
 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» 

2014 - 2020 

 

 

   

 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α  

 Δ.Ε.Τ.Α.  ΚΑΒΑΛΑ  

   

 

Καταςκευή δικτφου φδρευςησ Δήμου Καβάλασ –  
- Περιοχή Κηποφπολησ πόλησ Καβάλασ 

 

   

  
Σ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

 

   

 Σ.Τ. Δ.Ε.Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑ  

 ΚΑΒΑΛΑ, ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2019  

   

 



    

 



    

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» 

2014 - 2020 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
1. ΕΙΑΓΩΓΗ  ........................................................................................................................................................................ 1 

1.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ................................................................................................................................................................... 1 

1.2 ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ........................................................................................................................................................ 1 

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΣΗ 2 

2.1 ΔΗΜΟ ΣΗ ΚΑΒΑΛΑ ...................................................................................................................................................... 2 

2.2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΣΗ............................................................................................................... 2 

3. ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΔΡΕΤΗ 3 

3.1 ΔΙΚΣΤΟ ΤΔΡΕΤΗ ............................................................................................................................................................. 3 

3.2 ΜΕΛΕΣΗ ΤΔΡΕΤΗ ........................................................................................................................................................... 3 

4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ 4 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ  ........................................................................................................................................................................ 4 

4.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ............................................................................................................ 4 

4.3 ΑΝΑΓΛΤΦΟ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ .................................................................................. 5 

4.4 ΣΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ .......................................................................................................................................... 6 

4.5 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΡΓΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ......................................................................................... 6 

4.6 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ............................................................................................................................................................... 6 

5. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΔΡΕΤΗ 7 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ  ........................................................................................................................................................................ 7 

5.2 ΧΕΔΙΑΜΟ ΔΙΚΣΤΟΤ. ..................................................................................................................................................... 8 

5.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΚΣΤΟΤ. ......................................................................................................................................... 13 



 

 

   

 

 



 

ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΔΘΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ – ΠΕΡΙΟΧΘ ΚΘΠΟΤΠΟΛΘ ΠΟΛΘ ΚΑΒΑΛΑ       - 1-    ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» 

2014 - 2020 

 

 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σο παρόν τεφχοσ τθσ Σεχνικισ Περιγραφισ αποτελεί τμιμα τθσ μελζτθσ του ζργου 
«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΗΠΟΤΠΟΛΗ ΠΟΛΗ ΚΑ-
ΒΑΛΑ». 

 

1.2 ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Θ μελζτθ φδρευςθσ ολόκλθρθσ τθσ πόλθσ Καβάλασ ςυντάχκθκε από το γραφείο υ-
δραυλικϊν μελετϊν του μελετθτι Αγγελοφδθ Άγγελου, Πολιτικοφ Μθχανικοφ, ςτα πλαίςια 
τθσ ςφμβαςθσ 26162/05-04-00 με τον πρόεδρο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., διμαρχο Καβάλασ κ. τάκθ Ε-
ριφυλλίδθ, για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ του δικτφου φδρευςθσ τθσ Καβάλασ και εγκρίκθκε 
αρμοδίωσ το 2002. Από τθν παραπάνω μελζτθ ζχουν χρθματοδοτθκεί και υλοποιθκεί επί μζ-
ρουσ ζργα ςε διάφορα μζρθ τθσ Καβάλασ. 

Θ τεχνικι ζκκεςθ ελζγχου επάρκειασ – πλθρότθτασ - επίκαιρου παραδοχϊν μελζτθσ 
φδρευςθσ Διμου Καβάλασ ςυντάχκθκε από τον μελετθτι υδραυλικϊν ζργων, Μαυρίδθ Θω-
μά, Πολιτικό Μθχανικό, Ερυκροφ ταυροφ 34, Καβάλα, κατόχου Μελετθτικοφ Πτυχίου με α-

ρικμό Μθτρϊου 7415, τάξθσ Β’ ςτθν κατθγορία 13 (Τδραυλικζσ μελζτεσ), μετά από τθν από 
25-05-2010 ςφμβαςθ με τον Πρόεδρο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. κ. Κωνςταντίνο ιμιτςι. 

Θ μελζτθ του ζργου επικαιροποιικθκε από τον μελετθτι υδραυλικϊν ζργων, Μαυρί-
δθ Θωμά, μετά τθν από 20-09-2018 ςφμβαςθ με τον πρόεδρο τθσ ΔΕΤΑΚ κ. Χαράλαμπο Κου-
φατηι. Θ ανάκεςθ τθσ «Σεχνικισ υποςτιριξθσ για τθ ςφνταξθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ του ζρ-

γου: “ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΔΘΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ - ΠΕΡΙΟΧΘ ΚΘΠΟΤΠΟΛΘ ΠΟΛΘ ΚΑ-
ΒΑΛΑ”» ζγινε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 μετά από τθν 137/13-09-2018 
απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

Θ παροφςα μελζτθ ςυντάχκθκε από τθν Σεχνικι Τπθρεςία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Καβάλασ λαμ-
βάνοντασ υπόψθ τισ προαναφερκείςεσ μελζτεσ. 

τθν εκπόνθςθ τθσ παροφςθσ μελζτθσ λιφκθκαν υπόψθ: 

 Θ με αρικμό ΔΝγ/οικ.3577/ΦΝ 466/4-5-2017 απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν 
και Μεταφορϊν «Κανονιςμόσ Περιγραφικϊν Σιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
ζργων» (Φ.Ε.Κ. Β’1746/19.05.2017). 

 Οι ειδικζσ διατάξεισ για το περιβάλλον. 

 Οι κανόνεσ και οι νόμοι τθσ επιςτιμθσ τθσ υδραυλικισ. 

 Οι ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ των υλικϊν. 
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2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΣΗ  

2.1 ΔΗΜΟ ΣΗ ΚΑΒΑΛΑ 

Ο Διμοσ Καβάλασ, όπωσ προζκυψε από τθν αναδιάρκρωςθ του Αϋ βακμοφ Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ με το πρόγραμμα Ιωάννθσ Καποδίςτριασ, περιελάμβανε τα παρακάτω Δθμο-
τικά Διαμερίςματα: 

 ΚΑΒΑΛΑ, με τθν ομϊνυμθ πόλθ, τισ επεκτάςεισ του Περιγιαλίου, τθσ Καλαμί-
τςασ και τθσ Νεάπολθσ (ΔΕΠΟ) και τουσ οικιςμοφσ τθσ Άςπρθσ Άμμου και του Παλθοφ. 

 ΧΑΛΚΕΡΟΤ, με τον ομϊνυμο οικιςμό. 

 ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ, με τον ομϊνυμο οικιςμό και τουσ ορεινοφσ οικιςμοφσ Άνω, Κά-
τω & Νζασ Λεφκθσ. 

Ο «Καλλικρατικόσ» Διμοσ Καβάλασ από 01-01-2011 περιλαμβάνει τουσ «Καποδι-
ςτριακοφσ» Διμουσ Καβάλασ και Φιλίππων. 

Ευρίςκεται ςτο κζντρο του ομϊνυμου Κόλπου με μικοσ ακτογραμμισ τθσ ~30 km. 
Διαςχίηεται από τουσ οδικοφσ άξονεσ Θεςςαλονίκθσ - Σουρκικϊν ςυνόρων και Καβάλασ – 
Δράμασ. 

 

2.2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Θ περιοχι μελζτθσ περιλαμβάνει όλο το κεντρικό τμιμα τθσ πόλθσ εκτόσ τθσ υψθλισ 
ηϊνθσ, του παραλιακοφ τθσ μζρουσ και τθσ περιοχισ τθσ αγοράσ τθσ πόλθσ. 

To πρϊτο ρυμοτομικό ςχζδιο τθσ πόλθσ τθσ Καβάλασ εκπονικθκε το 1929, αφοροφ-
ςε μια ζκταςθ 450 Θα, ςτο κζντρο τθσ πόλθσ, χωρίσ όμωσ να κεςμοκετθκεί. Σα όρια του 
ςχεδίου επεκτάκθκαν το 1936 για να καλφψουν πιεςτικζσ οικιςτικζσ ανάγκεσ. 

Με το Β.Δ τθσ 11.03.39/ΦΕΚ 98Α/16.03.39 εγκρίκθκε το πρϊτο ρυμοτομικό ςχζδιο 
τθσ κεντρικισ περιοχισ Καβάλασ, χωρίσ ουςιϊδεισ αλλαγζσ από το ςχζδιο του 1929. 

Με το Β.Δ τθσ 04.07.59/ΦΕΚ 134Α/59 εγκρίκθκαν οι όροι δόμθςθσ του εγκεκριμζνου 
ςχεδίου τθσ κεντρικισ περιοχισ Καβάλασ. 

Με το Π.Δ τθσ 16.11.78/ΦΕΚ 668Δ/19.12.78 ανακεωρικθκαν (μειϊκθκαν) ο αρικμόσ 
των ορόφων και οι ςυντελεςτζσ δόμθςθσ ςτο εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο τθσ κεντρικισ 
περιοχισ Καβάλασ. 

Με το Π.Δ τθσ 16.01.80/ΦΕΚ 68Δ/02.02.80 τροποποιικθκε και ανακεωρικθκε το ε-
γκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο τθσ περιοχισ ΚΑΒΑΛΑ ςτθν ίδια ζκταςθ με το υφιςτάμενο. 

Με το Π.Δ τθσ 18.12.85/ΦΕΚ 30Δϋ 13.02.86) εγκρίκθκε το πολεοδομικό ςχζδιο τθσ 
ΚΑΛΑΜΙΣΑ. 

Με τθν 2936/03.06.87/ΦΕΚ 564Δϋ 24.06.87 απόφαςθ του Νομάρχθ Καβάλασ κακο-
ρίςτθκε το μζγιςτο φψοσ των οικοδομϊν, ςτα 11.00 m. 
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Με τθν 2518/07.03.89/ΦΕΚ 163Δ/17.03.89 απόφαςθ του Νομάρχθ Καβάλασ, ανα-
κεωρικθκε και εγκρίκθκε ςε ζνα ενοποιθμζνο ςφνολο το ςχζδιο τθσ κεντρικισ περιοχισ 
Καβάλασ, του περιγράμματοσ και των ςυνοικιςμϊν. Θ απόφαςθ αυτι του Νομάρχθ ζπαυςε 
να ιςχφει από το 1996 λόγω ακφρωςισ τθσ από το .τ.Ε. 

Με τθν 12/1204/09.02.98/ΦΕΚ 101Δ/20.02.98 απόφαςθ του Νομάρχθ Καβάλασ, α-
νακεωρικθκε και εγκρίκθκε πάλιν με ςωρεία τροποποιιςεων, ςε ζνα ενοποιθμζνο ςφνολο 
το ςχζδιο τθσ κεντρικισ περιοχισ Καβάλασ, του περιγράμματοσ και των ςυνοικιςμϊν. Θ α-
πόφαςθ αυτι του Νομάρχθ ζπαυςε πάλι να ιςχφει λόγω ακφρωςισ τθσ από το .τ.Ε με τθν 

2412/07.07.99 απόφαςι του. 

 

3. ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΔΡΕΤΗ  

3.1 ΔΙΚΣΤΟ ΤΔΡΕΤΗ 

Σο υφιςτάμενο εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ τθσ Καβάλασ, ςυνολικοφ μικουσ 90.000 
m περίπου, αποτελείται από ζνα δαιδαλϊδεσ δίκτυο αγωγϊν διαφόρων υλικϊν (χυτοςίδθ-
ρο-GG, χάλυβα γαλβανιςμζνο-St-G ι μθ-St, αμιαντοτςιμζντο-AZ, πλαςτικό HDPE ι PVC) α-
νεπαρκϊν διαμζτρων, καταςκευάςτθκε εκ των ενόντων εξυπθρετϊντασ επιτακτικζσ άμεςεσ 
ανάγκεσ χωρίσ ουδεμία υδραυλικι μελζτθ με εμφανι πλζον τα ςθμάδια γιρανςθσ. 

Θ περιοχι μελζτθσ υδροδοτείται από τισ Δεξαμενζσ τθσ Αγίασ Παραςκευισ 1 & 2. 

 

3.2 ΜΕΛΕΣΗ ΤΔΡΕΤΗ 

Σο 2000 εκπονικθκε μελζτθ φδρευςθσ του εςωτερικοφ δικτφου και του δικτφου 

τροφοδότθςθσ των δεξαμενϊν φδρευςθσ Καβάλασ. Θ μελζτθ ζτυχε όλων των απαιτοφμενων 
εγκρίςεων και κεωριςεων, δθλαδι 

 Με το με αρικμό 23/21-05-02 πρακτικό το υμβοφλιο Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν 
Ζργων και Θεϊρθςθσ μελετϊν γνωμοδότθςθ ομόφωνα κετικά για τθν κεϊρθςθ τθσ μελζ-
τθσ. 

 Με τθ με αρικμό 12/1021/13-02-2001 απόφαςθ του τμιματοσ Περιβάλλοντοσ 

τθσ Δ/νςθσ Πολεοδομίασ και Περιβάλλοντοσ του Νομαρχιακοφ Διαμερίςματοσ Καβάλασ 
`1εγκρίκθκαν οι περιβαλλοντικοί όροι καταςκευισ του ζργου. 

Θ μελζτθ ζχει εφαρμοςτεί μερικϊσ και ςυγκεκριμζνα καταςκευάςκθκαν και λει-
τουργοφν τα παρακάτω τμιματα του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ τθσ πόλθσ: 

1. όλο το προβλεπόμενο εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ του οικιςμοφ Παλθό· 

2. όλο το προβλεπόμενο δίκτυο φδρευςθσ τθσ ςυνοικίασ Αγίου Ακαναςίου· 

3. ο κεντρικόσ αγωγόσ φδρευςθσ από το φψοσ τθσ διαςταφρωςθσ του κεντρικοφ χει-
μάρρου Περιγιαλίου με τθν Ε.Ο. (περιοχι Ο.Α.Ε.Δ.) ζωσ τα Νεκροταφεία· 

4. ο προβλεπόμενοσ κεντρικόσ αγωγόσ φδρευςθσ παράλλθλα με τον εγκιβωτιςμό του 
Ρζματοσ Χ4 Περιγιαλίου και θ ςφνδεςθ του με το Νζο Κολυμβθτιριο Καβάλασ· 
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5. ο κεντρικόσ αγωγόσ φδρευςθσ ςφνδεςθσ τθσ περιοχισ Παναγίασ με τθ Δεξαμενι 
ςτθν περιοχι Χωράφα· 

6. όλο το προβλεπόμενο δίκτυο φδρευςθσ τθσ ςυνοικίασ Παναγίασ· 

7. ο κεντρικόσ αγωγόσ φδρευςθσ ςφνδεςθσ τθσ περιοχισ Βφρωνα με τθ δεξαμενι ςτθν 
περιοχι Αγίου Παντελειμονα· 

8. όλο το προβλεπόμενο δίκτυο φδρευςθσ τθσ ςυνοικίασ Βφρωνα· 

9. ο εξωτερικόσ αγωγόσ φδρευςθσ ςφνδεςθσ τθσ δεξαμενισ Χωράφασ με τθ δεξαμενι 
Αγίου Ακαναςίου· 

10. τμιμα μικουσ 560 μ. του εξωτερικοφ αγωγοφ φδρευςθσ ςφνδεςθσ τθσ δεξαμενισ 
Αγίου Ακαναςίου με τον μεριςτι Άςπρθσ Άμμου. 

 

4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Σο Αντικείμενο τθσ παροφςασ γεωλογικισ αναγνϊριςθσ είναι ο προςδιοριςμόσ των 
εδαφϊν τθσ περιοχισ του ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ - ΠΕ-
ΡΙΟΧΗ ΚΗΠΟΤΠΟΛΗ ΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ». 

Σο ζργο κα εκτελεςτεί ςτθν πόλθ τθσ Καβάλασ, ςτθν περιοχι τθσ ςυνοικίασ Κθποφ-
πολθσ.  

 

4.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 

τον Νομό Καβάλασ, οι ζντονεσ τεκτονικζσ διαταραχζσ που ζχει υποςτεί θ ευρφτερθ 
περιοχι κατά το παρελκόν, ζχουν ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία του ποικίλου ςθμερινοφ ανά-
γλυφου του Νομοφ. Θ 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. 

Θ περιοχι τθσ Καβάλασ ανικει γεωλογικά ςτθ μάηα Ροδόπθσ, θ οποία ςτον Ελλαδικό 

χϊρο καταλαμβάνει το τμιμα μεταξφ ποταμϊν τρυμόνα και Ζβρου και των ελλθνοβουλγα-
ρικϊν ςυνόρων. Θ μάηα αυτι αποτελείται από πετρϊματα υψθλοφ βακμοφ μεταμόρφωςθσ 
(γνεφςιουσ, αμφιβολίτεσ, μάρμαρα, ςχιςτόλικουσ). το μεταμορφωμζνο ςφςτθμα περιλαμ-
βάνονται πυριγενείσ διειςδφςεισ ςε πολλζσ κζςεισ. 

Βαςικό πετρογραφικό ςτοιχείο τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Καβάλασ, αποτελεί ο γρανο-
διορίτθσ του υμβόλου, ο οποίοσ εκτείνεται ςε ζκταςθ αρκετϊν τετραγωνικϊν χιλιομζτρων. 
τθν νότια πλευρά του και ςε επαφι με τθν κάλαςςα του Αιγαίου πελάγουσ, ζχουν δθμι-
ουργθκεί εκτεταμζνεσ (Ν. Πζραμοσ – Ν. Θρακλείτςα – Παλθό - Περιγιάλι) ι ςτενζσ (Σόςκα – 
Μπάτθσ – Καλαμίτςα – Άςπρθ Άμμοσ) παραλίεσ. τα υπόλοιπα τμιματα του γρανοδιορίτθ 
αναπτφςςονται απότομεσ ακτζσ με πρανι φψουσ 5 – 50 μζτρων. 
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4.3 ΑΝΑΓΛΤΦΟ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Θ πόλθ τθσ Καβάλασ αναπτφςςεται ςτισ ΒΑ πλαγιζσ γρανιτικοφ ςϊματοσ, γνωςτοφ 
ωσ «γρανίτθσ Καβάλασ ι υμβόλου όρουσ». Καταλαμβάνει επιμικθ ζκταςθ εκτεινόμενθ με 
ΒΑ – ΝΔ διεφκυνςθ από τθν κάλαςςα (κόλποσ Καβάλασ) προσ τισ κορυφζσ. Σα απόλυτα υ-
ψόμετρα κυμαίνονται μεταξφ 0 ζωσ 150 μζτρων περίπου. Θ πόλθ περιβάλλεται από το πε-
ριαςτικό δάςοσ. 

Θ περιοχι τθσ Καβάλασ, όπωσ προαναφζρκθκε, ανικει γεωλογικά ςτθ μάηα τθσ Ρο-

δόπθσ, θ οποία περιλαμβάνει μεταμορφωμζνα και πυριγενι πετρϊματα. το μεγαλφτερο 
τμιμα τθσ πόλθσ εμφανίηεται ο γρανίτθσ τθσ Καβάλασ (ι υμβόλου όρουσ). Θ περιγραφι 
του ςχθματιςμοφ ζχει ωσ εξισ, ςφμφωνα με τον γεωλογικό χάρτθ κλίμακασ 1:50.000 του 
ΙΓΜΕ (φφλλο ‘’Καβάλα’’): 

- Γρανοδιορίτθσ υμβόλου όρουσ ι Καβάλασ με επικρατοφντα ορυκτά καλιοφχουσ 
αςτρίουσ (μικοσ κρυςτάλλων μζχρι 5 cm), πλαγιόκλαςτα, χαλαηία, βιοτίτθ, κεροςτίλβθ. Σα 
εξωτερικά μζρθ του γρανοδιορίτθ παρουςιάηουν ιςχυρι ςχιςτότθτα, ακόμα και μυλονιτο-
ποίθςθ. Πολυάρικμεσ απλιτικζσ φλζβεσ διειςδφουν ςτουσ υπερκείμενουσ παραγνευςίουσ, 
ενϊ παρατθρείται αςκενισ μόνον ορυκτογζνεςθ επαφισ με τον ςχθματιςμό τοπικά, γρανά-
τθ, επιδότου και διοψιδίου. 

Ο γρανίτθσ τθσ Καβάλασ ζχει επίμθκεσ ςχιμα με ΒΑ διεφκυνςθ ( 50 – 60ο), μικοσ 45 

χιλ. και πλάτοσ 5 – 12 χιλιόμετρα. Καταλαμβάνει τον πυρινα αντικλίνου ο άξονασ του οποί-
ου κλίνει ελαφρά προσ τα ΒΑ. 

Από μελζτεσ ςτισ διευκφνςεισ των αξόνων των πτυχϊν ςτθν ευρφτερθ περιοχι ςυ-
μπεραίνεται ότι: 

- Παρουςιάηεται μια ςτακερι διεφκυνςθ αξόνων ΒΑ – ΝΔ, περίπου 50ο , που ταυτί-

ηεται με τθ διεφκυνςθ των μεγαλοδομϊν (αντίκλινα – ςφγκλινα) και που αναφζρεται ςαν Β1 
τεκτονικι. 

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

το γρανοδιοριτικό ςϊμα είναι εμφανείσ οι δφο προαναφερκείςεσ φάςεισ πτυχϊ-

ςεων, οι οποίεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ψευδοςτρϊςθ και τοπικζσ πτυχϊςεισ, δθμιουργοφν 
ζνα αρκετά ςφνκετο ανομοιογενζσ τεκτονικό ςφςτθμα, ςτο οποίο γενικά μπορεί να διακρι-
κοφν οι εξισ οικογζνειεσ διακλάςεων: 

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

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

- ΒΑ – ΝΔ διεφκυνςθσ (40 – 60ο) και μεγάλθσ κλίςθσ (>25ο) προσ τα ΝΑ, οι οποίεσ α-
ντιςτοιχοφν ςτθν ψευδοςτρϊςθ που δθμιουργείται ςτα ςχιςτοποιθμζνα τμιματα του γρα-
νοδιορίτθ και κυρίωσ ςτον ςχθματιςμό των μιγματιτϊν. 
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4.4 ΣΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Ο γρανίτθσ τθσ περιοχισ μελζτθσ χαρακτθρίηεται ωσ βραχϊδθσ, υγιισ και ςκλθρόσ 
ςχθματιςμόσ, με αραιό δίκτυο διακλάςεων και αυξθμζνα μθχανικά χαρακτθριςτικά (αντο-
χι). Για τθν κατάταξι του από τεχνικογεωλογικι άποψθ χρθςιμοποιείται ο χαρακτθριςμόσ 
του τεχνικογεωλογικοφ χάρτθ του ΙΓΜΕ κλίμακασ 1 : 500.000 : 

 Ομάδα ΙΙ (γρανοδιορίτθσ). Χαρακτθριςμόσ «Όξινα ζωσ ενδιάμεςα πλουτϊνια πε-
τρϊματα». 

υμπαγι πετρϊματα με αραιό ςυνικωσ δίκτυο διάρρθξθσ και επιφανειακι (μικροφ 
βάκουσ) αποςάκρωςθ, ενϊ ςτισ κζςεισ ιςχυρισ διάρρθξθσ και εκτεταμζνων υδροκερμικϊν 
εξαλλοιϊςεων δθμιουργοφν παχφ μανδφα αποςάκρωςθσ. υμπεριφζρονται ωσ ςτεγανοί 
ςχθματιςμοί, ςτθν επαφι όμωσ του υγιοφσ πετρϊματοσ με τον μανδφα αποςάκρωςθσ και 
τθν ηϊνθ κερματιςμοφ εκδθλϊνονται πθγζσ κυμαινόμενθσ παροχισ. ε υγιι κατάςταςθ χα-
ρακτθρίηονται από ομοιόμορφθ (ιςότροπθ) μθχανικι ςυμπεριφορά και υψθλζσ μθχανικζσ 
αντοχζσ. τισ ηϊνεσ όμωσ ζντονων υδροκερμικϊν εξαλλοιϊςεων και τισ απλιτοπθγματιτικζσ 
φλζβεσ, το πζτρωμα εμφανίηεται ιςχυρά αποςακρωμζνο και μετατρζπεται επιφανειακά ςε 
γρανιτικι άμμο. Θ εξαλλοίωςθ των αςτρίων (καολινιτίωςθ) και του βιοτίτθ και οι ζντονεσ 
διαφορζσ ςτισ τιμζσ των κερμικϊν ςυντελεςτϊν των ορυκτολογικϊν τουσ ςυςτατικϊν απο-
τελοφν τουσ κυριότερουσ παράγοντεσ αποςάκρωςθσ του πετρϊματοσ. 

 

Πίνακασ 4.1. Φυςικά και μθχανικά χαρακτθριςτικά ςχθματιςμοφ (γρανίτθ) (ΙΓΜΕ, 1993). 

Δοκιμι  

γb : υγρό φαινόμενο βάροσ ςε gr/cm3 2,5 – 3,0 

LL: όριο υδαρότθτοσ (%)  

qu: αντοχι ςε ανεμπόδιςτθ κλίψθ (Kgr/cm2) 200 – 2.000 

C : ςυνοχι (Kgr/cm2) 250 – 550 

Φ : γωνία τριβισ (o) 35 – 50 

Ε : μζτρο ελαςτικότθτασ (Kgr/cm2) 35.000 – 150.000 

 

4.5 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΡΓΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

τθν πόλθ τθσ Καβάλασ ζχουν εκτελεςτεί κατά τθν τελευταία εικοςαετία διάφορα 
ζργα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. ε όλα τα ζργα που εκτελζςτθκαν εντοπίςτθκε φπαρξθ 
βράχου ςυνικωσ υψθλισ μθχανικισ αντοχισ ςε μεγάλο ποςοςτό, που ςυμφωνεί απόλυτα 
με τθν παραπάνω γεωλογικι περιγραφι του εδάφουσ.  

 

4.6 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

υνεκτιμϊντασ τα ακόλουκα: 
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α. τα γεωλογικά ςτοιχεία τθσ περιοχισ· 

β. τθν εμπειρία από παρόμοια ζργα ςτθν περιοχι· 

γ. τθ μελζτθ του ζργου ςφμφωνα με τθν οποία το βάκοσ τοποκζτθςθσ των αγωγϊν 
είναι ςτο 1m από το φψοσ των διαμορφωμζνων οδϊν· 

δ. το γεγονόσ ότι ςχεδόν ολόκλθρο το ζργο κα εκτελεςτεί ςε διαμορφωμζνεσ οδοφσ 
και επομζνωσ το φυςικό ζδαφοσ κα βρίςκεται ςε μζγιςτο βάκοσ 30 εκατοςτϊν, 

εκτιμοφμε ότι το ποςοςτό βράχου (γρανίτθ) το οποίο αναμζνεται να βρεκεί κατά τθν 
εκτζλεςθ των εκςκαφϊν κα είναι τθσ τάξθσ του 80%. Σο ποςοςτό αυτό χρθςιμοποιείται ςτισ 
προμετριςεισ του ζργου κατά τθν ςφνταξθ τθσ μελζτθσ. 

Αναμζνεται να εκςκαφεί ενιαίοσ, βραχϊδθσ και ςυμπαγισ ςχθματιςμόσ αυξθμζνθσ 
μθχανικισ αντοχισ, με αραιό δίκτυο διακλάςεων. Θ χριςθ εκρθκτικϊν δεν ενδείκνυται, δε-
δομζνθσ τθσ διελεφςεωσ μζςω κατοικθμζνθσ περιοχισ, γιατί κα μποροφςε να επιφζρει 
βλάβεσ ςτα παρακείμενα κτίρια (κατοικίεσ). Ωσ εκ τοφτου οι απαιτοφμενεσ εκςκαφζσ κα 
πρζπει να γίνουν ςτα ςυμπαγι βραχϊδθ τμιματα κυρίωσ με τθ χριςθ υδραυλικισ ςφφρασ 
για τον κατακερματιςμό του πετρϊματοσ. Θ μζκοδοσ αυτι είναι αποτελεςματικι αλλά α-
παιτεί ςθμαντικό χρόνο και δαπάνεσ, λόγω των ιδιοτιτων του υπό εκςκαφι πετρϊματοσ 
(γρανίτθ). 

 

5. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΔΡΕΤΗ  

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Θ επικαιροποίθςθ τθσ υφιςταμζνθσ μελζτθσ φδρευςθσ ζλαβε υπόψθ: 

1. τθ χριςθ τθσ τελευταίασ τοπογραφικισ αποτφπωςθσ τθσ Καβάλασ (απόδοςθ αε-
ροφωτογραφιϊν 1999) για τισ ανάγκεσ του Κτθματολογίου· 

2. τα νζα τιμολόγια καταςκευισ των Δθμοςίων ζργων (2004~2017)· 

3. τα ςυμπεράςματα τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ ελζγχου επάρκειασ – πλθρότθτασ-
επίκαιρου παραδοχϊν μελζτθσ φδρευςθσ Διμου Καβάλασ (2010)· 

4. τθν εμπειρία τθσ υπθρεςίασ από τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ φδρευςθσ. 

 

Θ επικαιροποίθςθ του δικτφου ζγινε ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 
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ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΗΠΟΤΠΟΛΗ 

ΕΛΑΧΙΣΘ ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΑΓΩΓΟΤ Φ = 110 mm 

ΕΛΑΧΙΣΟ ΤΨΟ ΣΕΨΘ H = 0,80 m 

ΕΛΑΧΙΣΘ ΚΛΙΘ  I = 0,10% % 

ΒΑΘΟ ΚΑΜΜΑΣΟ ΧΩΡΙ KRINGS                    H = 2,00 m 

ΠΑΧΟ ΤΠΟΒΑΘ ΟΔΟΣΡΩΙΑ Α = 0,30 m 

ΠΑΧΟ ΣΡΩΘ ΑΜΜΟΤ ΕΠΙΚΑΛΤΨΘ ΑΓΩΓΟΤ Β = 0,30 m 

ΠΟΟΣΟ ΟΔΩΝ ΜΕ ΟΔΟΣΡΩΜΑ ΟΔ = 100% % 

ΠΑΧΟ ΑΦΑΛΣΙΚΘ ΣΡΩΕΩ Γ = 0,10 m 

ΠΟΟΣΟ ΒΡΑΧΟΤ  ΒΡ = 80% % 

ΠΟΟΣΟ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ Κ = 40% % 

ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΧΩΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΤ ΔΑ = 100% % 

ΑΠΟΣΑΘ ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ  L = 12,00 km 

ΑΠΟΣΑΘ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΜΜΟΤ  L = 20,00 km 

ΑΠΟΣΑΘ ΛΑΣΟΜΕΙΟΤ L = 20,00 km 

ΠΟΟΣΟ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΘΣΑ ΜΟΝΟ ΠΕΗΩΝ ΠΡ = 2% % 

ΠΟΟΣΟ ΟΔΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕ 3Α Αγ = 0% % 

ΘΜΕΡΘΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΑΝΑ ΚΑΣΟΙΚΟ  qw = 250 l/K 

 

Σο ποςοςτό βράχου εκτιμάται για το υπό μελζτθ ζργο ςφμφωνα με τθ γεωλογικι 
ζκκεςθ ςε 80%. 

Κακϊσ θ ςχετικι δαπάνθ διαχείριςθσ των Α.Ε.Κ.Κ. αποτελεί μικρό ποςοςτό τθσ ςυ-
νολικισ δαπάνθσ του ζργου, ςφμφωνα με το με αριθμό πρωτ. ΔΚΠ 839/28-06-2017 
ζγγραφο τησ Δ/νςησ Κανόνων και Ποιότητασ, Σμήμα Σευχών Δημοπράτηςησ και 
Σιμολόγηςησ ζργων, του Τπουργείου Τποδομών και Μεταφορών, κεωρείται ότι περιλαμ-
βάνεται ςτο ποςοςτό Γ.Ε & Ο.Ε. και πρζπει να λθφκεί υπόψθ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ προςφο-
ράσ του διαγωνιηόμενου. 

 

5.2 ΧΕΔΙΑΜΟ ΔΙΚΣΤΟΤ. 

Σο νζο δίκτυο φδρευςθσ τθσ περιοχήσ Κηποφπολησ υδροδοτείται από τισ δεξαμενζσ 
Αγίασ Παραςκευισ 1 & 2, ακολουκεί τθν υφιςτάμενθ οδοποιία τθσ περιοχισ και περιλαμ-
βάνει τρεισ (3) επί μζρουσ κατθγορίεσ δικτφων. 
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Σο πρωτεφον δίκτυο που περιλαμβάνει 27 αγωγοφσ, από ςωλινεσ HD-PE/10 PN, δι-
αμζτρων μεταξφ Φ110 και Φ355 με ςυνολικό μικοσ 6.667 μζτρα. 

Σο δευτερεφον δίκτυο, επίςθσ από ςωλινεσ HD-PE/10 PN, που αποτελείται από α-
γωγοφσ διαμζτρων Φ63 (10.700 μζτρα) και Φ75 (4.820 μζτρα), με ςυνολικό μικοσ 15.520 
μζτρα.  

Σο τριτεφον δίκτυο, από ςωλινεσ HD-PE/10 PN διαμζτρων μεταξφ Φ25 και Φ75, που 
περιλαμβάνει 1.338 ιδιωτικζσ ςυνδζςεισ και ςυγκεκριμζνα 200 διατομισ Φ25, 690 διατομισ 

Φ32, 400 διατομισ Φ40, 30 διατομισ Φ50, 15 διατομισ Φ63 και 3 διατομισ Φ75. 

τουσ κόμβουσ Α5 και Α12 του δικτφου τοποκετοφνται μειωτζσ πίεςθσ προκειμζνου 
θ πίεςθ να μθν κυμαίνεται ςε υψθλά επίπεδα κατάντθ αυτϊν. Οι μειωτζσ ρυκμίηονται ςε 
πίεςθ εξόδου 3,50bar. 

Προκειμζνου να είναι δυνατι θ μερικι απομόνωςθ του πρωτεφοντοσ δικτφου ςε 
περίπτωςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ι επιςκευισ του, τοποκετοφνται δικλείδεσ ςε κόμβουσ 
ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι θ απομόνωςθ τμθμάτων του δικτφου. Οι δικλείδεσ είναι κάκε φο-
ρά κατάλλθλθσ διαμζτρου ανάλογα με τθ διάμετρο του αγωγοφ ςτον οποίο τοποκετοφνται. 
Θ ακριβισ κζςθ τοποκζτθςθσ των δικλείδων φαίνεται ςτθν οριηοντιογραφία του δικτφου 
φδρευςθσ. 

Κάκε ςωλινασ του δευτερεφοντοσ δικτφου ςυνδζεται με τουσ αγωγοφσ του πρωτεφ-

οντοσ με αγωγό Φ110, με τθν βοικεια ΣΑΤ. το πεηοδρόμιο καταςκευάηεται φρεάτιο με δι-
κλείδα ελζγχου Φ50 ι Φ80 ανάλογα με τθ διάμετρο του αγωγοφ. 

το δε τριτεφον δίκτυο κάκε ςωλινασ ςυνδζεται με τουσ αγωγοφσ του δευτερεφο-
ντοσ με ειδικι θλεκτροςυγκολλοφμενθ ςζλα παροχισ εν λειτουργία ι όχι, και καταλιγει ςτο 
φρεάτιο του μετρθτι του καταναλωτι. 

το φρεάτιο μετρθτι του καταναλωτι τοποκετοφνται αντίςτοιχθ δικλείδα ελζγχου, 
ειδικό τεμάχιο για τον κακαριςμό, το υδρόμετρο και αντίςτοιχθ βαλβίδα αντεπιςτροφισ. 
τθν καταςκευι περιλαμβάνονται και όλα τα μικροχλικά που απαιτοφνται για τισ ςυνδζςεισ 
των επιμζρουσ εξαρτθμάτων και ςωλινων για τθν πλιρθ, ςτεγανι και ορκι λειτουργία τθσ 
υδρολθψίασ. 

τα χαμθλότερα ςθμεία των αγωγϊν ΡΑ42 (2 τεμάχια), ΡΑ11, ΡΑ13, ΡΑ58, ΡΑ46, 

ΡΑ19, ΡΑ3 (3 τεμάχια), ΡΑ41 και ΡΑ10 του πρωτεφοντοσ δικτφου τίκενται δϊδεκα (12) εκκε-
νωτζσ. τουσ αγωγοφσ ΡΑ42, ΡΑ11 (2 τεμάχια), ΡΑ13, ΡΑ58, ΡΑ49, ΡΑ19, ΡΑ68, ΡΑ3 (2 τεμά-
χια) και ΡΑ10 του πρωτεφοντοσ δικτφου ςτα υψθλότερα ςθμεία τίκενται ζντεκα (11) αερε-
ξαγωγοί και ςτο δευτερεφον δίκτυο τοποκετοφνται δυο (2) αερεξαγωγοί. 

Οι αγωγοί εκκζνωςθσ αποτελοφνται από ςωλινεσ πολυαικυλενίου HD-PE/10 PN δι-
αμζτρου Φ110. Οι αγωγοί εκκζνωςθσ κα οδθγοφνται εάν είναι εφικτό ςε αγωγοφσ ομβρίων, 
ρζματα αλλά όχι ςε δίκτυο αποχζτευςθσ ακακάρτων. 

Εφ’ όςον δεν υπάρχει θ δυνατότθτα να εφαρμοςτεί κάποια από τισ παραπάνω περι-
πτϊςεισ κα προςαρμόηεται κατάλλθλοσ ελαςτικόσ ςωλινασ, ο οποίοσ κα εκκενϊνει ςτο ο-
δόςτρωμα. 
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Σζλοσ ςτο δίκτυο φδρευςθσ προτείνεται να τοποκετθκοφν και δεκαζξι (16) νζα ςτό-
μια πυρόςβεςθσ διαμζτρου ςφνδεςθσ DN100 και δφο (2) εξόδων 2*2.5”. 

Σα δεκαζξι (16) νζα υδροςτόμια τοποκετοφνται ςτουσ κόμβουσ όπωσ παρουςιάηεται 
ςτθν οριηοντιογραφία του δικτφου φδρευςθσ. 

τουσ πίνακεσ που ακολουκοφν φαίνονται τα ςτοιχεία του πρωτεφοντοσ και δευτε-
ρεφοντοσ δικτφου τθσ περιοχισ μελζτθσ. 
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ΔΙΑΜΕΣΡΟΙ  ΑΓΩΓΩΝ  ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΗΠΟΤΠΟΛΗ 

ΑΓΩΓΟ ΠΡΩΣΕΤΟΝ  ΔΙΚΣΤΟ (m)  ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΝ (m) 

  Φ 110 Φ 125 Φ160 Φ200 Φ250 Φ355 Φ75 Φ63  

PA42 685         
 

1.395 765 

PA55     155     
 

  289 

PA45     52     
 

  220 

PA43 137         
 

  553 

PA44       152   
 

  1.289 

PA11 462         
 

380 534 

PA12       61   
 

  311 

PA48       270   
 

  490 

PA40         223 
 

  1.054 

PA13         495 
 

125 546 

PA56   245       
 

601   

PA59 253         
 

  467 

PA57 151         
 

    

PA58   322       
 

100 270 

PA46 103         
 

    

PA47   55       
 

  407 

PA49   195       
 

366 102 

PA19       249   
 

  1.572 

PA68 356         
 

  818 

PA14 91         
 

    

PA15 10         
 

    

PA18       51   
 

    

PA16       332   
 

  453 

PA17         47 
 

    

PA3           607 446 410 

PA41   452       
 

540   

PA10       400   
 

853 132 

τρογ/ςη 12 11 3 15 0 3 14 18 

φνολο 2.260 1.280 210 1.530 765 610 4.820 10.700 
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ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΤΣΕΡEΤΟΝΣΟ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΗΠΟΤΠΟΛΗ 

ΠΡΩΣΕΤΟΝ ΔΙΚΣΤΟ ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΝ ΔΙΚΣΤΟ 

ΑΓΩΓΟ 
ΜΘ-
ΚΟ  

ΔΙΑΜΕ-
ΣΡΟ  

ΜΘΚΟ  ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΤΣΟΛΘ 

  (m) (mm) 
DN 75 

(m) 
DN 63 

(m) 
DN50 DN80 Φ355 Φ250 Φ200 Φ160 Φ125 Φ110 

PA42 685 110 1395 765 3 3           6 

PA55 155 160   289 1         1     

PA45 52 160   220 1         1     

PA43 137 110   553 2             2 

PA44 152 200   1289 5       5       

PA11 462 110 380 534 2 1           3 

PA12 61 200   311 1       1       

PA48 270 200   490 2       2       

PA40 223 250   1054 3     3         

PA13 495 250 125 546 2 1   3         

PA56 245 125 601     1         1   

PA59 253 110   467 1             1 

PA57 151 110                     

PA58 322 125 100 270 1 1         2   

PA46 103 110                     

PA47 55 125   407 1           1   

PA49 195 125 366 102   1         1   

PA19 249 200   1572 5       5       

PA68 356 110   818 2             2 

PA14 91 110                     

PA15 10 110                     

PA18 51 200                     

PA16 332 200   453 2       2       

PA17 47 250     2     2         

PA3 607 355 446 410 2 1 3           

PA41 452 125 540     1         1   

PA10 400 200 853 132 1 2     3       

τρογ/ςη 56 - 14 18         

φνολο 6.667   - 4.820 10.700 39 12 3 8 18 2 6 14 
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Ο αρικμόσ των ιδιωτικϊν ςυνδζςεων εκτιμάται ςτισ 200 διατομισ Φ25, 690 διατο-
μισ Φ32, 400 διατομισ Φ40, 30 διατομισ Φ50, 15 διατομισ Φ63 και 3 διατομισ Φ75. 

 
5.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΚΣΤΟΤ. 

Ο προχπολογιςμόσ του ζργου «ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΔΘΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ - 
ΠΕΡΙΟΧΘ ΚΘΠΟΤΠΟΛΘ ΠΟΛΘ ΚΑΒΑΛΑ» ανζρχεται ςτα 2.530.000 € (πλζον Φ.Π.Α.) όπωσ 
αναλφεται ειδικότερα ςτο τεφχοσ του προχπολογιςμοφ. 

 

Καβάλα, 10-10-2019 
                  Ο υντάξασ 

 
 
 
 

Μαυρίδθσ Θωμάσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

Καβάλα, 10-10-2019 
O Επιβλζπων 

 
 
 
 

Σςακίρθσ Κωνςταντίνοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 

Καβάλα, 10-10-2019 
Ο Διευκυντισ  

Σ.Τ. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 
 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 
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