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1. ΕΙΑΓΩΓΗ  

Η παροφςα τεχνικι περιγραφι αφορά τθ μελζτθ αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ τθσ 

περιοχισ των οδϊν Αλαμάνασ και Βουλγαροκτόνου πόλθσ Καβάλασ. Σο ζργο ανικει ςτθν 
αρμοδιότθτα τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Καβάλασ και θ μελζτθ ςυντάχκθκε από τθν Σ.Τ. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Καβάλασ με 
τθν τεχνικι υποςτιριξθ του κ. Θωμά Μαυρίδθ, Πολιτικοφ Μθχανικοφ, ςτο πλαίςιο τθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν «Σεχνικι υποςτιριξθ για τον ζλεγχο, τθν επίβλεψθ και τθν ωρίμανςθ μελετϊν ζργων 
φδρευςθσ – αποχζτευςθσ Διμου Καβάλασ». Η παροφςα μελζτθ ςυντάχκθκε προκειμζνου να 
ανταποκρικεί θ Δ.Ε.Τ.Α. Καβάλασ ςτο αίτθμα των ιδιοκτθτϊν τθσ περιοχισ, για τθν 
αντιπλθμμυρικι προςταςία των ιδιοκτθςιϊν τουσ από ζνα νζο αξιόπιςτο αποχετευτικό δίκτυο 
ομβρίων. 

2. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ  

Η περιοχι μελζτθσ ανικει διοικθτικά ςτο Διμο Καβάλασ και βρίςκεται ςε μζςθ απόςταςθ 
1,2 Km από το κζντρο τθσ Καβάλασ. 

3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΣΗ  

Αντικείμενο τθσ μελζτθσ είναι ο ςχεδιαςμόσ ενόσ νζου δικτφου ομβρίων για τθν περιοχι 
των οδϊν Αλαμάνασ και Βουλγαροκτόνου τθσ πόλθσ Καβάλασ.  

τθν περιοχι του ζργου υπάρχει ανάντι ρζμα το οποίο ζχει οριοκετθκεί – διευκετθκεί 
με το υπϋαρικμ. 02/4696/09-09-2013 ζγγραφο τθσ ΔΣΕ/Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑ (ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ7ΛΒ-5Η2) αλλά 
με το υπϋαρικμ. 02/οικ.416/27-01-2020 ζγγραφο τθσ ΔΣΕ/Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑ επιςθμαίνεται ςτον 
Χρυςανίδθ Χαράλαμπο (Πολιτικό Μθχανικό) θ αςτοχία των υφιςτάμενων ζργων διευκζτθςθσ 
(ςε αντίκεςθ με τα λεγόμενα τθσ μελζτθσ οριοκζτθςθσ-διευκζτθςθσ). Ωσ εκ τοφτου δεν 
λαμβάνεται υπόψθ θ προβλεπόμενθ παροχι από τθν προαναφερκείςα μελζτθ οριοκζτθςθσ – 
διευκζτθςθσ του ανάντι ρζματοσ. τθν περιοχι μελζτθσ υπάρχει ζνα υποδιαςταςιολογθμζνο 
δίκτυο αποχζτευςθσ ομβρίων που δεν μπορεί να διατθρθκεί κακϊσ παρουςιάηει ανεπάρκεια 
πολφ ςυχνά.  

Σο νζο δίκτυο ομβρίων αφορά το ςφνολο τθσ προαναφερόμενθσ περιοχισ τθσ πόλθσ.  
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4. ΠΑΡΟΧΕ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  

Για τθ διαςταςιολόγθςθ των αγωγϊν του δικτφου ομβρίων λαμβάνονται υπόψθ τα 
αποτελζςματα από το χζδιο Διαχείριςθσ Κινδφνων Πλθμμφρασ που αφορά τθν περιοχι του 
ζργου. 

Με το ΦΕΚ 2690Β/2018 εγκρίκθκε από τθν Εκνικι Επιτροπι Τδάτων το χζδιο 
Διαχείριςθσ Κινδφνων Πλθμμφρασ των Λεκανϊν Απορροισ Ποταμϊν του Τδατικοφ 

Διαμερίςματοσ Ανατολικισ Μακεδονίασ (EL11).  

Για τθ ςχζςθ ζνταςθσ βροχισ-διαρκείασ i = λ’*(Σκ-ψ’)/(1+d/κ)θ 

ςφμφωνα με τα χζδια Διαχείριςθσ Κινδφνων Πλθμμφρασ ζχουμε για τθν 
ΕΛΕΤΘΕΡΟΤΠΟΛΗ τισ παρακάτω τιμζσ για τουσ ςυντελεςτζσ: 

κ=0.082 

θ=0.708 

κ=0,093 

ψ’=0.732 

λ’=467.49 
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5. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ -  ΤΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΤΝΘΗΚΕ  

5.1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΤΝΘΗΚΕ 

5.1.1 ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

τον Νομό Καβάλασ, οι ζντονεσ τεκτονικζσ διεργαςίεσ που ζλαβαν χϊρα κατά το παρελκόν 
ςτθν ευρφτερθ περιοχι, ζχουν ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία του ποικίλου ςθμερινοφ ανάγλυφου του 
Νομοφ. Η παρουςία τριϊν μεγάλων ορζων (Παγγαίου, Λεκάνθσ και υμβόλου) δίνει ςτον Νομό 
ζνα ιδιαίτερα ορεινό χαρακτιρα. Μεταξφ των ορζων του Νομοφ, κακϊσ και ςτθν παράκτια ηϊνθ 
αναπτφςςονται αξιόλογα πεδινά τμιματα. 

Η περιοχι τθσ Καβάλασ ανικει γεωτεκτονικά ςτθ μάηα Ροδόπθσ, θ οποία ςτον Ελλαδικό 
χϊρο καταλαμβάνει το τμιμα μεταξφ των ποταμϊν τρυμόνα και Ζβρου και των 
ελλθνοβουλγαρικϊν ςυνόρων. Η μάηα αυτι αποτελείται από πετρϊματα υψθλοφ βακμοφ 
μεταμόρφωςθσ (γνεφςιουσ, αμφιβολίτεσ, μάρμαρα, ςχιςτόλικουσ). το μεταμορφωμζνο ςφςτθμα 

περιλαμβάνονται πυριγενείσ διειςδφςεισ ςε πολλζσ κζςεισ. 

Βαςικό πετρογραφικό ςτοιχείο τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Καβάλασ, αποτελεί ο 
γρανοδιορίτθσ του υμβόλου, ο οποίοσ εκτείνεται/κυριαρχεί ςε ζκταςθ αρκετϊν τετραγωνικϊν 
χιλιομζτρων.  

τθν παρακάτω εικόνα παρουςιάηεται ο γεωλογικόσ χάρτθσ τθσ περιοχισ, ςφμφωνα με τον 
οποίο το μεγαλφτερο τμιμα τθσ λεκάνθσ απορροισ αποτελείται από κρυςταλλικά πετρϊματα 
(μάρμαρα με το ςφμβολο mr), χερςαίεσ αποκζςεισ (με το ςφμβολο Q.al1) και μια μικρι περιοχι 
από γνεφςιουσ (με το ςφμβολο gn).  
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 Εικ.3: Γεωλογικόσ Χάρτθσ  
 

5.1.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΓΛΤΦΟ 

Η περιοχι, όπωσ αναφζρκθκε ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, ανικει γεωλογικά ςτθ μάηα 
τθσ Ροδόπθσ, θ οποία περιλαμβάνει μεταμορφωμζνα και πυριγενι πετρϊματα. το μεγαλφτερο 
ορεινό τμιμα του οικιςμοφ εμφανίηεται ο γρανίτθσ τθσ Καβάλασ (ι του υμβόλου όρουσ). Η 
περιγραφι του ςχθματιςμοφ ζχει ωσ εξισ: 

Γρανοδιορίτθσ υμβόλου όρουσ ι Καβάλασ με επικρατοφντα ορυκτά καλιοφχουσ αςτρίουσ 
(μικοσ κρυςτάλλων μζχρι 5cm), πλαγιόκλαςτα, χαλαηία, βιοτίτθ, κεροςτίλβθ. Σα εξωτερικά μζρθ 
του γρανοδιορίτθ παρουςιάηουν ιςχυρι ςχιςτότθτα, ακόμα και μυλονιτοποίθςθ. Πολυάρικμεσ 

απλιτικζσ φλζβεσ διειςδφουν ςτουσ υπερκείμενουσ παραγνευςίουσ, ενϊ παρατθρείται αςκενισ 
μόνον ορυκτογζνεςθ επαφισ με τον ςχθματιςμό τοπικά γρανάτθ, επιδότου και διοψιδίου. 

Ο γρανίτθσ τθσ Καβάλασ ζχει επίμθκεσ ςχιμα με ΒΑ διεφκυνςθ (50ο – 60ο), μικοσ 45 χλμ. 
και πλάτοσ 5 – 12 χλμ. Καταλαμβάνει τον πυρινα αντικλίνου ο άξονασ του οποίου κλίνει ελαφρά 
προσ τα ΒΑ. 

Από μελζτεσ ςτισ διευκφνςεισ των αξόνων των πτυχϊν ςτθν ευρφτερθ περιοχι 
ςυμπεραίνεται ότι: 
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- Παρουςιάηεται μια ςτακερι διεφκυνςθ αξόνων ΒΑ – ΝΔ, περίπου 50ο, που ταυτίηεται με 
τθ διεφκυνςθ των μεγαλοδομϊν (αντίκλινα – ςφγκλινα) και που αναφζρεται ςαν Β1 τεκτονικι. 

- Παρουςιάηεται επίςθσ μια άλλθ διεφκυνςθ αξόνων ΒΔ – ΝΑ, περίπου 130ο – 140ο, που 
αναφζρεται ςαν Β2 τεκτονικι. 

το γρανοδιοριτικό ςϊμα είναι εμφανείσ οι δφο προαναφερκείςεσ φάςεισ πτυχϊςεων, οι 
οποίεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ψευδοςτρϊςθ και τοπικζσ πτυχϊςεισ, δθμιουργοφν ζνα αρκετά 
ςφνκετο ανομοιογενζσ τεκτονικό ςφςτθμα, ςτο οποίο γενικά μπορεί να διακρικοφν οι εξισ 
οικογζνειεσ διακλάςεων: 

ΒΔ – ΝΑ διεφκυνςθσ (300ο – 340ο), ςυνικωσ κατακόρυφεσ ι και με κλίςθ 30ο – 45ο (Β2 
τεκτονικι – νεότερο ςφςτθμα). 

ΒΑ – ΝΔ διεφκυνςθσ (40ο – 60ο) κατακόρυφεσ ι με μικρι (5ο – 10ο) κλίςθ (Β1 τεκτονικι – 
παλαιότερο ςφςτθμα). 

ΒΑ – ΝΔ διεφκυνςθσ (40ο – 60ο) και μεγάλθσ κλίςθσ (>25ο) προσ τα ΝΑ, οι οποίεσ 

αντιςτοιχοφν ςτθν ψευδοςτρϊςθ που δθμιουργείται ςτα ςχιςτοποιθμζνα τμιματα του 
γρανοδιορίτθ και κυρίωσ ςτον ςχθματιςμό των μιγματιτϊν. 

 

5.1.3 ΣΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Τπόβακρο 

Αποτελείται από ζντονα μεταμορφωμζνα πετρϊματα όπωσ μάρμαρα κρυςταλλικά, 
μαρμαρυγιακοφσ ι αμφιβολιτικοφσ γνεφςιουσ, αμφιβολίτεσ και ςχιςτόλικουσ. Οι 
μεταμορφωμζνοι αυτοί ςχθματιςμοί αναπτφςςονται αρκετά πτυχωμζνοι ςτα νότια κράςπεδα τθσ 
λεκάνθσ Φιλίππων – Δράμασ, προσ τθν πλευρά του Παγγαίου όρουσ. Η παράταξθ τουσ είναι 
γενικά ΒΔ – ΝΑ με ΒΑ κλίςθ.  

 

2. Ιηιματα 

Σα ιηθματογενι πετρϊματα εμφανίηονται ςτο πεδινό τμιμα τθσ περιοχισ και 
περιλαμβάνουν: 

Σεταρτογενείσ προςχϊςεισ, χερςαίεσ αποκζςεισ ογκόλικων, χαλαρϊν κροκαλοπαγϊν, 
κροκαλϊν και πθλϊν, κακϊσ και λιμναίεσ αποκζςεισ αργίλων, άμμων και χουμωδϊν αργίλων με 
τφρφθ. 

 

5.2 ΤΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΤΝΘΗΚΕ 

5.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι παραπάνω μεταμορφωμζνοι γεωλογικοί ςχθματιςμοί, από άποψθ υδρογεωλογικισ 

ςυμπεριφοράσ, διακρίνονται ωσ ακολοφκωσ: 

- Γνεφςιοι – αμφιβολίτεσ και ςχιςτόλικοι. Τδατοςτεγείσ ςχθματιςμοί χωρίσ υδρολογικό 
ενδιαφζρον, από άποψθ υδρογεωλογικισ ςυμπεριφοράσ, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ 
κατακερματιςμοφ τουσ από μεγάλα ριγματα. 

 - Μάρμαρα κρυςταλλικά ι δολομιτικά. Διαπερατοί ςχθματιςμοί λόγω δευτερογενοφσ 
πορϊδουσ εξαιτίασ του μεγάλου βακμοφ καρςτικοποίθςθσ που παρουςιάηουν. 
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- Σεταρτογενείσ ςχθματιςμοί. Παρουςιάηουν ποικίλθ υδρογεωλογικι ςυμπεριφορά, 
ανάλογα με το ενεργό πορϊδεσ τουσ. Ζτςι, ευνοϊκοί για τθν αναηιτθςθ υπόγειασ υδροφορίασ 
είναι οι ςχθματιςμοί των άμμων, χαλίκων, κροκάλων, ενϊ δυςμενείσ αντίςτοιχα αυτοί των 

αργίλων. 

5.2.2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΓΕΙΑ ΤΔΡΟΦΟΡΙΑ 

Η υδροφορία των μεταμορφωμζνων μθ ανκρακικϊν ςχθματιςμϊν του ορεινοφ όγκου 
είναι αςυνεχισ και μόνο ςε κζςεισ που αυτοί ζχουν υποςτεί ζντονο τεκτονιςμό. Αντίκετα τα 
μάρμαρα του ορεινοφ όγκου (Παγγαίο όροσ και όρθ Λεκάνθσ) αποτελοφν ζναν από τουσ 
ςθμαντικότερουσ υδροφορείσ και φιλοξενοφν τεράςτιεσ ποςότθτεσ υπόγειου νεροφ.  

Σα ιηιματα φιλοξενοφν υπόγειο νερό ςτουσ κλαςτικοφσ ςχθματιςμοφσ με αυξθμζνο 
πορϊδεσ (κροκαλοπαγι – χαλίκια - άμμουσ). Η τροφοδοςία των ιηθμάτων επιτυγχάνεται μζςω 
αςυνεχειϊν του καρςτικοφ ςυςτιματοσ, πλευρικά δια τθσ ροισ των υδατορεμάτων, ι με απ’ 
ευκείασ κατείςδυςθ των βροχοπτϊςεων. Σο πεδινό τμιμα τθσ περιοχισ αποτελεί μια αυτοτελι 
υδρογεωλογικι λεκάνθ θ οποία τροφοδοτείται πλευρικά από τθν καρςτικι λεκάνθ του όρουσ 

Παγγαίου και αυτισ των ορζων Λεκάνθσ, πλευρικά, δια μζςου των αδροκλαςτικϊν υλικϊν που 
αναπτφςςονται περιφερειακά τουσ ι δι’ απ’ ευκείασ εκφορτίςεωσ των καρςτικϊν πθγϊν τθσ 
ευρφτερθσ περιοχισ.  

Σροφοδοςία επίςθσ επιτυγχάνεται με απ’ ευκείασ κατείςδυςθ των βροχοπτϊςεων. 

τθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου αναπτφςςονται δφο υδροφορείσ: 

- ζνασ μερικϊσ υπό πίεςθ και μζτριασ δυναμικότθτασ υδροφορζασ ιηθμάτων μζςα ςτισ 
Σεταρτογενείσ αποκζςεισ. 

- ζνασ καρςτικόσ υδροφορζασ μεγάλθσ δυναμικότθτασ κάτω από τον υδροφορζα 
ιηθμάτων, κυρίωσ ςτα κράςπεδα του ορεινοφ όγκου. 

 

5.2.3 ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗ 

Η απορροι μιασ επιφάνειασ χαρακτθρίηεται από ζνα φψοσ νεροφ ςτακερό ςε όλθ τθν 
ζκταςι τθσ (φψοσ απορροισ). υντελεςτισ απορροισ C καλείται ο λόγοσ του φψουσ απορροισ 
προσ το φψοσ βροχισ που κατζπεςε ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. 

Ο ςυντελεςτισ απορροισ εξαρτάται από τθν τοπογραφία και τθ βλάςτθςθ τθσ επιφάνειασ, 
το φψοσ και τθ διάρκεια τθσ βροχισ, τθ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ, τθν παρουςία χιονιοφ, 
τθ γεωλογικι ςφςταςθ του εδάφουσ κ.τ.λ. Ο ςυντελεςτισ c είναι κατά κανόνα < 1.00, μόνο ςε 
περίπτωςθ τιξεωσ του χιονιοφ εμφανίηονται τιμζσ μζχρι και 1.50. 

Για τθν περιοχι μελζτθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ όχι μόνο το ρυμοτομικό ςχζδιο, αλλά και 
τθν υπάρχουςα δόμθςθ (ελάχιςτοι ακάλυπτοι χϊροι που δεν πλθροφν τον κτιριοδομικό 
κανονιςμό για τθ φφτευςθ), ο ςυντελεςτισ απορροισ λιφκθκε ίςοσ με C = 0.70. 

 

5.2.4 ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

τθν παροφςα μελζτθ εκλζγεται περίοδοσ επαναφοράσ Σ = 20 ζτθ. 

 

6. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ  

Αρχικά χορθγικθκε από τθν Τπθρεςία Σοπογραφικι Αποτφπωςθ τθσ περιοχισ μελζτθσ. 
Ζπειτα, μελετικθκαν τα βροχομετρικά ςτοιχεία τθσ περιοχισ ςε ςυνδυαςμό με το ανάγλυφο τθσ 
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ευρφτερθσ περιοχισ και επιλζχκθκε να χρθςιμοποιθκοφν ςωλινεσ δομθμζνου τοιχϊματοσ, με 
λεία εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3, 
δακτυλιοειδοφσ ακαμψίασ SN8 κατά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9969, ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) 

κατά τθν εξωτερικι διάμετρο *DN/ΟD+, από DN(OD) 500mm ζωσ DN(OD) 1000mm. το τελικό 
τμιμα του δικτφου ςτον περιβάλλοντα χϊρο του δθμοτικοφ ακινιτου που ςτεγάηει το Ναυτικό 
Μουςείο προβλζπεται τεχνικό από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C25/30, εςωτερικϊν 
διαςτάςεων 1,20x1,20 μ. και ςυνολικοφ μικουσ περίπου 22,00 μ. 

Σο νζο δίκτυο αποχζτευςθσ ομβρίων τθσ περιοχισ των οδϊν Αλαμάνασ και 
Βουλγαροκτόνου πόλθσ Καβάλασ αποτελείται από αγωγοφσ διαμζτρου μεταξφ DN (OD) 500mm – 
DN (OD) 1000 mm, ςυνολικοφ μικουσ 250 m και διζρχεται ςε διανοιγμζνεσ οδοφσ από τθν 
υφιςτάμενθ οδοποιία. Λόγω του μεγάλου μικουσ των αγωγϊν, κρίνεται απαραίτθτθ θ 
τοποκζτθςθ ζξι (6) προκαταςκευαςμζνων φρεατίων επιςκζψεωσ από ςκυρόδεμα εςωτερικισ 
διαμζτρου 1,80 m και ζξι (6) προκαταςκευαςμζνων φρεατίων επιςκζψεωσ από ςκυρόδεμα 
εςωτερικισ διαμζτρου 1,50 m, αφοφ προθγουμζνωσ αποξθλωκοφν τα υφιςτάμενα. Επίςθσ, κα 
τοποκετθκοφν είκοςι τρία (23) φρεάτια υδροςυλλογισ ςε κατάλλθλεσ κζςεισ που κα ςυνδζονται 

με τον κφριο αγωγό ομβρίων με αγωγοφσ διαμζτρου DN (OD) 250 mm. Όλα τα παραπάνω 
ςτοιχεία φαίνονται ςτο ςχζδιο οριηοντιογραφίασ. 

Η τυπικι διατομι καταςκευισ των αγωγϊν κα είναι όπωσ φαίνεται παρακάτω: 

 

2 ΣΡΩΕΙ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 5cm εκάστη 

 
 

 
 

 

 

 

ΣΡΩΗ 3Α ME ΤΜΠΤΚΝΩΗ 
95% ΚΑΣΑ PROCTOR ~110 cm 

  
 

 

 
  

 
 

>80 cm 
 

 
 

 

 

 

 
 

h 
ΣΡΩΗ AMMOY  ΜΕ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΠΣΩΗ ~20 cm 

 

 

 

 

 

Φ 
 

ΔΤΟ ΣΡΩΕΙ AMMOY ΤΜΠΤΚΝΩΜΕΝΕ 
ΜΕ ΚΣΤΠΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΟΔΙΟΤ ~ Φ/2 ΕΚΑΣΗ 

 

 

ΣΡΩΗ AMMOY ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΕΔΡΑΗ & 

ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΚΛΙΗ ~ 10 cm 

 

B=DN+0.50 
 

ΑΓΩΓΟ ΚΤΡΙΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΜΕΣΡΟΤ DN(ID)>=400  

Εικόνα 1: Τυπική διατομή σκάμματος αγωγών 
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