αδιαπέραστοι   γεωλογικοί   σχηματισμοί  και γ)  το  μεγάγο  

υψόμετρο της περιοχής που έχει ως συνέπεια τη  μειωμένη  θερμοκρασία  και εξατμισιοδιαπνοή. 

¨Όλα τα ρέματα και οι χείμαροι  που διαπερνούν  τον οικισμό του Μετσόβου, διοχετεύονται     με 

κατάλληλα    αντιπλημμυρικά έργα (δίκτυο σωληνώσεων μεγάλης διατομής και πλακοσκεπείς 

οχετοί) στον Μετσοβίτικο  ποταμό. 

 

4 .ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

4.1.Πληθυσμός 

Ο Δήμος  Μετσόβου , αποτελείται από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Μετσόβου, Ανηλίου, 

Ανθοχωρίου, Βοτονοσίου, Μηλιάς και τον πρώην Δήμο Εγνατίας με όλα της τα δημοτικά 

διαμερίσματα. 

Η συνολική  έκταση  εντός των εγκεκριμένων ορίων του δημοτικού διαμερίσματος Μετσόβου 

ισούται με 880.881,26 μ2 περίπου, ενώ εκτιμάται ότι θα αποχετευτεί επιπλέον 42.245 μ2 εκτός 

ορίων στη βόρεια περιοχή του οικισμού. Από τη παραπάνω έκταση, τα 63.140 μ2 αφορούν  

πυκνοκατοικημένη περιοχή οπότε προσαυξάνονται κατά 40%, με τελική ανοιγμένη επιφάνεια 

948.382 μ2. 

4.2 . Οικονομικά   στοιχεία 

 Το μεγαλύτερο μέρος του ενεργού πληθυσμού της δημοτικής  κοινότητας  Μετσόβου ασχολείται  

με τον τουρισμό, τον κλάδο της κτηνοτροφίας και τη μεταποίηση των προιόντων αυτών, με την 

επεξεργασία και κατασκευή προιόντων  ξύλου 

              

5.ΔΙΚΤΥΟ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

Το παλαιό δίκτυο αποχέτευσης του δημοτικού διαμερίσματος  Μετσόβου που λειτουργεί 

σήμερα, είναι παντοροικό δηλ. δέχεται λύματα   και όμβρια. Παρουσιάζει εκτεταμένες διαρροές 

λόγω των  παλαιών τσιμεντοσωλήνων  που αποτελούν σημαντικό μέρος του δικτύου     αυτού. 

Παράλληλα   σε περιόδους    βροχοπτώσεων     προκαλούνται    σοβαρές  

υπερχειλίσεις με αποτέλεσμα την επιβάρυνση  του τελικού αποδέκτη Μετσοβίτικου ποταμού, ο 

οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ευαίσθητος βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ περί 

επεξεργασίας  αστικών λυμάτων(ΚΥΑ 19652/1906/5-8-1998). 

Αυτά  τα   γεγονότα οδήγησαν στη κατασκευή νέου χωριστικού δικτύου αποχέτευσης που 

ολοκληρώθηκε πριν λίγους μήνες μαζί με τις αναμονές ιδιωτικών συνδέσεων. 
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Με την  παρούσα μελέτη υλοποιείται η αποσύνδεση των αγωγών αποχέτευσης των οικιών από το 

υπάρχων  παλαιό δίκτυο και η σύνδεσή τους στο νέο δίκτυο. ¨Ετσι το νέο δίκτυο θα δέχεται μόνο 

λύματα και το παλαιό μόνο όμβρια. Αυτό   σημαίνει  ότι η αποσύνδεση  του αγωγού της 

αποχέτευσης από το παλαιό δίκτυο θα πρέπει να γίνει   έντεχνα  με τις ελάχιστες ζημιές, αφού 

αυτό θα παραμείνει λειτουργικό και οι τυχόν ζημιές και αποκαταστάσεις δεν πληρώνονται 

χωριστά.  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποσύνδεση τσιμεντοσωλήνων  (κοπή με 

τροχό, μικρής έκτασης αντικατάσταση με πλαστικό όπου είναι δυνατό, αξιόπιστη σφράγιση 

παλαιού δικτύου   με πώμα ανάλογης διατομής). 

Το νέο δίκτυο αποχέτευσης αποτελείται από έξι  ανεξάρτητα υποδίκτυα με τους κεντρικούς τους 

αγωγούς και τους  δευτερεύοντες κλάδους  (Α, Β,D,F που ενώνονται σε έναν ΚΑΑ και τους Ε,C) 

Κατά τη κατασκευή του νέου δικτύου αποχέτευσης, οι αναμονές  έχουν τοποθετηθεί με τη  

μέγιστη δυνατή ακρίβεια κοντά στον αγωγό της αποχέτευσης που λειτουργεί στο παλαιό δίκτυο, 

εκτός των περιπτώσεων που η εκσκαφή έγινε  χωρίς την αποκάλυψη των αγωγών του παλαιού 

δικτύου, αλλά και σε αυτή την περίπτωση έγινε η μέγιστη δυνατή προσέγγιση. 

Οι νέες αναμονές βρίσκονται σε γνωστά σημεία η μπορούν εύκολα να εντοπιστούν, οπότε θα 

αποτελέσουν την αφετηρία της διασύνδεσης. 

Το όρυγμα για την αποσύνδεση από   το παλαιό δίκτυο και την  σύνδεση    στο νέο, θα εξαρτηθεί  

από το ύψος που βρίσκονται  ο παλαιός αγωγός στο σημείο  σύνδεσης(σημείο κοπής)  και  από το 

ύψος   της   νέας   αναμονής, συμπεριλαμβανομένου το χώρο για την επίχωση  με το κατάλληλο 

υλικό. Δηλαδή η διατομή  και ο συνολικός όγκος του ορύγματος είναι μεταβαλλόμενα, ανάλογα 

με τις απαιτήσεις της κάθε σύνδεσης. 

Οι εργασίες για τις συνδέσεις θα πραγματοποιηθούν σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους, σε 

λιθόστρωτους δρόμους (κυρίως), σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους που εδράζονται σε στρώση  

σκυροδέματος  και σε δρόμους από σκυρόδεμα. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις η σύνδεση περιλαμβάνει και τοποθέτηση φρεατίου ελέγχου τύπου 

σιφωνιού από PVC    Φ250 με είσοδο και έξοδο   Φ160 και μεταλλικό καπάκι, που εμποδίζει την 

είσοδο στερεών και ογκωδών αντικειμένων στο δίκτυο. Η τοποθέτησή του θα γίνει όπου αυτό 

είναι τεχνικά δυνατό καθότι σε στενούς κυρίως δρόμους είναι αδύνατη η τοποθέτησή του,και με 

προτεραιότητα σε κατοικίες που κατοικούνται μόνιμα. 

Η   προτεραιότητα  σύνδεσης οικιών είναι η ακόλουθη: 

- σύνδεση οικιών που κατοικούνται μόνιμα και έχουν χωριστικό εσωτερικό δίκτυο η δεν έχουν 

χωριστικό δίκτυο και άμεσα το μετατρέπουν σε χωριστικό. 

-σύνδεση οικιών που δεν κατοικούνται μόνιμα  και έχουν χωριστικό εσωτερικό δίκτυο 

-σύνδεση οικιών που  κατοικούνται μόνιμα , δεν έχουν χωριστικό εσωτερικό δίκτυο  και θα το 

μετατρέψουν σε χωριστικό στο άμεσο μέλλον.  

-δεν θα συνδεθούν κατοικίες  που δεν κατοικούνται και έχουν παντοροικό εσωτερικό  δίκτυο,  η 

κατοικίες που κατοικούνται περιστασιακά και έχουν παντοροικό εσωτερικό δίκτυο , μέχρι τη 

μετατροπή του σε χωριστικό. 

 Η σύνδεση των οικιών στο νέο δίκτυο  νομικά και από άποψη ασφαλούς λειτουργίας, 

προυποθέτει    την ύπαρξη  χωριστικού   εσωτερικού δικτύου  των οικιών . Για το λόγο   αυτό οι 

οικίες που δεν διαθέτουν χωριστικό εσωτερικό δίκτυο θα συνδεθούν τελευταίες και εφόσον 

έχουν μετατρέψει το δίκτυό τους σε χωριστικό η στη χειρότερη περίπτωση να έχουν βελτιώσει 

σημαντικά τη χωριστικότητα του δικτύου τους. 
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Οικίες που δεν θα μετατρέψουν το δίκτυό τους σε χωριστικό η  έστω δεν βελτιώσουν την 

χωριστικότητα του δικτύου τους σημαντικά, δεν θα συνδεθούν στο νέο δίκτυο παρά μόνο όταν 

συμμορφωθούν    με αυτό  και με δική τους δαπάνη, καθότι η σύνδεση των οικιών στο δίκτυο 

αποχέτευσης είναι υποχρεωτική. 

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή των οικιών που θα συνδεθούν ,θα γίνει από την υπηρεσία του 

Δήμου μας, με βάση τα ανωτέρω κριτήρια. 

Το εσωτερικό  παντοροικό  δίκτυο των οικιών προέρχεται   είτε από τις υδρορροές είτε από  

εσωτερικά φρεάτια ομβρίων εντός της ιδιοκτησίας.    

Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι αδύνατη η  πολύ δαπανηρή, η πλήρης μετατροπή των 

εσωτερικών δικτύων των οικιών από παντοροικά σε χωριστικά, οπότε   θα  εκτιμηθεί   και θα 

αξιολογηθεί  η κάθε προσπάθεια μετατροπής . 

Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ενδεχομένως να χρειαστεί αναγκαστικά η  κοπή και η σύνδεση 

του υφιστάμενου αγωγού αποχέτευσης να γίνει  προς το χώρο του ιδιοκτήτη (λόγω  μη επαρκούς 

υψομετρικής διαφοράς μεταξύ σημείων σύνδεσης παλαιού και νέου δικτύου).Αυτό θα συμβεί  με 

τη συναίνεση   του  ιδιοκτήτη και φυσικά την πλήρη  αποκατάσταση της  παρέμβασης. 

Κάποιες συνδέσεις (περίπου πενήντα(50)) θα γίνουν εντός   πλακοσκεπούς οχετού μεγάλης 

διατομής, σε αγωγό και αναμονή που βρίσκονται στερεωμένα στα πλαινά τοιχεία του οχετού , με 

είσοδο από υπάρχουσα καταπακτή η με δημιουργία οπών εισόδου στον οχετό. 

Το έργο σύνδεσης οικιών που υλοποιείται με την παρούσα μελέτη, αφορά συγκεκριμένο 

τμήμα-περιοχή  του οικισμού. Η περιοχή αυτή  περιλαμβάνει τα χαμηλότερα υψομετρικά 

σημεία του οικισμού   που βρίσκονται κάτω από τη νοητή γραμμή όπως περιγράφεται 

παρακάτω:   ξεκινώντας από τη νότια είσοδο του οικισμού στη θέση Γκρίζιος, διανύουμε την  

οδό  Τζουμάκα (αρχή-τέλος), συνεχίζουμε γύρω από το Κάστρο και από το κτίριο της 

Αστυνομίας  συνεχίζουμε πίσω από την εκκλησία Αγ .Παρασκευής .Στο σημείο συνάντησης της 

οδού Β.Μ.Τοσίτσα στρίβουμε δεξιά προς εκκλησία Αγ.Γεωργίου και συνεχίζουμε έως το 

Ξενοδοχείο Βικτώρια. 

Η κάθε  σύνδεση  που θα πραγματοποιείται θα σημειώνεται στον σχετικό κατάλογο των 

συνδέσεων  ανά κλάδο  που συνοδεύει τη μελέτη. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Αναλυτικότερα: 

 Για εργασίες:   120.967,74 ευρώ 

 Φ.Π.Α. (24%):     29.032,26 ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ:      150.000,00  ΕΥΡΩ       

                                                                                             

                                               ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
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