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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες σχετικά με την επέκταση και αντικατάσταση του 

υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης των Σερβίων. Η περιοχή επέκτασης βρίσκεται στο 

βορειοδυτικό τμήμα των Σερβίων και συγκεκριμένα στην περιοχή της Εμποροπανήγυρης (Ο.Τ. 

105), ενώ η περιοχή αντικατάστασης στην περιοχή των εργατικών κατοικιών (Ο.Τ. 88) 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης.  

Η μελέτη αφορά 2 ανεξάρτητα τμήματα. Στο Τμήμα Α, μήκους 207 μέτρων, η απουσία 

δικτύου έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση ακαθάρτων στα ψηλότερα σημεία του οικισμού, 

ενώ στο Τμήμα Β, μήκους 19 μέτρων, παρόλο που υπάρχει δίκτυο, η μικρή διατομή του 

αγωγού και η μη επαρκή κλίση του, έχει ως αποτέλεσμα να μην  επιτυγχάνεται η απαιτούμενη 

απορροή των ακαθάρτων.  

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο του έργου είναι το ακόλουθο : 

Τμήμα Α. Η κατασκευή αγωγού ελεύθερης ροής που θα συνδέει τα υφιστάμενα φρεάτια 

1 και 2. Ο αγωγός θα είναι από Upvc Φ315, σειράς 41. Λόγω του μεγάλους μήκους (207 m) θα 

κατασκευαστούν και 2 νέα φρεάτια ελέγχου, εξωτερικών διαστάσεων 1,60x1,60. Στο 

συγκεκριμένο τμήμα προβλέπεται και η κατασκευή νέας σύνδεσης του ακινήτου που 

φιλοξενεί την Εμποροπανήγυρη για πιθανή μελλοντική σύνδεση με το υπό κατασκευή δίκτυο. 

Τμήμα Β. Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης (μήκος 19,00 μέτρων) με αγωγούς από 

Upvc Φ250, σειράς 41. Ο αγωγός θα συνδεθεί με υφιστάμενο αγωγό και θα καταλήξει στο 

υφιστάμενο φρεάτιο 3.    

Στο απόσπασμα της αεροφωτογραφίας από το Google Earth (Παράρτημα Ι), 

παρουσιάζονται οι οδεύσεις των δικτύων, τα υφιστάμενα φρεάτια και τα υπό κατασκευή νέα 

φρεάτια. 

 Οι εργασίες είναι στα πλαίσια της τακτικής συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης της 

πόλης των Σερβίων. Σκοπός των επεμβάσεων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 

υγιεινής των κατοίκων, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.    

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συγγραφής 

υποχρεώσεων που συνοδεύουν τη μελέτη, του Ν.4412/16, του Ν.3669/08, του Ν.1418/84, του 

Ν.3263/2004 και των Π.Δ. 609/85 και 609/85 και 171/87 «Περί Εκτέλεσης Δημοσίων και 

Δημοτικών Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν όπως επίσης και των οδηγιών που θα 

δοθούν επί τόπου κατά την εκτέλεση του έργου από την υπηρεσία επίβλεψης.   

                                                                                           

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΣΕΡΒΙΑ, 20/08/2020 ΣΕΡΒΙΑ, 20/08/2020 ΣΕΡΒΙΑ, 20/08/2020 

 Ο αν. Προϊστάμενος του Ο αν.  Προϊστάμενος της 
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