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ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Εισαγωγή

Ή  Νεάπολη είναι κωμόπολη τής έπαρχίας Μιραμπέλλου χοΰ νομού Λασιθίου. 
Είναι ένα άπό τά τέσσερα άστικά κέντρα τού νομού ("Αγιος Νικόλαος-'Ιεράπετρα- 

Σητεία-Νεάπολη). Σύμφωνα μέ τήν άπογραφή τού 1971 έχει πληθυσμό 3.070 κατοίκους.

Μέχρι τό 1904 ή Νεάπολη ήταν πρωτεύουσα τού νομού Λασιθίου. Μετά τό 

έτος αύτό πρωτεύουσα είναι ό "Αγιος Νικόλαος, ένώ ή Νεάπολη διατηρεί τίς δικα

στικές άρχές τού νομού.

Ή  πόλη λόγω τής μορφολογίας της,(βρίσκεται σέ κοιλάδα) αλλά καί λόγω 

των άποτόμων καί ισχυρών βροχοπτώσεων πού πλήττουν τήν περιοχή, ύποφέρει άπό 

τά όμβρια ϋδατα. Ή  άντιμετώπιση τού προβλήματος αυτού άπασχόλησε τούς κα

τοίκους άπό πολύ παλιά. "Ηδη άπό τήν έποχή τής Τουρκοκρατίας άρχισε ή κατασκευή 

κλειστών διατομών στίς κοίτες τών μικροχειμάρρων πού διέσχιζαν τήν πόλη. 0ί 

εργασίες συνεχίζονται κατά περιόδους μέχρι καί σήμερα πρός τήν κατεύθυνση 

αύτή, άλλά καί πρός τήν κετεύθυνση τής κατασκευής περιφερειακών άντιπλημμυρικών 
έργων. Τό πρόβλημα όμως τών όμβριων δέν έχει λυθεί μέχρι σήμερα όριστικά,γιατί 

δέν ύπήρξε συνολική καί όρθολογική αντιμετώπισή του.

Άπό τήν Τουρκοκρατία έπίσης ξεκινάει ή άντιμετώπιση τού προβλήματος 

αποχέτευσης τών άκαθάρτων ύδάτων, σέ συνδυασμό καί μέ τήν άποχέτευση τών 
όμβριων. Στό μεγαλύτερο τμήμα τής παλιάς πόλεως κατασκευάστηκαν λιθόκτιστοι 

άγωγοί άκαθάρτων(λαγούμια) σέ μικρό βάθος (άπό 30 έκατ.) πού λειτουργούν μέχρι 

καί σήμερα. Αργότερα κατασκευάστηκαν τμηματικά όχετοί άπό σκυρόδεμα γιά τήν 

άποχέτευση τών άκαθάρτων άλλων περιοχών. Σάν άποδέκτες σέ όλα τά παραπάνω έργα 

άποχετεύσεως χρησιμοποιούνται οί καλυμμένοι μικροχείμαρροι. Μέ αύτό τόν τρόπο 

δημιουργήθηκε ένα πολύπλοκο παντορροϊκό δίκτυο έκτεταμένο στό μεγαλύτερο τμήμα 

τής πόλεως. Μέ τό σύστημα αύτό τά ϋδατα άπάγ.ονται σέ δύο χειμάρρους μέ κατευ

θύνσεις πρός τόν "Αγιο Νικόλαο καί πρός τήν Μίλατο. Οί χείμαρροι αύτοί έχουν
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μηδενική ροή βάσεως καί κατά τις περιόδους ξηρασίας μεταφέρουν μόνο λύματα, 

καί γίνονται έτσι έστίες μολύνσεως. Εκτός άπό αυτό υπάρχουν πολλά προβλή

ματα στή λειτουργία τού δικτύου, λόγω τοϋ μικρού βάθους των υπονόμων καί 

τής κακής κατασκευής τους. "Ενδεικτικά άναφέρεται δτι στό μεγαλύτερο ποσο
στό των δρόμων οί άγωγοί ύδρέύσεως έχουν τοποθετηθεί κάτω άπό τούς ύπο- 
νόμους (σέ βάθος 1,20 μέχρι 1,50 μέτρα).

Μετά άπό αύτά γίνεται καταφανές δτι οί συνιστώσες του προβλήματος 

τής άποχετεύσεως τής Νεαπόλεως είναι:

α) Μελέτη - άξιολόγηση τοϋ ύπάρχοντος δικτύου. Κατάργηση των τμημάτων 
τοΰ δικτύου πού είναι άνεπαρκή ή τεχνικά άπαράδεκτα καί ένταξη των 

υπολοίπων στά νέα δίκτυα άκαθάρτων - όμβριων.

β) Κατασκευή άγωγών όμβριων μέσα στήν πόλη. Κατασκευή άντιπλημμυρικών 

περιμετρικών έργων. "Επέκταση καί βελτίωση τής καταστάσεως τών 
υπαρχόντων καλυμμένων χειμάρρων.

γ) Κατασκευή ένιαίου καί σύγχρονου δικτύου άκαθάρτων. Συγκέντρωση δλων 

τών λυμάτων σέ ένα κεντρικό άγωγό καί έφαρμογή πλήρους βιολογικού 

καθαρισμού.

1.2. ’Ανάθεσΐ]_τής^ελέτης_:_1Αντικείμενο_3_Περίμετρος_”Εργων

Σύμφωνα^μέ τήν σχετική σύμβαση άπό 24/1/80 ή μελέτη, άποχετεύσεως 

άκαθάρτων καί όμβριων τής Νεαπόλεως άνατέθρκε άπό τό Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθί- 

ου στό Γραφείο Μελετών "Γ.Κουκουράκης καί Συνεργάται".

Ή  μελέτη άποτελείται άπό τά έξής στάδια:

1. Τήν Προκαταρκτική μελέτη, ή όποια έκπονήθηκε τόν "Απρίλιο 1980 καί 

έγκρίθηκε άπό τό Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου μέ τήν ύπ’άριθμ. 

169/13-8-80 άπόφασή του.

2. Τήν παρούσα Προμελέτη
3. Τήν "Οριστική μελέτη

Ή  έκπόνηση τής μελέτης γίνεται μέ τις προδιαγραφές τού Π.Δ. 696/74. 
"Αντικείμενο τής μελέτης αύτής είναι τά έργα άποχετεύσεως όμβριων καί 

άκαθάρτων, καθώς καί ή έγκατάσταση καθαρισμού τών άκαθάρτων τής Νεαπόλεως, 

στήν περίμετρο πού προβλέπεται άπό τήν ύπό έγκριση μελέτη έπεκτάσε^ς σχεδίου 

πόλεως.
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Μετά άπό πρόταση τοΰ μελετητή καί έγκριση άπό τήν Ύπηρεσίσ, στό 

παραπάνω άντικείμενο προστέθηκαν συμπληρωματικές τοπογραφικές έργασίες, 

πού κρίθηκαν άπαραϊτητες γιά τήν σύνταξη των σταδίων τής Προμελέτης καί 
'Οριστικής Μελέτης. Οί έργασίες αύτές άνατέθηκαν άπό κοινού στόν ιτιά πάνω 

μελετητή καί στό συμπράττον γραφείο, τής κ. Βασ. Φιλιππακοπούλου μέ τήν 
άπό 22/10/80 συμπληρωματική σύμβαση. Μέ βάση τήν έν λόγω συμπληρωματική 

σύμβαση οί συμπληρωματικές έργασίες ένσωματώνονται στό παρόν στάδιο τής 

Προμελέτης.

"Ηδη οί συμπληρωματικές έργασίες έχουν περατωθεϊ καί παραδοθεΐ.
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2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

2 .1 . 1 οπογ0αφικά_διαγράμματα

Γιά τήν σύνταξη τής Προμελέτης χρησιμοποιήθηκαν τά άκόλαϋθα προϋ-

πάρχοντα τοπογραφικά διαγράμματα:

1α) Χάρτης τής εύρύτερης περιοχής ύπό κλίμακα 1:50.000 τής ΓΥΣ.

1β) Τοπογραφικά διάγραμμα τής περιοχής Νεαπόλεως κλίμακας 1:5.000 μέ 

ίσοϋφεϊς τής ΓΥΣ.
1γ) Ρυμοτομικό διάγραμμα τής πόλεως κλίμακας 1:1.000,χωρίς ίσοϋφεϊς 

τής ·'Υπηρεσίας Πολεοδομίας Νομού Λασιθίου, που άπεικανίζει τό 

ύφιστάμενο σχέδιο πόλεως.
1δ) Ρυμοτομικά διαγράμματα τής πόλεως κλίμακας 1:1.000 μέ ύφομετρικές

καμπύλες τού ΥΔΕ, σύμφωνα μέ τήν ύπό έγκριση μελέτη έπεκτάσεως τού 

σχεδίου πόλεως.
1ε) Ρυμοτομικό διάγραμμα τής πόλεως κλίμακας 1:2,000, πού προέρχεται 

άπό σμίκρυνση των παραπάνω διαγραμμάτων κλίμακας 1 :1 .0 0 0,

’Επίσης χρησιμοποιήθηκαν καί τά άκόλουθα διαγράμματα, πού έκπονήθηκαν

ήδη στά πλαίσια των συμπληρωματικών έργασιών τής παρούσας μελέτης.

2β)

2γ)

2δ)
2ε)

2στ)

Τοπογραφικά διάγραμμα σέ κλίμακα 1:1,000 στό όποιο έχουν άποτυπωθεΐ 

οί ζώνες τών άκαλύπτων ρεμμάτων τής περιοχής, ή ζώνη τής προτεινό- 

μενης άντιπλημμυρικής τάφρου δίπλα στήν νέα ’Εθνική 'Οδό καί τέλος 

ή ζώνη τού προτεινόμενου έξωτερικοΰ άγωγοΰ άκαθάρτων.
Τοπογραφικό διάγραμμα σέ κλίμακα 1:500 τού προτεινόμενου γηπέδου 

τής έγκαταστάσεως βιολογικού καθαρισμού.

Τοπογραφικό διάγραμμα σέ κλίμακα 1:500τοΰ προτεινόμενου γηπέδου τού 

άντλιοστασίου.
Διατομές τών άκαλύπτων ρεμμάτων τής περιοχής σέ κλίμακα 1 :1 0 0 , 
Μηκοτομές τών άξόνων τών όδών τής Νεαπόλεως σέ κλίμακες 1:1.000 - 

1 :1 0 0 ,
Όριζοντιογραφία καί μηκοτομές τών ύπαρχόντων όχετών τής Νεαπόλεως.

Πρέπει νά σημειωθεί έδώ δτι ή παρούσα Προμελέτη έκπονήθηκε κύρια 

μέ βάση τά άκριβέστερα καί λεπτομερέστερα διαγράμματα 1 δ καί 2α-στ, σέ κλί
μακα 1:1.000 καί 1:500. Γιά λόγους δμως κατάλληλης παρουσιάσεως τής Προμελέ

της, οί δριζοντιογραφίες πού παραδίνονται στό παρόν στάδιο είναι σέ κλίμακες 

1:5.000 καί 1:2.000. Τά πιό πάνω λεπτομερέστερα σχέδια θά παραδοθοΰν στό 

στάδιο τής 'Οριστικής Μελέτης.
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2.2. 02^^o5om t κά_-_Ρυμοτομ ι,κά_στο i-χε Ca

Τά πολεοδομικά καί ρυμοτομικά στοιχεία πού χρησιμοποιούνται σάν 
βάση γιά τή μελέτη αύτή προέρχονται άπό τήν ύπό έγκριση μελέτη έπεκτάσεως 

σχεδίου πόλεως τής Νεαπόλεως.

2.3. ΔθΜογραφΐκά_στοιχεΐα

Τά δημογραφικά στοιχεία πού άφοροϋν τήν έξέλιξη τού πληθυσμού στή 

Νεάπολη προέρχονται άπό τήν Ε.Σ.Υ.Ε. καί άναφέρονται στίς άπογραφές των έτών 

1928, 1940, 1951, 1961, 1971.

2.4. Μετεωρολογικά_-_^Υδρολογικά_στοιχεϊα

Γιά τήν σύνταξη τής ύδρολογικής μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τά παρα

κάτω δεδομένα.

α) Τά ήμερήσια φύλλα βροχομετρικών παρατηρήσεων τού σταθμού Νεαπόλεως

Κρήτης τού 'Υπουργείου Γεωργίας.
β) Τά ήμερήσια φύλλα βροχομετρικών παρατηρήσεων καί οί έβδομαδιαΐες

ταινίες βροχογράφου τού σταθμού 'Αγίου Γεωργίου στό 'Οροπέδιο 

Αασιθίου τού 'Υπουργείου Δημοσίων "Εργων.

2.5. Προγενέστε2ες_σχετικές_μελέτες

Οί προγενέστερες μελέτες πού σχετίζονται μέ τό άντικείμενο τής 

παρούσας μελέτης καί πού λήφθηκαν ύπ’δψη γιά τήν έκπόνηση είναι:

α) Ή  μελέτη έπεκτάσεως τού σχεδίου πόλεως πού προαναφέρθηκε (1979-80).

β) Ή  μελέτη ύδρεύσεως τής Νεαπόλεως, πού έκπονήθηκε άπό τά γραφεία

μελετών Δασκαλάκη-Μανουσάκη καί Παυλάκη (1975). 
γ) Ή  μελέτη έπικαλύψεως χειμάρρων Νεαπόλεως τής ΔΕΚΕ Ήρακλείου(1973).

δ) Διάφορα στοιχεία άπό τούς φακέλλους δημοπρατήσεως διαφόρων οχετών

πού κατασκευάστηκαν άπό τό Δήμο Νεαπόλεως. Τά στοιχεία αύτά μάς 

χορηγήθηκαν άπό τήν ΤΥΔΚ Ν. Αασιθίου.

ε) Τά τεύχη ύδρολογικών μελετών τού 'Αγίου Νικολάου, τής Ίεράπετρας
ΊΡάλόγοο»:»

καί τής Σητείας άπό τις άντίστοιχες μελέτεςνσυγκρισεως των διαφόρων 

ύδρολογικών παραμέτρων μέ τις άντίστοιχες τής Νεαπόλεως.
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3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3.1. Γ εωγραψική_καϊ_Διοικητική_θέση_τ^^

Ή  Νεάπολη βρίσκεται σέ άπόσταση 14 χιλιομέτρων Βορειοδυτικά του 

'Αγίου Νικολάου. Συγκοινωνιακά έξυπηρετεϊται μέσω των δύο ’Εθνικών 'Οδών 

’Ηρακλείου - Άγιου Νικολάου. Ή  παλιά ’Εθνική ’Οδός Ηρακλείου - Άγιου 
Νικολάου διασχίζει τό κέντρο της πόλεως. Ή  νέα ’Εθνική Όδός παρακάμπτει 

τήν πόλη, περνώντας άπό τό Βόρειο δριό της, ένώ ή σύνδεση γίνεται μέ άνισό- 

πεδο κόμβο.

Ή  Νεάπολη άνήκει διοικητικά στό νομό Αασιθίου.

Ή  εύρύτερη περιοχή τοϋ Δήμου Νεαπόλεως περιλαμβάνει καί ένα άριθμό 

όρεινών οικισμών (Μετόχια) μέ συνολικό πληθυσμό 460 κατοίκους (σύμφωνα μέ 

τήν τελευταία άπογραφή).

3.2. Μορφολογία_

Ή  Νεάπολη βρίσκεται πάνω στήν κοιλάδα πού σχηματίζεται μεταξύ τών 

όρέων Σέλενα(Ν.Δ,) καί Κάδιστον(Β.Α.). Μάλιστα ή θέση της είναι στό ψηλότερο 

σημείο κατά μήκος τής κοιλάδας (μέσο ύφόμετρο +240 μ.). Άπό τήν περιοχή τής 

Νεαπόλεως ξεκινούν δύο χείμαρροι πού διασχίζουν τήν κοιλάδα κατά τις δύο 

αντίθετες κατευθύνσεις. Ό  πρώτος μέ κατεύθυνση πρός ΝΑ έκβαλλει στόν κόλπο 

Μιραμπέλλου κοντά στόν "Αγιο Νικόλαο καί έχει τήν ονομασία Ξηροπόταμος. Ό  

δεύτερος μέ κατεύθυνση πρός ΒΔ, έκβάλλει στόν κόλπο Μαλίων κοντά στή Μίλατο.

Ή  κλίση τού έδάφους στήν περιοχή τής Νεαπόλεως κυμαίνεται άπό 2%

έως 8%.

3.3. 'Υπέδαφος

Ή  περιοχή κατά μήκος τής κοιλάδας, όπως προκύπτει άπό χάρτη τοϋ ΙΓΜΕ, 

χαρακτηρίζεται άπό τή σειρά Φυλλιτών-Χαλαζιι,τών, ή όποια περιορίζεται άπό τούς 

ύποκείμενους πλακώδεις άσβεστολίθους καί τούς ύπερκείμενους δολομίτες καί 

άσβεστολίθους τής σειράς Γαβρόβου Τριπόλεως. Τό κύριο τμήμα τής σειράς άποτε- 
λεϊται άπό άργιλικούς σχιστόλιθους, φυλλίτες, χαλαζιακούς φυλλίτες καί χαλα- 

ζΐτες. Σέ μικρά βάθη έμφανίζονται τεταρτογενείς άλλούβιες άποθέσεις.

Άπό τήν δική μας έπί τόπου άναγνώριση προκύπτει ότι γιά τά μικρά 

βάθη πού μάς ένδιαφέρουν, γιά τά έργα άποχετεύσεως/οί άποθέσεις άπαντώνται, 
σέ πολύ μεγάλο ποσοστό τοϋ έδάφους καί μόνρ σέ μεμονωμένες θέσεις έχουμε 

έμφάνιση τοϋ μητρικοϋ πετρώματος.

Έπί πλέον πρέπει νά σημειώσουμε ότι δέν παρατηροϋνται κατολισθήσεις 

τοϋ έδάφους, ό δέ ύπόγειος ορίζοντας δέν συναντάται σέ μικρά βάθη.
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3.4.

Σύμφωνα μέ τις άπογραφές τής ’Εθνικής Στατιστικής ’Υπηρεσίας ή 

έξέλιξη του πληθυσμού παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

Άπογραφή έτους 1928 κάτοικοι 2.391
II II 1940 II 2.770
II II 1951 II 3.078
II II 1961 II 2.955
II II 1971 II 3.070

Στά παραπάνω νούμερα όέν συμπεριλαμβάνεται ό πληθυσμός των όρεινών

οικισμών.

’Από τά δεδομένα αύτά προκύπτει δτι κατά τήν εικοσαετία 1951-1971 

ό πληθυσμός είναι στάσιμος. ’Ακόμα άν πάρουμε ύπ’δφη τά δεδομένα των δύο 

τελευταίων άπογραφών προκύπτει έτήσια αύξηση 0,4%.

Τό μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων άπασχολεΐται σέ γεωργικές έργα- 

σίες. Βιομηχανία δέν ύπάρχει σΤήν περιοχή. Στόν τομέα τής Βιοτεχνίας πρέπει 

νά άναφερθοΰν δύο ελαιοτριβεία καί μία κεραμουργική μονάδα πού υπάρχουν 

στήν κωμόπολη.

’Αξίζει νά σημειωθεί δτι στήν Νεάπολη είναι έγκατεστημένες έκτός άπό 

τις δικαστικές αρχές πού προαναφέρθηκαν καί άρχές Χωροφυλακής, Φυλακές, ’Επι

σκοπή, Γυμνάσιο καί πρόσφατα έγκαταστάθηκαν καί σχολές Τεχνικής Έκπαιδεύσεως.

3.5. 02^§οδομικές_συνθήκες

Ή  παλιά πόλη άποτελεΐται άπό παλιές οικίες ισόγειες ή διώροφες ήλι- 

κίας άνω των 50 έτών. ’Αρκετές άπό αύτές βρίσκονται σέ καλή κατάσταση ένώ 

μερικές είναι έρειπωμένες. ’Αξίζει νά σημειωθεί σάν συστατικό στοιχείο τού 

χρώματος τής πόλης δτι μέσα στήν παλιά έχουν κτισθεί άπό τήν έποχή τής 

Τουρκοκρατίας καί διατηρούνται άκόμια πάνω άπό 40 μικρές έκκλησίες.

Ή  ρυμοτομία τής παλιάς πόλης παρουσιάζει δαιδαλώδη εικόνα. Οί δρόμοι 

(ή τά άδιέξοδα) έχουν πολλές φορές πλάτος κάτω άπό 3 μέτρα. Τό γεγονός αυτό 
ένώ είναι αποφασιστικής σημασίας γιά τό χαρακτήρα τής πόλης, δημιουργεί δμως 

προβλήματα γιά τά έργα άποχετεύσεως.

Στά νεώτερα τμήματα τής πόλεως παρουσιάζεται πιό σύγχρονη κατάστα

ση ρυμοτομίας.

Σύμφωνα μέ τήν ύπό έγκριση μελέτη έπεκτάσεως τού σχεδίου πόλεως, 

ή πόλη προβλέπεται νά έπεκταθεί πρός 3.Β.Α. μέχρι τήν νέα έθνική όδό καί πρός 

ΒΔ μέχρι τό ύφος τού κτιρίου τών Τεχνικών Σχολών, ένώ προβλέπεται καί μικρή 

έπέκταση πρός τις άλλες κατευθύνσεις. Στήν μελέτη προβλέπονται χώροι γιά
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άθλητικό κέντρο, χώροι πράσινου, πλατείες καί δρόμοι μεγάλου πλάτους, πολλοί 

άπό τούς όποιους θά προκόψουν άπό τήν κάλυψη τών χειμάρρων πού διασχίζουν τήν 

πόλη.

Σύμφωνα μέ την ίδια μελέτη, ή πόλη χωρίζεται σέ τρεις Τομείς A, Β 

καί Γ άπό τούς όποιους ό Α περιλαμβάνει τήν παλιά πόλη. Οί δροι δομήσεως 

καί οί έκτάσεις τών τομέων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Τομέας Έκταση Κάλυψη Συντελεστής
Δομήσεως

’Αριθμός
όρόφων

A 28,6 Ha 70% 2,0 3

Β 23,0 Ha 69% 1,6 3

Γ 32,5 Ha 40% 0,8 2

Σύνολο 84,1 Ha

Υδρευση τής κωμοπόλεως

Ή  κωμόπολη διέθετε άπό παλιά εξωτερικό ύδραγωγεΐο καί πλημμελές έσω- 

τερικό δίκτυο. Σήμερα κατασκευάζεται έκσυγχρονισμένο έσωτερικό δίκτυο ύδρεύ- 

σεως σύμφωνα μέ μελέτη πού έκπονήθηκε άπό τά Γραφεία Μελετών Δασκαλάκη, Μανου- 

σάκη καί Παυλάκη ιό έτος 1975. Οί άγωγοί ύδρευσης τοποθετούνται σέ μέσο βάθος 

1,5 μ.

3.7. Μελλοντικός__πληθυσμός_καί_πυκνότητα_οί^

Τό δίκτυο άποχετεύσεως θά υπολογιστεί γιά τήν κάλυψη τών άναγκών 

τής προσεχούς 40ετίας πού φτάνει μέχρι τό έτος 2.020. Ή  έγκατάσταση καθαρι

σμού τών λυμάτων θά ύπολογιστεί γιά τήν κάλυψη τών άναγκών τής προσεχούς 

20ετίας.

Τό έτήσιο ποσοστό αύξησης τού πληθυσμού είναι πολύ μικρό (0,4% γιά 

τά τελευταία χρόνια). Είμαστε δμως ύποχρεωμένοι γιά λόγους άσφαλείας νά δεχ

τούμε κάποιο έτήσιο ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο τού 0,4%.

Στήν μελέτη ύδρευσης πού προαναφέρθηκε έγινε δεκτό ένα ποσοστό 

αύξησης 2% καί έτσι ύπολογίστηκε γιά τό έτος 2011 πληθυσμός 6015 κατοίκων.

’Εδώ δεχτήκαμε ένα έτήσιο ποσοστό αύξησης 1,5%, δηλαδή μειωμένο σέ σχέση 

μέ αύτό τής μελέτης ύδρεύσεως.

Μέ βάση τό ποσοστό αύτό προκύπτει πληθυσμός:

γιά τό έτος 2000 Ε = 3.070 X 1 ,01529 = 4.727 = 4.700 κάτοικοι 

γιά τό έτος 2020 Ε = 3.070 X 1,01549 = 6.367 = 6.400 κάτοικοι
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’Εκτός άπό ιόν παραπάνω μόνιμο πληθυσμό προβλέπουμε μή μόνιμους κα

τοίκους (κυρίως σπουδαστές τεχνικών σχολών καί τουρίστες) πού θά φτάνουν τό 

έτος 2000 τά 800 άτομα καί τό έτος 2040 τά 1100 άτομα.

"Ετσι δ συνολικός πληθυσμός προκύπτει

"Ετος 2000 "Ετος 2020

Μόνιμοι κάτοικοι 4.700 6.400

^ονιμοι κάτοικοι 

Σύνολο

800 1.100

5.500 7.500

Μέ βάση τις πολεοδομικές συνθήκες καί κύρια μέ βάση τούς συντελε

στές δομήσεως μορφώνεται ή έξης εικόνα τής πυκνότητας τού πληθυσμού κατά 

τομέα, γιά τό έτος 2020.

Τομέας Πυκνότητα
κάτοικοι άνά έκτάριο

"Εκταση
έκτάρια

Σύνολο
κάτοικοι

A 125 28,6 3.575

Β 100 23,0 2.300

Γ 50 32,5 1.625

Σύνολο 84,1 7.500

"Ολες οί παραπάνω έκτιμήσεις προτάθηκαν ήδη στό στάδιο τής προκαταρ

κτικής μελέτης καί έγιναν δεκτές από τήν 'Υπηρεσία.

Δυστυχώς μέχρι τό χρόνο αύτό πού έκπονεΐται ή Προμελέτη δέν έγιναν 

γνωστά τά τελευταία άποτελέσματα τής άπογραφής τού 1981 τής ΕΣΥΕ. Άπό πληροφο 

ρίες δμως άπό τίς έπιτόπιες άρχές, τά άποτελέσματα πρόκειται νά δείξουν καί 
πάλι στασιμότητα τού πληθυσμού(περίπου 3.000 κάτοικοι). Σύμφωνα μέ τίς ίδιες 

πληροφορίες ή πραγματική κατάσταση τού πληθυσμού παραμορφώθηκε κατά τήν τελευ

ταία άπογραφή, κύρια λόγω μετακινήσεων τών κατοίκων πού κατάγονται άπό όρει- 

νούς οικισμούς καί τών μή μόνιμων κατοίκων(π.χ. σπουδαστές τεχνικών σχολών).

"Ετσι μιά έκτίμηση 4.000 κατοίκων γιά τόν σημερινό συνολικό πληθυσμό 

φαίνεται νά είναι πιό ρεαλιστική. Ή  τελευταία έκτίμηση φαίνεται νά είναι 

αρκετά σύμφωνη μέ τήν εικόνα έξελίξεως τού πληθυσμού πού έγινε δεκτή στήν 

παρούσα μελέτη.
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_ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ_ΕΡΓΑ_ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ-ΕΩΣ

4.1. [ενικά

"Οπως ήδη άναφέρθηκε σιήν πόλη ύπάρχει ένα παντορροΐκό σύστημα άποχε- 

τεύσεως πού ή κατασκευή του έγινε τμηματικά καί. τά πρώτα έργα χρονολογούνται ήδη 

στην έποχή τ^ς Τουρκοκρατίας. Τό σύστημα αυτό καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα τής 

πόλεως πού ανέρχεται σέ 55% περίπου των δρόμων τού σημερινού σχεδίου πόλεως.

’Επίσης έχουν κατασκευαστεί όρισμένα έρνα άντιπλημμυρικής προστασίας.

Τά έργα τού δικτύου μπορούν νά καταταχθοΰν στίς παρακάτω κατηγορίες.
2

1. Σιλλεκτήρες σημαντικής διατομής(όρθογωνικοί ή θολωτοί άνω των 1,0 μ ) 

πού έχουν προκύψει κυρίως άπό κάλυψη των χειμάρρων πού διασχίζουν τήν πόλη καί 

λειτουργούν σάν συλλεκτήρες όμβριων καί ακαθάρτων,

2. Περιμετρικά έογα άντιπλημμυρικής προστασίας, ήτοι:
α) ’Ανοικτή τάφρος μικρής σχετικά διατομής. στό Βόρειο τμήμα τής πόλεως 

πού έξυπηρετεΐ τή συλλογή όμβριων πού προέρχονται άπό τίς βόρειες λεκάνες άπορροής 

(Μισγάγγειες 6Μ καί 7Μ)
β) "Οχετός άπό όπλισμένο σκυρόδεμα, όρθογωνικής διατομής 1,5X2,0 μ, στό 

Νότιο τμήμα τής πόλεως μέ τόν όποιο έκτρέπεται ό χείμαρρος 3Μ πρός τόν 2Μ(συμβολικά 

2Μ-Β).

3. Σύστημα λιθόκτιστων ύπονόμων μικρής διατομής(λαγούμια)(περίπου 30X30 

έκ) στό μεγαλύτερο μέρος τής παλιάς πόλης, πού λειτουργούν αποκλειστικά σάν αγωγοί 

ακαθάρτων.

4. Σύστημα άγωγών άπό σκυρόδεμα σχετικά πρόσφατης κατασκευής διατομών 

Φ20 έως Φ40 ή όρθογωνικοί 30X30 έως 50X60 πού λειτουργούν έπίσης σάν άγωγοί άκα- 

θάρτων.

Κάθε κατηγορία έξετάζεται χωριστά άμέσως παρακάτω.

4.2. Συλλεκτήρες_σημαντικής_διατομ

Πιό συγκεκριμένα άναφερόμαστε στούς παρακάτω άγωγούς.

α) Κύριος χείμαρρος μέ κατεύθυνση πρός Μίλατο (συμβολικά : Μ) ήδη καλυμμένος

σέ μήκος 440 μέτρων μέ διατομές κατά τμήματα 2,0X2,5, 2,0X1,5, 1,0X1,0 μ. Ή  κατα

σκευή τού τελευταίου τμήματος μήκους περίπου 300 μ. μέ διατομές 2,0X2,5 καί 2,0X1,5 

είναι πολύ πρόσφατη καί έγινε μέ βάση μελέτη τής “ΔΕΚΕ πού έκπονήθηκε τό 1973.

β) Δευτερεύων χείμαρρος πού συμβάλλει στόν κύριο χείμαρρο Μ(συμβολικά 2Μ)

ήδη καλυμμένος σέ μήκος 240 μέτρων θολωτός μέ διατομές 3,0X1,8 καί 2,0X1,4. "Ηδη 

έχει δημοπρατηθεί ή κάλυψη καί τού ύπολοίπου τμήματος τού χειμάρρου μέχρι τό σημείο

πού συυάάΑΑΕί στόν Η(1980).
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Ή  προβλεπόμενη διατομή διαστάσεων 2 ,0X2,?. μ. είναι έπαρκής γιά τή διο
χέτευση της πλημμύρας ΙΟετίας.

γ) Δευτερεύων χείμαρρος πού περνάει άπό τό κέντρο τής πόλεως(συμβολικά 

3Μ) καί συμβάλλει στόν κύριο χείμαρρο Μ, παράλληλος μέ τόν 2Μ, ήδη καλυμμένος 

σέ δλο τό μήκος (700 μέτρα), θολωτός μέ διατομές 1,5X1,5 καί 1,0X1,0 μ. .

Στό τελευταίο πρός τά άνάντη τμήμα του συμβάλλει όχετός μήκους 85 μ. 

διατομής 1,0X1,0 μ.(συμβολικά 3Μ-Α).
'·- · i

δ) Παλιός θολωτός άγωγός διατομής 1,5X1,5 πού συμβάλλει στόν 2Μ, στό 

κατάντη άκάλυπτο τμήμα τους(συμβολικά 2Μ-Α), μήκους 215 μέτρων.

"Ολα τά παραπάνω φαίνονται στην άντίστοιχη όριζοντιογραφία καί τις 

μηκοτομές, πού έκπονήθηκαν στό παρόν στάδιο στά πλαίσια των συμπληρωματικών 

έργασιών, καθώς καί στά σχέδια όριζοντιογραφίας καί μηκοτομών τού δικτύου όμβριων.

Άπό πληροφορίες συνάγεται δτι οί ένλόγω αγωγοί δέν έχουν προβλήματα 

λειτουργίας. Καταρρεύσεις έχουν παρατηρηθεί κατά καιρούς σέ μεμονωμένα σημεία 

καί μόνο στά πολύ παλιά λιθόκτιστα έρνα. Στά σημεία αύτά έχουν γίνει έπισκευές 

ή άντικατάσταση μέ νέες διατομές άπό όπλισμένο σκυρόδεμα.

Άπό τούς ύδραυλικούς -υπολογισμούς πού έγιναν στήν μελέτη αύτή (βλέπε 

άντίστοιχο τεύχος) πρόκοψε δτι οί διατομές στό σύνολό τους είναι έπαρκεΐς γιά 

τήν διόδευση τών πλημμυρικών παροχών ΙΟετίας καί κατά τμήματα μεγαλύτερης περι

όδου έπαναφοράς.

Μέ βάση δλα τά παραπάνω συμπεράσματα καί παρατηρήσεις, προτείνουμε τήν 

διατήρηση δλων τών ήδη κατασκευασμένων τμημάτων αγωγών μεγάλης διατομής καί τήν 

ένταξή τους στό νέο δίκτυο όμβριων μέ τις έξής προσθήκες

α) Κατασκευή φρεατίων ύδροσυλλογής κατά μήκος τών άγωγών.

β) Ενδεχόμενη άνακατασκευή τμημάτων πού παρουσιάζουν προβλήματα εύστά- 

θειας άν αύτό διαπιστωθεί στό έπόμενο στάδιο.

γ) Απομόνωση τών άγωγών άπό τούς ήδη έκβάλλοντες δευτερεύοντες άγωγούς

άκαθάρτων.

Σάν τελευταίο στό κεφάλαιο αύτό πρέπει νά άναφερθεΐ δτι γιά τό σύνολο 

τών χειμάρρων πού διασχίζουν τήν πόλη έχει έκπονηθεϊ τό έτος 1973 μελέτη τής ΔΕΚΕ 

'Ηρακλείου (συντάχθηκε άπό τόν Πολιτικό Μηχανικό Σ. Νιώτη). Ή  μελέτη αύτή έχει 

έφαρμοσθεϊ ήδη σέ τμήματα τών χειμάρρων 3Μ καί Μ, κατά τά ύπόλοιπα δμως παραμένει 

ανεφάρμοστη.

Γιά τήν ένλόγω μελέτη πρέπει νά παρατηρήσουμε τά παρακάτω:
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α) Ή  έκτίμηση των παροχών γίνεται μέ τήν παραδοχή παντορροΐ'κοΰ συ

στήματος. Είδικώτερα ή παροχή όμβριων έχει έκτιμηθεΐ άπαρικά ' καί είναι κατά πολύ 

ύποεκτιμημένη.

β) Τά τμήματα πού έχουν κατασκευαστεί έπαρκοϋν γιά τήν παροχέτευση 

τής πλημμύρας 1Οετίας. Τά ένλόγω τμήματα άκολουθοϋν τήν φυσική κοίτη.

γ) Προβλέπεται έκτροπή τοΰ χειμάρρου 2Μ πρός τόν Μ. Ή  χάραξη δηλαδή 

δέν άκολουθεΐ τήν φυσική κοίτη άλλά διέρχεται μέσα άπό τά οικοδομικά τετράγωνα 

148 καί 149 που έχουν άπαλλοτριωθεΐ άπό τόν Δήμο γιά κατασκευή δημοτικής άγορδς 

καί άθλητικών έγκαταστάσεων άντίστοιχα. Ή  προβλεπόμενη διατομή (1,5X1,5) δέν 

έπαρκεϊ γιά τήν παροχέτευση τής πλημμύρας ΙΟετίας.

δ) Προβλέπεται έκτροπή τοΰ χειμάρρου Μ. Ή  χάραξη διασχίζει τήν έθνι- 

κή όδό καί στήν συνέχεια καταλήγει στήν παλιά κοίτη, άκολουθώντας τήν έπαρχιακή 

όδό πού βρίσκεται βόρεια τής έθνικής όδοΰ. Προβλέπεται κλειστή διατομή 2,0X2,5μ 

*0 πυθμένας τοΰ άγωγοϋ τοποθετείται στό μεγαλύτερο μήκος σέ βάθη 6 έως 7 μ. πού 

έκτιμοΰνται σάν ύπερβολικά, άλλά είναι άναπόφευκτα γιά τήν ένλόγω χάραξη.

Γιά όλα τά σημεία πού θίγονται παραπάνω κρίνεται ότι ή μελέτη δέν πρέπε 

νά έχει παραπέρα έφαρμογή. Επομένως δέν λαμβάνεται ύπόψη στήν παρούσα μελέτη, 

δεδομένου μάλιστα ότι ή άκολουθούμενη μελέτη έπεκτάσεως σχεδίου πόλεως έπιτρέπει. 

νά άκολουθηθεΐ ή φυσική κοίτη κατά τήν διευθέτηση των χειμάρρων, χωρίς νά άπαι- 

τεΐται έκτροπή. Κατ’αύτό τόν τήόπο πετυχαίνεται ή οικονομικότερη άπό άποψη έκ- 
σκαφών καί διατομής λύση, ένώ παράλληλα δέν δημιουργοΰνται προβλήματα άπαλλοτρι- 

ώσεως ή δουλείας.

4.3. Περ ωμετρ l κά_ £ ργα_άγχ LTTAnyuy ρ LKgg_TTpOCTragCaQ

α) Ή  άνοιχτή τάφρος έχει κατασκευαστεί στό βορειοανατολικό τμήμα τής 

πόλεως, έξω άπό τό σημερινό σχέδιο πόλεως κατά τό μεγαλύτερο τμήμα, άλλά μέσα 

στήν προβλεπόμενη έπέκταση. Ή  τάφρος συλλέγει τά όμβρια τής Λεκάνης 6Μ(βλέπε 
σχέδιο λεκανών άπορροής) καί τά όδηγεΐ στόν χείμαρρο Μ. Ή  διατομή είναι άνεπέν- 

δυτη, η σέ μενονωμένα σημεία έπενδυμένη μέ σκυρόδεμα, περίπου τραπεζοειδής βάθους 

περίπου 0,80 μ. Λόγω κακής συντηρήσεως ή διατομή έχει προσχωθεί σημαντικά.

Ή  τάφρος αυτή δέν είναι δυνατόν νά διατηρηθεί σάν άνοικτή διατομή γιά 

λόγους πολεοδομικούς.

β) Ό  όχετός στό νότιο τμήμα τής πόλεως, μέσω τοΰ όποιου έκτρέπεται ό 

χείμαρρος 3Μ πρός τόν '2Μ (συμβολικά 2Μ-Β) έχει μήκος 213 μ. καί διατομή όρθογω- 

νική 1,5X2,0 μ. πού κρίνεται σάν ύπερεπαρκής γιά τόν σκοπό πού έξυπηρετεΐ. "Εχει 

κατασκευαστεί πρόσφατα καί δέν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα.
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Στήν άρχή του όχετοΰ αύτοΰ έχει κατασκευαστεί τεχνικό έργο ύπερχειλί- 

σεως πρός τόν όχετό 3Μ. Μέ βάση δμως τούς ύδοαυλικούς υπολογισμούς πού έγιναν 

στό άντίστοιχο τεύχος λόγω των μικρών τιμών τού βάθους ροής στόν 3Μ, δέν θά πρέ

πει νά πρςγματοποιείται ύπερχείλιση γιά πλημμύρες τής τάξεως τής ΙΟετίας.

“Ετσι θεωρείται δτι τό σύνολο τής παροχής τού χειμάρρου 3Μ έκτρέπεται 

μέσω τού όχετοΰ 2ΜΑ πρός τόν 2Μ.

4.4. Σύστημα λιθοκτίστων_ύπονόμων

Τό έκτεταμένο δίκτυο λιθόκτιστων ύπονόμων τής παλιάς πόλης, μήκους 

περίπου 2.000 μ., βρίσκεται σέ πολύ μικρό βάθος (0,30 μέχρι 0,50 μ) καί έχει 

παρουσιάσει πολλά προβλήματα έμφράξεων λόγω τής κακής ποιότητάς του. Γιά τό 
λόγο αύτό, πολλά τμήματα έχουν άντικατασταθεΐ μέ σιμεντοσωλήνες. Φρεάτια δέν 

ύπάρχουν πουθενά.

Γιά προφανείς λόγους προτείνεται ή κατάργηση καί ή αποξήλωση όλοκλή- 

ρου τού δικτύου λιθόκτιστων ύπονόμων.

4.5. Σύστημα_ύπονόμωγ_άπό_σκυρό^

Περιλαμβάνει τούς πιό πρόσφατης κατασκευής αγωγούς ακαθάρτων, συνολι

κού μήκους περίπου 4.500 μ.

Οί διατομές είναι όρθογωνικςς (30X30 ξως 50X50) ή κυκλικές Φ20 έως 

Φ40. Τό βάθος κυμαίνεται άπό 0,30 μ. έως 1,0 μ. Φρεάτια έπισκέφεως δέν ύπάρχουν.

Οί άγωγοί αύτόί λόγω τού μικρού βάθους καί λόγω τού ύλικοΰ δέν μπορούν 

νά χρησιμοποιηθούν σάν άγωγοί άκαθάρτων. Τρνίζεται δτι στό σύνολό τους σχεδόν 

οί άγωγοί αύτοί βρίσκονται πάνω άπό τό δίκτυο ύδρεύσεως, πράγμα πού κρίνεται σάν 

έπικίνδυνο άπό ύγειονομική άποφη (βλέπε {8} σελ. 439 καί {9} σελ. 230). Δεδομέ

νου δτι ή ελάχιστη διάμετρος γιά άγωγούς όμβριων είναι ή Φ40, αΰτε γιά άγωγοί 
όμβριων μπορούν νά χρησιμοποιηθούν, έκτός ίσως άπό όρισμένα τμήματα Φ40 καί 50X60 

παύ θά μποραϋσαν νά ένταχθοΰν μέ τήν προσθήκη φρεατίων έπισκέφεως. Τά τμήματα 

αύτά έκτιμάται δτι έχουν συνολικό μήκος 200 μ.

Στό έπόμενο στάδιο τής μελέτης θά έξεταστεϊ ή έπάρκεια των τμημάτων 

αύτών ώστε νά άποφασιστεί ή ένταξη τους ή δχι στό δίκτυο όμβριων.

4.6. Συμπεράσματα

Προτείνεται ή διατήρηση τών άγωγών σημαντικής διατομής συνολικά καί 

ή ένταξή τους στό δίκτυο όμβριων. Πρρτείνεται δέ ή κατάργηση καί ή άπσξήλωση
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(κ__ Ε^Ο[Η_ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ

Σέ όλα τά σύγχρονα έργα άποχετεύσεως γίνεται έφαρμογή ιοΰ χωριστικού 

συστήματος άποχετεύσεως, ένώ τό παντορροΐ'κό έγκαταλείπεται.

Στήν προκαταρκτική μελέτη προτάθηκε καί έγκρίθηκε νά καταργηθεΐ τό 

ίκριστάμενο σέ κακή κατάσταση παντορροίκό δίκτυο τής Νεαπόλεως καί νά κατασκευα

στεί σύγχρονο χωριστικό δίκτυο.

0L σπουδαιότεροι λόγοι γιά τούς όποιους κρίθηκε καταλληλότερο τό 

χωριστικό σύστημα είναι;

α) Οί κλιματολογικές συνθήκες εύνοοΰν τήν έφαρμονή τού χωριστικού 

συστήματος, γιάτί οί βροχοπτώσεις παρουσιάζουν μεγάλη άνομοιομορφία, είναι από

τομες καί μικρής διάρκειας. Στήν περίπτωση τού παντορροΐ'κού συστήματος οί άγω- 

γοί θά λειτουργούσαν μόνο μέ τήν παροχή άκαθάρτων, όπότε θά έμφανίζονταν πολύ 

μικρές ταχύτητες, ’Επί πλέον σέ περιπτώσεις πλημμυρών μέ περιόδους έπαναψορδς 

μεγαλύτερες των περιόδων έπαναφοράς μελέτης οί αγωγοί όμβριων πληρώνονται καί 

λειτουργούν άκόμα καί ύπό πίεση. Αυτό έχει σάν αποτέλεσμα νά παρατηρούνται τμη
ματικά άντίστροφες ροές (έξοδος των ύδάτων από τά φρεάτια ύδροσυλλογής πρός τόν 

δρόμο). Στήν περίπτωση τού παντορροί'κοϋ συστήματος αύτό έχει δυσμενέστερες 

συνέπειες δεδομένου δτι τά ϋδατα αύτά είναι άναμιγμένα καί μέ οικιακά λύματα. 

Άκόμα στήν περίπτωση τού παντορροί'κοϋ συστήματος οί άντίστροφες ροές μπορεί νά 

παρατηρούνται καί άπό τούς άγωγούς πρός τις οικίες (κατάκλυση ύπογείων χώρων).

Ό  κίνδυνος νά έμφανιστοΰν τά ένδεχόμενα αύτά είναι μεγαλύτερος στήν Νεάπολη δε

δομένου δτι οί συλλεκτήρες μεταφέρουν όμβρια υδατα καί άπό έξωτερικές λεκάνες.

β)0ί δαπάνες κατασκευής καί λειτουργίας των έγκαταστάσεων βιολογικού 

καθαρισμού στήν περίπτωση τού παντορροίκοΰ συστήματος έπιβαρύνονται, έπέιδή ή 

παροχή ύπολογισμοΰ είναι πολλαπλάσια τής παροχής άκαθάρτων.

γ) Ειδικώτερα γιά τήν Νεάπολη ή μορφολογία τού έδάφους είναι τέτοια 

πού έπιβάλλει τήν άντληση των άκαθάρτων μιας περιοχής. Στήν πεοίπτωση τού παντοο- 

οοίκοΰ συστήυατοο θά είχαυε σηυαντική έπιβάουνση τού κόστουο των άντλιοστασίων, 

λόνω των πολλαπλασίων παροχών, ή θά άπαιτοΰντο δύο έγκαταστάσεις βιολογικού 

καθαρισμού.

δ) Τό μειονέκτημα δτι τό χωριστικό σύστημα είναι δαπανηρότερο μπορεί 

νά άμφτσβητηθεΐ καί γιά τόν πρόσθετο λόγο δτι οί άνωγοί όμβριων δέν τοποθετούνται 

σέ όλους τούς δρόμους άλλά σέ ένα ποσοστό αυτών., πού έμφανίζουν τις καταλληλότερες 

συνθήκες. Άλλωστε έχει ήδη άμφισβητηθεί στις παραγράφους β καί γ.

ε) Σοβαρό βέβαια παραμένει τό μειονέκτημα δτι λόγω τών πολύ στενών

παραλλήλων όγωγών στούς δρόμους αυτούς.Ξ Γιά νά άντιμετωπισθεΐ τό πρόβλημόΓτ ^ ^ Ξ  
έχει άποφευχθεί ή τοποθέτηση άγωγών όμβριων στούς στενούς δρόμους.
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6._δικτυο_ομβριων

6.1. ’ Αποδέκτες_όμ3Ρ^ων_;_/\εκάνες_άπορροπς

"Οπως έχει ήδη άναφερθεΐ οί βασικοί αποδέκτες όμβριων είναι δύο χείμαρ

ροι πού ξεκινούν άπό τήν Νεάπολη μέ άντίθετες κατευθύνσεις.

Ό  πρώτος (συμβολικά : Ξ) πού άπό κάποιο σημείο καί μετά έχει τήν όνομα- 

σία "Ξηροπόταμος", κατευθύνεται πρός ΝΑ καί έκβάλλει στον κόλπο Μιραμπέλλου κοντά 

στόν 'Άγιο Νικόλαο. '0 δεύτερος(συμβολικά : Μ) έχει κατεύθυνση πρός ΒΔ καί έκβάλλει 

στόν κόλπο Μαλίων κοντά στην Μίλατο. Ό  χείμαρρος Μ, είναι μεγαλύτερης σημασίας 

καί ή λεκάνη άπορροής του καταλαμβάνει τό μεγαλύτερο τμήμα τής Νεαπόλεως.

Ή  λεκάνη άπορροής τού χειμάρρου Μ, καταλαμβάνει, εκτός άπό τό τμήμα 

τής πόλεως, καί μιά έπί πλέον έκταση έξωτερικά τής πόλεως. Ή  λεκάνη αύτή χωρί

ζεται σέ ύπολεκάνες πού διατρέχονται άπό μικροχειμάρρους καί μισγάγγειες πού 

συμβάλλουν σέόν Μ. διασχίζοντας τήν πόλη.

’Αναλυτικότερα οί μικροχείμαρροι είναι οί έξής:

α) Στήν περιοχή νότια τού Μ.

α1. Χείμαρρος 1Μ μέ λεκάνη άπορροής έκτός τής πόλεως έκτάσεως 18,6 

έκταρίων.
α2. Χείμαρρος 2Μ μέ λεκάνη άπορροής 136,3 έκταρίων έκτός τής πόλεως

α3. Χείμαρρος 3Μ μέ λεκάνη άπορροής 26,3 έκταρίων έκτός τής πόλεως.

Ό  χείμαρρος έχει έκτραπεί μέ περιμετρικό έργο πρός τόν 2Μ.

β) Στήν περιοχή βόρεια τού Μ.

31. Χείμαρρος 4Μ μέ λεκάνη άπορροής 80 έκταρίων έκτός τής πόλεως.

β2. Χείμαρρος 5Μ μέ λεκάνη άπυρροής 27,7 έκταρίων έκτός τής πόλεως.

β3. Μισγάγγεια 6Μ μέ λεκάνη άπορροής 34,0 έκταρίων έκτός τής πόλεως.

34. Μισγάγγεια 7Μ μέ λεκάνη άπορροής 13,3 έκταρίων έκτός τής πόλεως.

"Ολοι οί παραπάνω χείμαρροι χαρακτηρίζονται άπό Μηδενική_ροή_[3άσεως_ 

καί πολύ μικρών ή_μπδαμινών B222ID™Y_2I2222n922XQS κατ<̂  πλημμύρες.

’Από αύτόύς τήν μεγαλύτερη σημασία γιά τήν πόλη έχουν οί Μ,2Μ καί 3Μ, 

πού τήν διασχίζουν σέ μεγάλα μήκη έχοντας καλυφθεί κατά τμήματα καί όπως προανα- 

φέρθηκε δέχονται καί τά άκάθαρτα ϋδατα τής πόλεως.

6.2. Ιεχνική_περιγραφή_τών_έργωγ 

6.2.1. Περlu§tplk0_ δργα_

Ή  έκτροπή των χειμάρρων τής νότιας ύπολεκάνης είναι οικονομικά άσύμ- 

^)ΐθβ|^δπως άποδείνθηκε μετά άπό σχετική τεχνικοοικονομική μελέτη πού έγινε κατά 

τήν προκαταρκτική μελέτη, δεδομένου μάλιστα ότι οί ύπάΒΒΗΒες κλειστές διατομές



16 -

τους μέσα στην πόλη είναι ύδραυλικά έπαρκεΐς.

’Αντίθετα είναι δυνατή καί προτείνεται ή έκτροπη των χειμάρρων τής 

βόρειας ύπολεκάνης. Ή  ένλόνω λύση κρΐνεται αναγκαία δεδομένου δτι σήμερα τά 

όμβρια τής βόρειας έζωτερικής ύπολεκάνης κατακλύζουν τό γειτονικό μέ τή νέα 

έθνική όδό τμήμα τής πόλεως άκόμα καί σέ μικρές βροχοπτώσεις. Ή  λύση αύτή 

συνδυάζεται μέ τήν κατάργηση τής ύπάρχουσας άνοιχτής τάφρου μέσα στά δρια τού 

προτεινόμενου ρυμοτομικού.

Ή  έκτροπή θά γίνει μέ μιά άντιπλημμυρική τάφρο πού θά κατασκευαστεί 

παράλληλα μέ τή νέα έθνική όδό 'Ηρακλείου - 'Αγίου Νικολάου, καί κατά τό 

δυνατό μέσα στό δριο άπαλλοτριώσεώς της. Μέ τήν τάφρο θά έκτρέπονται τά νεόά 

των λεκανών 4Μ,5Μ,6Μ καί 7Μ πρός τόν χείμαρρο Μ. 'Η έκβολή της στόν χείμαρρο Μ 

θά γίνει στό σημείο πού αύτός περνάει κάτω άπό τήν έθνική όδό.

Ή  διατομή τής τάφρου προβλέπεται τραπεζοειδής μέ κλίση πρανών 1:0,5 

(κατακ:όριζ) καί μέ πλάτος πυθμένα άπό 0,6 έως 1,0 μ. Λόγω τών μεγάλων ταχυτήτων 

πού ύπολογίζεται νά άναπτυχθούν, ή διατομή θά έπενδυθεϊ μέ άοπλο σκυρόδεμα καί 

τμηματικά, στά σημεία πού ή ταχύτητα ξεπερνάει τά 8,0 μ/δλ μέ όπλισμένο σκυρόδεμα 

Β160.

6.2.2. Συλλεκτήρε5_όμ§ρίων

Οί χείμαρροι Μ,1Μ,2Μ,3Μ πού διασχίζουν τήν πόλη είναι καί οί κύριοι 

συλλεκτήρες όμβριων. Οί χείμαρροι αύτοί είναι ήδη καλυμμένοι σέ μήκος 1900 μ, 

ένώ έχει δημοπρατηθεϊ ή κάλυψη 500 μ. άκόμη καί προβλέπεται μέ τή μελέτη αύτή 

νά καλυφθούν ώς πρός τό ύπόλοιπο μήκος πού φθάνει τά 1.175 μ. Οί διατομές 

ποικίλουν άπό κυκλικές διαμέτρου Φ 90 έως Φ120 έκ. μέχρι όρθογωνικές 1,5X1,8 έως

’Εκτός άπό αύτούς προβλέαονται καί δύο άκόμη συλλεκτήρες (1Ξ,2Ξ) οί 

όποιοι έκβάλλουν πρός τόν χείμαρρο Ξ. Ί ' ί

6.2.3. Δευτερεΰογ_δίκτυο

Τό δευτερεΰον δίκτυο όμβριων περιλαμβάνει άγωγούς συνολικού μήκους 

3.200 μ. Ή  χάραξη τών δευτερευόντων άγωγών έγινε μέ κριτήρια τό πλάτος τών 

όδών καί τήν καταλληλότητα ώς πρός τήν συγκέντρωση τών όμβριων.

6.3. ’ Ελάχιστη_διατομή_*Υλικό_καί _βάθος_άγωγών

Ή  έλάχιστη έφαρμοστέα διάμετρος είναι ή Φ40 έκ.

Οί άγωγοί κυκλικής διατομής μέχρι Φ80 θά είναι προκατασκευασμένοι 

σιμεντοσωλήνες καί θά έγκιβωτίζονται μέ σκυρόδεμα Βδ^^ΡΓ^γωνοΓρενο^ύτερης



-  1 7  -

διαμέτρου θά είναι χυτοί έπί τόπου άπό άοπλο σκυρόδεμα, δεδομένου δτι λόγω των 

μεγάλων κλίσεων άναπτύσσονται . μεγάλες ταχύτητες, άνω των 6,0 μ/δλ,πράγμα
πού προκαλούσε καταστροφές έφόσον οί αγωγοί ήταν προκατασκευασμένοι σιμεντοσωληνες 

Τέλος οί άγωγοί όρθογωνικής διατομης θά είναι άπό δπλισμένο σκυρόδεμα Β160. Οί 

άγωγοί αύτοί φαίνονται στό άντίστοιχο σχέδιο τής προμελέτης.

Τό έλάχιστο βάθος των άγωγών προβλέπεται νά είναι 1 μ, ώστε νά είναι 

δυνατή η σύνδεσή τους μέ τά φρεάτια ύδροσυλλογής.

6.4. 1§χνικά_έργα.

Προβλέπονται φρεάτια έπισκέψεως σέ κάθε θέση συμβολής άγωγών, άλλαγης 

διευθύνσεως η άλλαγης κλίσεως καί πάντως σέ άποστάσεις όχι μεγαλύτερες άπό 1ΟΟμ. 

Στούς άγωγούς όρθογωνικής διατομης θά προβλεφτούν στόμια έπισκέψεως σέ κατάλλη

λες άποστάσεις. 'Επίσης προβλέπονται φρεάτια ύδροσυλλογής σέ κατάλληλες θέσεις 

των δρόμων.

Στούς ύπάρχοντες καί έντασσόμενους άγωγούς θά κατασκευαστούν έπίσης 

στόμια έπισκέψεως καί φρεάτια ύδροσυλλογής σέ κατάλληλες θέσεις.

Τυπικά σχέδια των τεχνικών έργων δίνονται στό άντίστοιχο σχέδιο της 

προμελέτης.

Τά φρεάτια έπισκέψεως είναι όρθογωνικά έσωτερικών διαστάσεων 1,5X1,5 μ 

μέ πάχος τοιχωμάτων 30 έκ. άπό άοπλο σκυρόδεμα Β120. "Εχουν έπιθυμητό έσωτερικό 

ύψος 1,60 μ.

Γιά βάθη μεγαλύτερα τών 2,0 μ προβλέπεται ή κατασκευή λαιμού όρθογω- 

νικής διατομης 0,55X0,75 μ μέ μήκος άνάλογο μέ τό διατιθέμενο ύψος. Ό  πυθμένας 

τών φρεατίων θά διαμορφώνεται ήμικυκλικός γιά τήν άπρόσκοπτη διοχέτευση τών όμ

βριων άπό τά άνάντη πρός τά κατάντη. 'Ολόκληρη ή έπιφάνεια τών φρεατίων καί ή 

άνω έπιφάνεια της πλάκας έπικαλύψεως θά έπιστρωθοϋν μέ τσιμεντοκονία 2,0 έκ.

Γιά τήν κάθοδο στό φρεάτιο προβλέπονται χυτοσιδηρές βαθμίδες. Τά 

φρεάτια θά έχουν όρθογωνικό χυτοσίδηρό κάλυμμα.

Τά στόμια έπισκέψεως στούς άγωγούς όρθογωνικής διατομης άποτελόϋνται 

άπλά άπό τήν κατασκευή λαιμού μέ διαστάσεις όπως στά φρεάτια, καί θά έχουν έπίσρς 

χυτοσιδηρές βαθμίδες καί χυτοσίδηρό κάλυμμα. Μόνο στήν περίπτωση τών λιθόκτιστων 

άγωγών, όπου άπαιτηθεϊ ή κατασκευή στομίων έπισκέψεως, αύτή θά περιλαμβάνει καί 

τήν ένίσχυση τής ύπάρχουσας διατομής τού άγωγού σέ μήκος 2,0 μ μέ μανδύα άπό 

όπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 20 έκ.

Τά φρεάτια ύδροσυλλογής είναι δύο τύπων, δπως φαίνεται στό άντίστοιχο

ΤΡΤΐΰ̂  I
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. τοποθετείται στό ρείθρο τής όδοΰ. Δεδομένου δτι γιά τήν έπιλογή φρεατίου 

τύπου I άπαιτεΐται πλάτος πεζοδρομίου τουλάχιστον 1,0 μ, τά περισσότερα φρεάτια 

στήν Νεάπολη θά είναι τύπου II, γιατί ατούς παλιούς δρόμου;δέν ύπάρχουν πεζο

δρόμια.

6.5. 'Υδρολογικά_στοιχεϊα

Γιά την παραγωγή των καμπύλών έντάσεως-χρόνου βροχης-περιόδου έπανα- 

Φορδς, πού άπαιτοΰνται γιά τόν ύπολογισμό των παροχών χρησιμοποιήθηκαν τά δεδο

μένα του βροχογραφικοΰ σταθμού Αγίου Γεωργίου, πού είναι ό πλησιέστερος στή 

Νεάπολη. Ό  σταθμός αυτός λειτουργεί μέ τήν έποπτεία τού Υπουργείου Δημοσίων 

’Έργων. Ύπάρχουν στό σταθμό αυτόν μετρήσεις πού καλύπτουν χρονική περίοδο 13 

έτών. Οί ταινίες τού βροχογράφου είναι έβδομαδιαΐες.

Σημειώνεται δτι στή Νεάπολη ύπάρχει έπίσης βροχομετρικός σταθμός μέ 

ήμερήσιες μετρήσεις πού καλύπτουν περίοδο 11 έτών, ένώ ύπάρχουν καί προγενέστερα 

δεδομένα πού κοίθηκαν δμως σάν άναξίόπιστα.

Δεδομένου δτι οί βροχοπτώσεις πού μάς ένδιαφέρουν στά πλαίσια της 

μελέτης αύτης είναι οί μικρής διάρκειας(10 λεπτά έως 1 ώρα) είναι αύτονόητο 

δτι τά μόνα άξιόπιστα στοιχεία στά όποια μπορεί νά στηριχθεί ή μελέτη, είναι 

τά στοιχεία τού βροχογράφου. Γιά τό λόγο αύτό τά δεδομένα τόΰ σταθμού Νεαπόλεως 

κρίνονται σάν ακατάλληλα γιά τή μελέτη αυτή.

Στά'πλαίσια της ύδρολογικης μελέτης έχουν πραγματοποιηθεί δύο ειδών 

άναλύσεις τών στοιχείων:

α) ’Εμπειρική άνάλυση τών βροχομετρικών δεδομένων της Νεαπόλεως μέ 

βάση τή μέθοδο τού Σώματος Μηχανικών ’Αμερικανικού Στρατού, πού είχε έπαναληφθεΐ 

έπίσης στό στάδιο της Προκαταρκτικής Μελέτης.

β) Στατιστική άνάλυση τών βροχογραψικών δεδομένων τού σταθμού 'Αγίου

Γεωργίου.

Τά άποτελέσματα ώς πρός τις μέγιστες έντάσεις βροχής διαφόρων διαρ

κειών τών δύο πιό πάνω άναλύσεων φαίνονται στόν πίνακα πού άκολουθεί σέ σύγκριση 

καί μέ τά άποτελέσματα γειτονικών σταθμών όπως προέκυψαν στις οικείες μελέτες, 

σέ (rrm/h).
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η ( v m Λ)
Τ έτη 2 5

_____ __________ __________________:_______
10

t 10 20 30 | 10 20 30 10 20 30

Νεάπολη(έμπειρ) 113,5 85,8 69,0 149,4 113,0 90,8 183,9 139,0 111,8

"Αγ. Γεώργιος(στατιστ) 76,5 52,2 41,8 90,5 62,4 50,2 ' 99,9 69,2 55,8
‘Άγ. Νικόλαος 65,4 46,8 36,0 88,8 63,0 48,0 — — —

Σητεία 48,6 37,8 30,6 78,6 55,2 45,0 94,8 66,6 54,0

' Ιεράπετρα(ύπερβ) 55,8 49,2 43,8 74,4 64,8 57,6 88,2 76,8 68,4

' Ιεράπετρα(έκθετ) 70,2 49,2 40,2 87,0 62,4 51,0 104,4 73,8 60,6

Παρατηρούμε στά παραπάνω δτι
α) 0C έντάσεις των τριών σταθμών 'Αγίου Νικολάου - Σητείας-'Ιεράπετρας 

είναι τής ίδιας τάξεως μεγέθους

3) Οί τιμές τών έντάσεων τού σταθμού Νεαπόλεως πού προέκυψαν άπό έμπει- 

ρική επεξεργασία είναι περίπου διπλάσιες άπό τίς άλλες τιμές.

γ) Οί τιμές τών έντάσεων τού 'Αγίου Γεωργίου είναι γενικά μεγαλύτερες 

άπό τίς τιμές τών τριών σταθμών αλλά της ίδιας τάξεως μεγέθους.

Γιά νά προσδιοριστεί ή αίτια της σοβαρής διαφοράς,τών δύο κλάσεων 

άποτελεσμάτων έφαρμόστηκε γιά τά δεδομένα τού Άγ. Γεωργίου ή ίδια έμπειρική 

διαδικασία μέ αύτή τού σταθμού Νεαπόλεως.

Άποδείχτηκε έτσι δτι ή ένλόγω μέθοδος δίνει ίδιες άποκλίσεις καί γιά 

τό σταθμό αύτό καί έπομένως ή διαφορά οφείλεται στη μέθοδο έπεξεργασίας καί δχι 

σέ διαφορά κλιματολογικών συνθηκών. Παράλληλα άπό συγκριτική έρευνα πού έγινε 

άνάμεσα στά μέγιστα 24ωρα ύψη βροχής τών δύο>0 ταθμών προέκυψε δτι ύπάρχει 
όμοιότητα ώστε τελικά ό σταθμός Άγιου Γεωργίου νά μπορεί νά θεωρηθεί άντιπρο- 

σωπευτικός καί γιά τή Νεάπολη.

Μετά άπό αύτά άποφασίστηκε νά χρησιμοποιηθούν γιά τή Νεάπολη οί καμ

πύλες τού σταθμού Άγιου Γεωργίου, δπως άναφέρθηκε στήν άρχή της παραγράφου:

Οί καμπύλες αύτές περιγράφονται άπό τίς άκόλουθες έξισώσεις:

Τ = 2 έτη i = 271,3 t~°'550
Τ = 5 έτη i = 311,8 t-0'537

Τ = 10 έτη i = 338,5 t-0,530

δπου i ή ένταση βροχής σέ nm/h 

καί t ό χρόνος βροχής σέ min.
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6 . 6 .

0C παροχές θά ύπολογιστοΰν μέ τήν όρθολογική μέθοδο, ήτοι μέ έφαρμο- 

γή τοϋ τύπου

Q = 2,78 c i Α, 

δπου

Q  ή παροχή σέ 1/sec 

C  συντελεστής άπορροής

i ή ένταση τής κρίσιμης βροχόπτωσης σέ nm/h 

Α  ή έπιφάνεια τής λεκάνης άπορροής σέ Ha.

Ώ ς  πρός τόν συντελεστή άπορροής γίνονται οί έζής παραδοχές

c = 0,50 γιά τίς έξωτερικές λεκάνες άπορροής βόρεια άπό τήν πόλη 

(περιοχή λοφώδης μέ φυτοκάλυψη)

c = 0,60 γιά τίς έξωτερικές λεκάνες άπορροής νότια άπό τήν πόλη 

(περιοχή λοφώδης γυμνή)

c = 0,70 γιά τίς αστικές λεκάνες τού τομέα Α (σύστημα δομήσεως 

συνεχές - μεγάλη κάλυψη)

c = 0,60 γιά τίς αστικές λεκάνες του τομέα Β(σύστημα συνεχές,μικρή κάλυψη)

ο = 0,50 γιά τίς αστικές λεκάνες τοϋ τομέα Γ(σύστημα πανταχόθεν 

έλεύθερο)

Ή  περίοδος έπαναφοράς τής κρίσιμης βροχόπτωσης θεωρείται Τ = 10 χρόνια 

γιά τούς χειμάρρους, τούς συλλεκτήρες όμβριων καί τίς περιμετρικές τάφρους.

Τ = 5 χρόνια γιά τούς δευτερεύοντες αγωγούς όμβριων, Τ = 2 χρόνια γιά τόν έλεγχο 

υφισταμένων άγωγών.

Γιά τόν υπολογισμό τής έντάσεως, ό χρόνος βροχής θεωρείται ίσος μέ τό 

χρόνο συρροής μέχρι τή διατομή έλέγχου. Ό  χρόνος συρροής ύπολογίζεται κατά 

Giandotti γιά τίς έξωτερικές λεκάνες καί γιά τίς έσωτερικές θεωρείται

^ υ ρ  ~ Εισόδου"^οής, δπου
ό χρόνος εισόδου έκτιμάται σέ 10 'καί ό χρόνος ροής υπολογίζεται κατά τόν ύδραυ- 

λικό ύπολογισμό.

6.7. Παραδοχές_καί_τρόπος_ύπολογισμοΰ_τών_άγωγών 

6.7.1. Ιύπος_ύπολογισμοϋ__

"Οπως καί στό προηγούμενο στάδιο τής προκαταρκτικής μελέτης γιά τόν 

υπολογισμό χρησιμοποιείται ό τύπος τοϋ Manning
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V ή ταχύτητα σέ m/sec

R ή ύδραυλική ακτίνα σέ m

J ή κλίση ένέργειας ίση ρέ τήν κλίση πυθμένα πρσκειμένου γιά 

όμοιόμορψη ροή
η ή σταθερά τοϋ Manning.

Ό  τύπος τοϋ Manning χρησιμοποιείται σήμερα εύρύτατα γιά κάθε περίπτω

ση ροής μέ ελεύθερη έπιφάνεια έκτοπίζοντας τη χρηση άλλων τύπων(Kutter, Bazin).

Οί λόγοι είναι

α) ’Έχει έλεγχθεΓ πειραματικά σέ μεγάλο φάσμα ροών καί διακυμάνσεων 

των ύδραυλικών μεγεθών

β) 'Υπάρχουν στήν βιβλιογραφία τιμές τής σταθεράς η γιά δλα τά ύλικά 

άγωγών καί γιά δλες τίή περιπτώσεις τής πράξεως

γ) Μέ τά σημερινά δεδομένα είναι πιό εύχρηστος άπό άλλους τύπους 

λόγω τής άπλής μαθηματικής τους έκψράσεως

δ) Είδικώτερα γιά κυκλικές διατομές ή έφαρμογή του όδηγεΐ σέ άδια- 

στατοποιημένα διαγράμματα ν/νο ή Q/Qo συναρτήσει τοϋ ποσοστοΰ πληρώσεως y/D, 

ένώ άπό άλλους τύπους προκύπτουν άνάλογες σχέσεις πού έχουν έξάρτηση καί άπό 

τη διάμετρο D. Γιά άλλους διαδεδομένους τύπους καί ειδικότερα γιά τόν τύπο 

τοϋ Kutter μέ τή μορφή

ν = -IM -V ir

Καί γιά τόν τύπο τοϋ Bazin

y+ V r

έχουμε νά παρατηρήσουμε δτι δίνουν ύποεκτιμημένες τιμές τής ταχύτητας γιά μικρές 

διαμέτρους καί ύπερεκτιμημένες τιμές γιά μεγάλες διαμέτρους καί δτι έχουν έξαχθε 

άπό πολύ περιορισμένο εύρος παρατηρήσεων καί γιά τό λόγο αύτό δέν υπάρχουν τιμές 

τών σταθερών γ καί m γιά δλες τις περιπτώσεις.

Οί τιμές τής σταθεράς τοϋ Manning η στά πλαίσια αύτής τής μελέτης 
έχουν ληφθεί:

η = 0,014 γιά τούς άγωγούς άκαθάρτων 

η = 0,016 γιά τούς άγωγούς όμβριων (άπό σκυρόδεμα) 

η = 0,020 γιά τούς ύφιστάμενους λιθόκτιστους άγωγούς.
Οί δύο πρώτες τιμές είναι λίγο ύπερεκτιμημένες σέ σχέση μέ αύτές τής 

,fli^tov£Kiauj3c^j3AA0^KAixxnKaY^iffl^gi^v0 ίσοδυναμοϋν μέ τίς σταθερές γ = 0,25

καί γ = 0,46 τοϋ τύπου τοϋ Bazin καί m= 0,25 τοϋ τύπου τοϋ Kutter πού προτείνςν 

τπι. ατό ΠΔ 696/74.
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6.7.2. Ιυνθήκες_έπάρκειας_διατουών

α) Τό μέγιστο ποσοστό πλήρωσής καθορίστηκε σέ:
(γ/ΕΟ^^ = 0,70 γιά προτεινόμενους άγωγούς
(Y/D) =0,80 γιά υπάρχοντες άγωγούς κατά τόν έλεγχο παροχετευτικότητας.

ΓΓ13Χ >

β) Ή  μέγιστη ταχύτητα/ καθορίστηκε σέ:

V =6,0 m/sec γιά προκατασκευασμένους άγωγούς max
V = 8,0 m/sec γιά χυτούς έπί τόπου άγωγούς άπό άοπλο σκυρόδεμα max
V =10,0 m/sec γιά άγωγούς άπό όπλισμένο σκυρόδεμα, max
γ) Ή  έλάχιστη έπιτρεπόμενη ταχύτητα γιά τό 10% της παροχετευτικότητας

καθορίστηκε σέ: Ν
V . =0,6 m/sec. 

mm

6.7.3. ' Υπολογισμόί_συλλ^τήρων_όμβρίων Ν

Οί ύπολογισμοί έχουν γίνει σέ ιδιαίτερο τεύχος.

Μ
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7 Λ ΔΙΚΤΥΟ.ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

7.1. [ε^κή^Περιγραφή

7.1.1. ’Αποδέκτες

Σάν τελικός άποδέκτης τών λυμάτων τής Νεαπόλεως καθορίστηκε ό χείμαρ

ρος Μ, ό όποιος αρχίζει άπό τήν.Νεάπολη καί έκβάλλει στόν κόλπο Μαλίων, κοντά 

στή Μίλατο.

Σοβαρό μειονέκτημα αυτής τής λύσεως είναι δτι ό χείμαρρος δέν παρουσι

άζει ροή βάσεως καί μόνο κατά τις έποχές μεγάλων βροχοπτώσεων έμφανίζεται ροή. 

Έτσι δέν γίνεται άνάμειξη τών έξρχομένων λυμάτων(μετά τόν καθαρισμό τους) μέ 
καθαρά ϋδατα, πού θά όδηγοΰσε σέ μείωση τών συγκεντρώσεων τροφής καί άλλων 

έπιβλαβών ουσιών(άζώτου, φωσφόρου κ.λ.π.)

Δυστυχώς δμως δέν ύπάρχει καμμιά πρόσφορη έναλλακτική λύση. Τό ένδεχό- 

μενο νά χρησιμοποιηθεί σάν άποδέκτης ό χείμαρρος Ξηροπόταμος, πού έπίσης ξεκινά

ει άπό τη Νεάπολη καί έκβάλλει στόν κόλπο Μιραμπέλλου, κοντά αόν "Αγιο Νικόλαο 

θά πρέπει νά άποκλειστεΐ γιατί ό ένλόγω χείμαρρος δέν παρουσιάζει πλεονεκτικότερη 

δίαιτα ροής, ένώ παράλληλα ή λύση αύτή θά άπαιτοϋσε άντληση τών λυμάτων σέ μεγά

λο ύφος καί μεγάλο μήκος καταθλιπτικοΰ άγωγοϋ, χωρίς κανένα όφελος.

Έξ άλλου ή μεταφορά τών λυμάτων, μετά τόν καθαρισμό τους, στή θάλασσα 

(στόν κόλπο Μαλίων ή στόν κόλπο Μιραμπέλλου) θά άπαιτοϋσε ένα συνολικό μήκος 

άγωγοϋ 15 έως 20 χιλιόμετρα, πράγμα πού θεωρείται οικονομικά άσύμφορο γιά ένα 

έργο αύτής τής κλίμακας.

Ή  πιό πάνω λύση έχει έγκριθεί μέ σχετική άπόφαση τής Νομαρχίας Λασιθίου

7.1.2. Έγκατάσταση_Καθαρισμοϋ_

Τά άκάθαρτα προβλέπεται νά ύποστοϋν πλήρη καθαρισμό πριν καταλήξουν 

στόν άποδέκτη. Ή  θέση τής έγκαταστάσεως βιολογικού καθαρισμοϋ πού προτείνεται 

βρίσκεται σέ άπόσταση 600 περίπου μέτρων ΒΔ τής πόλεως, Βόρεια τής παλιάς καί 

τής νέας έθνικής, κοντά στόν χείμαρρο Μ.

7.1.3. Έ§ωτερικός_άγωγός_ (Ε_.Α)

Ό  έξωτερικός άγωγός μεταφέρει τά άκάθαρτα άπό τό δριο τής πόλεως, στό 

ϋφος τών Τεχνικών Σχολών, μέχρι τήν έγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού καί τό 

μήκος του φτάνει στά 857 μ. Ή  χάραξή του άκολουθεί τήν παλιά έθνική δδό.

7.1.4. Συλλεκτ^ρες

______ Ποοβλέπονται^ δύο συλλεκτήρες άκαθάρτων. *0 πρώτος (συμβολικά 1Σ)

άκολουθεί τήν παλιά έθνική όδό καί στ^συνέχεισ τήν όδό πρός τό όροπέδυο^ο^θίου
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Τό μήκος ίου είναι 1904 μ. *0 δεύτερος (2Σ) είναι παράλληλος σέ δλο ιό μήκος του 

μέ τόν χείμαρρο Μ καί έχει μήκος 1121 μ. Ή  χάραξη των συλλεκτήρων έγινε μέ κρι

τήρια:
α) Τήν δυνατότητα τής συγκεντρώσεως όλων των άκαθάρτων τής πόλεως καί
3) τήν ιδιότητα νά μή έπηρεάζεται ή χάραξη άπό ένδεχόμενες τροποποιή

σεις τοΰ ρυμοτομικού σχεδίου, ώστε νά είναι άμεσα έφαρμόσιμη. Σημειώνουμε δμως 

άτι ή όριστικοποίηση τής χαράξεως τού συλλεκτήρα 2Σ προϋποθέτει τήν οριστικοποί

ηση τής διευθετήσεως τοΰ χειμάρρου Μ.

7.1.5, Καταθλιπτικός_άγωγός_(Κ^Α.)

Έξαιτίας τής άμφίπλευρης κλίσεως τής Νεαπόλεως ή έφαρμογή δικτύου πού 

νά λειτουργεί άποκλειστικά μέ βαρύτητα θά προϋπόθετε τήν έκβολή τών λυμάτων σέ 

δύο άποδέκτες καί τήν δημιουργία δύο έγκαταστάσεων καθαρισμού. ’Επειδή ή λύση 

αύτή έχει προφανή τεχνικά καί οικονομικά μειονεκτήματα, προτείνεται ή συγκέντρω

ση δλων τών άκαθάρτων σέ μιά θέση, λύση πού προϋποθέτει δμως τήν άντληση τμή

ματος τών άκαθάρτων πρός τήν άλλη κατεύθυνση. “Ετσι προβλέπεται στό χαμηλότερο 

σημείο τής άνατολικής πλευράς τής Νεαπόλεως συγκέντρωση τών άκαθάρτων μέ αγωγούς 

βαρύτητας καί στήν συνέχεια άντλησή τους μέσω καταθλιπτικοΰ άγωγοΰ, μήκους 282 μ. 

πρός τόν συλλεκτήρα 2Σ, ό όποιος τά όδηγεί μέ βαρύτητα στήν δυτική πλευρά τής 

πόλεως.

7.1.6. Δευτερεΰον_-_Τριτεΰον_δίκτυο

Τό δευτερεΰον καί τριτεΰον δίκτυο καλύπτει δλες τί^οδούς τής πόλεως 

καί φθάνει τό μήκος τών 25 χιλιομέτρων. Σέ δρόμους πού ύπάρχουν συλλεκτήρες όμ

βριων μεγάλης όρθογωνικής δαυομής προβλέπονται δίδυμοι άγωγοί, γιά νά άποφευχθοΰν 
τεράστια βάθη έκσκαφής. ’Επίσης δίδυμοι άγωγοί προβλέπονται σέ δρόμους μέ πλάτος 

μεγαλύτερο τών 20 μ.

7.2, ’Ελάχιστ^_διατομή_ καί_βάθος_άγωγών

Ή  έλάχιστη έφαρμοστέα διάμετρος καθορίζεται ή Φ20 έκ. Τά έλάχιστο 

βάθος καθορίζεται ώς έξής:

Β * 1,80 σέ δρόμους μέ πλάτος μικρότερο τών 5 μ ή σέ δρόμους πού 

προβλέπεται δίδυμος άγωγός

Β = 2,20 στούς ύπολοίπους δρόμους καί

Β = 1,00 στόν έξωτερικό άγωγό.

Σέ περίπτωση πού σέ ένα δρόμο ύπάρχουν παράλληλα άγωγοί όμβριων καί 

άκαθάρτων, τό βάθος θά καθορίζεται συναρτήσει τής διαμέτρου τοΰ άγωγοΰ όμβριων,
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φαίνεται στό άντίστοιχο σχέδιο»

7.3. Ιυπΐ:κύ_τεχνικά_έργα

0ά προβλεφθοϋν φρεάτια έπισκέψεως σέ κάθε θέση συμβολής άγωγών διευ- 

θύνσεως ή άλλαγής κλίσεως, ή άκόμα καί σέ ένδιάμεοα σημεία ώστε ή μεταξύ τους 

άπόσταση νά μή ύπερβαίνει τά 60 μ.
Τά φρεάτια έπισκέψεως προβλέπεται νά φθάσουν τά 610.

Γιά νά μειωθεί κάπως ό ήδη μεγάλος άριθμός των φρεατίων, πού όφείλεται 

στό δαιδαλώδες όδικό δίκτυο τής Νεαπόλεως, δπου είναι δυνατό, οί άγωγοί, άντί 

νά τελειώνουν σέ δικό τους φρεάτιο, έπιμηκύνθηκαν κατά 5 - 15 μ., ώστε νά φθάνουν 

στό φρεάτιο τής έγκάρσιας όδοϋ καί σέ ύψόμετρο μεγαλύτερο τοϋ ύψομέτρου ροής σέ 

αύτόν. '

Ή  λύση αύτή έχει καί οικονομικά πλεονεκτήματα.

Οί τύποι φρεατίων πού θά χρησιμοποιηθούν είναι 5: Φ1,Φ2,Φ3,Φ4 καί Φ5, 

δπως φαίνονται στό άντίστοιχο σχέδιο. Σέ όλους τούς τύπους ή διατομή θά είναι 

κυκλική μέ έσωτερική διάμετρο 1,20 καί τά τοιχώματα άπό άοπλο σκυρόδεμα Β120 

πάχους 0,25 μ. Ό  πυθμένας τους διαμορφώνεται ήμικυκλικός μέ σκυρόδεμα Β120 γιά 

τήν άπρόσκοπτη διοχέτευση τών λυμάτων πρός τά κατάντη. "Ολες οί έσωτερικές έπι- 
φάνειες θά έπιχρισθοϋν μέ σιμεντοκονία 2,0 έκ. Γιά τήν κάθοδο στό φρεάτιο προ- 

βλέπονται χυτοσίδηρός βαθμίδες άνά 30 έκ. Τέλος τά φρεάτια θά είναι έφοδιασμένα 

μέ χυτοσίδηρό κάλυμμα διαμέτρου Φ60.

Τά φρεάτια τύπου Φ1 προβλέπονται σέ θέσεις μέ βάθη μεγαλύτερα τών 

2,5 μ. Είναι κυλινδρικά έσωτερικοΰ ύψους 2, 10 μ. καί έχουν κυλινδρικό λαιμό 

ύψους άνάλό\ου μέ τό διατιθέμενο βάθος.

Τά φρεάτια τύπου Φ2 προβλέπονται σέ θέσεις μέ βάθη μικρότερα τών 2,5μ. 

θά έχουν άντί νιά λαιμό, κολουοοκωνικό τμήμα ύψους 1.0 μ. μέ διαμέτρους 0,60 μ 

άνω καί 1,20 μ. κάτω, άοπλο μέ πάχος τοιχωμάτων 0,25 μ.

Τά φρεάτια τύπου Φ3(πτώσεως) προβλέπονται σέ θέσεις συμβολής άγωγών 

δπου ύπάρχει ύψομετρική διαφορά τών πυθμένων μεγαλύτερη τών 0,20 μ καί μέχρι 
1,20 μ. Τά φρεάτια αύτά έχουν έκτός άπό τό κυλινδρικό τμήμα καί ένα όρθογωνικό 

δπου γίνεται ή συμβολή τοϋ άγωγοϋ πού βρίσκεται Ψηλότερα καί λαμβάνεται μέριμνα, 

μέ τοιχείο μπροστά στό στόμιο έξόδου, ώστε νά μή ένοχλείται ό έπισκέπτης κατά 

τήν κάθοδο στό φρεάτιο.

Τά φρεάτια τύπου Φ4(πτώσεως) είναι παρόμοια μέ τά τύπου Φ3 άλλά 

γιά πτώση 1.20 έως 2,0 μ.

Τέλος τά φρεάτια τύπου Φ5(πλύσεως) τοποθετούνται στά πέρατα τών άγωγών 

καί χρησιμοποιούνται γιά έκπλυση^ΰ δικτύου. ιά τό λόγο αύτό έχουν κατάλληλη 
έγκατάσταση νιά διοχέτευση νερού.
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7.4. *Υλικό_άγωγών

7.4.1. [ενικά

Προκειμένου νά γίνει έπιλογή τοϋ ύλικοΰ κατασκευής ιών άγωγών έξετά- 

ζονται οί πιό συνηθισμένοι σωλήνες άποχετεύσεως πού είναι:

α) Σιμεντοσωλήνες
β) Άμιαντοσιμεντοσωλήνες

γ) Πλαστικοί σωλήνες(P.V.C.)

δ) Άργιλοπυριτικοί σωλήνες

Οί σιμεντοσωλήνες χωρίς έπένδυση είναι ακατάλληλοι γιατί προσβάλλονται 

άπό τά λύματα. Ή  έσωτερική έπένδυση τους δμως είναι πολύ δαπανηρή καί παρουσιά

ζει τεχνικές δυσχέρειες γιά τούς άγωγούς μικρής διαμέτρου. Γιά τούς λόγους αύτούς 

ή χρησιμοποίησή τους αποκλείεται.

Άπό τούς ύπόλοιπους άγωγούς οί άργιλοπυριτικοί έχουν τήν μεγαλύτερη 

άντοχή σέ διαβρώσεις άλλά μειονεκτοϋν ώς πρός τό εύθραυστο κατά τή μεταφορά καί 

τήν τοποθέτηση καί ώς πρός τά μικρά μήκη πού κατασκευάζονται (1,0 μ) γιατί ή 

πληθώρα των άρμών έπιτρέπει μεγάλες εισροές ύπογείων ύδάτων.

Οί άμιαντοσιμεντοσωλήνες προσβάλλονται άπό τά λύματα δταν έχουν ΡΗ 

μικρότερο άπό 5,8. Δεδομένου δμως δτι στήν Νεάπολη δέν ύπάρχουν βιομηχανικά 

λύματα, τό ΡΗ των λυμάτων άναμένεται νά μή είναι μικρότερο τής παραπάνω τιμής.

Άρα καί οί άμιαντοσιμεντοσωλήνες είναι κατάλληλοι σάν άγωγοί άποχετεύσεως τής 

Νεαπόλεως.

Οί σωλήνες άπό χλωριοϋχο πολυβινύλιο(κνθσκληρό) είναι απρόσβλητοι 

χημικά άπό συνήθη λύματα. Ή  χημική τους άντοχή είναι καλύτερη σέ σχέση μέ τούς 

άμιαντοσιμεντοσωλήνες. Προβλήματα διαβρώσεων άπό σύρση δέν αναμένεται νά έμφα- 

νιστοΰν δεδομένου δτι τά λύματα είναι συνήθη, χωρίς μεγάλο φορΐίο στερεών ουσιών 

καί οί ταχύτητες είναι άρκετά χαμηλές. 'Επομένως καί οί πλαστικοί σωλήνες είναι 

κατάλληλοι. "Ενα άλλο πλεονέκτημά τους είναι τό χαμηλό βάρος τους καί ή εύκολη 

μεταφορά καί τοποθέτησή τους, πράγμα τό όποιο βαρύνει ιδιαίτερα στή Νεάπολη 

λόγω τού μικρού πλάτους καί πολυδαίδαλου οδικού δικτύου τής Νεαπόλεως.

7.4.2. Ο[κονομική_σύγκρισ|]_

Στις έπόμενες σελίδες γίνεται σύγκριση τών τιμών έφαρμογής τών σωλήνων 

πού έξετάζονται. Οί τιμές έξάνονται σύμφωνα μέ τήν Ανάλυση Τιμών ’Υδραυλικών 

Έργων (ΥΔΡ) τοϋ ΥΔΕ,(ΦΕΚ 169 τεύχος Β/21.2.80) καί τήν τιμαριθμική Δ'τριμήνου 1980.

Ή  οικονομική σύγκριση δέν περιλαμβάνει τά ειδικά τεμάχια, τις έκσκαφές, 

έπιχώσεις κΆ.π. δεδομένου ότι τά παραπάνω είναι άνεξάρτητα τοϋ ύλικοΰ τών σωλήνων.
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'Η σύγκριση άψορδ διαμέτρους τοϋ έμπορίου άπό Φ200 έως καί Φ400 χιλ.

Γιά τόν ύπολογισμό τής τιμής τοΰ σκυροδέματος η τής άμμου έγκιβωτισμοϋ 

χρησιμοποιήθηκαν οί παρακάτω διατομές

Φ200 Φ250 Φ300 Φ350 Φ400

Όγκος άμμου 

έγκιβωτ. άμιαντοσι- 
μεντοσωλήνων 

μ 3 /μ 0,292 0,335 0,379 0,423 0,469

Όγκος άμμου 

έγκιβωτ. σωλήνων

άπό P.V.C.
3 ,

μ /μ 0,390 0,400 0,420 0,430 0,440

“Ογκος σκυροδέματος 

έγκιβωτ.άργιλοπυ- 
ριτικών σωλήνων 

μ 3 /μ 0,090 0,110 0,131 0,154 0,173
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

(Δ'Τρίμηνο 1980)

α/α Ειδικότητα 'Ημερο
μίσθια
(Δρχ.)

Προσαυ
ξήσεις
(Δρχ)

Συνολ.
'Ημερο
μίσθιο
(Δρχ)

"Ωρες
έργασίας

Ωρομίσθιο
(Δρχ.)

ΥΔΡ-111 ’Εργάτης άνειδίκευτος 925 575,17 1500,17 7 214,00

ΥΔΡ-112 ’Εργάτης είδικευμένος1055 656,00 1711,00 7 244,00

ΥΔΡ-113 Τεχνίτης έν γένει 1455 904,72 2359,72 7 337,00

ΥΔΡ-114 Χειριστής 3αριοΰ
μηχανήματος 1455 904,72 2359,72 7,17 329,00

ΥΔΡ-115 Χειριστής έλαφροϋ

μηχανήματος 1120 696,42 1816,42 7,17 253,00

ΥΔΡ-116 Ύπονομοποιός 1120 696,42 1816,42 7 259,00

ΥΔΡ-117 'Οδηγός αύτοκινήτου 1120 696,42 1816,42 7,17 253,00

ΥΔΡ-118 Βοηθός χειριστή

3αριοϋ μηχ/τος 1120 696,42 1816,42 7,17 253,00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΥΔΡ-504-0Δ0 Φορτωτής 3/4 κ.υ. ισχύος 40-45 HP.

α) Μίσθωμα (403) ημέρες 1 X 2020,00 = 2020,00

3) ’Ακάθαρτο πετρέλαιο (211) λίτρα 40 X 17,30 = 692,00

γ) Λιπαντικά άνηγμένα σέ ορυκτέλαια
(214) χγρ 2 X 68,80 = 137,60

δ) Χειριστής 3αρ. μηχ. (114) ώρες 8 X 329,00 = __2632^00

"Αθροισμα 5481,60

Προσαύξησπ γιά συντήρηση, ημεραργίες κλπ. 10% A = ___ §48,16

Η.Δ. 6029,00

ΥΔΡ-508-ΟΔΟ ’Αεροσυμπιεστής 160 κ.π. μετά δύο πιστολέττων

α) Μίσθωμα άεροσυμπιεστή (407) ήμέρες 1 X 1050,00 = 1050,00 

3) Μίσθωμα πιστολέττων (408) ήμέρες 2 X 82,00 = 164,00 

γ) ’Ακάθαρτο πετρέλαιο (211) λίτρα 40 X 17,30 = 692,00 

δ) Λιπαντικά άνηγμένα σέ
άρυκτέλαια (214) χγρ 2 X 68,80 = 137,60 

ε) Χειριστής άεροσυμ/στή (115) ώρες 4 X 253,00 = _Jjll.?.,_00 

= -----Σέ μεταφορά— · ■ _ ■ --- -----  —-----  —--- 3055,60



-  29 -

Άπό μεταφορά 3055,60

σι) Πιστολαδόρος(ύπονομοποιός)
(116) ώρες 16 X 259,00 = _1144,00

"Αθροισμα 7199,60

Προσαύξηση γιά συντήρηση, ημεραργίες κλπ. 10% A = ___ 719,96

Η.Δ. 7919,00

509-0Δ0 ’Ανατρεπόμενο αύτοκίνητο ώφελίμου φορτίου 6 τόννων.

α) Μίσθωμα (409) ήμέρες 1 X 2405,00 = 2405,00

3) Πετρέλαιο (211) λίτρα 80 X 17,30 = 1384,00

γ) Λιπαντικά άνηγμένα σέ όρυκτέλαια

(214) χγρ 5 X 68,80 = 344,00

δ) 'Οδηγός (117) ώρες 8 X 253,00 = 2024,00

"Αθροισμα Α 6157,00

Προσαύξηση γιά συντήρηση, ήμεραργίες κλπ. 10% A = ___§1ϋ>Ζ2
Η.Δ. 6772,00

ΥΔΡ-510-0Δ0 Βυτιοφόρο αυτοκίνητο ώφελίμου φορτίου 6 τόννων

α) Μίσθωμα (410) ήμέρες 1 X 2235,00 = 2235,00

3) Πετρέλαιο (211) λίτρα 80 X 17,30 = 1384,00

γ) Λιπαντικά άνηγμένα σέ όρυκτέλαια
(214) χγρ 5 X 68,80 = 344,00

δ) 'Οδηγός (117) ώρες 8 X 253,00 =  2024,00

"Αθροισμα A = 5987,00

Προσαύξηση γιά συντήρηση, ήμεραργίες κλπ. 10% A =  598^70

Η.Δ. = 6585,00

ΥΔΡ-511-0Δ0 ’Αναμικτήρας σκυροδέματος 250 λίτρων

α) Μίσθωμα (411) ήμέρες 1 X 525,00 = 525,00

β) Βενζίνη (212) λίτρα 17 X 32,50 = 552,50

γ) Λιπαντικά άνηγμένα σέ όρυκτέλαια
(214) χγρ 1 X 68,80 = 68,80

δ) Χειριστής έλαφροϋ μηχανήματος
(115) ώρες 4 X 253,00 = 1012,00

ε) ’Εργάτες χωματουργοί (112) ώρες 30 X 244,00 =  *99

'Αθροισμα Α = 9478,30

Προσαύξηση γιά συντήρηση, ήμεραργίες κλπ. 10% Α = __ ?47,83

Η.Δ. 10426,00
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ΥΔΡ-512-ΟΔΟ Άντλητικό συγκρότημα νεροϋ 2’’

α) Μίσθωμα άντλίας μετά σωλήνων καί λοιπών έξαρτημάτων
(412) ημέρες 1 X 55,00 = 55,00

β) Πετρέλαιο (211) λίτρα 10 X 17,30= 173,00

γ) ’Ορυκτέλαιο (214) χγρ 1 X 68,80 = 68,80

δ) Χειριστής έλαφροϋ μηχανήματος
(115) ώρες 2 X 253,00 = 506,00

ε) Καθαρισμός σωλήνων μετακίνηση άντλίας κλπ. έργατ.είδικευμένοιι

(112) ώρες 2 X 244,00 =  488,00

■Άθροισμα A = 1290,80

Προσαύξηση γιά συντήρηση, ημεραργίες κλπ. 10% A =  129,08

Η.Δ. = 1419,00

ΥΔΡ-518-0Δ0 θραυστήρας παραγωγής 80-120 μ3 ήμερησίως πλήρης μετά

τριβείου, μεταφορέως κοσκίνου καί χοάνης.

α) Μίσθωμα (417) ημέρες 1 X 2570,00 = 2570,00

β) ’Ακάθαρτο πετρέλαιο (211) λίτρα 180 X 17,30 = 3114,00

Υ) Λιπαντικά άνηγμένα σέ ορυκτέλαια

(214) χγρ 12 X 68,80 = 825,60

δ) Βενζίνη (212) λίτρα 5 X 32,50 = 162,50

ε) Χειριστής βαρ. μηχ/τος (114) ώρες 8 X 329,00 = 2632,00

στ) Βοηθός χειριστή (118) ώρες 8 X 253,00 = 2024,00

ζ) ’Εργάτης χωματουργός (112) ώρες 8 X 244,00 = 1952,00

Άθροισμα Α = 13280,10

Προσαύξηση γιά συντήρηση, ημεραργίες κλπ. 10% A = __ 1328,01____

Η.Δ. = 14608,00

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΥΔΡ-623-0Δ0 Ψηφίδες έξ ύλικοϋ λατομείου διαστάσεων 0,5-2,5 έκατ. οίασδή-

ποτε κοκομετρικής διαβαθμίσεως(άνά μ3 άσυμπιέστου ύλικοϋ, 

μετρουμένου έπ’αύτοκινήτου ή εις σωρούς)

Παραγωγή άργοΰ ύλικοϋ θραυστοΰ έκ λίθων λατομείου, διαστά

σεων 0,5-2,5 έκ.,μετά τής έργασίας έξορύξεως καί θραύσεως 

τών ύλικών τής μεταφοράς αυτών είς θέσεις άποθηκεύσεως εις 

περιοχήν λατομείου καί τής έργασίας φορτώσεως έπ’αυτοκινήτου 

πρός άποκόμισιν.
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α) ’Αεροσυμπιεστής ----^qq—  = 0,005 X 7919,00 = 39,50

β) 'Εκρηκτική ϋλη κλπ. , άνηγμένη σέ ζελατοδυναμίτιδα
(213) χγρ 0,10 X 55,00 = 5,50

γ) Ύπονομοποιός (116) ώρες 0,20 X 259,00 = 51,80

δ) Φόρτωση έπ’αύτοκινήτου(τών άργών λιρών στή θέση έξορύξεως 

καί τοϋ έτοιμου προσόντος στή θέση άποθηκεύσεως)
Φορτωτής— ..= 0,005 X 6029,00 = 30,15

ε) Μεταφορά δι’αύτοκινήτου(τών άργών λίθων άπό θέσεως έξορύξεως 

μέχρι θραυστήρα καί τοϋ έτοιμου προϊόντος άπό τόν θραυστήρα 

στή θέση άποθηκεύσεως)
Αύτοκιν. άνατρεπ.6 τόν--—^qq— = 0,005 X 6772,00 = 33,86

στ) θραυστήρας— = 0,01 Χ14608,00 = 146,08

ζ) ’ Δαπάνες έγκαταστάσεως θραυστήρος καί λοιπές βοηθητικές έργασίες 

άνηγμένες σέ έργασία έργάτη ειδικευμένου
(112) ώρες 0,10 X 244,00 =  24,40

Β.Τ. = 331,00

ΥΔΡ-625-0Δ0 "Αμμος τριβείου έξ ύλικών λατομείου(άνά μ3 άσυμπιέστου
ύλικοϋ, μετρουμένου έπ’άύτοκινήτου ή σέ σωρούς).

Παραγωγή άμμου διά τριβείου, διερχομένης διά τοϋ ύπ’ 

άριθμ.4 καί συγκρατουμένης έπί τοϋ ύπ’άριθμ. 200 Άμερι- 

κανικοϋ προτύπου κασκίνου, μέ τήν έργασία έξορύξεως, 

θραύσεως καί τριβής τών ύλικών, τής μεταφοράς αυτών στις 

θέσεις άποθηκεύσεως στήν περιοχή λατομείου καί τής εργα

σίας φορτώσεως έπ’αύτοκινήτου πρός άποκόμιση. 

α) ’Αεροσυμπιεστής — ^200~~ = 0,005 X 7919,00 = 39,60
β) ’Εκρηκτική ήλη κλπ. άνηγμένη σέ ζελατοδυναμίτιδα

(213) χγρ 0,10 X 55,00 = 5,50

γ) Ύπονομοποιός (116) ώρες 0,20 X 259,00 = 51,80

δ) Φόρτωση έπ’αύτοκινήτου(τών άργών λίθων στή θέση έξορύξεως καί 

τοϋ έτοιμου προϊόντος στή θέση άποθηκεύσεως)
Φορτωτής .- = 0,005 X 6029,00 = 30,15

ε) Μεταφορά δι’αύτοκινήτου(τών άργών λίθων άπό θέσεως έξορύξεως 

μέχρι θραυστήρος καί τοϋ έτοιμου προϊόντος άπό τόν θραυστήρα στή 

θέση άποθηκεύσεως)

Αύτοκ. άνατρεπ. 6 τόννων — ^ΟΙΓ”” = ^ 0 5  X 6772,00 = 33,86
στ) θραυστήρας = 0,0143X14608,00 = 208,89

ζ) Δαπάνες έγκαταστάσεως θραυστήρος καί λοιπές βοηθητικές έργα

( 5 0 8 )

σίες άνηγμένες σέ έργασία έργάτου ειδικευμένου
-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ V  1 1 L )_ U P 6 C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ U  ι  1  U _ _ Α _ _ _ C H H  > U U _ = _ _ _ _ _ « H U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1____________
Β.Τ. 394,00
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ΥΔΡ-630-ΟΔΟ Νερό.

Άντληση νεροΰ μετά τής μεταφοράς του μέ σωλήνες μέχρι 

μεγίστης άποστάσεως 50 μ. καί τής έργασίας πληρώσεως 

τής δεξαμενής τοΰ αύτοκινήτου ή τοϋ βυτιοφόρου.
Άντλ. συγκρότημα 2ον (512) Η.Δ. 0,20 X 1419,00 = 28,38

' Β.Τ. = 28,40

ΥΔΡ-630.1-ΟΔΟ Μεταφορά νεροΰ σέ κατά παραδοχή απόσταση 5χλμ.
α) Αυτοκίνητο βυτιοφόρο 6 τόννων

ΗΔ(510) 
ΤΟΟΟ X(2,5+0,7X5) =~^ ~q q ~q~~· (2,5+3,5) = 39,51

Β.Τ. = 39,50

ΥΔΡ-700 Γόμωση άρμου άργιλοπυριτικοΰ άγωγοΰ διαμέτρου 1000 χιλ.
α) Κατραμόσχοινο (397.5)χγρ 2,15 X 128,00 = 275,20
3) Άσφαλτικό γαλάκτωμα άντιυδρόφιλου τύπου \

(324) χγρ 7,65 X 28,00 = 214,20

Υ) Καυσόξυλα (397.4)χγρ 4,00 X 3,00 = 12,00
δ) Τσιμέντο κοινό (221) χγρ 13,00 X 2,26 = 29,38
ε) Τεχνίτης (113) ώρες 1,10 V

Λ 337,00 = 370,70

Β.Τ. = 901,00

ΥΔΡ-6069 Έγκιβωτισμός σωλήνων μέ άμμο λατομείου μέ τήν προμήθεια

καί μεταφορά τής άμμου άπό όποιαδήποτε άπόσταση.

Γιά τήν προμήθεια, μεταφορά άπό όποιαδήποτε άπόσταση, 

προσέγγιση καί διάστρωση ένός κυβικού μέτρου άμμου γιά 

τήν έδραση ή τόν έγκιβωτισμό σωλήνων.

Τιμή άνά μ3 τοποθετημένου ύλικοΰ. 
α) Προμήθεια άμμου λατομείου

(625) μ3 1,05 X 394,00 = 413,70
β) Ιταλία αυτοκινήτου καί μεταφορά σέ κατά παραδοχή άπόσταση 12χλμ.

1 ,05X1 ,50χ--Η̂ 9)· X (2 ,50+0,70Χ12) = 1 ,05X1 ,50Χ

Χ~ ~ ί0? 0~·" Χ(2,50+8,40) = 116,26
γ) Προσέγγιση, διάστρωση κλπ.

Εργάτη χωματρουργοΰ (112) ώρες 0,10 X 244,00 = ___24240

Τ.Ε. = 554,00
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ΥΔΡ-6323 Σκυρόδεμα άοπλοΒ 80 περιεκτικότητας 150 χγρ τσιμέντου κοινού

('Ελληνικού τύπου) χωρίς τή δαπάνη των τύπων, γιά όποιαδήποτε 

άπόσταση μεταφοράς των υλικών, μέ τήν παρασκευή, διάστρωση 

καί συμπύκνωση. ’Αδρανή ύλικά προελεύσεως λατομείου μέ κατάλ

ληλη κοκομετρική διαβάθμιση.

Τιμή άνά μ3 έτοιμου σκυροδέματος:

α) Σκύρα λατομείου 0,7-2,5 έκ.
(623) μ3 0,80 X 331,00 = 264,80

3) "Αμμος τριβείου (625) μ3 0,50 X 394,00 = 197,00

Υ) Νερό (630) μ3 0,25 X 28,40 = 7,10

δ) Τσιμέντο κοινό (221) χγρ 150,00 X 2,26 = 339,00

ε) ’Αναμικτήρας σκυροδέματος 250 λίτρων
ΗΔ(511) • 10426,00 417,04

337,00στ) Τεχνίτης
ζ5

(113) ώρες
25
.1,00 X 337,00 =

ζ) ’Εργάτης ειδικευμένος (112) ώρες 1,20 X 244,00 = 292,80

η) Μεταφορά σκύρων(σέ κατά παραδοχή άπόσταση 7 χλμ.)

0,80X1 , 5 0 Χ - ^ | ^ X(2,5+0,7X7) = 0,80X1,50Χ

χ̂ σϋο°“ χ(2’5+4’90)= 60,14

θ) Μεταφορά άμμου(σέ κατά παραδοχή άπόσταση 7 χλμ.)

0,50X1 ,50χ-^4θσθ^ Χ(2,50+0,7X7 ) = 0,50X1 ,50Χ

xJruor^(2’5+4’90) = 37,58

ι) Μεταφορά νερού(σέ κατά παραδοχή άπόσταση 5 χλμ.)

(630.1) μ3 0,25 X 39,50 = 9,88

Τ.Ε. 1962,00
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΔΡ-6701 ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 9000,

ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Φ 200 Φ 250 Φ 300. Φ 350 Φ 400

Προμήθεια καί φθορά σωλήνων (368) 1,02X326,00= 1 ,02X434,00= 1 ,02X621,00= 1,02X801,00= 1,02X1140,00=
= 332,52 = 442,68 = 633,42 = 817,02 =1162,80

Προμήθεια καί φθορά συνδέσμων(369) 0,224X349,00= 0,224X493,00= 0,224X630,00= 0,224X780,00= 0,224X1114,00=
= 78,18 = 110,43 = 141 ,12 = 174,72 = 249,54

Ωρες τεχνίτη (113) 0,08X337,00= 0,10X337,00= 0,12X337,00= 0,14X337,00= 0,17X337,00=
= 26,96 = 33,70 = 40,44 = 47,18 = 57,29

Ωρες άνειδίκευτου έργάτπ (111) 0,45X214,00= 0,48X214,00= 0,51X214,00= 0,54X214,00= 0,57X214,00=
= 96,30 = 102,72 = 109,14 = 115,56 = 121,98

τ

Εγκιβωτισμός μέ άμμο (6069)0,292X554,00= 0,335X554,00= 0,379X554,00= 0,423X554,00= 0,469X554,00=
= 161,77 = 185,59 = 209,97 = 234,34 = 259,83

ΣΥΝΟΛΟ

\

695,73 875,12 1134,09 1388,82 1850,64
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ΥΔΡ-6720 ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΟΞΥΜΑΧΟΥΣ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ
I

Ca>

Φ 200 Φ 250 Φ 300 Φ 350 Φ 400

Προμήθεια καί φθορά σωληνος (394) 1,05X660,00= 1 ,05X910,00= 1 ,05X1320,00= 1 ,05X2090,00= 1,05X2990,00=
= 693,00 = 955,50 =1386,00 =2194,50 =3139,50

Γόμωση άρμοΰ (700) 0,20X901,00= 0,25X901,00= 0,30X901,00= 0,35X901,00= 0,40X901,00=

= 180,20 = 225,25 = 270,30 = 315,35 = 360,40

Ωρες τεχνίτη (113) 0,30X337,00= 0,40X337,00= 0,50X337,00= 0,60X337,00= 0,75X337,00=

= 101,10 = 134,80 = 168,50 = 202,20 = 252,75

Ωρες βοηθού τεχνίτη (112) 1,40X244,00= 1,50X244,00= 1,50X244,00= 1 ,60X244,00= 1,75X244,00=

= 341,60 = 366,00 = 366,00 = 390,40 = 427,00

Σκυρόδεμα όγκιβωτισμοΰ Β80 (6323) 0,09X1962,00= 0,110X1962,00= 0,131X1962,00= 0,154X1962,00= 0,173X1962,00=

Τ = 176,58 = 215,82 = 257,02 = 302,15 = 339,43

ΣΥΝΟΛΟ 1492,48 1897,37 2447,82 3404,60 4519,08



COcr>

ΥΔΡ-6711 ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 41 

ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΑΜΜΟ

Φ200(έσ.190) Φ250(έσ.240) Φ315(έσ. 300) Φ355(έσ.340) Φ400(έσ,380)

Προμήθεια καί. φθορά σωλήνων (375) 1,02X366,00= 1,02X620,00= 1,02X985,00= 1,02X1265= 1,02X1590=
= 373,32 = 632,40 =1004,70 =1290,30 =1612,80

Ωρες τεχνίτη (113) 0,025X337,00= 0,031X337,00= 0,048X337,00= 0,060X337,00= 0,075X337,00=
= 8,43 = 10,45 = 16,18 = 20,22 = 25,28

Ωρες άνειδ/του έργάτη (111) 0,220X214,00= 0,240X214,00= 0,290X214,00= 0,340X214,00= 0,350X214,00=
= 47,08 = 51,36 = 62,06 = 72,76 = 74,90

Άμμος έγκιβωτισμοΰ (6069) 0,390X554,00= 0,401X554,00= 0,420X554,00= 0,430X554,00= 0,440X554,00=

Τ
= 216,06 = 221,60 = 232,68 = 238,22 = 243,76

ΣΥΝΟΛΟ 644,89 915,81 1315,62 1621,50 1956,74
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διάμετρος Άμιαντοσιμεντοσωλήνες Σωλήνες P.V.C. Άργιλοπυριτικοί
Σωλήνες

Φ200 695,00 644^00> 4492,00

Φ250 875 ,00ν 915,00 .1897,00

Φ300 Μ  134,00 - 1315,00 2447,00

Φ350 1388,82 1621,50 3404,00

Φ400 1850,00 1956,00 4519,00

7.4.3. Συμπεράσματα

’Από την οικονομική σύγκριση προκύπτει δτι γιά μικρές διατομές Φ200, 

οί πλαστικοί σωλήνες είναι οίκονομικώτεροι. Λόγω καί των τεχνικών πλεονεκτημάτων 

πού παρουσιάζουν οί πλαστικοί γίά τήν Νεάπολη, καί λόγω τού μικρότερου βάρους 

(περίπου τό 1/3 τοϋ βάρους των άμιαντοσιμεντοσωλήνων αντίστοιχης διαμέτρου) πού 

μειώνει σοβαρά τό κόστος μεταφοράς προτείνεται ή χρησιμοποίηση των σωλήνων P.V.C. 

γιά δλο τό δίκτυο δεδομένου δτι δλοι οί άγωγοί τοϋ έσωτερικοϋ δικτύου έχουν διά

μετρο Φ200 έκτός άπό ένα τμήμα των συλλεκτήρων 1Σ καί 2Σ συνολικού μήκους 750 μ 

πού έχει σωλήνες διαμέτρων Φ200 καί Φ250 χιλ.

Γιά τόν έξωτερικό άγωγό (Φ400) γιά λόγους όμοιομορφίας προτείνεται 

έπίσης ή χρήση σωλήνων P.V.C. γιατί καθώς φαίνεται καί άπό τόν παραπάνω πίνακα 

ή διαφορά τιμής των μέ τούς άντίστοιχους άμιαντοσιμεντοσωλήνες είναι έλάχιστη, 
ένώ συγχρόνως παρουσιάζουν τά τεχνικά πλεονεκτήματα πού προαναφέρθηκαν.

Σημειώνεται τέλος δτι οί σωλήνες P.V.C. είναι πλεονεκτικότεροι γιά 

τή μεγαλύτερη ταχύτητα κατασκευής πού έπιτυγχάνεται, δεδομένου δτι ή ταχύτητα 

κατασκευής είναι άποφασιστικής σημασίας στό συγκεκριμμένο έργο γιά λόγους πού 

έξηγοΰνται στό κεφάλαιο 8.

7.5. Παροχέ9_ΰπολογΐ9μοϋ

Γιά τόν ύπολογισμό των παροχών γίνονται οί έξής παραδοχές δσο άφορδ 

τήν ειδική κατανάλωση νερού τούς θερινούς- μήνες.

Έτος 2000 Ειδική κατανάλωση 200 λ/24ωρο X κάτοικο

Έτος 2020 Ειδική κατανάλωση 220 λ/24ωρο X κάτοικο
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θεωρώντας δτι άπό τις παραπάνω καταναλώσεις τό 18% έως 20% δέν μπαίνει 

στό δίκτυο άκαθάρτων (χρησιμοποιείται οέ άρδευση κήπων κ.λ.π.) προκύπτουν οί 

παρακάτω ειδικές παροχές άκαθάρτων:

"Ετος 2000 Ειδική παροχή 160 λ/24ωρο X κάτοικο 

"Ετος 2020 Ειδική παροχή 180 λ/24ωρο X κάτοικο

Μέ βάση τά παραπάνω καί μέ τίς έκτιμήσεις τοϋ πληθυσμού, πού έγιναν 

στό κεφάλαιο 3.4. οί ήμερήσιοι όγκοι άκαθάρτων τούς θερινούς μήνες προκύπτουν

"Ετος 2000 V = 5.500X160/1.000 = 880 μ3

"Ετος 2020 V = 7.500X180/1.000 =1.350 μ3

Οί ειδικές παροχές άνοιγμένες άνά εκτάριο προκύπτουν μέ βάση τίς παρα

δοχές γιά τίς πυκνότητες πληθυσμού πού έγιναν στό κεφάλαιο 3.7. γιά τό έτος 

2020 ώς έξης:

Τομέας A q = 125X180/86.400 = 0,26 1/sec.Ha 

Τομέας Β q = 100X180/86.400 = 0,21 1/sec.Ha 

Τομέας Γ q = 50X180/86.400 = 0,10 1/sec.Ha

Ή  παροχή αιχμής άκαθάρτων ύπολογίζεται βάσει τού τύπου

Ο = P.Q , δπου ιΐι μ 2 5
Ρ = συντελεστής αιχμής = 1,5 + — 1—  < 3

Q = μέση θερινή παροχή άκαθάρτων = IqF(o0 1/sec)
μ

F = άποχετευόμενη έπιφάνεια(σέ Ha) 

q = ειδική παροχή δπως παραπάνω

Οί εισροές λόγω ύπογείων ύδάτων καί παρανόμων συνδέσεων όμβριων έκτι- 

μούνται οέ q£= 0,05 1/sec.Ha.

Οί όλικές παροχές γιά τά έτη 2000 καί 2020 ύπολογίζονται ώς έξής: 

"Ετος 2000

Q = 880 ιη3/ήμ = 10,2 1/sec 

ρ =1,5+ —' - 2 , 2 8

= 2,28X10,2 = 23,3 1/sec 

°είσ = 0«05X84>1 = 4 >20 1/sec 

°ύπολ = 23>3+4’2 = 27»5 1/sec 

"Ετος 2020

Ομ = 1350 m yrftr = 15,6 1/sec
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P =1,5+ — -*--- = 2,13

= 2,13X15,6 = 33,3 1/sec

°είσ = 4,2 1/sec
°ύπολ = 33»3+4’2 = 37>5 1/sec

7.6. Παραδοχέ9_ύπολογLgyoO

7.6.1. IyTT0 9_unoAoyigyoO

Χρησιμοποιείται ό τύπος τοϋ Manning, δπως στό δίκτυο όμβριων(βλέπε 

κεφάλαιο 6.7.1.)

7.6.2. Παροχές_ύπολογισμοϋ

Οί παροχές ύπολογίζονται μέ τίς παραδοχές καί τόν τρόπο πού περιγρά- 

φεται στό κεφάλαιο 7.5.

7.6.3. Ιυνθήκες_έπάρκειας_διατομων

α) Τό μέγιστο ποσοστό πληρώσεως καθορίστηκε σέ (γ/°)ΠΗΧ= 0,50, δεδο

μένου δτι οί διατομές έφαρμογης κυμαίνονται μεταξύ Φ200 καί Φ400 χιλ.

β) Ή  μέγιστη ταχύτητα καθορίστηκε σέ 3,0 m/sec.

γ) Ή  έλάχιστη έπιτρεπόμενη ταχύτητα γιά τό 10% της παροχετευτικότητας 

καθορίστηκε σέ 0,3 m/sec.

7.6.4. 'Υδ9αυλικοί_ύπολογισμοί

Οί ύδραυλικοί ύπολογισμοί των συλλεκτήρων γίνονται σέ ιδιαίτερο τεύχος.

7.7. Περιγραφή_άντλιθ9τασίου

Τό άντλιοστάσιο τοποθετείται στό χαμηλότερο σημείο τής ανατολικής πλευ

ράς τής πόλεως(ύψόμετρο έδάφους 233 μ.).

Ή  προτεινόμενη θέση βρίσκεται έκτός τής περιοχής τής έπεκτάσεως τοϋ 

σχεδίου πόλεως, άρα δέν δημιουργεί προβλήματα πολεοδομικής φύσεως καί τό κόστος 

άπαλλοτριώσεων θά είναι χαμηλότερο.

Τό κτίριο τοϋ άντλιοστασίου θά κατασκευαστεί ύπόγειο. Λόγω τής κλίσεως 

τοϋ έδάφους ή άνατολική πλευρά του θά είναι τμηματικά πάνω άπό τό έδαφος καί στή 

πλευρά αύτή θά προβλεφθεϊ ή είσοδος.
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’Επειδή κοντά στό άντλιοστάσιο βρίσκεται δ χείμαρρος Ξ, θά προβλεφτεί 

κατασκευή ύπερχειλίσεως τών άκαθάρτων πρός τόν χείμαρρο γιά περίπτωση βλάβης 

τών άντλιών.

Γιά λόγους δμαλής λειτουργίας τοϋ άντλιοστασίου γιά τίς μικρές παροχές, 

προβλέπονται δύο άντλίες άκαθάρτων καί μία έφεδρική.

'Υπολογισμός_ίσχύος

Παροχή άντλίας Q = 6,1/2 = 3,05 1/sec 

Μανομετρικό ϋφος Η = 28 μ.
Συντελεστής άποδόσεως η = 0,36

Ν = 3,16 PS
Ρ 75X0,36

Νμ = 4 PS.

'Υπολογισμός_έτήσιας_ένέργειας

3ι ιά τήν άνύφωση 1γ ή άπαιτούμενη ένέργεια είναι

!X0J36.KW_X_1_h = 0>27 ^ ^ 3

0,00305X3.600 rn

'0 προβλεπόμενος έτήσιος όγκος άκαθάρτων είναι

(--- §*1--- _) χ __§§^00Χ365__ _ 4 3 .0 0 0 m3
3,0X1,5 1000

"Αρα ή συνολική ένέργεια είναι

0,27X43.000 = 11.610 KWh.

Τελικά προβλέπονται δύο ήλεκτροκίνητα άντλητικά ζεύγη μέ ίσχύ κινητήρα 

4PS καί ένα δμοιο έφεδρικό. Τά άντλητικά ζεύγη θά τοποθετηθούν μέ όριζόντιο 

άξονα καί μέ θετικό ύφος άναρροφήσεως. Οί άντλίες θά πρέπει νά είναι κατάλληλες 

γιά τήν άντληση άκαθάρτων, ώστε νά μή παθαίνουν έμπλοκές λόγω τών αίωρουμένων 

στερεών μεγάλου μεγέθους.

Οί διαστάσεις τοϋ φρεατίου συλλογής άκαθάρτων καθορίζονται ώς έξης: 

ϋφος : 1 , 0 m
όγκος v(m3) = 0,015 , όπου ή συχνότητα ζεύξεων

imax

άνά ώρα

Γιά i =6, προκύπτει max

* ν  = 0,015Χ = 0,90 m3.
6

I_______________________________________________
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’Επιφάνεια 0,9/1,0 = 0,9 in'6 
’Εκλέγονται διαστάσεις κατόψεως 2,5X1,0

L
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8._ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ_ΤΩΝ_ΕΡ[ΩΝ

8.1. Σταδιακή_κατασκευή_τών_έργων

Λόγω τής σταδιακής άναπτύξεως τής πόλεως ή κατασκευή των έργων προτεί- 

νεται νά γίνει σέ δύο φάσεις ώς έξής:

Α>άση

α) Δίκτυο άκαθάρτων

- Κατασκευή τοϋ έξωτερικοϋ άγωγοϋ
- Κατασκευή των συλλεκτήρων άκαθάρτων (1Σ,2Σ)

- Κατασκευή τοϋ αντλιοστασίου καί τοϋ καταθλιπτικοΰ άγωγοϋ.

- Κατασκευή τοϋ δευτερεύοντος καί τριτεύοντος δικτύου στις περιοχές 
μέ διαμορφωμένο ή ύπό άμεση διαμόρφωση άδικό δίκτυο, συνολικοΰ 

μήκους 11.350 μ.

3) Δίκτυο όμβρίων

- Κατασκευή των συλλεκτήρων όμβρίων(Μ,1Μ,2Μ,2ΜΒ,1Ξ,2Ξ).

- Κατασκευή τής περιφερειακής τάφρου

- Κατασκευή των δευτερευόντων αγωγών όμβριων στό διαμορφωμένο ή ύπό 

άμεση διαμόρφωση όδικό δίκτυο, συνολικού μήκους 1750 μ.

γ) ’Εγκατάσταση καθαρισμού

- Κατασκευή των έργων πού προβλέπονται στά άντίστοιχα τεύχη, δυναμικό
τητας 2.750 ατόμων.

α) Δίκτυο άκαθάρτων

- Κατασκευή τοϋ ύπολοίπου δευτερεύοντος καί τριτεύοντος δικτύου σέ 
μήκος 13.750 μ.

β) Δίκτυο όμβριων

- Κατασκευή τοϋ ύπόλοιπου δευτερεύοντος δικτύου όμβριων σέ μήκος 1.450 μ. 

γ) ’Εγκατάσταση καθαρισμοϋ

- Κατασκευή των ύπόλοιπων έργων γιά τήν έξυπηρέτηση 5.500 ατόμων συνο
λικά.

8.2. Δυσχέρειες_κατασκευρ5

Σοβαρό πρόβλημα γιά τήν κατασκευή των έργων Α'φάσεως τοϋ δικτύου άκαθάρ

των θά άποτελέσει τό ήδη ύπάρχον δίκτυο πού θά άποξηλωθεΐ. Δεδομένου δτι οί περισ

σότεροι δρόμοι έχουν μικρό πλάτος δέν είναι πάντα δυνατή ή παράλληλη διάταξη τώγ
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νέων άγωγών μέ τούς παλιούς, άλλά οί νέοι θά πρέπει νά κατασκευαστούν στήν ίδια
θέση άλλά σέ μεγαλύτερο βάθος.

\

Τό πρόβλημα αύτό έχει ληφθεϊ ύπόψη κατά τήν έκπόνηση τής μελέτης 

καί ή άντιμετώπισή του προτείνεται νά γίνει μέ βάση τά παρακάτω:

α) θά προηγηθεϊ ή κατασκευή του έξωτερικοΰ άγωγοϋ καί των συλλεκτήρων 
άκαθάρτων. Ή  κατασκευή των συλλεκτήρων θά γίνει χωρίς νά έπηρεαστεΐ τό ύπάρχον 

παντορροΐ'κό δίκτυο, δεδομένου δτι ή χάραξη πού ακολουθείται τό έπιτρέπει.

β) Στή συνέχεια θά κατασκευαστούν οί δευτερεύοντες αγωγοί οί παράλλη
λοι μέ τούς υφιστάμενους καί έντασσόμενους συλλεκτήρες όμβριων, χωρίς έπίσης 

νά έπηρεαστεΐ ή λειτουργία τοΰ παλιού δικτύου. Στή φάση αύτή οί ένλόγω συλλεκτή

ρες όμβριων θά έξακολουθοΰν νά λειτουργούν καί σάν συλλεκτήρες άκαθάρτων.

’Επίσης στό στάδιο αύτό μπορούν νά κατασκευαστούν οί δευτερεύοντες 

άγωγοί σέ όσους δρόμους μπορεί νά γίνουν παράλληλοι μέ τούς παλιούς χωρίς ταυτό
χρονη άποξήλωση των παλιών άγωγών.

γ) Τέλος θά άκολουθήσει ή κατασκευή των ύπολοίπων δευτερευόντων καί 

τριτευόντων άγωγών μέ ταυτόχρονη άποξήλωση τών ύπαρχόντων όχετών.

Ή  κατασκευή θά γίνει άπό τά κατάντη πρός τά άνάντη, δεδομένου δτι οί 
νέοι άγωγοί τοποθετούνται σέ μεγαλύτερο βάθος άπό τούς παλιούς. Ή  κατασκευή 

θά πρέπει νά γίνεται ολοκληρωμένη κατά τμήματα μεταξύ δύο φρεατίων, θά πρέήει 

δηλαδή νά κατασκευάζονται ταυτόχρονα μέ τό κάθε τμήμα άγωγοΰ καί τά φρεάτια στό 

άνάντη καί κατάντη πέρας. Σέ κάθε φρεάτιο θά γίνονται προσωρινές συνδέσεις μέ 
τούς ύπάρχοντες άνάντη άγωγούς πού θά διατηρηθούν μέχρι τήν άποξήλωση τών 
άγωγών αυτών.

Κατά ιό στάδιο αύτό θά γίνεται έκκένωση τών άνάντη τμημάτων τής πόλεως 

μέ ταυτόχρονη διακοπή τοΰ δικτύου ύδρεύσεως, μέχρι καί τήν όλοκλήρωση τοΰ κάθε 
τμήματος άγωγοΰ.

δ) Μετά'τήν όλοκλήρωση τής κατασκευής τού δικτύου θά άποξηλωθοΰν καί 
οί ύπόλοιποι,παράλληλοι μέ τούς νέους,παλιοί άγωγοί, πού θά έχουν διατηρηθεί 

μέχρι τό στάδιο αυτό.

Σέ δλα τά παραπάνω στάδια κατασκευής σέ κάθε τμήμα άγωγοΰ πού θά όλο- 

κληρώνεται ή κατασκευή του,θά γίνονται άμέσως μετά οί ιδιωτικές συνδέσεις. Ή  

κατασκευή τών ιδιωτικών συνδέσεων θά είναι ύποχρεωτική γιά τούς ιδιώτες άλλά 

θά γίνεται μέ μέσα καίέργατικό προσωπικό τοΰ Δήμου γιά λογαριασμό τών ιδιωτών.

"Αν ό Δήμος βρεθεί σέ αδυναμία γιά τήν εκτέλεσή τους τότε οί ιδιωτικές συνδέσεις 

θά πρέπει νά συμπεριληφθοΰν στό άντικείμενο τής έργολαβίας.

■
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Γίά νά μπορούν νά πραγματοποιηθούν τά παραπάνω μέ τίς λιγότερες δυνατές 

όχλήσεις, στό έπόμενο στάδιο τής μελέτης θά έκπονηθεϊ όλοκληρωμένο πρόγραμμα 

κατασκευής που θά διεξέρχεται τη χρονική διαδοχή των έργων κατά τμήματα καί θά 

όρίζει καί άντίστοιχες προθεσμίες. Ή  έκπόνησή του θά γίνει μέ βάση τίς πιό 

πάνω παρατηρήσεις, τά σχέδια των ύπαρχόντων καί προτεινομένων όχετων καί σύμφωνα 

μέ τίς ύποδείξεις τής ΤΥΔΚ Λασιθίου καί τοΰ Δήμου Νεαπόλεως.

Τό πρόγραμμα αυτό θά άποτελεΐ συμβατικό στοιχείο καί τό αντίστοιχο 
πρόγραμμα τοΰ έργολάβου δέν θά μπορεί νά τό άναιρεΐ άλλά μόνο νά τό συμπληρώνει.



9.' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ",

9.1. Συνοπτικός Προϋπολογισμός

(συμπεριλαμβάνειαι καί ό έγκατάσταση 

Είδος ’Εργασίας Α'φάση

καθαρισμού)

Β'φάση Σύνολο

1. ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Α ” Εργα Πολιτικού Μηχανικού 35.635.810 25.945.000 61.580.810

ΓΕ & ΟΕ 6.414.446 4.670.100 11.084.546

’Απρόβλεπτα 1.549.744 1.384.900 2.934.644

Σύνολο 1 A 43.600.000 32.000.000 75.600.000

Β’Ήλεκτρομηχανολογικός έξοπλισμός

300.000 300.000

ΓΕ & ΟΕ 54.000 54.000

’Απρόβλεπτα 46.000 46.000

Σύνολο 1 Β 400.000 400.000

Σύνολο 1 44.000.000 32.000.000 76.000.000

2. ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 31.672.530 4.095.250 35.767.780

ΓΕ & ΟΕ 5.701.055 737.145 6.438.200

’Απρόβλεπτα 1.626.415 167.605 1.794.020

Σύνολο 2 39.000.000 5.000.000 44.000.000

ΣΥΝΟΛΟ 1+2 83.000.000 37.000.000 120.000.000

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Α'Έργα Πολιτικού Μηχανικού 5.736.240 1.907.381 7.643.621

ΓΕ & ΟΕ 1.032.523 343.329 1.375.852

’Απρόβλεπτα 631.237 349.290 980.527

Σύνολο 3 Α 7.400.000 2.600.000 10.000.000

Β'Ήλεκτρολομηχανολογικός έξοπλισμός

5.090.000 2.495.000 7.585.000

ΓΕ & ΟΕ 916.200 449.100 1.365.300

’Απρόβλεπτα 593.800 455.900 1.049.700

Σύνολο 3 Β 6.600.000 3.400.000 10.000.000

Σύνολο 3 14.000.000 6 : ο ο ο . ο ο ο 20.000.000

Σύνολο 1+2+3 97.000.000 43.000.000 140.000.000



4. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

‘Εγκατάσταση καθαρισμού 1.000.000' ' 1.000.000
Άντιπλημμυρική τάψορς &

άντλιοστάσιο  250.000_____________________ 250.000

_Σύνολο_4_________________ 1.250^000_______________________ 1_.250.000

Σύνολο 1+2+3+4 98.250.000 43.000.000 141.250.000

9.2. ’Ετήσισ_Οΐκονομική_έπι§άρυνσ

Ή  έτήσια οικονομική έπιβάρυνση των δικτύων και των δύο φάσεων υπολογί
στηκε στό τεύχος των οικονομικών στοιχείων συνολικά σέ 13.300.000 δρχ. κάθε χρόνο 
Π άνά κάτοικο σέ 1.773 δρχ. τό χρόνο.

Γιά τόν ύπολογισμό των παραπάνω τιμών έχουν ληΦθεϊ τά άκόλουθα κονδύλια:

- ’Απαλλοτριώσεις

- ’Απόσβεση τών δαπανών κατασκευής σέ 40 χρόνια μέ έπιτόκιο 10%

- ’Αντικατάσταση τού ήλεκτρομηχανολογικοϋ έξοπλισμοϋ σέ 20 χρόνια
- Δαπάνες σέ ένέργεια

- Δαπάνες συντηρήσεως.



- 47 -

10. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ζ_ΣΧΕΔΙΑ

"Ολα τά στοιχεία πού περιγράφηκαν παρουσιάζονται στά σχέδια πού συνοδεύουν 

τήν προκαταρκτική μελέτη.

Γιά τά σχέδια χρησιμοποιήθηκαν τά τοπογραφικά 1:5.000 καί 1:2.000. Οί 

χαράξεις όμως έγιναν μέ βάση τά άκριβέστερα διαγράμματα 1:1.000. ’Επίσης οί μηκο

τομές έγιναν μέ βάση τά διαγράμματα 1:1.000.

Σητεία, ’Ιούλιος 1981

Ό  συντάξας Ό  μελετητής

Δ.Κ0ΥΤΣ0ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γ.Κ0ΥΚ0ΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ
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