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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ανάθεση μελέτης - Ιστορικό 

 

Μετά από σύμβαση που υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2012,  μεταξύ του Δημάρχου Α-

μαρουσίου- Αττικής, και του μελετητικού γραφείου της Βιολέττας Πορικού, με Ανάδοχο την 

ίδια, ανατέθηκε στην ως άνω μελετήτρια η εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης «Αντιπλημ-

μυρικά έργα Περιοχής Πολυδρόσου». 

 

Η μελέτη προβλέπεται να εκπονηθεί σε στάδιο Οριστικής Μελέτης σύμφωνα με τις σχετι-

κές Προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74 και θα καλύπτει όλη την προαναφερόμενη περιοχή 

στην οποία δεν υπάρχει δίκτυο ομβρίων. 

1.2 Χρησιμοποιηθέντα στοιχεία. 

 

Η μελέτη βασίζεται στα αποτελέσματα των νέων τοπογραφικών εργασιών, όπως χορηγή-

θηκαν από το Δήμο Αμαρουσίου διαμέσου του Τοπογράφου Μηχανικού Μάρκου Δρόσου, 

και αφορούν σε υψομετρική και οριζοντιογραφική αποτύπωση των αξονο-διασταυρώσεων 

των οδών αλλά και των ορίων των οικοδομικών τετραγώνων. Επισημαίνουμε ότι στα το-

πογραφικά αυτά στοιχεία δεν αποτυπώνονται τα δίκτυα Ο.Κ.Ω και ενδεχομένως κατά τη 

φάση της κατασκευής να απαιτηθούν μικρο-μετακινήσεις οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά 

στις πορείες των προτεινόμενων αγωγών ομβρίων, οι οποίες όμως δεν αλλάζουν το σχε-

διασμό του έργου. 

Επίσης επειδή τμήμα της περιοχής μελέτης έχει αποδέκτη τον υφιστάμενο αγωγό ομβρίων 

επί της Αμαρουσίου – Χαλανδρίου ελήφθησαν δεδομένα του υφιστάμενου δικτύου από το 

Ψηφιακό Αρχείο της ΕΥΔΑΠ. 

 

Επιπλέον έχουν ληφθεί υπόψη υδραυλικά στοιχεία των παρακάτω μελετών 

 Προκαταρκτική Μελέτη «Συμπληρώσεις Μελετών Αποχέτευσης Ομβρίων και Ακα-

θάρτων Υδάτων Δήμων Αμαρουσίου, Αγ. Παρασκευής, Κηφισιάς, Μελισσίων και 

Νέας Ερυθραίας» (ΕΥΔΑΠ 1991), και  

 Προμελέτη Δικτύων Αποχέτευσης Περιοχών Στούντιο Άλφα, Σωρού και Αγ. Θωμά 

(ΕΥΔΑΠ 2003) 
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1.3 Διάρθρωση Μελέτης 

 

Η μελέτη αποτελείται από την παρούσα Τεχνική Έκθεση στην οποία περιλαμβάνο-

νται ειδικά κεφάλαια Υδραυλικών Υπολογισμών – Προμετρήσεων – Προϋπολογι-

σμού, τεύχος με το Τιμολόγιο Μελέτης, και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

Τα σχέδια τα οποία συνοδεύουν την παρούσα μελέτη, φαίνονται στον Πίνακα 1.1 που α-

κολουθεί.  

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Σχέδια μελέτης 
 

 

1. Θέση Έργου - Αποδέκτες 
κλ. 1: 5.000 

2. Οριζοντιογραφία Έργων 
κλ. 1: 1.000 

3. Κατά Μήκος Τομές Δικτύου Αγωγών Ομβρίων 
κλ. Μηκών / Υψών  

1:1.000 / 1:100 

4. Τυπικές Διατομές Αγωγών Ομβρίων 
κλ. 1: 10 

5. Κυκλικά Φρεάτια Επίσκεψης 
κλ. 1: 25 

6. Φρεάτια Υδροσυλλογής  
κλ. 1: 20 

    

1.4 Ομάδα Εκπόνησης Μελέτης 

Συντάκτες της μελέτης είναι ο Κων/νος Νικολάου, Πολιτικός – Υδραυλικός Μηχανικός και η 

Πολιτικός  Μηχανικός, Βιολέττα Πορικού. 
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2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 

2.1 Περιγραφή γενικής διάταξης έργων 

Όπως αναφέρθηκε, η παρούσα μελέτη διαπραγματεύεται το δίκτυο ομβρίων της πε-

ριοχής Πολυδρόσου η οποία περικλείεται βόρεια από την εκτός σχεδίου ζώνη με όριο 

την παράπλευρη οδό της Αττικής οδού, ανατολικά από το Ρέμα Χαλανδρίου, δυτικά 

από την οδό Αμαρουσίου – Χαλανδρίου και νότια από την οδό Γιασεμιών του Δήμου 

Χαλανδρίου. Στο συννημένο Σχέδιο 1 κλ. 1:5.000 φαίνεται η περιοχή μελέτης (εντός 

σχεδίου) και οι αποδέκτες με τις θέσεις εκβολών. 

Στο συννημένο Σχέδιο 2 κλ. 1:1.000 απεικονίζονται οι πορείες των νέων αγωγών με 

τα υδραυλικά τους στοιχεία. 

Αναλυτικά διακρίνονται (2) ζώνες απορροής ομβρίων με αντίστοιχα τμήματα αγωγών 

τα οποία εκβάλλουν σε διάφορες θέσεις δύο (2) διαφορετικών αποδεκτών. Η περι-

γραφή της κάθε ζώνης απορροής ομβρίων με τα στοιχεία των τμημάτων αγωγών πα-

ρουσιάζονται ως ακολούθως: 

Ζώνη 1 (Βόρειο και Δυτικό Πολύδροσο) 

Η εν λόγω ζώνη έχει ως αποδέκτη την οδό Αμαρουσίου - Χαλανδρίου από την συμ-

βολή της με την οδό Φραγκοκκλησιάς και κατάντη. Στην Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 

κινείται αγωγός με αφετηρία εκ των ανάντη την οδό παράπλευρα της Αττικής Οδού 

και συνέχεια κατάντη μέχρι τη συμβολή με την οδό Πλούτωνος (παράπλευρα της Ρι-

ζαρείου Σχολής). Επειδή ο υφιστάμενος αγωγός στο τμήμα του στο Δήμο Αμαρουσί-

ου (έως οδό Γιασεμιών) έχει διάμετρο Φ600, και κλίσεις που κυμαίνονται από 1,10% 

- 1,35% δεν επαρκεί, προτείνεται η ανακατασκευή του με διάμετρο Φ700 και κλίσεις 

που κυμαίνονται από 1,10% - 1,5%. Επισημαίνεται ότι ο υφιστάμενος αγωγός στη 

συνέχεια του επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου στα δοικητικά όρια του Δήμου 

Χαλανδρίου αλλάζει σε διάμετρο Φ700 και μετά στην πορεία του επί της οδού Πλού-

τωνος οι κλίσεις του ξεπερνούν το 3%.   

Στην μελετούμενη ζώνη 1 προτείνεται η κατασκευή  Συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων επί 

της οδού Φραγκοκκλησιάς με σκοπό την συλλογή των ομβρίων του βόρειου Πολυ-

δρόσου και η κατασκευή Συλλεκτήρων αγωγών ομβρίων επί των οδών Σάμου, Καψί-

λη (προέκταση της Καρκαβίτσα στην υπό ένταξη περιοχή), και Πηγάσου. Οι συλλε-
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κτήρες επί των οδών Καψίλη και Πηγάσου καταλήγουν στο Συλλεκτήρα της Αμαρου-

σίου – Χαλανδρίου που θα ανακατασκευασθεί. 

Συνολικά προβλέπεται η κατασκευή αγωγών Φ500 – Φ600 μήκους L=2.230m 

και η ανακατασκευή του Συλλεκτήρα επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 

με Φ700 σε μήκος L= 800m. 

Ζώνη 2 (Ανατολικό και Νότιο Πολύδροσο) 

Η εν λόγω Ζώνη απορροής έχει αποδέκτη το Ρέμα Χαλανδρίου και διακρίνεται σε 

δύο τμήματα, του Ανατολικού και Νότιου Πολυδρόσου. Το ανατολικό Πολύδροσο 

χρησιμοποιεί ως Συλλεκτήρα τον αγωγό επί της οδού Ροδοδάφνης με εκβολή στο 

Ρέμα Χαλανδρίου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρουσίου.  

Επισημαίνεται ότι το ρέμα Χαλανδρίου στην πορεία του, στα δοικητικά όρια του Δή-

μου Αμαρουσίου, είναι σε πολύ καλή κατάσταση χωρίς μικρο-μπάζα σκουπίδια ή το-

πικές διαβρώσεις, και επιπλέον είναι διευθέτημένο με συρματοκιβώτια σε επιλεγμέ-

νες θέσεις. 

Συνολικά στο Ανατολικό Πολύδροσο προβλέπεται η κατασκευή αγωγών Φ500 

– Φ800 μήκους L=680m. 

Το Νότιο Πολύδροσο χρησιμοποιεί ως Συλλεκτήρα τον αγωγό επί της οδού Ακακιών 

η οποία όμως κινείται προς κατάντη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμα-

ρουσίου με συνέχεια επί της οδού Γιασεμιών και οδού Πολυδρόσου και εκβολή στο 

Ρέμα Χαλανδρίου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλανδρίου  

Συνολικά στο Νότιο Πολύδροσο προβλέπεται η κατασκευή αγωγών Φ500 – 

Φ800 μήκους L=650m εντός του Δήμου Αμαρουσίου και επιπλέον μήκους 

L=650m εντός του Δήμου Χαλανδρίου. Η οριστική μελέτη του σχεδιασμού του 

τμήματος αυτού δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τη συμμετοχή του Δήμου 

Χαλανδρίου ως προς την παροχή τοπογραφικών στοιχείων και κατάλληλων 

εγκρίσεων, οπότε χαρακτηρίζεται έργο Β΄Φάσης και δεν περιλαμβένεται στην 

παρούσα μελέτη. 

Τα αναλυτικά στοιχεία για κάθε κλάδο και κόμβου του δικτύου παρουσιάζονται στους 

υδραυλικούς υπολογισμούς και δείχνονται στο Σχέδιο της οριζοντιογραφίας.  
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2.2 Γενικά χαρακτηριστικά - Τρόπος κατασκευής του δι-

κτύου 

2.2.1 Τυπικές διατομές αγωγών - Κατασκευή σκάμματος 

Για τους αγωγούς χρησιμοποιούνται κυκλικές διατομές. Οι αγωγοί με κυκλικές διατο-

μές προβλέπονται να είναι οπλισμένοι τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας. Το ελάχι-

στο πάχος επίχωσης από την άνω γενέτειρα μέχρι την επιφάνεια του δρόμου είναι 

0.70m  Οι σωλήνες ανταποκρίνονται στις Ελληνικές Προδιαγραφές (ΦΕΚ 

253/Β/24.4.84) και το πλάτος και οι διάφορες άλλες τυπικές διαστάσεις του σκάμμα-

τος ανάλογα με την διάμετρο φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο. 

2.2.2 Τυπικά τεχνικά έργα  

Στα τυπικά τεχνικά έργα περιλαμβάνονται τα φρεάτια επίσκεψης και τα φρεάτια υ-

δροσυλλογής. Στα φρεάτια επίσκεψης τοποθετούνται με σκοπό την επίσκεψη, τον 

έλεγχο και τη συντήρηση του δικτύου. Όλα τα φρεάτια επίσκεψης εμφανίζονται στις 

οριζοντιογραφίες και τοποθετούνται: 

1. Σε ευθυγραμμία σε μέγιστη απόσταση 60 m. 

2. Σε αλλαγή οριζοντιογραφικής κλίσης  

3. Σε αλλαγή υψομετρικής κλίσης  

4. Σε αλλαγή διαστάσεων αγωγού. 

5. Σε συμβολές αγωγών. 

Τα φρεάτια των κυκλικών αγωγών είναι 3 τύπων σύμφωνα και με το σχετικό Σχέδιο 

5. 

Τα φρεάτια θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20-Β500C. Θα είναι 

μεταβλητού ύψους ανάλογα με το βάθος εκσκαφής στη θέση κατασκευής του φρεατί-

ου. Κάθε φρεάτιο καλύπτεται με πλάκα επικάλυψης από οπλισμένο σκυρόδεμα και 

φέρει λαιμό πάχους 0.20 m και μεταβλητού ύψους για την έδραση του χυτοσιδηρού 

καλύμματος με διαστάσεις 0,75x0,55 m. 

Για την πρόσβαση στο εσωτερικό του φρεατίου θα πακτώνονται στα πλαϊνά τοιχεία 

του φρεατίου χυτοσιδηρές βαθμίδες ανά 0,30 m. Τέλος στο εσωτερικό κάθε φρεατίου 

και στον πυθμένα του τοποθετείται σκυρόδεμα C12/16 για τη διαμόρφωση ημικυκλι-

κού καναλιού. Τα φρεάτια υδροσυλλογής θα είναι διπλά τύπου ΕΥΔΑΠ σύμφωνα και 

με το σχετικό Σχέδιο 6, και είναι τα τυπικά έργα μέσω των οποίων τα επιφανειακά 

νερά των δρόμων οδηγούνται στον αποχετευτικό αγωγό 
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2.3 Υδραυλικοί υπολογισμοί ομβρίων 

2.3.1 Παροχή - Σχέσεις έντασης  -  διάρκειας βροχόπτωσης (όμβριες καμπύλες).  

Η παροχή υπολογίζεται με την ορθολογική μέθοδο ως ακολούθως:  

AiC278,0Q   
 
όπου: Q παροχή υπολογισμού (m3/sec) 

 i ένταση βροχόπτωσης (mm/hr) 

 C συντελεστής απορροής 

 Α εμβαδόν της λεκάνης απορροής (km2) 

Ο συντελεστής απορροής εξαρτάται από τη φύση των εδαφών και την πυκνότητα 

δόμησης και είναι κυμαινόμενος από 0,20 στις περιοχές εκτός σχεδίου έως 0,55 στις 

περιοχές εντός σχεδίου λόγω της μεγάλης έκτασης κήπων. 

Ο σχεδιασμός των έργων έγινε με την όμβρια καμπύλη που αναφέρεται στην Προμε-

λέτη της ΕΥΔΑΠ όπου για περίοδο επαναφοράς Τ=10 έτη, εφαρμόζεται η ακόλουθη 

σχέση: 

i = 33,88x T^ 0,26  / (0,30+  tc )^0,57 

όπου: 

i = ένταση βροχόπτωσης (mm/h) 

tc = διάρκεια βροχόπτωσης (h) 

Ειδικότερα στις λεκάνες απορροής των εκτός σχεδίου περιοχών που αποτελούνται από 

επιφάνεια μικρότερη από 1km2 και δεν υπάρχει σχηματισμένη μισγάγκεια ο χρόνος συρ-

ροής υπολογίζεται από τον τύπο 

tσ=10+3,26 x (1,1-C) x L ½ / J 1/3 

όπου : tσ = ο χρόνος συρροής (min) 

C  = ο συντελεστής απορροής 

L  = η απόσταση ροής σε m του πλέον απομακρυσμένου σημείου της λεκάνης από 

τη θέση ελέγχου. 

J  = η μέση κατά μήκος κλίση σε m/100m της διαδρομής της απόστασης L.  

 

2.3.2 Υπολογισμός της παροχής των αγωγών του δικτύου. 

Οι υπολογισμοί εκτελούνται με πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το πρόγραμμα 

αυτό υπολογίζει την ακριβή τιμή της παροχής σε έναν αγωγό μεταξύ δύο εξεταζομέ-

νων σημείων. Η ευρεθείσα παροχή αφ’ ενός ικανοποιεί την εξίσωση της ορθολογικής 

μεθόδου για ένα συγκεκριμένο χρόνο συρροής κατάντη, αφ’ ετέρου δε, η παροχή αυ-
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τή από την υδραυλική επίλυση του αγωγού οδηγεί σε ένα χρόνο ροής μεταξύ των 

δύο σημείων, ο οποίος ισούται με τη διαφορά των χρόνων συρροής ανάντη και κατά-

ντη. 

Ως χρόνος συρροής των υδάτων στα φρεάτια υδροσυλλογής λαμβάνεται ο χρόνος 

των 10 λεπτών.  

2.3.3 Μεθοδολογία και παραδοχές υδραυλικών υπολογισμών αγωγών ομβρίων. 

Ο υπολογισμός της πλημμυρικής παροχής στους αγωγούς ομβρίων γίνεται με βάση 

την ορθολογική μέθοδο. Τούτο δικαιολογείται, αφού η καλυπτόμενη περιοχή είναι μία 

μικρή αστική περιοχή κανονικής μορφής. Αναλυτικός υπολογισμός των εμβαδών λε-

κανών απορροής όσο και των κατά τμήμα χρόνων συρροής γίνεται στο τεύχος των 

υδραυλικών υπολογισμών. 

Όσον αφορά τους υδραυλικούς υπολογισμούς, αυτοί γίνονται με τον τύπο του 

Manning 

V
n
R J  

1 2 3 1 2/ /
  (με  R=E/Π)  όπου: 

V : η ταχύτητα ροής σε  m/sec 

J : η κλίση της γραμμής ενέργειας και επειδή δεχόμαστε ότι η ροή είναι ομοιόμορφη,  

αυτή η κλίση ταυτίζεται με την κλίση του αγωγού. 

R : η υδραυλική ακτίνα σε μέτρα (m) 

n : ο συντελεστής τραχύτητας του Manning 

Για την τιμή του η για τα διάφορα είδη αγωγών δεχόμαστε τα εξής:  

α) Οχετοί : Για τον υπολογισμό νέων αγωγών  η=0,016, ενώ για τον έλεγχο τυχόν 

υπαρχόντων η = 0,018. Στην τελευταία περίπτωση εξαιρούνται τα υπάρχοντα τμήμα-

τα συλλεκτήρων όπου για λόγους ασφαλείας  λαμβάνουμε η=0,016. 

β) Τσιμεντοσωλήνες : Λαμβάνουμε η=0,016 

γ)  Επενδεδυμένες τάφροι : Λαμβάνουμε η=0,018 

Όσον αφορά τις επιτρεπόμενες ταχύτητες δεχόμαστε τα εξής: 

α) Οχετοί                   :      Vmax=9,0 m/sec   (ΚΜΕ – ΥΠΕΧΩΔΕ) 

β) Τσιμεντοσωλήνες :      Vmax=6,0 m/sec 
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Για όλους τους αγωγούς η ελάχιστη ταχύτητα λαμβάνεται Vmn=0,6 m/sec 

Οι παραπάνω τιμές των επιτρεπόμενων ταχυτήτων ελήφθησαν παίρνοντας υπόψη τη 

φύση και τη μορφή των αγωγών και την ανάγκη αποφυγής αποθέσεων φερτών υλών 

στους αγωγούς. Τέλος, ως ελάχιστη διατομή των αγωγών ορίζεται η κυκλική διατομή 

ονομαστικής διαμέτρου Φ500, ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό πλήρωσης για 

κλειστούς αγωγούς λαμβάνεται 70% και με εξαίρεση έως 86% επί της Αμαρουσίου – 

Χαλανδρίου λόγω της κατάντη διαμέτρου Φ700. 

Οι υδραυλικοί υπολογισμοί εκτελούνται με πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Στις εκτυπώσεις εμφανίζονται τα αποτελέσματα των επιλύσεων. Συγκεκριμένα εμφα-

νίζονται: 

α) Δεδομένα 

 Τμήμα αγωγού μεταξύ ανάντη και κατάντη σημείου (φρεατίων κλπ.)  

 Μήκος (L) εξεταζόμενου τμήματος, σε m. 

 Κατά μήκος κλίση τμήματος αγωγού (m/m) 

 Επιφάνεια (Α) λεκάνης απορροής κατάντη σημείου, σε (m2). 

 Χρόνος συρροής ανάντη (ts),σε min. 

 Σύνθετος συντελεστής απορροής (C) της δεδομένης λεκάνης απορροής.  

 Καθαρό ύψος (d) κλειστής διατομής,σε (m).(Για κυκλικούς αγωγούς είναι η εσωτε-

ρική διάμετρος.) 

 Κλίση αγωγού. 

β)  Αποτελέσματα 

 Χρόνος συρροής (ts) στο κατάντη σημείο, σε min. 

 Ένταση (i) της βροχόπτωσης στο κατάντη σημείο, σε mm/h. 

 Παροχή υπολογισμού (maxQ) του δεδομένου τμήματος, σε lt/sec.  

 Λόγος του βάθους ροής στην περίπτωση παροχής υπολογισμού προς το καθαρό 

ύψος της κλειστής διατομής (y/D). 

 Βάθος ροής (Y) για την περιοχή υπολογισμού, σε m. 

 Αριθμός Froude Fr 

 Ύψος Ειδικής Ενέργειας Ηe σε m. 

 

2.3.4 Αποτελέσματα υπολογισμών 

Οι υδραυλικοί υπολογισμοί των αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων εμφα-

νίζονται στο αντίστοιχο τεύχος υδραυλικών υπολογισμών.       
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

3.1 Προϋπολογισμός δαπάνης 

 

Στην μελέτη περιλαμβάνεται ειδικό τεύχος Προμετρήσεων – Προϋπολογισμού όπου 

παρέχονται αναλυτικά στοιχεία για τις επιμέρους εργασίες. Ελήφθησαν υπόψη τα νέα 

τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ για έργα < 1,5 εκ Ευρώ. 

Ο Προϋπολογισμός των έργων μετά και την ενημέρωση με τις νέες τιμές είναι συνο-

πτικά ως ακολούθως 

 

Εργασίες Προυπολογισμού Σσ 1.070.982,80

18,00% 192.776,90

1.263.759,70

15,00% 189.563,96

1.453.323,66

72.666,18

1.525.989,84

34.986,52

1.560.976,36

23,00% 359.024,56

1.920.000,92

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

Απολογιστικά (ΟΚΩ - Αρχ/γία)

Σύνολο Σ3:

Φ.Π.Α. (%)

Γενικό Σύνολο Σ3:

Σύνολο Σ1:

Ποσό για αναθεωρήσεις 

Σύνολο Σ2:

Απρόβλεπτα (%)

Σύνολο ΣΣ :
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