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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

1.1 Εισαγωγή - Ιστορικό 

Η περιοχή στην οποία θα κατασκευασθεί το δίκτυο ακαθάρτων είναι η ∆ηµοτική Κοινότητα 
Αµπελακίων του ∆ήµου Σαλαµίνας και συγκεκριµένα εντός του πολεοδοµικού ιστού του 
οικισµού Αµπελακίων. Ο οικισµός αναπτύσσεται εκατέρωθεν της χερσονήσου (Καµατερό) 
µεταξύ του όρµου Παλουκίων και του ιστορικού όρµου Αµπελακίων και ουσιαστικά αποτελεί 
µία συνεχή οικιστική ενότητα µε τον οικισµό Παλουκίων. 

Στις 30-05-2011 µε την απόφαση 17283 του ∆.Σ. της ΕΥ∆ΑΠ εγκρίθηκε η µελέτη µε τίτλο: 
«Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων ∆ήµου Αµπελακίων Σαλαµίνας», η µελέτη αυτή 
χορηγήθηκε στον ∆ήµο Σαλαµίνας για την κατασκευή του έργου εφόσον εξασφαλισθεί η 
χρηµατοδότηση του.  

Μετά από σχετικό αίτηµα του ∆ήµου στην ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ, το κυρίως έργο και τα σχετικά 
υποέργα (αρχαιολογία, τεχνικός σύµβουλος κ.λπ.) εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό πρόγραµµα 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (απόφαση ΕΠΠΕΡΑΑ ΟΙΚ 171884/29-09-2011). Στις 
01-11-2013 υπογράφθηκε η εργολαβική σύµβαση κατασκευής του έργου, η οποία 
τερµατίσθηκε στο τέλος του προηγούµενου έτους.  

Στην µελέτη προβλεπόταν η κατασκευή δικτύων βαρύτητας στα Σελήνια και στα Αµπελάκια 
συνολικού µήκους 52 χλµ. καθώς και η κατασκευή έξη συνολικά αντλιοστασίων (τρία στα 
Σελήνια και τρία στα Αµπελάκια) µε τους αντίστοιχους ωθητικούς αγωγούς.  

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου διαπιστώθηκε ότι από το προβλεπόµενο στην 
µελέτη µήκος των δικτύων, µόνο τα περίπου 40 χλµ. είναι δυνατόν να κατασκευασθούν, 
κυρίως λόγω µη διανοιγµένων δρόµων σε πολλές περιπτώσεις. Με την προηγούµενη 
εργολαβία έχουν κατασκευασθεί περίπου 35 χλµ. αγωγών, καθώς και όλα τα αντλιοστάσια µε 
τους ωθητικούς αγωγούς. 

Η παρούσα µελέτη αφορά την κατασκευή του υπόλοιπου δικτύου βαρύτητας µήκους περίπου 
5 χλµ. το οποίο αφορά µόνο τον οικισµό Αµπελακίων. Η µελέτη ενσωµατώνει το υλοποιήσιµο 
αλλά µη κατασκευασµένο τµήµα της αρχικής µελέτης, τις εγκεκριµένες τροποποιήσεις της 
αρχικής µελέτης κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, καθώς και την ενηµέρωση κυρίως 
των µηκοτοµών των αγωγών ώστε να είναι συµβατές µε τα ήδη κατασκευασµένα κατάντη 
τµήµατα των αγωγών.  

1.2 Γεωµορφολογία 

Η Σαλαµίνα βρίσκεται  στο βόρειο τµήµα του Σαρωνικού κόλπου και  αποτελεί  το 
πλησιέστερο µεγάλο νησί  του προς την Αττική. Βρίσκεται  βορείως της Αίγινας 
και αποµονώνει  από το ανοικτό πέλαγος τον κόλπο της Ελευσίνας, ο οποίος διανοίγεται  
βορείως του νησιού. Ανατολικά του κόλπου της Ελευσίνας χωρίζεται από το όρος Αιγάλεω µε 
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µία θαλάσσια δίοδο πλάτους περισσότερο από ένα χιλιόµετρο (ενδεικτικά, η απόσταση 
Παλουκίων - Περάµατος είναι 1200 µ.), δυτικά όµως του κόλπου το πλάτος της διόδου 
περιορίζεται στα 500 µ περίπου, που είναι η ελάχιστη απόσταση από τη Μεγαρίδα.  

Από µορφολογικής πλευράς η περιοχή κατασκευής του έργου εµφανίζει ήπια ανάπτυξη χωρίς 
ισχυρά µορφολογικά στοιχεία. Οι αραιές λοφοειδείς εξάρσεις που διαµορφώνονται στην 
ευρύτερη περιοχή του έργου εµφανίζουν ήπιες κλίσεις πρανών χωρίς εµφανή γεωτεχνικά 
προβλήµατα αστοχιών και κατολισθήσεων.  

1.3 Γεωλογία – Υπόγεια Νερά 

Οι πεδινές παραλιακές εκτάσεις είναι πλούσιες σε υπόγεια νερά. Αυτό οφείλεται τόσο στην 
οριζοντιότητα του εδάφους και στην προσχωµατική προέλευση του όσο και στη γειτνίαση µε 
τη θάλασσα. Οι περιοχές που αναπτύσσονται παραθαλάσσια είναι δεδοµένο ότι θα έχουν 
ανεβασµένο υπόγειο ορίζοντα όπως διαπιστώθηκε και από την κατασκευή του δικτύου που 
έχει κατασκευασθεί στην περιοχή. Το πρόβληµα είναι πιο έντονο στο δηµοτικό διαµέρισµα 
των Αµπελακίων µε τις αλλουβιακές προσχωσιγενείς περιοχές στην περιοχή του αρχαίου 
λιµανιού που έχουν καταστήσει την περιοχή επίπεδη και οριζόντια µε ανεπαρκείς κλίσεις.  

1.4 Σεισµικότητα 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΕΑΚ (Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού) του 2000, όπως 
αυτός τροποποιήθηκε πρόσφατα, και του “Χάρτη Ζωνών Σεισµικής Επικινδυνότητας της 
Ελλάδας”, η περιοχή της Σαλαµίνας, όπως και η περιοχή µελέτης, εντάσσεται στη ζώνη 
σεισµικής επικινδυνότητας ΙΙ µε βάση το Ν.Ε.Α.Κ. 2000 (Αρ.∆17α/115/9/ΦΝ275) Τροπ. ∆ιατ. 
12/08/2003.  

Η τιµή της οριζόντιας συνιστώσας της σεισµικής επιτάχυνσης του εδάφους είναι Α=a*g (όπου 
g η επιτάχυνση της βαρύτητας και a ο συντελεστής που εξαρτάται από τα εδάφη της ζώνης 
σεισµικής επικινδυνότητας). Για περιοχές της ζώνης σεισµικής επικινδυνότητας ΙΙ, στην 
παραπάνω σχέση λαµβάνεται α=0.24, µε πιθανότητα υπέρβασης 10% σε χρονικό διάστηµα 
50 ετών ( A = 0,24*9,81 = 2,35 m/sec2 ). 

 

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  

2.1 Γενική Περιγραφή του Έργου. 

Το παρόν έργο αφορά την κατασκευή δικτύου βαρύτητας στα Αµπελάκια σε µία περιοχή 
έκτασης περίπου 338 στρεµµάτων η οποία η οποία αναπτύσσεται στα βόρεια, δυτικά και 
νότια του οικισµού και περιλαµβάνει περιοχές στις οποίες δεν κατασκευάσθηκε δίκτυο 
ακαθάρτων µε την προηγούµενη εργολαβία. Το συνολικό µήκος των προς κατασκευή 
αγωγών βαρύτητας είναι 5.222 µ, διαµέτρων Φ200 εως Φ315, ενώ το πλήθος των φρεατίων 
επίσκεψης είναι 152 τεµάχια. Επιπλέον περιλαµβάνονται και 280 συνδέσεις ακινήτων που 
αντιστοιχούν στους αγωγούς αυτούς. 

2.2 Οριζοντιογραφική Θέση Αγωγών 

Στην αρχική µελέτη η οριζοντιογραφική θέση των αγωγών προβλεπόταν στην µία πλευρά του 
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δρόµου πλησίον του πεζοδροµίου. Στην κατασκευή δεν ακολουθήθηκε η διάταξη αυτή λόγω 
ύπαρξης άλλων δικτύων ΟΚΩ πλησίον των πεζοδροµίων, κυρίως αγωγών ύδρευσης και 
εποµένως οι αγωγοί κατασκευάσθηκαν πλησίον του άξονα του δρόµου ή και επί του άξονα σε 
περίπτωση στενών δρόµων.  

Στην παρούσα εργολαβία και για δρόµους πλάτους µικρότερου των 9 µέτρων, προτείνεται η 
κατασκευή των αγωγών έκκεντρα στον άξονα του δρόµου, δηλαδή η µία πλευρά του 
ορύγµατος του αγωγού να συµπίπτει µε τον άξονα του δρόµου. Με την διάταξη αυτή 
παραµένει ελεύθερο το µισό πλάτος του δρόµου για διέλευση άλλων δικτύων ΟΚΩ. Για 
δρόµους µε µεγαλύτερο πλάτος, οι αγωγοί είναι δυνατόν να κατασκευάζονται πλησίον του 
άξονα εντός του ηµιπλάτους της οδού. 

2.3 Βάθη Αγωγών – Πλάτος Σκαµµάτων 

Τα βάθη των αγωγών ακολουθούν την λογική της αρχικής µελέτης είτε διότι προέρχονται από 
µη κατασκευασµένο τµήµα της αρχικής µελέτης, είτε αφορούν τροποποιήσεις της µελέτης 
αυτής. Τα βάθη εκσκαφής κυµαίνονται από 2,10 µ (επικάλυψη αγωγού 1,80 µ) έως 4,17 µ σε 
µία µόνο περίπτωση. Το µέσο βάθος εκσκαφής είναι 2,43 µ. 

Στον παρακάτω πίνακα δίδονται τα πλάτη σκαµµάτων (β) µεταξύ των κατακορύφων πρανών 
εκσκαφής του σκάµµατος, περιλαµβανοµένων των αντιστηρίξεων, συναρτήσει του βάθους 
εκσκαφής (Ηε). Τα πλάτη αυτά είναι συµβατά µε στο Π∆696/74 και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01-
2009 (εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων). 

ΠΛΑΤΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

D Αγωγού Β για Ηο < 4,00 Β για  Ηο > 4,00 
125 0,80 0,90 
200 0,90 1,00 
250 0,95 1,05 
315 1,00 1,10 

 

2.4 Εκσκαψιµότητα – Αντιστηρίξεις Σκαµµάτων 

Το έδαφος στην περιοχή των έργων είναι γενικά γαιώδες µε προσχωµατική προέλευση ή από 
την αποσάθρωση και κατακερµατισµό µαργαϊκών ασβεστολίθων και παλαιών πλευρικών 
κορηµάτων. Συµπαγής βράχος δεν απαντάται στην περιοχή των έργων, οι µεµονωµένες 
εµφανίσεις βράχου ή έδαφος µε σηµαντική δυσκολία εκσκαφής εκτιµάται σε ποσοστό όχι 
µεγαλύτερο του 15% 

Για λόγους ασφαλείας προβλέπεται η αντιστήριξη των παρειών των ορυγµάτων των αγωγών 
στο σύνολο τους. Ειδικότερα προβλέπονται αντιστηρίξεις είτε µε ξυλοζεύγµατα είτε µε 
µεταλλικά πετάσµατα (τύπου krings) ως εξής : (α)  τα µεταλλικά πετάσµατα χρησιµοποιούνται 
όπου εφαρµόζεται η τυπική διατοµή τύπου ΙΙ ή σε ορύγµατα µε βάθος µεγαλύτερο των 2,50 µ, 
(β) τα ξυλοζεύγµατα χρησιµοποιούνται στις υπόλοιπες περιπτώσεις ορυγµάτων. 

2.5 Αγωγοί και Τυπικές ∆ιατοµές Σκαµµάτων   

Προβλέπονται δύο τύποι τυπικών διατοµών σκαµµάτων για τους αγωγούς βαρύτητας, η 
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διατοµή Τύπου Ι η οποία εφαρµόζεται κατά κανόνα και η διατοµή Τύπου ΙΙ η οποία 
εφαρµόζεται µόνο στις περιπτώσεις όπου συναντάται υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας ή όταν 
ο αγωγός κατασκευάζεται µε αρνητικό υψόµετρο ροής, δηλαδή χαµηλότερα της στάθµης της 
θάλασσας.  

Στην διατοµή Τύπου Ι οι αγωγοί θα εδράζονται σε στρώση άµµου πάχους 0,10 µ και θα 
εγκιβωτίζονται µε άµµο µέχρι ύψος 0,30 πάνω από τον αγωγό, το υπόλοιπο όρυγµα 
επιχώνεται µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και στην συνέχεια θα γίνεται αποκατάσταση 
του υφιστάµενου οδοστρώµατος.  

Στην διατοµή Τύπου ΙΙ στον πυθµένα του σκάµµατος κατασκευάζεται αρχικά µία στρώση 
εξυγίανσης πάχους 0,15 µ, η οποία περιβάλλεται µε γεωύφασµα, πάνω από την στρώση 
αυτή οι αγωγοί θα εδράζονται σε στρώση άµµου πάχους 0,10 µ και θα εγκιβωτίζονται µε 
άµµο µέχρι ύψος 0,30 πάνω από τον αγωγό. Το υπόλοιπο όρυγµα θα επιχώνεται µε 
διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου και στην συνέχεια θα γίνεται αποκατάσταση 
του υφιστάµενου οδοστρώµατος.  

Οι αγωγοί του δικτύου όπου εφαρµόζεται η τυπική διατοµή τύπου Ι, θα κατασκευασθούν µε 
σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR 41 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1. Οι αγωγοί του 
δικτύου όπου εφαρµόζεται η τυπική διατοµή τύπου IΙ, θα κατασκευασθούν µε σωλήνες 
δοµηµένου τοιχώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή πολυπροπυλένιο 
(ΡΡ) κλάσης αντοχής SN8. Οι διάµετροι των αγωγών θα είναι τυποποιηµένες κατά την 
εξωτερική διάµετρο (ND/OD). Το εσωτερικό των σωλήνων θα είναι ανοικτού χρώµατος.. 

2.6 Φρεάτια ∆ικτύου   

Τα φρεάτια επίσκεψης του δικτύου είναι όλα τύπου Ε1 (κατά την τυποποίηση της ΕΥ∆ΑΠ) 
εσωτερικής διαµέτρου 1,20 µ και θα είναι είτε προκατασκευασµένα είτε έγχυτα. Τα έγχυτα 
φρεάτια θα κατασκευασθούν υποχρεωτικά όπου εφαρµόζεται η τυπική διατοµή τύπου ΙΙ, για 
λόγους καλύτερης στεγανότητας της κατασκευής έναντι εισροής υπογείων υδάτων. Στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις είναι δυνατόν να τοποθετηθούν προκατασκευασµένα φρεάτια κυρίως 
για λόγους ταχύτητας στην κατασκευή.  

Όλα τα φρεάτια θα φέρουν εξωτερικά µόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη και εσωτερικά 
στεγανωτικές στρώσεις µε τσιµεντοειδές υλικό (2 kg/m2) και τελική επάλειψη µε διπλή στρώση 
εποξειδικής ρητίνης. 

Τα καλύµµατα θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 κλάσης D400 και οι 
βαθµίδες καθόδου από µαλακό ή ελατό χυτοσίδηρο. 

2.7 Εξωτερικές ∆ιακλαδώσεις Σύνδεσης Ακινήτων   

Ταυτόχρονα µε την κατασκευή των αγωγών του δικτύου, προβλέπεται και η κατασκευή 
περίπου 280 εγκάρσιων διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων στο δίκτυο βαρύτητας. Κάθε 
διακλάδωση σύνδεσης ακινήτου περιλαµβάνει (α) τον αγωγό σύνδεσης PVC Φ125 µε την 
αντίστοιχη γωνία 450 σύνδεσης στο «σαµάρι», (β) τα συγκολλητό «σαµάρι» σύνδεσης στον 
αγωγό του δικτύου (γ) την διάταξη αναµονής του αγωγού ακαθάρτων από το ακίνητο που 
κατασκευάζεται πλησίον της ρυµοτοµικής γραµµής, κάτω από το πεζοδρόµιο και αποτελείται 
από ειδικό τεµάχιο «ταυ Φ200-125-125», κάθετο σωλήνα PVC Φ200 και προκατασκευασµένο 
φρεάτιο τύπου υδροµετρητή στο πεζοδρόµιο, (δ) τα διάφορα µικροϋλικά σωλήνων (γωνίες, 
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τάπες κ.λπ.), και (ε) την αποκατάσταση του οδοστρώµατος του κρασπέδου και του 
πεζοδροµίου στην θέση σύνδεσης. 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  

Το σύνολο της περιοχής των Αµπελακίων που κατασκευάσθηκε ή θα κατασκευασθεί µε την 
παρούσα εργολαβία το δίκτυο συλλογής ακαθάρτων αποτελείται από τέσσερις κύριες 
λεκάνες: ΛΑ-2 έως ΛΑ-5.  

Σε κάθε κύρια λεκάνη αντιστοιχεί και ένα αντλιοστάσιο ακαθάρτων µε εξαίρεση την λεκάνη 
ΛΑ-5 της οποίας αποδέκτης είναι ο υπάρχον σε λειτουργία αγωγός βαρύτητας Φ600 και 
Φ700 ο οποίος µεταφέρει τα λύµατα από τα Παλούκια προς το αντλιοστάσιο Α-3 της ΕΥ∆ΑΠ.  

Οι αγωγοί της παρούσας εργολαβίας κατασκευάζονται κυρίως στις λεκάνες ΛΑ-4 και ΛΑ-5, 
και δευτερευόντως στην λεκάνη ΛΑ-3. Οι αγωγοί στην λεκάνη ΛΑ-2 έχουν κατασκευασθεί.  

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαµβάνονται όλοι οι προς κατασκευή αγωγοί µε την 
ονοµασία τους, τις οδούς από τις οποίες διέρχονται, οι ονοµασίες των φρεατίων αρχής – 
τέλους, την διάµετρο και το µήκος τους. Σηµειώνεται ότι το πρώτο ψηφίο του αριθµού του 
αγωγού υποδηλώνει την λεκάνη που ανήκει. 

 

 

    Αθήνα,…………2022             Πειραιάς,…………2022         Πειραιάς,…………2022 

      Για τον Μελετητή                  Οι  Επιβλέποντες             Ο Προϊστάµενος  
                                                                                                        ΤΤΥΝ∆ Περιφέρειας Αττικής 
 
 
 
        Κ. Αποστολίδης      Α. Μουγκογιάννη        Σ. Βεϊόγλου  
    Πολιτικός Μηχανικός   Αρχιτέκτων Μηχανικός          Πολιτικός Μηχανικός  
 
 
 
 

   Α. Σαµουρκασίδου 

         Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                    
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ       

 

 

 

 Σελίδα:  7 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΑΓΩΓΟΥ Ο∆ΟΙ  ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ 

ΑΡΧΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ   

(mm) 
ΤΥΠΟΣ 
ΣΚΑΜ. 

ΜΗΚΟΣ     
(µ) 

ΑΑ-303 Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 303.06 303.08 200 Ι 92,36 

ΑΑ-308 ΜΑΤΡΩΖΟΥ 308.03 308.05 200 Ι 95,36 

ΑΑ-307 ΝΕΩΡΕΙΩΝ - ΝΗΡΕΩΣ - Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3.01 307.06 250-200 II- Ι 219,96 

  ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑ-3         407,68 

ΑΑ-305 ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 508.03 305.10 200 Ι 282,30 

ΑΑ-508 ΣΙΚΙΝΟΥ- ΜΕΛΑ  508.05 508.11 200 Ι 158,70 

ΑΑ-520 ΒΙΕΝΝΑ 508.10 520.02 200 Ι 39,00 

ΑΑ-511 Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 510.01 511.03 200 Ι 132,76 

ΑΑ-514 Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΑΙΑΝΤΟΣ Φ . 8  514.08 200 Ι 234,30 

ΑΑ-523 Γ. ΚΛΙΤΣΗ 514.04 523.03 200 Ι 80,90 

ΑΑ-521 ΕΙΣΟ∆ΕΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΖΑΦΕΙΡΑ Φ. 11 521.13 250-200 Ι 381,75 

ΑΑ-527 Γ. ΚΛΙΤΣΗ 521.05 527.02 200 Ι 64,98 

ΑΑ-531 Γ. ΣΕΦΕΡΗ 521.10 531.01 200 Ι 45,70 

ΑΑ-532 ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 521.12 532.03 200 Ι 75,57 

ΑΑ-529 Π. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΑΒΕΡΩΦ - ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛ. 521.08 529.06 200 Ι 215,82 

ΑΑ-535 ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 529.04 Α 535.03 200 Ι 73,13 

ΑΑ-516 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 535.02 516.06 200 Ι 117,86 

  ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑ-5         1.902,77 

ΑΑ-404Β ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ 404.14 404.18 200 Ι 131,62 

ΑΑ-426 ΑΙΑΝΤΟΣ 404.15Α 426.04 200 Ι 90,81 

ΑΑ-428 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 404.16 428.04 200 Ι 116,13 

ΑΑ-430-429B ΒΥΡΩΝΟΣ 412.02 429.05 200 Ι 164,33 

ΑΑ-412 ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΝΟΥ - ΒΥΡΩΝΟΣ 4.13 412.08 200 Ι 306,36 
ΑΑ-417-422-

410-4 B ΑΜΥΝΕΙΟΥ - Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 402.02 4.17 250-200 II- Ι 725,58 

ΑΑ-427 Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 404.15 427.01 200 Ι 35,21 

ΑΑ-429 ΕΛΠΙ∆ΟΣ 410.04 429.02 200 Ι 90,83 

ΑΑ-435 ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ 422.05 435.03 200 Ι 87,42 

ΑΑ-446 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 435.01 446.04 200 Ι 128,70 

ΑΑ-4 ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 402.01Α 4.07 200 II- Ι 207,06 

ΑΑ-406 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4.06 406.01 200 Ι 46,47 

ΑΑ-405 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4.06 405.02 200 Ι 55,89 

ΑΑ-404 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4.04 404.03 200 II 137,12 

ΑΑ-402 ΙΑΤΡΟΥ ΒΕΡΓΗ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 401.01 402.09 315-250-200 II 398,43 

ΑΑ-418-403 ΜΠΟΓΡΗ -ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 402.05 403.08 200 II- Ι 189,59 

  ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑ-4         2.911,55 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΑΓΩΓΩΝ  ΕΡΓΟΥ         5.222,00 
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