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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα πληµµυρικά 
φαινόµενα της Λεωφ ∆ροσιάς – Σταµάτας, στο τµήµα της µεταξύ των οδών Τραπεζούντος και 25ης 
Μαρτίου, µετά από έντονες βροχοπτώσεις. 

Στην εν λόγω περιοχή υπάρχει τοπικό δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων υδάτων που 
αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Φρεάτια υδροσυλλογής οµβρίων παρά το κράσπεδο της οδού στο τµήµα µεταξύ των οδών 
Τραπεζούντος και 25ης Μαρτίου. 

2. Αγωγός Φ500 που δέχεται τα όµβρια ύδατα από τα φρεάτια υδροσυλλογής και τα οδηγεί σε 
ορθογωνικό αγωγό. 

3. Ορθογωνικός αγωγός διαστάσεων περίπου 1,20µ. Χ 0,80-1,00µ. που δέχεται τα όµβρια του 
αγωγού Φ500. Το µήκος του ορθογωνικού αγωγού είναι περίπου 45µ. και εκτείνεται κάτω από 
το πεζοδρόµιο της οδού στο τµήµα της προς την οδό 25ης Μαρτίου. 

4. ∆ίκτυο αγωγών Φ600, Φ500 και Φ300 µέσω των οποίων διοχετεύονται τα όµβρια από τον 
ορθογωνικό αγωγό σε ανοικτό κανάλι διαστάσεων περίπου 1,15µ. Χ 1,15µ., εντός 
παρακείµενης ιδιοκτησίας. 

Το ανωτέρω σύστηµα αποχέτευσης δεν είναι επαρκές καθώς σε περιόδους έντονων 
βροχοπτώσεων παρατηρούνται πληµµυρικά φαινόµενα στο συγκεκριµένο τµήµα της Λ. ∆ροσιάς 
Σταµάτας. 

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος προτείνονται τα εξής: 

Α. Επέκταση του ορθογωνικού αγωγού κάτω από το πεζοδρόµιο περίπου µέχρι τη 
συµβολή µε την οδό Τραπεζούντος. Ο ορθογωνικός αγωγός θα είναι διαστάσεων περίπου 1,20µ. 
Χ 0,75µ. µήκους περίπου 120µ. και θα συνδεθεί στον υφιστάµενο ορθογωνικό αγωγό. 

Β. Κατασκευή διπλών φρεατίων υδροσυλλογής που θα διοχετεύουν τα όµβρια στον 
ορθογωνικό αγωγό µέσω τσιµεντοσωλήνων Φ400. 

Γ. Ενίσχυση της παροχετευτικότητας του ορθογωνικού αγωγού προς το ανοικτό κανάλι 
αποχέτευσης οµβρίων µε την κατασκευή νέου τσιµεντοσωλήνα Φ600. Ο αγωγός Φ600 θα είναι 
περίπου 15µ. 

Για την ολοκλήρωση του όλου έργου θα απαιτηθούν οι ακόλουθες κύριες εργασίες: 

 

Α. Για τη κατασκευή του ορθογωνικού αγωγού: 

Α1. Αποξήλωση της πλακόστρωσης και των καρασπεδόρειθρων του πεζοδροµίου στην 
περιοχή του έργου. 

Α2. Εκσκαφή σε κατάλληλο βάθος του ορύγµατος για την τοποθέτηση του ορθογωνικού 
αγωγού. 

Α3. Κατασκευή εξοµαλυντικής στρώσης σκυροδέµατος C12/15 πάχους 10 εκ. 



Α4. Τοποθέτηση ξυλοτύπων. 

Α5. Κατασκευή του ορθογωνικού αγωγού από σκυρόδεµα C20/25 οπλισµένο µε χάλυβα 
κατηγορίας Β500C. O αγωγός θα είναι διαστάσεων περίπου 1,20µ. Χ 0,75µ. µήκους περίπου 
120µ. Ο πυθµένας του αγωγού θα είναι πάχους 0,30µ, η οροφή του πάχους 0,25µ. και τα 
τοιχώµατα πάχους 0,25µ. Σε όλο το µήκος της οροφής του αγωγού θα υπάρχουν θυρίδες 
επίσκεψης ανά 6µ. (από κέντρο σε κέντρο) ανοίγµατος 0,80µ Χ 0,80µ. που θα καλύπτονται µε 
καλύµµατα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας D400 κατά EN124. Ο αγωγός θα 
κατασκευάζεται σε τµήµατα των 12µ. µεταξύ των οποίων θα υπάρχει αρµός διαστολής 3εκ. 

Α6. Σύνδεση του ορθογωνικού αγωγού µε τον υφιστάµενο αγωγό. 

Α7. Μόνωση του αγωγού µε διπλή ασφαλτική επάλειψη εξωτερικά, καθώς και εργασίες 
στεγάνωσης και σφράγισης των αρµών διαστολής. 

Α8. Επίχωση των ορυγµάτων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου της ΠΤΠ 
Ο-150. 

Α9. Αποκατάσταση της επίστρωσης του πεζοδροµίου µε τσιµέντινες πλάκες διαστάσεων 
50Χ50εκ. Στις θέσεις του πεζοδροµίου όπου δεν έχει κατασκευασθεί αγωγός οι πλάκες 
πεζοδροµίου θα εδράζονται σε σκυρόδεµα πάχους 10εκ. κατηγορίας C16/20 οπλισµένο µε δοµικό 
πλέγµα Τ196. 

A10. Εργασίες για τον καθαρισµό του υφιστάµενου ορθογωνικού αγωγού από 
συσσωρευµένα φερτά υλικά. 

 

Β. Για την κατασκευή των φρεατίων υδροσυλλογής: 

Β1. Αποξήλωση καρασπεδόρειθρων στις θέσεις που θα κατασκευαστούν τα φρεάτια. 

Β2. Εκσκαφές στο κατάλληλο βάθος. 

Β3. Τοποθέτηση των ξυλοτύπων. 

Β4. Σκυροδέτηση µε σκυρόδεµα C20/25 οπλισµένο µε χάλυβα κατηγορίας B500C, όπως 
φαίνεται στα σχέδια. 

Β5. Σύνδεση των φρεατίων υδροσυλλογής µε τον ορθογωνικό αγωγό µέσω 
τσιµεντοσωλήνων Φ400 

Β5. Τοποθέτηση των εσχαρών υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο. 

Β6. Τα φρεάτια υδροσυλλογής, µπορεί να είναι προκατασκευασµένα ή ένχυτα και η 
κατασκευή τους γίνεται σύµφωνα µε την περιγραφή του τιµολογίου της µελέτης και του ανάλογου 
άρθρου της ΕΤΕΠ. 

Β7. Αποκατάσταση των κρασπεδόρειθρων του πεζοδροµίου, µε χρήση 
προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής πλάτους 0,15µ. 
και ύψους 0,30µ. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340. 

Β8. Αποκατάσταση της στρώσης οδοστρωσίας στις θέσεις των τοµών µε ασφαλτικές 
στρώσεις ή µε σκυρόδεµα ανάλογα µε την υφιστάµενη κατάσταση. Συγκεκριµένα: 

1. Κατασκευάζεται στρώση υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου 
πάχους 0,10 m, 
2. Κατασκευάζεται στρώση βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου 
πάχους 0,10 m, 
3. ∆ιαστρώνεται ασφαλτική προεπάλειψη, 
4. Κατασκευάζεται ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε 
µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm 
5. Κατασκευάζεται ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο εν 
θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm µε την αντίστοιχη ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη. 

 



 Γ. Για την κατασκευή του τσιµεντοσωλήνα Φ600: 

Γ1. Αποξήλωση της πλακόστρωσης στη θέση κατασκευής του αγωγού. 

Γ2. Εκσκαφή σε κατάλληλο βάθος του ορύγµατος για την τοποθέτηση του αγωγού. Το 
πλάτος του ορύγµατος θα είναι 1,45µ. 

Γ3. Εγκιβωτισµός του αγωγού Φ600 σε σκυρόδεµα C12/15, πάχους 0,10µ. κάτω από τον 
πυθµένα του αγωγού και 0,15µ. πάνω από την άντυγά του, για την προστασία του, όπως φαίνεται 
στο σχέδιο τυπικής διατοµής του αγωγού. Η άνω στρώση του σκυροδέµατος θα είναι οπλισµένη µε 
δοµικό πλέγµα Τ196. 

Γ4. Αποκατάσταση της πλακόστρωσης στις θέσεις εκσκαφής. 

 

Η αξία των εργασιών µε το εργολαβικό όφελος, τις απρόβλεπτες δαπάνες και τη δαπάνη 
για αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 145.000,00 Ευρώ µε ΦΠΑ 23% και θα καλυφθεί από 
πόρους του ∆ήµου. 

Το έργο θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1418/84 των Π.∆. 609/85 & 
171/87, 368/94 του Ν. 2229/94, Ν. 2940/01, Ν. 3263/04, Ν. 3669/08 καθώς και τις εντολές της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
 
 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
    / 07 / 2015 

 
 
 
 

Φαράχ Νατζίµπ-Γεώργιος  
Πολιτικός Μηχανικός  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
    / 07 / 2015 

 
 
 
 

Κουρουπάκη Αγγελική 
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
∆ΡΟΣΙΑ,         / 07 / 2015 
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

 
 
 

Αγγελίνα Άννα 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 
 

   

 
 
 


