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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τμήμα Τεχνικών Έργων και  
Συντήρησης Υποδομών 

  
  
 

 

 
ΕΡΓΟ:  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  
              ΔΗΜΟΥ, ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ                         
             (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ)  

     
 αριθ. μελέτης:   19/2017 

  προϋπολογισμός: 245.000€  
με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 Η παρούσα μελέτη αφορά επέκταση υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων του οικισμού Περδικακίου. Για την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε 

τοπογραφική αποτύπωση της πιο ενδεδειγμένης όδευσης, ώστε να συνδεθεί το υφιστάμενο 

δίκτυο αποχέτευσης με υπάρχον τεχνικό σε παρακείμενο ρέμα της περιοχής, μη συνεχούς 

ροής .   

 

Υφιστάμενη κατάσταση.  

Ο οικισμός του Περδικακίου δεν έχει ολοκληρωμένο σύστημα αποχέτευσης ομβρίων 

και τα νερά καταλήγουν να λιμνάζουν σε  εκτάσεις εντός του οικισμού . (Βλ. φώτο παρακάτω ). 

Το τελικό τμήμα του υφιστάμενου δικτύου είναι  υπέργειο και αποτελείται από απλούς 

τσιμεντοσωλήνες  Φ800. Οι εκτάσεις οι  οποίες κατακλύζονται είναι επίπεδες. Το υπό 

κατασκευή δίκτυο θα καλύπτει  την παροχέτευση των όμβριων του υφιστάμενου δικτύου του 

οικισμού του Περδικακίου. 

Να σημειωθεί πως σκοπός του έργου δεν είναι η παροχέτευση ομβρίων της ευρύτερης 

λεκάνης εντός της οποίας βρίσκεται το Περδικάκι. Αλλά  η προστασία  εκτάσεων εντός των 

οποίων βρίσκονται οικίες από τα νερά που εκρέουν από το υφιστάμενο –μη ολοκληρωμένο 

δίκτυο ομβρίων μέσω σύνδεσης αυτού με υπάρχον τεχνικό έργο και παροχέτευση αυτών σε 

παρακείμενο ρέμα της περιοχής, μη συνεχούς ροής.  
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Με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των αγωγών στην αφετηρία και το τέρμα της 

όδευσης, θα επιλεχθεί για τους αγωγούς διατομή Φ1000 για λόγους ασφαλείας και γιατί 

μελλοντικά ο αγωγός αυτός μπορεί να αποτελέσει κεντρικό συλλεκτήρα των ομβρίων του 

οικισμού.  

Ο αγωγός θα λειτουργήσει ως αγωγός βαρύτητας  
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Περιβαλλοντική κατάταξη έργου 

Ο αγωγός ομβρίων θα έχει διατομή Φ1000. (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ)  

 

Σύμφωνα με την κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων: Απόφαση Αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674 

37674  (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 

1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 

209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», οι εργασίες του υπό μελέτη έργου 

κατατάσσονται στην 2η Ομάδα (Υδραυλικά , Α/Α 7, «Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και 

χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή 

αποχέτευσης ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κλπ»). 

 

Για την κατηγοριοποίηση ή όχι στην πιο πάνω Ομάδα Υδραυλικών Έργων και κατά συνέπεια 

την τήρηση ή όχι της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του αγωγού θα πρέπει να 

υπολογίσουμε το ισοδύναμο μήκος L σε συνάρτηση με την διάμετρο εσωτερικής (καθαρής) 

διατομής. 

     

Ο πιο πάνω αγωγός σύμφωνα με την παρατήρηση (β) της 2ης Ομάδας – Υδραυλικά έργα, α/α 7 

της Απόφασης Αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674  (ΦΕΚ 2471/Β/2016), έχει διάμετρο εσωτερικής (καθαρής) 

διατομής S = 0.785 m2.  

Με εφαρμογή λοιπόν της παρατήρησης (β), για τμήμα αγωγού με τιμή S μεταξύ 0,05 m2 < S ≤1 

m2 και δεδομένου ότι ο αγωγός είναι εκτός οδών και ερεισμάτων, το ισοδύναμο μήκος του θα 

είναι το διπλάσιο του πραγματικού του μήκους {παρ. (αα) της παρατήρηση (β) της 2ης Ομάδας 

– Υδραυλικά έργα, α/α 7 της Απόφασης Αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674  (ΦΕΚ 2471/Β/2016)}. 

Έτσι προκύπτει ισοδύναμο μήκη L = 451,45m  x 2 = 902,90 m, δηλαδή: 

 

ΣL = 902,90m 
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Συμπερασματικά με βάση: 

 Τον πίνακα της Β κατηγορίας της 2ης Ομάδας – Υδραυλικά έργα: «α/α 7 της Απόφασης 

Αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674  (ΦΕΚ 2471/Β/2016)», έργα αγωγών μεταφοράς νερού για τους 

οποίους πρέπει να τηρηθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση πρέπει να έχουν ΣL μεταξύ 

των τιμών 20.000m ≥ ΣL > 2.000m. Η τιμή του ΣL του έργου υπολογίστηκε στα 790 m 

και είναι εκτός του πίνακα. 

προκύπτει ότι οι εργασίες για το έργο δεν υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης. 

 

Για την κατασκευή των αγωγών θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες δομημένου 

τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

13476-3  Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο 

[DN/ΟD]  Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 1200 mm 

Θα τοποθετηθούν σύμφωνα με την οριζοντιογραφία της μελέτης και σε συνεννόηση με τον 

αρμόδιο επιβλέποντα μηχανικό.   

Το πλάτος των ορυγμάτων των αγωγών ομβρίων θα είναι 1,720μ. Τα ορύγματα θα 

κατασκευαστούν με κατακόρυφα πρανή και δεν αναμένεται να απαιτηθούν εκτεταμένες 

αντιστηρίξεις, 

Οι εκσκαφές θα γίνουν με συνήθη μηχανικά μέσα. 

 

Φρεάτια επίσκεψης προβλέπονται  σε αλλαγή διεύθυνσης ή κλίσης αυτών καθώς και σε 

ευθύγραμμα τμήματα μεγάλου μήκους. Γενικά, στο έργο προβλέπονται φρεάτια ανά 

αποστάσεις των 30-50m. Σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθετήθηκαν φρεάτια ανά μεγαλύτερες 

αποστάσεις, που όμως δεν ξεπερνούν τα 75m.  

Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν χυτά επί τόπου και ο πυθμένας τους θα διαμορφωθεί με 

άοπλο σκυρόδεμα ώστε να σχηματίζει αυλάκια ημικυκλικής διατομής, για την καθοδήγηση της 

ροής των συμβαλλόντων αγωγών προς τα κατάντη. 

 

Η τελική διάθεση των ομβρίων θα γίνεται σε υπάρχον τεχνικό σε ρέμα μη συνεχούς ροής.  
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Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιγράφονται οι ακόλουθες εργασίες 
 

α/α Εργασία 

1 Εκσκαφές 

2 Επιχώσεις 

3 Οπλισμένα σκυρόδεματα 

4 Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 1200 mm 

5 Φρεάτια επισκέψεως  

6 Ξυλότυποι χυτών τοίχων , μικροκατασκευών 

Η επακριβής χάραξη των αγωγών και των φρεατίων επίσκεψης θα καθοριστεί επιτόπου. Οι 

προτεινόμενοι αγωγοί θα τοποθετούνται γενικά σε τέτοιο βάθος, ώστε να προκύπτει 

επικάλυψη τουλάχιστον  0,70 μ σε σημεία που η περιοχή δύναται να καλλιεργηθεί. 

Παρατήρηση:  

Η οριζοντιογραφική τοποθέτηση των αγωγών ομβρίων , των φρεατίων υδροσυλλογής και 

φρεατίων επίσκεψης είναι ενδεικτική καθώς και ο αριθμός των φρεατίων. Οποιαδήποτε 

αλλαγή προκύψει που δεν περιλαμβάνεται στα συνημμένα σχέδια μπορεί να γίνει καθ’ 

υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας και του επιβλέποντος του έργου.   

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  245.000,000 €  συμπεριλαμβανομένου  και του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. και καταλογίζεται στον ΚΑ  30-7323.011 του προϋπολογισμού του Δήμου 

Αμφιλοχίας. 

Αμφιλοχία 18 / 9 / 2017 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Ο Προϊστάμενος  

 Τμήματος Τεχνικών Έργων 
και Συντήρησης Υποδομών  

 
 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &  
Περιβάλλοντος 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  
ΠΕ03 Πολιτικός Μηχ. 

 

 

 
 
 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΜΙΛΗΣ 
ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός 

 
 
 
 
 

 
 
 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Τοπογράφος Μηχανικός Α΄ βαθμού 
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