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ΠΡΟΚΛΗΗ  
ΓΙΑ ΔΗΛΩΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΤΝΔΕΕΩΝ ΜΕ ΣΟ 

ΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΙ Δ.Κ. ΔΙΟΝΤΟΤ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, 

ΣΑΜΑΣΑ, ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟΤ & ΚΡΤΟΝΕΡΙΟΤ 

 
Αγαπεηέ Δεκόηε 

 

Όπσο πηζαλόλ γλσξίδεηο, έρεη ήδε ππνγξαθεί ε ζύκβαζε θαη έρεη μεθηλήζεη ε θαηαζθεπή 

ηνπ δηθηύνπ ηεο απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ζηηο Δ.Κ. Δηνλύζνπ, Ρνδόπνιεο, ηακάηαο, Αγ. 

ηεθάλνπ θαη Κξπνλεξίνπ, έξγν ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Σακείν πλνρήο – 

Εζληθνύο Πόξνπο. 

ύκθωλα κε ηελ ηζτύοσζα Νοκοζεζία, ε ζύλδεζε ηωλ αθηλήηωλ κε ηο δίθησο ηες 

αποτέηεσζες είλαη σποτρεωηηθή (παρ. 8, άρζρο 6 ηοσ Καλοληζκού Λεηηοσργίας Δηθηύοσ 

Αποτέηεσζες ηες ΕΤΔΑΠ). 

Πξνθεηκέλνπ ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηεο απνρέηεπζεο λα ιεηηνπξγήζεη άκεζα, ώζηε λα 

εμππεξεηήζεη ηνπο Δεκόηεο θαηά ηξόπν άξηην θαη νινθιεξσκέλν, ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 

Δήκνπ καο κεξίκλεζε ώζηε λα θαηαζθεπαζζνύλ ζπγρξόλσο κε ην δίθηπν θαη νη αγσγνί πνπ ην 

ζπλδένπλ  κε ηα αθίλεηα θαη νλνκάδνληαη «εμσηεξηθέο δηαθιαδώζεηο». Οη ζπλδέζεηο απηέο, 

μεθηλνύλ από ην «θξεάηην ειέγρνπ», ζην νπνίν ηεξκαηίδεη ην εζσηεξηθό δίθηπν ησλ αθηλήησλ 

θαη θαηαιήγνπλ ζηνλ θεληξηθό αγσγό. Σν θξεάηην ειέγρνπ θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Δήκν παξά 

ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή θαη πξνο ην εμσηεξηθό απηήο θαη απνηειεί ηκήκα ηνπ όινπ ζπζηήκαηνο 

ηεο ζύλδεζεο ηνπ αθηλήηνπ. Δηεσθρηλίδεηαη όηη θάζε αθίλεηο, είηε είλαη κολοθαηοηθία είηε 

ποισθαηοηθία, έτεη έλα θρεάηηο ειέγτοσ θαη θαηά ζσλέπεηα κία κόλο ζύλδεζε κε ηο δίθησο 

αποτέηεσζες. 

Οη ιόγνη πνπ ππαγνξεύνπλ ηελ ζύγρξνλε θαηαζθεπή ηνπ θεληξηθνύ δηθηύνπ θαη ησλ 

εμσηεξηθώλ δηαθιαδώζεσλ, είλαη πξνθαλείο: 

 Απνθεύγνπκε λα ζθάβνπκε μαλά θαη μαλά ζηνλ ίδην δξόκν, όπσο δπζηπρώο ζπκβαίλεη 

ζπλήζσο. 

 Απνθεύγεηαη ν «ηξαπκαηηζκόο» (ιόγσ αζηνρίαο ηνπ εθζθαπηηθνύ κεραλήκαηνο) ηνπ 

θεληξηθνύ αγσγνύ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζύλδεζεο, αθνύ κε ηελ  ηαπηόρξνλε, 

θαηαζθεπή ησλ εμσηεξηθώλ δηαθιαδώζεσλ θαηαζθεπάδεηαη «αλακνλή» ζε θαηάιιειν 

ζεκείν ηνπ αγσγνύ απνρέηεπζεο, δίρσο λα πξνμελνύληαη δεκηέο ζ’ απηόλ. 

 Απνθεύγνληαη νη εκθξάμεηο ζηελ ζύλδεζε, αθνύ έρεη απνδεηρζεί όηη ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ησλ εκθξάμεσλ νθείιεηαη ζην πιήζνο ησλ θαθνηερληώλ πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ 

πεξηνρή ηεο ζύλδεζεο, όηαλ απηό δελ γίλεηαη ηαπηόρξνλα κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνύ. 



 

 

Πξνθεηκέλνπ ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ λα κπνξέζεη λα θαηαζθεπάζεη ηηο εμσηεξηθέο 

δηαθιαδώζεηο, παξαθαινύκε όπσο: 

1. Πξνζθνκίζεηε ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ (Γξ. Λακπξάθε 19, 2νο όξ., Δξνζηά) 

ή 

2. Απνζηείιεηε ζην FAX 213 2140121 ή 

3. Απνζηείιεηε ζην email nika@dionysos.gr   

ΕΝΣΟ 15 εκερώλ από ηε ιήςε ηεο παξνύζεο πξόζθιεζεο, ζπκπιεξσκέλε ηε 

ζπλεκκέλε Τπεύζπλε Δήισζε, γηα θάζε αθίλεην όπνπ ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά: 

1. Σα πιήρε ζηοητεία ηοσ ηδηοθηήηε/ηδηοθηεηώλ ηνπ αθηλήηνπ θαη ε αθξηβήο δηεύζπλζή 

ηνπ 

2. Σο αθρηβές ζεκείο όπνπ επηζπκείηε λα θαηαζθεπαζζεί ην θξεάηην ειέγρνπ (δειαδή ην 

ζεκείν ζην νπνίν θαηαιήγεη ην εζσηεξηθό δίθηπν αθαζάξησλ ηνπ αθηλήηνπ ζαο). Σν 

ζεκείν απηό λα ζεκεησζεί ζην ζπλεκκέλν ζθαξίθεκα ηεο πξνζόςεσο κε εμάξηεζε 

απόζηαζεο από ην όξην ηεο ηδηνθηεζίαο. Προζοτή! ΄Όπως προαλαθέρζεθε, θάζε 

αθίλεηο, είηε είλαη κολοθαηοηθία είηε ποισθαηοηθία, έτεη έλα θρεάηηο ειέγτοσ θαη 

θαηά ζσλέπεηα κία κόλο ζύλδεζε κε ηο  δίθησο αποτέηεσζες. 

3. Σο επηζσκεηό βάζος ηνπ θξεαηίνπ ειέγρνπ. Σν ειάρηζην βάζνο ηνπ ππζκέλα ηνπ 

θξεαηίνπ ειέγρνπ από ηελ επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα είλαη 1.20 κέηξα. Τπάξρεη 

δπλαηόηεηα λα θαηαζθεπαζηεί ην θξεάηην ειέγρνπ ζε βάζνο κεγαιύηεξν θαη έσο 1.80κ 

εθόζολ απηό επηηξέπεηαη από ην βάζνο ηνπ αγσγνύ έκπξνζζελ ηνπ αθηλήηνπ θαη από 

ηπρόλ άιια εκπόδηα. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ αληαπνθξηζείηε κε ηελ ππνβνιή ηεο Τπεύζπλεο δήισζεο εληόο ηεο 

αλσηέξσ ηαζζόκελεο πξνζεζκίαο θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ θαζπζηεξήζεη ε νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ ηεο απνρέηεπζεο, ζα θαηαζθεπάζνπκε ην θξεάηην ειέγρνπ θαηά ηελ θξίζε ησλ ηερληθώλ 

καο. Είλαη πξνθαλέο όηη θαιό ζα ήηαλ γηα εζάο λα δεισζνύλ η’ αλσηέξσ αηηνύκελα ζηνηρεία, 

ώζηε ε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ ειέγρνπ λα γίλεη ζην ζεκείν πνπ ζαο εμππεξεηεί, έηζη ώζηε λα 

κελ απαηηεζεί ζηε ζπλέρεηα λα αλαπξνζαξκόζεηε ην εζσηεξηθό ζαο δίθηπν, θάηη ην νπνίν ζα 

ζεκαίλεη γηα εζάο όριεζε θαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  

Επηζεκαίλεηαη επίζεο, όηη ζην δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ απαγορεύεηαη ρεηά, βάζεη 

ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο, ε δηνρέηεπζε ησλ λεξώλ ηεο βξνρήο, θαζώο θαη ε δηνρέηεπζε λεξώλ 

πνπ πξνέξρνληαη από άληιεζε ππόγεησλ πδάησλ. Οη παξαπάλσ πξάμεηο δηώθνληαη πνηληθά. 

Επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπλεξγαζία ζαο θαη ζαο δηαβεβαηώλνπκε όηη κε ηνλ 

ηξόπν απηό ζπκβάιιεηε ζηελ άξηηα θαηαζθεπή ηνπ δηθηύνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ κειινληηθή 

νξζή ιεηηνπξγία ηνπ. 

                                                                                    

                                                    
Ο Αληηδήκαξρνο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Τπνδνκώλ, 

Υσξνηαμίαο & Πνιενδνκίαο 
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