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1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης είναι: 

 

1. Τα μεγάλα πλημμυρικά προβλήματα από τις βροχοπτώσεις που 

εμφανίζονται στην περιοχή Αγίων Αναργύρων και συγκεκριμένα 

στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λ. 

Κωνσταντινουπόλεως – Βαλτετσίου – Λ. Δημοκρατίας – Ευβοίας. 
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2. Την επικινδυνότητα που εμφανίζει η ξαφνική στένωση της οδού 

Κωνσταντινουπόλεως στην συμβολή της με την οδό Μετσόβου, 

σημείο που περιλαμβάνεται εντός της περιοχής που ορίστηκε στην 

προηγούμενη παράγραφο, αντικείμενο το οποίο θα αναφερθούμε 

στο τέλος της τεχνικής έκθεσης. 

 

Η εντολή για την εκπόνηση της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης δόθηκε 

από κατοίκους της ως άνω περιοχής οι οποίοι αναφέρονται ονομαστικά 

εξαιτίας των ζημιών που περιγράφουν αναφερόμενοι και στα δύο 

σημαντικά προβλήματα που θα διαπραγματευτεί η παρούσα. 

 

Για την διεξαγωγή της συγκεκριμένης τα στοιχεία πάρθηκαν και 

εκτιμήθηκαν οπτικά χωρίς να ληφθούν υπόψη οι διάφορες σχετικές 

μελέτες όσο αφορά θέματα της αποχέτευσης των όμβριων υδάτων και 

η χάραξη οδών και πεζοδρομήσεων . 

 

 

2.0 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Η περιοχή που θα αναφερθούμε είναι στους Αγίους Αναργύρους 

απέναντι από το πάρκο Α. Τρίτση που περικλείεται από τις οδούς Λ. 

Κωνσταντινουπόλεως – Βαλτετσίου – Λ. Δημοκρατίας – Ευβοίας 

συνολικής επιφανείας περίπου 125.000,00 m². 

Η περιοχή αυτή δεν μπορεί παρά να αντιμετωπιστεί σαν αστικό 

περιβάλλον στο σχεδιασμό των υποδομών που θα έπρεπε να έχει γίνει. 

Κατόπιν επί τόπου αυτοψίας στην περιοχή αυτή διαπιστώθηκε πως το 

σύνολο της επιφανείας της διαμορφώνει φυσικές ή διαμορφωμένες 

ρύσεις που οδηγούν στο χαμηλότερο σημείο στην περιοχή κοντά στο 

γήπεδο των Αγίων Αναργύρων και επί της Λεωφόρου 

Κωνσταντινουπόλεως στη συμβολή της με την οδό Σπ. Λούη όπου 

δημιουργείται και μία νοητή λεκάνη σχετικά με το θέμα αποχέτευσης 

των όμβριων υδάτων. 

 

3.0 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ 

 

Στην περιοχή αυτή εντύπωση προκαλεί η απουσία σε όλη αυτή την 

έκταση ορατού αποχετευτικού συστήματος όμβριων υδάτων ενώ 

υπάρχει μία έντονη συγκέντρωση φρεατίων και σχαρών σε μικρή 

απόσταση και γραμμικά στην περιοχή της φυσικής λεκάνης 
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συγκέντρωσης των όμβριων της περιοχής (χαμηλότερο υψομετρικά 

σημείο) .  

Πιο συγκεκριμένα φρεάτια και σχάρες συγκέντρωσης των όμβριων 

υδάτων υπάρχουν μόνο επί της Λ. Κωνσταντινουπόλεως και μόνο σε 

ένα μήκος της της τάξης των 200,00 μέτρων ενώ σε μια πρόσθετη 

απόσταση 200,00 μέτρων κάνουν τοπικά την εμφάνισή τους κάποιες 

σχάρες σημειακά όταν το συνολικό μήκος της οδού στην περιοχή που 

αναφερόμαστε είναι περίπου 800,00 μέτρα. 

Μετά από αποτύπωση των ωφέλιμων επιφανειών των ως άνω 

επιφανειακών σχαρών απορροής όμβριων χωρίς να λαμβάνουμε 

υπόψη τις προδιαγραφές των υπογείων δικτύων που τις αποχετεύουν 

διαπιστώνουμε ότι αθροιστικά είναι περίπου 10,00 m².     

 

 

 

 

 

 

4.0 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

Η σημασία των έργων αποχέτευσης για τη δημόσια υγεία και το 

επίπεδο ζωής στις αστικές περιοχές είναι σχεδόν αυτονόητη. Σε 

περιοχές, που λείπει ένα αποτελεσματικό δίκτυο αποχέτευσης όμβριων, 

σε κάθε καταιγίδα οι δρόμοι μετατρέπονται σε ρέματα, παραλύει η 

κίνηση και η ζωή, πλημυρίζουν αυτοκίνητα και σπίτια και συχνά 

χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Κατά συνέπεια τα έργα αποχέτευσης 

αποτελούν σημαντικότατα έργα υποδομής, απαραίτητα για τη 

λειτουργία μιας αστικής περιοχής, και καθοριστικά του επιπέδου 

διαβίωσης. Πολλές φορές όμως η σημασία τους παραβλέπεται, επειδή 

είναι έργα υπόγεια και δεν προσφέρονται για προβολή. Εξ άλλου τα 

έργα αποχέτευσης δεν έχουν άμεσα οικονομικά αποτελέσματα και η 

υπηρεσία που προσφέρουν δεν είναι εύκολο να τιμολογηθεί. 

 

 

5.0 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Σχετικά με τις μελέτες αποχέτευσης όμβριων υδάτων που θα έπρεπε 

να έχουν εκπονηθεί στο τελικό στάδιο δίνονται τα πλήρη 

κατασκευαστικά σχέδια των έργων (γενική διάταξη, οριζοντιογραφίες, 
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μηκοτομές, τυπικές διατομές, σχέδια τυπικών και ειδικών τεχνικών 

έργων), τα οποία είναι απαραίτητα όχι μόνο για την κατασκευή, αλλά 

και για τη μελλοντική συντήρηση, επέκταση ή τροποποίησή τους. Για το 

λόγο αυτό τα σχέδια πρέπει να ενημερώνονται κατά το στάδιο 

κατασκευής και μετέπειτα. Εκτός από τα σχέδια οι μελέτες 

περιλαμβάνουν και αναλυτικά τεύχη τεχνικών εκθέσεων, τεύχη 

υπολογισμών (υδρολογικών, υδραυλικών, στατικών, 

ηλεκτρομηχανολογικών) με τις παραδοχές, τις μεθοδολογίες και τους 

αναλυτικούς υπολογισμούς των έργων, οικονομικο-τεχνικά τεύχη 

(προμετρήσεις εργασιών, αναλύσεις τιμών, τιμολόγια, 

προϋπολογισμούς), τεύχη τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή 

των έργων και τέλος τεύχη συγγραφής υποχρεώσεων του 

κατασκευαστή των έργων. Για τη σύνταξη των μελετών απαραίτητη 

είναι η συλλογή, η οργάνωση και η επεξεργασία μιας σειράς 

πληροφοριών, στις οποίες περιλαμβάνονται: Τοπογραφικά δεδομένα 

Χάρτες της ευρύτερης περιοχής, τοπογραφικά και ρυμοτομικά 

διαγράμματα της περιοχής μελέτης, μηκοτομές οδικού δικτύου, 

μηκοτομές και διατομές υδατορευμάτων, αεροφωτογραφίες της 

περιοχής. Γεωτεχνικά και υδρογεωλογικά δεδομένα Γεωλογικοί χάρτες, 

εδαφικές τομές για την εξακρίβωση του είδους του εδάφους, στοιχεία 

για τη δίαιτα του υπόγειου ορίζοντα. Υδρολογικά δεδομένα 

Βροχομετρικά και κυρίως βροχογραφικά δεδομένα της περιοχής 

μελέτης, δεδομένα παροχής και στερεοπαροχής των υδατορευμάτων 

της περιοχής. Χωροταξικά δεδομένα Στατιστικά στοιχεία εξέλιξης 

πληθυσμού, ρυθμιστικά σχέδια, όροι δόμησης, χρήσεις και κόστος γης. 

Δεδομένα χρήσης νερού Λειτουργικά δεδομένα δικτύου ύδρευσης. 

Οικονομικά δεδομένα Αναλυτικές τιμές υλικών και εργασιών των έργων 

αποχέτευσης, δαπάνη ενέργειας, τοπικές συνθήκες που επηρεάζουν το 

κόστος, συνθήκες χρηματοδότησης και επιτόκια. Σημαντικό ρόλο στη 

συλλογή των παραπάνω πληροφοριών παίζουν οι τυχόν παλιότερες 

μελέτες για συναφή έργα στην περιοχή μελέτης, καθώς και οι επαφές 

με τις αρχές και τους οργανισμούς της περιοχής.  

Εκτίμηση παροχών όμβριων  

 Γενικά Το δίκτυο όμβριων παροχετεύει το τμήμα εκείνο της ποσότητας 

των βροχοπτώσεων που απορρέει επιφανειακά, κατά τη διάρκεια μιας 

καταιγίδας και λίγο μετά από αυτή. Η αποροή των όμβριων είναι 

μέγεθος υδρολογικό, και κατά συνέπεια ο ποσοτικός προσδιορισμός 

του είναι αντικείμενο της τεχνικής υδρολογίας.  

 Περίοδος επαναφοράς Ο βαθμός προστασίας που παρέχει ένα δίκτυο 

αποχέτευσης περιγράφεται από την περίοδο επαναφοράς του 
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επεισοδίου βροχής που μπορεί το δίκτυο να παροχετεύσει χωρίς 

προβλήματα. Όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος επαναφοράς για την 

οποία έχει σχεδιαστεί το δίκτυο, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία 

που αυτό παρέχει. Για παράδειγμα ένα δίκτυο που έχει σχεδιαστεί με 

περίοδο επαναφοράς Τ = 5 χρόνια αστοχεί κατά μέσο όρο μια φορά 

ανά 5 χρόνια, ενώ αν σχεδιαστεί με Τ = 10 χρόνια αστοχεί κατά μέσο 

όρο μια φορά στα 10 χρόνια. Επισημαίνεται ότι η αστοχία του δικτύου 

σημαίνει ανεπαρκή αποχέτευση του συνόλου της αποροής, και όχι 

καταστροφή του δικτύου. Είναι προφανές ότι η αύξηση της περιόδου 

επαναφοράς σχεδιασμού συνεπάγεται αύξηση του κόστους του δικτύου, 

με παράλληλη μείωση των καταστροφών που προκαλούνται σε 

περίπτωση αστοχίας, καθώς και της συχνότητας των καταστροφών 

αυτών. Έτσι, η επιλογή της εφαρμοστέας περιόδου επαναφοράς στην 

ουσία είναι ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης του αθροίσματος του 

κόστους κατασκευής και του κόστους επανόρθωσης των ζημιών. Στην 

πράξη όμως είναι αρκετά δύσκολη η εκτίμηση του κόστους των ζημιών, 

και για το λόγο αυτό συνήθως υιοθετούνται κάποιες τυπικές τιμές που 

είναι προϊόντα μακροχρόνιας εμπειρίας των μελετητών. Οι τυπικές 

αυτές τιμές της περιόδου επαναφοράς είναι:  

 Μέθοδοι εκτίμησης παροχών όμβριων Παλιότερα οι μηχανικοί, για την 

εκτίμηση των παροχών σχεδιασμού των αγωγών ομβρίων, 

χρησιμοποιούσαν εμπειρικούς τύπους βασισμένους σε συσχετισμούς 

της παροχής με μια σειρά από παραμέτρους που είχαν επίδραση σε 

αυτή. Αυτή η προσέγιση έχει σήμερα εγκαταλειφτεί, ενώ κατά κανόνα 

στα δίκτυα όμβριων χρησιμοποιείται η ορθολογική μέθοδος η οποία 

εξετάζει χωριστά την επίδραση  

 Έκταση λεκάνης αποροής Σε κάθε εξεταζόμενη διατομή ενός αγωγού 

όμβριων αντιστοιχεί μια συγκεκριμένη επιφάνεια της οποίας τα όμβρια 

διέρχονται από τη διατομή αυτή. Η επιφάνεια αυτή μπορεί να 

προσδιοριστεί και στη συνέχεια να εμβαδομετρηθεί σε κατάλληλη 

οριζοντιογραφία της περιοχής μελέτης. Το εμβαδό αυτής της 

επιφάνειας είναι το μόνο στοιχείο της ορθολογικής μεθόδου που μπορεί 

να υπολογιστεί με ακρίβεια. Σε μια μη αστική περιοχή ο προσδιορισμός 

του ορίου της εδαφικής επιφάνειας (του λεγόμενου υδροκρίτη) που 

συμβάλει σε μια συγκεκριμένη διατομή υδατορεύματος βασίζεται 

αποκλειστικά στην τοπογραφία της περιοχής και η χάραξή του γίνεται 

με βάση τις ισοϋψείς καμπύλες. Σε μια αστική περιοχή για τη χάραξη 

του υδροκρίτη ενός αγωγού όμβριων λαμβάνεται ακόμα υπόψη και το 

ρυμοτομικό σχέδιο. Έτσι, χαράσσονται κατ’ αρχάς οι διχοτόμοι των 

γωνιών των οικοδομικών τετραγώνων, που αποτελούν υδροκριτικές 

γραμμές, εφόσον ισχύει η αρχή ότι τα όμβρια που προέρχονται από 
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κάθε εσωτερικό σημείο ενός οικοδομικού τετραγώνου αποχετεύονται 

προς την πλησιέστερη στο σημείο οδό (ρείθρο ή αγωγό όμβριων της 

οδού). Για την τελική χάραξη των υδροκριτών λαμβάνονται υπόψη και 

οι κλίσεις των οδών και οι θέσεις των φρεατίων υδροσυλλογής.   

Γενικά Όπως αναφέρθηκε, η ροή στα δίκτυα αποχέτευσης είναι μη 

μόνιμη, δηλαδή τα χαρακτηριστικά της μεταβάλλονται στο χρόνο. Όμως, 

για τη διαστασιολόγηση των αγωγών και φρεατίων συλλογής γίνεται η 

παραδοχή μόνιμης ροής, και οι υπολογισμοί γίνονται για τις συνθήκες 

αιχμής, δηλαδή για τη στιγμή που η παροχή είναι μέγιστη.  

 

 

6.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με συγκριτικά 

στοιχεία τα οποία δεν χρειάζεται να ληφθούν από όλο τον υπόλοιπο 

αστικό ιστό αλλά ακόμα και από την επέκταση της περιοχής που 

εξετάζουμε είτε αυτό αφορά την επέκταση της οδού 

Κωνσταντινουπόλεως προς το κέντρο του δήμου είτε την ίδια οδό από 

την έτερη πλευρά του σιδηροδρόμου διαπιστώνουμε μία σχετικά λογική 

εμφάνιση συλλεκτών όμβριων υδάτων με μία ενδεικτική γραμμική τους 

επανάληψη κάθε 10,00 μέτρα ενώ στην υπό εξέταση περιοχή υπάρχει 

η συγκεκριμένη συγκέντρωση που περιγράφηκε κι έτσι σε περίπτωση 

έντονων καιρικών φαινομένων καταιγίδων το οδικό δίκτυο της περιοχής 

να μετατρέπεται σε έναν εξωτερικό επιφανειακό αγωγό προκειμένου να 

οδηγεί με φυσική ροή τα ύδατα προς τους αποδέκτες οι οποίοι βέβαια 

λαμβάνοντας όλη αυτή την συγκέντρωση υδάτων δεν είναι δυνατόν να 

την απορροφήσουν χωρίς να υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα με 

υπερχείλιση των οδών καταστρέφοντας οτιδήποτε βρεθεί στην πορεία. 

 

Από αυτά προκύπτει το γεγονός πως μία περιοχή περίπου 125 

στρεμμάτων αστικού χαρακτήρα αποχετεύεται (όμβρια) μέσω του 

οδικού συστήματος ελεύθερα μέχρι να καταλήξουν τα ύδατα στην 

συγκεκριμένη μικρή περιοχή που συγκεντρώνονται τοπικά τα φρεάτια 

χωρίς να γίνεται καμία εκτόνωση στην πορεία των υδάτων μέσω των 

οδών.  

Βέβαια να ληφθεί υπόψη ότι σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης δεν 

περιοριζόμαστε στην παραπάνω έκταση η οποία επιβαρύνει το δίκτυο 

αλλά και σε όλα τα ύδατα που εισρέουν σ’ αυτήν από την υπόλοιπη 

περιοχή λόγω πιθανής ανεπάρκειας του υπόλοιπου δικτύου όπως 

επίσης και τον παράγοντα μη συντήρησης και καθαρισμού των σχαρών 
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και των φρεατίων πράγμα το οποίο προκαλεί την μείωση της 

επιφανείας των υπαρχόντων αποδεκτών.  

 

Άρα διαπιστώνεται μία ανορθόδοξη και τυχαία επίλυση του 

αποχετευτικού συστήματος όμβριων υδάτων χωρίς να έχουν ληφθεί οι 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και προκύπτει η ανυπαρξία 

μελετών που επιβάλλονται σε ένα αστικό περιβάλλον.  

 

Το ιστορικό πλημμυρικών γεγονότων της περιοχής επιβεβαιώνει τα ως 

άνω επιστημονικά δεδομένα και συμπεράσματα κατά τα οποία υπάρχει 

πλήρης αστοχία του δικτύου και ανεπαρκής αποχέτευση του συνόλου  

της υπό εξέταση περιοχής.  

 

 

 

 

7.0 ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Σχετικά με συγκεκριμένο σημείο της υπο εξέταση περιοχής και επί της 

οδού Κωνσταντινουπόλεως στη συμβολή της με την οδό Μετσόβου 

παρατηρείται μία απότομη μεταβολή του πλάτους του οδοστρώματος 

από τα 8,00 μέτρα στα 4,00 μέτρα εξαιτίας της διαπλάτυνσης τοπικά 

του πεζοδρομίου. Το παραπάνω γεγονός είναι εξαιρετικά επικίνδυνο 

για ατυχήματα οχημάτων και πεζών που έχουν ήδη συμβεί γεγονός το 

οποίο τονίζεται ακόμα περισσότερο από την πλήρη απουσία σχετικής 

σήμανσης και φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες. 

 

 

 

 

         

         Ο μηχανικός 

 

 

                                     

 Δημήτριος Κανακάκης                                            

Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.                                              

       Μέλος ΤΕΕ (64163)                                



                                                                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ 
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8.0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
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                                                                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ 
                                                                                                   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                                                                                                                         ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 265 Α. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 
                                                                                                                     ΤΗΛ.: 2102323188 

 

11 
 

 

9.0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

10.0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

          ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ 

( με κόκκινο χρώμα περιγράφονται τα σημεία των υπαρχόντων σχαρών) 

 


