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1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού της Αγίας Μαρίνας του Δήμου. 

Η γενική διάταξη των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων που πρόκειται να 

κατασκευασθούν, παρουσιάζεται στην οριζοντιογραφία αρ. 2, με τίτλο 

"ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ"  κλίμακας 1:1.000. 

Η τοπογραφία του υπό μελέτη οικισμού Αγίας Μαρίνας του Δήμου Καρύστου 

παρουσιάζει σχετικά ήπιες κλίσεις, με αποτέλεσμα να διευκολύνει τη 

συγκέντρωση των ακαθάρτων του οικισμού μέσω βαρυτικού δικτύου. 

Το κύριο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού σχεδιάζεται με αγωγούς 

βαρύτητας PVC και πολυαιθυλενίου (PE) και θα οδηγεί τα συλλεγόμενα 

λύματα σε δύο φρεάτια του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού στην 

παραλιακή οδό (φρεάτιο Α4.8 και φρεάτιο Α4.1), όπως παρουσιάζονται στην 

οριζοντιογραφία αρ. 5 με τίτλο "ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ". 

Σημειώνεται ότι το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού στο οποίο 

περιλαμβάνεται και ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός της παραλιακής οδού 

με τα φρεάτιά του, δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας. 

[αποτελούσε αντικείμενο της μελέτης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ", Υποέργο: Έργα Προσαγωγής]. 

Τα συλλεγόμενα λύματα του οικισμού της Αγίας Μαρίνας, μέσω του 

εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης που προαναφέρθηκε, το οποίο καταλήγει σε  

αντλιοστάσιο (ΑΣ4), θα οδηγούνται προς επεξεργασία μαζί με τα λύματα του 

οικισμού Μαρμαρίου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρμαρίου. 
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2.  ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων του οικισμού της Αγίας Μαρίνας διατάσσεται 

στο σύνολό του στους υπάρχοντες διανοιγμένους δρόμους με δόμηση, 

ακτινωτά, γεγονός που δίνει το πλεονέκτημα της εύκολης διεύρυνσής του, σε 

περίπτωση επέκτασης του οικισμού προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.  

Η ροή στο δίκτυο θα γίνεται με βαρύτητα, διότι οι κλίσεις του εδάφους το 

επιτρέπουν. Οι αγωγοί αποχέτευσης διαστασιολογούνται για χρονικό ορίζοντα 

40ετίας. 

Το συνολικό μήκος των αγωγών του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του 

οικισμού ανέρχεται σε 3.023 μ.μ. Οι προτεινόμενοι αγωγοί θα είναι από υλικό 

PVC - U συμπαγούς τοιχώματος και πολυαιθυλένιο PE 100, διαμέτρου Φ200.  

Το κύριο εσωτερικό βαρυτικό δίκτυο των ακαθάρτων του οικισμού Αγίας 

Μαρίνας, βάσει της τοπογραφίας της περιοχής, θα οδηγεί τα λύματα σε 

βαρυτικό αγωγό του εξωτερικού δικτύου που κατασκευάζεται κατά μήκος της 

παραλιακής οδού του οικισμού Αγία Μαρίνα με αφετηρία φρεάτιο άφιξης στο 

ανατολικό άκρο του οικισμού και τερματισμό σε καταθλιπτικό αντλιοστάσιο (ο 

βαρυτικός αγωγός του εξωτερικού δικτύου και το αντλιοστάσιο, όπως 

προαναφέρθηκε δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας). 

Το παραλιακό τμήμα του οικισμού θα αποχετεύεται με νέο βαρυτικό αγωγό 

από πολυαιθυλένιο (PE), που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, 

και ο οποίος τοποθετείται παράλληλα του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού, 

οδηγώντας τα λύματα στις θέσεις των φρεατίων που προβλέπονται. 

Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού αποτελείται από πρωτεύοντες 

αγωγούς που εξυπηρετούν τα επιμέρους τμήματα του οικισμού. Το δίκτυο 

απαρτίζεται επίσης από τους δευτερεύοντες αγωγούς καθώς από τις ιδιωτικές 

συνδέσεις (εξωτερικές διακλαδώσεις αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή 

των ακινήτων μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης).    
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3.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

Σύμφωνα με την σύγχρονη διεθνή και εγχώρια εμπειρία και πρακτική 

παρόμοιων έργων, αλλά κυρίως και την οικονομικότητα του έργου, στην 

παρούσα μελέτη: 

 Για το κύριο τμήμα των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 

χρησιμοποιούνται και προδιαγράφονται σωλήνες από PVC-U συμπαγούς 

τοιχώματος, SDR 41, DN 200 mm.  

 Για τn αγωγό αποχέτευσης του παραλιακού μετώπου χρησιμοποιούνται 

και προδιαγράφονται σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE 100), με 

ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10 MPa, με συμπαγές τοίχωμα, 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, oνομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 10 atm. Η 

επιλογή του υλικού για το παραλιακό τμήμα έγινε για λόγους 

εξασφάλισης στεγανότητας του δικτύου, επειδή το πολυαιθυλένιο 

εξασφαλίζει σχεδόν απόλυτη στεγανότητα σε περιπτώσεις τοποθέτησης 

αγωγών κάτω από την στάθμη του υπόγειου νερού. Επίσης οι σωλήνες 

πολυαιθυλενίου δε διαβρώνονται λόγω της χημικής αντοχής τους στις 

περισσότερες ουσίες, διακινούνται και τοποθετούνται εύκολα και 

γρήγορα λόγω του μικρού βάρους τους, έχουν μεγάλη μηχανική 

αντοχή στα υπερκείμενα φορτία και μεγάλη διάρκεια ζωής. Επιπλέον 

στους σωλήνες από πολυαιθυλένιο δε δημιουργούνται επικαθίσεις, 

λόγω της λείας εσωτερικής επιφάνειας τους και της χημικής αδράνειας 

του υλικού τους, με αποτέλεσμα την αποφυγή μείωσης της εσωτερικής 

διαμέτρου τους. 

Το συνολικό μήκος των προς κατασκευή σωληνωτών αγωγών ακαθάρτων 

είναι 3.023 μ. Αναλυτικά, οι διάμετροι και τα μήκη των αγωγών ακαθάρτων 

είναι: 

Διάμετρος: DN200 mm Υλικό: PVC -U  Μήκος: L = 2.423,00 m 

Διάμετρος: DN200 mm Υλικό: PE 100  Μήκος: L = 600,00 m 
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Το σύνολο των αγωγών καταβλήθηκε προσπάθεια να τοποθετηθεί σε κατά το 

δυνατόν μικρότερο βάθος, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές 

εκσκαφές. Σημειώνεται ότι σημαντικά βάθη εκσκαφών θα οδηγούσαν σε 

αυξημένο κόστος κατασκευής. Ιδιαίτερα μάλιστα στις περιοχές κοντά στην 

θάλασσα, η φύση του εδάφους και η παρουσία του νερού θα απαιτούσαν την 

εφαρμογή εκτεταμένων και δαπανηρών τύπων αντιστηρίξεων, καθώς και 

σημαντικών διαρκειών αντλήσεων.  

Οι αγωγοί προβλέπεται να είναι εγκιβωτισμένοι σε στρώμα άμμου, σύμφωνα 

με τυπικά σχέδια της μελέτης. Η τοποθέτηση των αγωγών προβλέπεται να 

γίνει στον άξονα των οδών, εκτός εάν αυτοί (οι αγωγοί) συντρέχουν με 

αγωγούς ομβρίων ή συναντούν άλλα δίκτυα Ο.Κ.Ω. Στις περιπτώσεις αυτές η 

χάραξη των αγωγών προσαρμόζεται ανά περίπτωση. 

Στα σημεία συμβολής των αγωγών ακαθάρτων, ή/και αλλαγών των κατά 

μήκος κλίσεων και διεύθυνσης, προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων 

επίσκεψης. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των φρεατίων επίσκεψης στις 

ευθυγραμμίες λαμβάνεται, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ίση προς 50m. 

Το συνολικό πλήθος των φρεατίων επίσκεψης ανέρχεται σε 65 τεμάχια, τα 

περισσότερα από τα οποία προβλέπεται να είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα 

(56 τεμ. προκατασκευασμένα), σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια της μελέτης. Σε 

σχετικά περιορισμένο πλήθος περιπτώσεων (9 τεμ.), και εφόσον οι αγωγοί 

αναμένεται να επηρεαστούν από την παρουσία υπόγειων (θαλασσινών) 

υδάτων, προβλέπεται η εφαρμογή προκατασκευασμένων φρεατίων επίσκεψης 

από πολυαιθυλένιο (PE), σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια της μελέτης.  

Τα προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα θα είναι εσωτερικής 

διαμέτρου 1,20 μ., μονωμένα εξωτερικά με ασφαλτική μεμβράνη και η 

εσωτερική προστασία τους θα συνίσταται σε επένδυση με κονίαμα 

αλουμινούχου τσιμέντου και χαλαζιακής άμμου και εποξειδική βαφή σε δύο 

στρώσεις, σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια της μελέτης. 
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Τα προκατασκευασμένα φρεάτια πολυαιθυλενίου θα αποτελούνται από το 

χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαμο του σώματος του φρεατίου που 

διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος με το κατάλληλο στοιχείο 

διαμόρφωσης (ανυψωτικός σωλήνας φρεατίου) με τις αναλογούσες βαθμίδες 

επίσκεψης, καθώς και την κωνική απόληξη (ομόκεντρη ή έκκεντρη) και τον 

δακτύλιο έδρασης του καλύμματος στη στέψη για την κατανομή των 

φορτίων.  

Το σύνολο των φρεατίων επίσκεψης θα φέρει κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο 

(ductile iron). 

Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και η κατασκευή 

των αγωγών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (ιδιωτικές 

συνδέσεις: εξωτερικές διακλαδώσεις αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή 

των ακινήτων μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης). 

Προβλέπεται η κατασκευή 50 τεμ. ιδιωτικών συνδέσεων.  

Οι ιδιωτικές συνδέσεις προβλέπεται να υλοποιηθούν με την τοποθέτηση στο 

πεζοδρόμιο προκατασκευασμένου φρεατίου αποχέτευσης από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, το οποίο θα φέρει αφαιρετό χυτοσιδηρό κάλυμμα. Στο φρεάτιο 

θα καταλήγει ο αγωγός ακαθάρτων του προς σύνδεση ακινήτου, ενώ από το 

φρεάτιο θα εκκινεί ο αγωγός σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.  

Ο αγωγός σύνδεσης θα κατασκευαστεί από σωλήνες PVC σ41 ονομαστικής 

διαμέτρου Φ160mm, και  η σύνδεση του με τον αγωγό του δικτύου της πόλης 

θα γίνει με την εφαρμογή ειδικού τεμαχίου διακλάδωσης (σαμαριού/ταυ), 

ανάλογα με το υλικό και την διάμετρο του αγωγού αποχέτευσης. 
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