
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΕΡΓΟ:  Διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων 

ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                 και ομβρίων περιοχών  ΔΚ   Με- 

ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΣΟΒΟΥ                                 τσόβου που δεν προσεγγίζονται 

                                                          με μηχανικά μέσα(δύσβατα) 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η μελέτη για την κατασκευή χωριστικού 

δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές που δεν κάλυψε το μεγάλο έργο 

κατασκευής χωριστικού δικτύου αποχέτευσης που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. 

Συγκεκριμένα το παρόν έργο διαχωρίζει τα ακάθαρτα από τα όμβρια  σε τμήματα 

του παλαιού παντοροικού δικτύου που εξυπηρετούν 2-5 οικίες, και τα οποία λόγω 

της παντοροικότητάς τους δεν μπορούν να συνδεθούν ως έχουν στο νέο δίκτυο 

αποχέτευσης καθώς θα δημιουργούσαν σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του. 

Επίσης περιλαμβάνει και τη άμεση σύνδεση 45 (σαράντα  πέντε) οικιών-συνδέσεων 

κατά την κατασκευή του. 

Η  χάραξη των  κλάδων που θα κατασκευαστούν ακολουθεί  την  πορεία των 

υπαρχόντων αγωγών του παλαιού δικτύου οι  οποίοι παραμένουν ως  δίκτυο 

ομβρίων. Τα τμήματα αυτά του παλαιού δικτύου, εξυπηρετούν περισσότερα από  

ένα σπίτια και θεωρούνται κοινά δημοτικά δίκτυα  που διέρχονται και από 

ιδιωτικούς   χώρους . Για το λόγο αυτό ακολουθείται η παλαιά χάραξη  χωρίς να 

αλλάζει κάτι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου διέλευσης και οι εργασίες θα 

εκτελεστούν  και με τη συναίνεση των ιδιοκτητών. 

Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές του οικισμού του 

Μετσόβου κυρίως  χωρίς  χρήση μηχανικών μέσων, γεγονός που προσδίδει 

ιδιαίτερη δυσκολία κατασκευής. 

2-ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

Η σύνδεση των οικιών του οικισμού του Μετσόβου στο νέο χωριστικό δίκτυο 

αποχέτευσης που έχει κατασκευαστεί, προυποθέτει και την χωριστικότητα του 

δικτύου των οικιών, δηλ. από  το δίκτυο των οικιών στο νέο δίκτυο αποχέτευσης 

μπορούν να εισέρχονται μόνο λύματα χωρίς όμβρια από φρεάτια συλλογής 

βρόχινων  νερών η από υδρορροές 
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 Αυτό κατ΄επέκταση ισχύει και για μεμονωμένους κλάδους του παλαιού δικτύου 

αποχέτευσης που θα συνδεθούν στο νέο δίκτυο αποχέτευσης, δηλ.σε μικρούς 

κλάδους  που εξυπηρετούν λίγα σπίτια, πρέπει να  γίνει διαχωρισμός λυμάτων   και  

ομβρίων. 

Με την παρούσα μελέτη αντιμετωπίζεται αυτό ακριβώς το θέμα σχεδόν  στο σύνολό 

του , καθώς προηγήθηκε παρόμοιο έργο το προηγούμενο έτος. Καθώς εξελίσσεται 

το έργο των συνδέσεων των οικιών προκύπτουν νέες ανάγκες σχετικές με αυτές που 

αντιμετωπίζει το παρόν έργο (κυρίως μικρά τμήματα διευθέτησης  ομβρίων). 

Το έργο περιλαμβάνει τέτοιες παρεμβάσεις σε 25 διαφορετικά σημεία του οικισμού 

όπου ακολουθώντας το υπάρχων παντοροικό δίκτυο αποχέτευσης,  παράλληλα με 

αυτό  κατασκευάζεται χωριστικό δίκτυο μικρής διατομής  (καθώς ο κάθε  κλάδος 

εξυπηρετεί 2-5 οικίες)   από σωλήνες PVC η PP. 

Επίσης περιλαμβάνει και 1)νέο τμήμα μήκους 170 μ περίπου με σωλήνες Φ160 ΝΑ  

του οικισμού που δεν κατασκευάστηκε με το μεγάλο έργο της αποχέτευσης που 

ολοκληρώθηκε το 12/2018  καθώς και νέα μικρά τμήματα ομβρίων. 2)σύνδεση των 

δημοτικών αποχωρητηρίων μέσω του υπογείου του κτιρίου ΑΤ  Μετσόβου, με το 

νέο δίκτυο αποχέτευσης 3) σύνδεση του κτιρίου του Παιδικού σταθμού Μετσόβου 

με το νέο δίκτυο αποχέτευσης μέσω μικρού αντλιοστασίου 

Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν σε ορύγματα διαστάσεων πλάτος Χ βάθος τουλάχιστον  

0,40 Χ 0,30 μ, προσαρμοσμένα κατά περίπτωση από τις κατά τόπους  απαιτούμενες  

συνθήκες και ανάγκες, καθώς το ανάγλυφο και η στενότητα των χώρων θα 

καθορίσουν περαιτέρω τις εκσκαφές. 

Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις και ανάλογα με τις ανάγκες θα πραγματοποιηθεί και 

εξωτερικός εγκιβωτισμός των αγωγών με σκυρόδεμα η με λιθοδομή. 

Η επίχωση των τάφρων γίνεται με επιλεγμένα προιόντα εκσκαφής με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των μεταφορών και του κόστους,καθώς τα πάντα γίνονται με τα 

χέρια. 

Η  ελάχιστη κλίση είναι 2% , αλλά σχεδόν  όλο το  δίκτυο κατασκευάζεται σε 

περιοχές με έντονη κλίση.Λαμβάνοντας υπόψη  μέση ημερήσια θερινή κατανάλωση  

που ισχύει 200 λ/κατ/ημέρα, η 200/1,5=133 λ/κατ/ημέρα ως μέση ημερήσια ετήσια 

κατανάλωση δηλ.  παραγωγής αντίστοιχης ποσότητας λυμάτων, για οικία μ.ο 4 

ατόμων και αριθμού οικιών 5   όσες δηλαδή οικίες εξυπηρετούνται ανά κλάδο , 

έχουμε:                                                                

133 λ/κατ/24 ώρες Χ 4  κατ Χ 5 οικίες  =2.660 λ/24 ώρες  = 110 λ/ώρα μέγιστη 

παροχή λυμάτων   την   οποία    υπερκαλύπτει   κατά  πολύ  η διατομή Φ125 η οποία  
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 επιλέγεται ως ελάχιστη απαιτούμενη κύρια διάσταση κατασκευής δικτύου. 

Οι σωληνώσεις και τα ειδικά τεμάχια όλων των διατομών εκτός της Φ140, είναι από  

υλικό PVC Σ41 η PP ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 SN 8, και η Φ140 από PVC γκρί κτιριακής 

αποχέτευσης πάχους ΕΛΟΤ 686 Β και ΕΝ 1329. Χρησιμοποιούμε κατά περίπτωση 

αγωγούς και ειδικά τεμάχια διατομών Φ110,Φ125,Φ140 και Φ160. 

Η έντονη κλίση και οι διαβαθμίσεις του εδάφους   επιβάλουν την εκτεταμένη χρήση 

ειδικών τεμαχίων, γωνιών και κυρίως ημιγωνιών. Στη μελέτη έχει γίνει μία αρχική 

εκτίμηση  των αναγκών σε ειδικά τεμάχια με τις τελικές ανάγκες να καθορίζονται 

στο πεδίο του έργου. 

Η αναμονή του νέου δικτύου αποχέτευσης είναι διατομής Φ160, οπότε η κάθε 

σύνδεση σε αυτή θα γίνεται με την ανάλογη συστολή (κυρίως Φ160/Φ125). 

Η σύνδεση των οικιών που αφορά το έργο, θα περιλαμβάνει το ημιτάφ του 

κεντρικού αγωγού, τα ειδικά τεμάχια (συστολή , ημιγωνίες, μικροτμήματα αγωγών) 

σύνδεσης από το παλαιό στο νέο δίκτυο και τη σχετική εργασία συναρμολόγησης. 

Εκσκαφές και αποκαταστάσεις υπολογίζονται χωριστά μαζί με αυτά των τάφρων. 

Σε περίπτωση σύνδεσης τσιμεντοσωλήνα με πλαστικό μικρής διατομής, είναι 

δυνατή η κατασκευή μικρού πλήρους φρεατίου από σκυρόδεμα 0,40Χ0,40Χύψος 

στεγανού με μεταλλικό κάλυμμα  και τελάρο, το οποίο (φρεάτιο) πληρώνεται 

χωριστά. 

Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση κάθε 15 (δεκαπέντε) περίπου μέτρα, ειδικού τάφ 

ελέγχου του δικτύου (αντί φρεατίων ελέγχου) με εξωτερικό βιδωτό καπάκι στην 

εξωτερική επιφάνεια της τάφρου.   

                                           Μέτσοβο      _____ / 4 / 2021 

         ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 ΝΑΚΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ                            Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ   Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

     Πολιτικός  Μηχανικός 

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΣ                                                                 ΔΑΣΟΥΛΑΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

   Χημικός   Μηχανικός                                                                      Πολιτικός    Μηχανικός 
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