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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
1.1 Τθηζηάκελε Καηάζηαζε θαη πλνπηηθή Παξνπζίαζε Πξνηεηλνκέλωλ Έξγωλ
Η παξνχζα Υδξαπιηθή κειέηε ζηεξίδεηαη ζηα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα πνπ ζπληάρζεθαλ γηα
ην ιφγν απηφ ζηα πιαίζηα ηεο νηθείαο Τνπνγξαθηθήο κειέηεο (2009), θαη αθνξά ζηνλ έιεγρν
πδξαπιηθήο επάξθεηαο ησλ πθηζηάκελσλ ζσιελσηψλ νρεηψλ ζε ηέζζεξηο ζέζεηο θαη
ζπγθεθξηκέλα ησλ Τερληθψλ έξγσλ Τ1, Τ2, Τ3 θαη Τ4, φπσο απεηθνλίδνληαη ζηα ζρέδηα γεληθήο
δηάηαμεο θαη νξηδνληηνγξαθίαο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα, θαη ζπλνπηηθά πεξηγξάθνληαη
παξαθάησ:
Τεχνικό 1:

Σσιελσηφο αγσγφο Σ1 δηακέηξνπ Φ800 κήθνπο 31.00 m
εγθηβσηηζκέλνο ιφγσ ηεο κηθξήο επηθάιπςεο.

θαη θιίζεο 4.55%,

Τεχνικό 2:

Σσιελσηφο αγσγφο Σ2 δηακέηξνπ Φ800 κήθνπο 17.30 m θαη θιίζεο 3.76%

Τεχνικό 3:

Σσιελσηφο αγσγφο Σ3 δηακέηξνπ Φ900 κήθνπο 10.25 m θαη θιίζεο 3.80%

Τεχνικό 4:

Σσιελσηφο αγσγφο Σ4 δηακέηξνπ Φ900 κήθνπο 12.85 m θαη θιίζεο 0.39%

Καηφπηλ ηνπ ειέγρνπ πδξαπιηθήο επάξθεηαο ησλ πθηζηάκελσλ ηερληθψλ θαη δεδνκέλνπ φηη δελ
επαξθνχλ λα παξνρεηεχζνπλ κε αζθάιεηα ηελ αληίζηνηρε πιεκκπξηθή παξνρή ζρεδηαζκνχ κε
πεξίνδν επαλαθνξάο Τ=50 έηε πνπ ππνινγίδεηαη ζηελ παξνχζα, πξνηείλνληαη επεκβάζεηο πνπ
αθνξνχλ θαηά πεξίπησζε ζε:
Τεχνικό 1:

Δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνχ δηακέηξνπ Φ800 θαη θαηαζθεπή πιεζίνλ
απηνχ ζσιελσηνχ αγσγνχ δηακέηξνπ Φ1000 θαη Φ800 κήθνπο 31.00 m θαη ίδηαο
θαηά κήθνο θιίζεο (4.55%), επίζεο εγθηβσηηζκέλνπ ιφγσ ηεο κηθξήο επηθάιπςεο.
Καηαζθεπή δπν πηεξπγφηνηρσλ πνπ πιαηζηψλνπλ θαη νινθιεξψλνπλ πξνο ηελ
πιεπξά ηεο αζθάιεηαο ην έξγν εμφδνπ ηνπ ηερληθνχ.

Τεχνικό 2:

Δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνχ δηακέηξνπ Φ800 θαη θαηαζθεπή πιεζίνλ
απηνχ ζσιελσηνχ αγσγνχ δηακέηξνπ Φ1200 θαη Φ800 κήθνπο 17.50 m θαη ίδηαο
θαηά κήθνο θιίζεο (3.76%). Καηαζθεπή πηεξπγφηνηρσλ πνπ πιαηζηψλνπλ θαη
νινθιεξψλνπλ πξνο ηελ πιεπξά ηεο αζθάιεηαο ην έξγν εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ
ηερληθνχ.

Τεχνικό 3:

Δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνχ δηακέηξνπ Φ900 θαη θαηαζθεπή πιεζίνλ
απηνχ ζσιελσηνχ αγσγνχ δηακέηξνπ Φ1000 (ν λένο Φ900 ηεο πδξαπιηθήο
κειέηεο αληηθαηαζηάζεθε κε Φ1000 ιφγσ κε χπαξμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
δηαηνκήο) θαη Φ800 κήθνπο 10.25 m θαη ίδηαο θαηά κήθνο θιίζεο (3.80%).
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Καηαζθεπή δπν πηεξπγφηνηρσλ πνπ πιαηζηψλνπλ θαη νινθιεξψλνπλ πξνο ηελ
πιεπξά ηεο αζθάιεηαο ην έξγν εμφδνπ ηνπ ηερληθνχ.
Τεχνικό 4:

Αληηθαηάζηαζε ηνπ ζσιελσηνχ αγσγνχ δηακέηξνπ Φ900 κε πιαθνζθεπή νρεηφ
δηαζηάζεσλ 2.40mx2.00m, κήθνπο 13.00 m θαη κε θαηά κήθνο θιίζε 1.40%.
Καηαζθεπή δπν πηεξπγφηνηρσλ ζηελ είζνδν θαη δπν πηεξπγφηνηρσλ ζηελ έμνδν
πνπ πιαηζηψλνπλ θαη νινθιεξψλνπλ πξνο ηελ πιεπξά ηεο αζθάιεηαο ην έξγν
εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ ηερληθνχ. Καηαζθεπή εγθάξζηνπ ηνηρίνπ (θνξσλίδα κε
ζηάζκε ζηέςεο +287,80) επί ηνπ νξζνγσληθνχ αγσγνχ πνπ ζπλδπάδεηαη
πςνκεηξηθά κε ηνπο πηεξπγφηνηρνπο ηνπ έξγνπ εηζφδνπ απμάλνληαο ην παξαπάλσ
freeboard ζε παξαπάλσ απφ 2.00m.

Με ηνπο πξνηεηλφκελνπο αγσγνχο παξνρεηεχνληαη νη παξνρέο ζρεδηαζκνχ κε ηξφπν
ειεγρφκελν θαη αζθαιή. Επηπιένλ ε πξφηαζε ησλ έξγσλ ζπλνδεχεηαη απφ επεκβάζεηο κηθξήο
θιίκαθαο δηάλνημεο-εθβάζπλζεο ηεο θνίηεο αλάληε θαη θαηάληε θαη ε θαηαζθεπή πηεξπγφηνηρσλ
ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ηφζν ε θαζνδήγεζε πξνο ην ηερληθφ φζν θαη ε απνκάθξπλζε ηεο
ζπιιερζείζαο απνξξνήο απφ απηφ.
Ιδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηερληθνχ Τ1 επηζεκαίλεηαη φηη ε ζρεηηθή επέκβαζε κε θαηαζθεπή
εηδηθνχ έξγνπ εμφδνπ (πηεξπγφηνηρνη θαη επέλδπζε θνίηεο κε ζηξψκλεο) πξνζηαηεχεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ έξγνπ ζηελ έμνδν ηνπ ηερληθνχ θαη ηε δηεξρφκελε
θπθινθνξία.
Δπηζεκαίλεηαη όηη θαηά ην ζρεδηαζκό ηωλ λέωλ έξγωλ έγηλε πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζνύλ
ηα πθηζηάκελα έξγα, έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ ζε ζπλδπαζκό κε ηα πξνηεηλόκελα. Ο
ξόινο δειαδή ηωλ λέωλ έξγωλ είλαη ζπκπιεξωκαηηθόο ηωλ πθηζηάκελωλ.
Ωο βαζηθή επηδίωμε ζρεδηαζκνύ, απηό θαηέζηε δπλαηό κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο ηωλ
Σερληθώλ Σ1, Σ2 θαη Σ3. ηελ πεξίπηωζε ηνπ Σερληθνύ Σ4, ρξεηάδεηαη λα αληηθαηαζηαζεί
ν πθηζηάκελνο ζωιελωηόο νρεηόο κε πιαθνζθεπή αγωγό δηαζη. 2.40m*2.00m,
δεδνκέλνπ όηη θαη ζήκεξα δελ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά. Ελδεηθηηθά ζεκεηψλεηαη φηη
ιεηηνπξγψληαο κε πιήξε δηαηνκή παξνρεηεχεη κφιηο 1m3/s, απφ ηα 12.6 m3/s πνπ ππνινγίδεηαη
φηη είλαη ε πιεκκπξηθή αηρκή ζρεδηαζκνχ ζηε ζέζε απηή γηα Τ=50 έηε.
Επηζεκαίλεηαη φηη θχξην ζηνηρείν πδξαπιηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ πξνηεηλνκέλσλ ηερληθψλ
δηάβαζεο απνηειεί ε αληίζηνηρε πιεκκπξηθή παξνρή ζρεδηαζκνχ (Τ=50 έηε).
Ο φγθνο ησλ θεξηψλ πνπ αλακέλεηαη λα ζσξεπζεί δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζηε δηαζηαζηνιφγεζε
ησλ εμεηαδφκελσλ ηερληθψλ δηάβαζεο, ζεσξψληαο σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο, ηε ζσζηή ζπληήξεζή ηνπο.
Με βάζε ηηο πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο κπνξεί λα ζεκεησζεί φηη, ηα έξγα πνπ πξνηείλνληαη ζηα
πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ιεηηνπξγηθά θαη πεξηβαιινληηθά απνδεθηά απφ ηελ άπνςε
φηη εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα ησλ πθηζηάκελσλ θαη πξνβιεπφκελσλ ππνδνκψλ θαη
ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ην δπλαηφ πιηθά θηιηθά ζην πεξηβάιινλ.
Θα πξέπεη ηέινο λα ζεκεησζεί φηη είλαη αλαγθαίν ηα εμεηαδφκελα έξγα λα εληαρζνχλ ζε έλα
ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ έξγσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη αζθαινχο απνρέηεπζεο ησλ
νκβξίσλ πδάησλ ησλ θιάδσλ επί ησλ νπνίσλ πθίζηαληαη, ψζηε λα πξνζνκνησζνχλ θαη
κειεηεζνχλ κε ιεπηνκέξεηα νη πδξαπιηθέο ζπλζήθεο ησλ πδαηνξεπκάησλ ζε επαξθέο κήθνο
αλάληε θαη θαηάληε ηνπ θάζε ηερληθνχ δηάβαζεο.
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Οη ζέζεηο ησλ εμεηαδφκελσλ ηερληθψλ θαζψο θαη νη πξνηεηλφκελεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο
επεκβάζεηο έξγσλ, παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα γεληθήο δηάηαμεο θαη νξηδνληηνγξαθίαο, θαη ζηα
ινηπά ηερληθά ζρέδηα (κεθνηνκψλ θαη δηαηνκψλ) ηεο κειέηεο.
Αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ θαηά πεξίπησζε εμεηαδφκελνπ ηερληθνχ
έξγνπ:

1.2 Πεξηγξαθή Πξνηεηλνκέλωλ Έξγωλ
1.2.1

Σερληθό Έξγν Σ1

Οη πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο ζην Τερληθφ Έξγν Τ1 ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο:


Δηαηήξεζε πθηζηάκελνπ ζσιελσηνχ νρεηνχ Σ1 δηακέηξνπ Φ800

 Καηαζθεπή λέσλ ζσιελσηψλ νρεηψλ δηακέηξνπ Φ1000 θαη Φ800 κήθνπο 31,00m, απφ
ηζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.
 Εγθηβσηηζκφο λέσλ αγσγψλ ζε ζηξψζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο C16/20, S500s
πάρνπο 0,20 cm εμαηηίαο ηεο κηθξήο επηθάιπςεο. Η ειεχζεξε (δεμηά) πιεπξά ηεο ζηξψζεο
εγθηβσηηζκνχ κνλψλεηαη κε δηπιή επάιεηςε αζθαιηηθνχ πιηθνχ.
 Σπκπιήξσζε πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ ζπγθέληξσζεο ζηελ είζνδν ηνπ αγσγνχ Σ1 (Φ800),
πξνο ηελ πιεπξά ησλ λέσλ αγσγψλ ψζηε λα ιεηηνπξγεί εληαία γηα ηε ζπιινγή ησλ πδάησλ
θαη ηελ παξνρέηεπζε ηνπο ζηνπο ηξεηο αγσγνχο. Γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο ησλ αγσγψλ ζα απαηηεζεί θαζαίξεζε ηνπ ελδηάκεζνπ (θνηλνχ) ηνηρείνπ ηνπ
θξεαηίνπ, φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Η ζπκπιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ
ζπγθέληξσζεο γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν φκνην κε ην ήδε θαηαζθεπαζκέλν. Μφλε δηαθνξά
απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν ππζκέλαο ηνπ λένπ θξεαηίνπ πξνο ηελ πιεπξά ηνπ Σ1Ν
θαηαζθεπάδεηαη 20 cm θάησ απφ ηνλ ππζκέλα ηνπ αγσγνχ ψζηε λα ζπγθξαηείηαη ην
ιεπηφθνθθν πιηθφ ή άιια θεξηά κηθξήο δηακέηξνπ. Τν λέν θξεάηην ζπγθέληξσζεο κεηά ηελ
επέθηαζε ηνπ θαηά 1,55 m-1,70 m έρεη ηειηθέο δηαζηάζεηο 3,75mx1,70m θαη χςνο 1,50m ζην
ηκήκα επέθηαζεο.
Η εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηκήκαηνο επέθηαζεο ηνπ θξεαηίνπ
ζπγθέληξσζεο κνλψλεηαη κε δηπιή επάιεηςε αζθαιηηθνχ πιηθνχ.
 Τα λέα έξγα πνπ αθνξνχλ ζηε ζηξψζε εγθηβσηηζκνχ ησλ αγσγψλ θαη ζηελ επέθηαζε
ηνπ θξεαηίνπ ζπγθέληξσζεο εδξάδνληαη ζε ζηξψζε άνπινπ ζθπξνδέκαηνο C12/15, πάρνπο
0,15 m.
 Δηάλνημε θαη εθβάζπλζε ηεο θνίηεο ζε κήθνο 5,00 m αλάληε θαη πεξίπνπ 5,00 m θαηάληε
ησλ λέσλ αγσγψλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε είζνδνο ηεο απνξξνήο ζην θξεάηην
ζπγθέληξσζεο θαη απφ εθεί ζηνπο αγσγνχο ηνπ Τερληθνχ Τ1, θη επηπιένλ ε έμνδνο ηεο
ζπιιερζείζαο απνξξνήο πξνο θαηάληε. Τν ηκήκα ηεο θνίηεο θαηάληε ησλ αγσγψλ
πξνζηαηεχεηαη ζε κήθνο 5,00 m κε επέλδπζε κε ζηξψκλεο. Τν έξγν εμφδνπ πιαηζηψλεηαη
θαηάιιεια απφ πηεξπγφηνηρνπο, πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C20/25,
S500s φπσο απεηθνλίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, παξέρνληαο πξνζηαζία ζηε ιεηηνπξγία
ηνπ παξαπιεχξσο πθηζηάκελνπ νδηθνχ έξγνπ (ζηε ζέζε εμφδνπ ηνπ ηερληθνχ) θαη ηε
δηεξρφκελε θπθινθνξία.
1.2.2

Σερληθό Έξγν Σ2

Οη πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο ζην Τερληθφ Έξγν Τ2 ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο:


Δηαηήξεζε πθηζηάκελνπ ζσιελσηνχ νρεηνχ Σ2 δηακέηξνπ Φ800

 Καηαζθεπή λέσλ ζσιελσηψλ νρεηψλ δηακέηξνπ Φ1200 θαη Φ800 κήθνπο 17,50m, απφ
ηζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.
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 Έδξαζε λέσλ αγσγψλ ζε ππφζηξσκα απφ άνπιν ζθπξφδεκα C12/15. Τν πιάηνο ηνπ
ζθάκκαηνο πξνβιέπεηαη ζε 2,0m. Μέρξη ηε ζηξψζε βάζεο–ππφβαζεο ηεο νδνχ πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ απνθαηάζηαζε νδνζηξσζίαο ζπλνιηθνχ πάρνπο 0,40m, φπσο
παξνπζηάδεηαη ζηα ζρέδηα ηππηθψλ δηαηνκψλ ηεο παξνχζαο, ν αγσγφο εγθηβσηίδεηαη κε
ζθπξφδεκα αλ ην πάρνο επηθάιπςήο ηνπ κεηψλεηαη θάησ ησλ 0,50κ. ελψ αλ ην πάρνο
επηθάιπςήο ηνπ είλαη άλσ ησλ 0,50κ. εγθηβσηίδεηαη ζε ζηξψζε ζπκππθλσκέλνπ
δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ ακκνράιηθνπ ιαηνκείνπ.
 Καηάιιειε δηακφξθσζε κε δηάλνημε-εθβάζπλζε ηεο θνίηεο θαζψο θαη επέλδπζε κε
ζηξψκλεο ζε κήθνο 10,00 m αλάληε θαη πεξίπνπ 8,00 m θαηάληε ησλ λέσλ αγσγψλ, ψζηε
λα δηεπθνιχλεηαη ε είζνδνο ηεο απνξξνήο ζηνπο αγσγνχο ηνπ Τερληθνχ Τ2, θαη επηπιένλ ε
έμνδνο ηεο ζπιιερζείζαο απνξξνήο πξνο θαηάληε. Τα έξγα εηζφδνπ θαη εμφδνπ
πιαηζηψλνληαη θαηάιιεια απφ πηεξπγφηνηρνπο, πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα C20/25, S500s φπσο απεηθνλίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Με ηελ
πξνηεηλφκελε ράξαμε ηνπ λένπ αγσγνχ Σ2Ν δηακέηξνπ Φ1200 κπνξεί λα δηαηεξεζεί ην
δέληξν πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνχ Σ2, εθφζνλ ηνχην απαηηεζεί απφ
ηηο αληίζηνηρεο πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο.
1.2.3

Σερληθό Έξγν Σ3

Οη πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο ζην Τερληθφ Έξγν Τ3 ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο:


Δηαηήξεζε πθηζηάκελνπ ζσιελσηνχ νρεηνχ Σ3 δηακέηξνπ Φ900.

 Καηαζθεπή λέσλ ζσιελσηψλ νρεηψλ δηακέηξνπ Φ1000 θαη Φ800 κήθνπο 10,25m, απφ
ηζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.
 Έδξαζε λέσλ αγσγψλ ζε ππφζηξσκα απφ άνπιν ζθπξφδεκα C12/15. Τν πιάηνο ηνπ
ζθάκκαηνο πξνβιέπεηαη ζε 1,90m. Μέρξη ηε ζηξψζε βάζεο–ππφβαζεο ηεο νδνχ πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ απνθαηάζηαζε νδνζηξσζίαο ζπλνιηθνχ πάρνπο 0,40m, φπσο
παξνπζηάδεηαη ζηα ζρέδηα ηππηθψλ δηαηνκψλ ηεο παξνχζαο, ν αγσγφο εγθηβσηίδεηαη κε
ζθπξφδεκα αλ ην πάρνο επηθάιπςήο ηνπ κεηψλεηαη θάησ ησλ 0,50κ. ελψ αλ ην πάρνο
επηθάιπςήο ηνπ είλαη άλσ ησλ 0,50κ. εγθηβσηίδεηαη ζε ζηξψζε ζπκππθλσκέλνπ
δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ ακκνράιηθνπ ιαηνκείνπ.
 Καηάιιειε δηακφξθσζε κε δηάλνημε θαη εθβάζπλζε ζηελ είζνδν ηνπ αγσγνχ κε εθζθαθή
ηνπ βξαρψδνπο ππνβάζξνπ ζε επηθάλεηα 2,40mx1,00m θαη βάζνο 1,60 m πεξίπνπ (ζηάζκε
ππζκέλα +339,36m) θαη ζχλδεζε κε ην ήδε δηακνξθσκέλν θξεάηην ζηελ είζνδν ηνπ
πθηζηάκελνπ αγσγνχ Σ3.
 Καηάιιειε δηακφξθσζε κε δηάλνημε-εθβάζπλζε ηεο θνίηεο θαζψο θαη επέλδπζή ηεο κε
ζηξψκλεο ζε κήθνο 19,00 m θαηάληε ησλ λέσλ αγσγψλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε έμνδνο
ηεο ζπιιερζείζαο απνξξνήο πξνο θαηάληε. Τν έξγν εμφδνπ πιαηζηψλεηαη θαηάιιεια απφ
πηεξπγφηνηρνπο, πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C20/25, S500s φπσο
απεηθνλίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.
1.2.4

Σερληθό Έξγν Σ4

Οη πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο ζην Τερληθφ Έξγν Τ4 ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο:


Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ ζσιελσηνχ νρεηνχ Σ4 δηακέηξνπ Φ900.

 Καηαζθεπή λένπ πιαθνζθεπή νρεηνχ (Ο4) δηαζηάζεσλ 2,40mx2,00m κήθνπο 13,00m,
απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C20/25, S500s. Τν πιάηνο ηνηρίσλ ηνπ αγσγνχ ζα είλαη 30cm
ελψ ε θιίζε ηνπ ππζκέλα 1,4%. Σηε βάζε ηεο θιεηζηήο δηαηνκήο νξζνγσληθνχ ηχπνπ
πξνβιέπεηαη ζηξψζε εμνκάιπλζεο απφ άνπιν ζθπξφδεκα C12/15, πάρνπο 15cm θαη
ζηξψζε εμπγίαλζεο απφ ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκηθήο πξνέιεπζεο πάρνπο 30cm. Σε φιε ηελ
πεξίκεηξν εζσηεξηθά ηνπ νξζνγσληθνχ νρεηνχ ζα δηαζηξσζεί επίρξηζκα παηεηφ πάρνπο
2,0εθ. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θιεηζηήο δηαηνκήο νξζνγσληθνχ ηχπνπ απφ ηελ πγξαζία
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πξνβιέπεηαη ε κφλσζε ηεο εμσηεξηθήο πιεπξάο ησλ πιεπξηθψλ ηνηρίσλ κε δηπιή αζθαιηηθή
επάιεηςε.
 Καζφιν ην κήθνο ηνπ εμεηαδφκελνπ ηκήκαηνο απαηηείηαη απνθαηάζηαζε νδνζηξσζίαο
ηεο ππεξθείκελεο νδνχ.
 Καηάιιειε δηακφξθσζε κε εθβάζπλζε ηεο θνίηεο κεηαμχ ησλ Φ.Θ. 0+071.9 θαη 0+077,
δει. ζε κήθνο 5,10 m αλάληε ηνπ λένπ αγσγνχ θαη επέλδπζε ηνπ ππζκέλα (πιάηνπο 2,404,90m) κε ζηξψκλεο δηαζηάζεσλ 2,00mx1,00mx0,30m, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε είζνδνο
ηεο πιεκκπξηθήο απνξξνήο ζηνλ νρεηφ. Επίζεο, γηα ηελ απνθπγή απφπιπζεο ηνπ
ιεπηφθνθθνπ πιηθνχ πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε γεσπθάζκαηνο (κε πθαληφ ησλ 300 gr/m2)
θάησ απφ ηηο ζηξψκλεο. Επηπιένλ κεηαμχ ησλ Φ.Θ. 0+077 θαη 0+082 γίλεηαη δηακφξθσζε
γηα ηε ζχλδεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζηε Φ.Θ. 0+082 ππζκέλα κε ηελ πξνηεηλφκελε πςνκεηξηθά
ζέζε ζηε Φ.Θ. 0+077. Επηζεκαίλεηαη φηη κε ηε δηακφξθσζε εγθάξζηνπ ηνηρείνπ (θνξσλίδα)
κε ζηάζκε ζηέςεο +287,80 ζην άλσ κέξνο ηεο πιάθαο ηνπ νξζνγσληθνχ αγσγνχ, ζηε ζέζε
εηζφδνπ απηνχ, πνπ ζπλδπάδεηαη πςνκεηξηθά κε ηνπο πηεξπγφηνηρνπο ηνπ έξγνπ εηζφδνπ,
πξνθχπηεη επαξθέζηαην ειεχζεξν πεξηζψξην (freeboard, ηεο ηάμεο ησλ 2,00 m θαη πιένλ)
εμαζθαιίδνληαο απμεκέλε πξνζηαζία ζηε δηεξρφκελε θπθινθνξία.
 Καηάιιειε δηακφξθσζε κε εθβάζπλζε ηεο θνίηεο ζε κήθνο 4,00 m πεξίπνπ θαηάληε ηνπ
λένπ αγσγνχ θαη επέλδπζε ηνπ ππζκέλα (πιάηνπο 2,40-3,00m) κε ζηξψκλεο δηαζηάζεσλ
2,00mx1,00mx0,30m, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε έμνδνο ηεο ζπιιερζείζαο απνξξνήο πξνο
θαηάληε. Επίζεο, γηα ηελ απνθπγή απφπιπζεο ηνπ ιεπηφθνθθνπ πιηθνχ πξνβιέπεηαη ε
ηνπνζέηεζε γεσπθάζκαηνο (κε πθαληφ ησλ 300 gr/m2) θάησ απφ ηηο ζηξψκλεο.

1.2.5 Γεληθέο Παξαηεξήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
1. Σρεηηθά κε ηνλ εγθηβσηηζκφ ησλ αγσγψλ ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:
 Αλ ζχκθσλα κε ηελ πςνκεηξηθή ράξαμε, ην πάρνο επηθάιπςεο ηνπ αγσγνχ κέρξη ηελ
απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ είλαη κεγαιχηεξν ησλ 0,50κ., ν αγσγφο ζα εγθηβσηίδεηαη ζε
ζηξψζε ζπκππθλσκέλνπ δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ ακκνράιηθνπ ιαηνκείνπ.
 Σηα ηκήκαηα ηεο νδνχ πνπ ην πάρνο επηθάιπςεο ηνπ αγσγνχ κεηψλεηαη θάησ ησλ 0,50κ. ν
αγσγφο εγθηβσηίδεηαη ζε ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο θαη ζα ηνπνζεηείηαη δνκηθφ πιέγκα.
 Σηα ηκήκαηα αγσγνχ εθηφο νδνζηξψκαηνο, ν αγσγφο ζα εγθηβσηίδεηαη κε δηαβαζκηζκέλν
ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ κέρξη 0,30κ. πάλσ απφ ην εμσξξάρην θαη κέρξη ην θπζηθφ
έδαθνο ζα επηρψλεηαη κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ.
2. Η επέλδπζε ηνπ ππζκέλα ηεο θνίηεο ζα γίλεη κε εξγνζηαζηαθά πξνθαηαζθεπαζκέλεο
ζηξψκλεο δηαζηάζεσλ 2,00mx1,00mx0,30m, αιιά ζε ζεκεία πξνζαξκνγήο κε ην θπζηθφ
έδαθνο, φπνπ ην χςνο είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0,30m ζα ηνπνζεηεζνχλ ζπξκαηνθηβψηηα.
3. Σηα έξγα εηζφδνπ πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζζεί αλαβαζκφο κε ηηο ζηξψκλεο 1,00κ.-2,00κ.,
πξηλ ηελ είζνδν ζηνλ αγσγφ, ζε φιν ην πιάηνο ηεο επέλδπζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξαηεζεί
πνζφηεηα θεξηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αγσγνχ.
4. Σηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ππάξρνπλ ηα άξζξα ‘Μνλφπιεπξα ραιχβδηλα ζηεζαία
αζθαιείαο’ θαη ‘Πηλαθίδεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ’. Απηά ζα ηνπνζεηεζνχλ κφληκα ζην έξγν ζην
Τερληθφ Έξγν 4, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηελ νξηδνληηνγξαθία ηνπ Τερληθνχ έξγνπ 4, γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ δηεξρφκελσλ πεδψλ θαη απηνθηλήησλ.

1.3 Πξόγξακκα Καηαζθεπήο Πξνηεηλόκελωλ Έξγωλ
Τα πξνηεηλφκελα έξγα ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ κε θνξά απφ ηα θαηάληε πξνο ηα αλάληε,
ψζηε λα είλαη εμαζθαιηζκέλε ε απξφζθνπηε δηνρέηεπζε ηεο απνξξνήο πξνο ηνλ θαηάληε
πδξαπιηθά επαξθή απνδέθηε.
Τέινο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεηαη λα
γίλεη ζε πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο είλαη ειάρηζηε ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο πιεκκπξηθψλ
θαηλνκέλσλ (π.ρ. πεξίνδνο Μαΐνπ – Σεπηεκβξίνπ).
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Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο
απηέο ηξνπνπνηεζνχλ θαη ζα ηζρχνπλ θαη κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, θαλνληζκνχο & Π.Δ. γηα
έξγα Ο.Τ.Α. θαζψο θαη ηελ κειέηε κε αξηζκφ Α.Μ. 7/2016Τ.Υ., ηα ηεχρε πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ
θαζψο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Υπεξεζίαο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ν αλάδνρνο ηνπ ελ ιόγω έξγνπ νθείιεη λα ηεξήζεη πηζηά ηνπο
πεξηβαιινληηθνύο όξνπο θαη απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ κε αξηζκό
63027/3568/08-09-2017 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. Φ3548/87/20-02-2014 Απόθαζεο
Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ όξωλ (ΑΔΠΟ) ωο πξνο ηα έξγα Σ1-Σ2-Σ3-Σ4 θαη ελζωκάηωζε
ηεο έγθξηζεο επέκβαζεο γηα ην έξγν «Αληηπιεκκπξηθά έξγα ζην Γήκν Πεληέιεο» ηνπ
Σπληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Αηηηθήο, Δ/λζε Πεξηβαιινληηθνχ θαη Φσξηθνχ
Σρεδηαζκνχ.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ έρεη ζπλαθζεί ε απφ 26-6-2017 Πξνγξακκαηηθή Σχκβαζε κεηαμχ
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηνπ Δήκνπ Πεληέιεο.
Η θαηαζθεπή έξγνπ πεξηέρεηαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Δήκνπ θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
έηνπο 2018 κε Κ.Α. 25-7312.010 θαη 25-7312.011.
Η δαπάλε ησλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 232.000,00€ ζπκπεξ. Φ.Π.Α. θαη ζα
ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα πνζφ 200.000,00€ κε Κ.Α. 25-7312.010 θαη
απφ Ιδίνπο Πφξνπο ηνπ Δήκνπ κε πνζφ 32.000,00€ κε Κ.Α. 25-7312.011.
Η αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί εθηειέζεσο Δεκνηηθψλ
θαη Κνηλνηηθψλ έξγσλ δει. ην Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α/06), ην Ν. 1418/84, ην Π.Δ. 609/85, ην Π.Δ.
171/87, ην Ν. 3669/2008 θαη εηδηθφηεξα ηνλ Ν.4412/2016 θαη ηηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ
δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο.

O πληάμαο Μεραληθόο

Ο Πξνϊζηάκελνο Γ/λζεο Σ. Τ.
Γήκνπ Πεληέιεο

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ Δ.
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