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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται για να περιλάβει όλα τα απαιτούµενα έργα προς 
αποκατάσταση των κατολισθήσεων που έχουν πραγµατποοιηθεί σε τµήµα της οδού Εργασίας στη 
∆.Κ. Αγίου Στεφάνου. Οι κατολισθήσεις αυτές έχουν πραγµατοποιηθεί σε πρανές του δρόµου το 
οποίο ταυτόχρονα οριοθετεί την περιοχή κοίτης του παράλληλα διερχόµενου χειµάρρου. 

Για την αποκατάσταση του προβλήµατος επιλέχτηκε η κατασκευή τοίχου βαρύτητας από 
συρµατοκιβώτια, κατόπιν των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την µελέτη: «Γεωτεχνική 
µελέτη – έρευνα για αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησης» η οποία 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 248/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου. 

Όπως προαναφέρθηκε, στο µήκος όπου παρουσιάστηκε η κατολίσθηση και προκειµένου 
να εξασφαλισθεί η µακροχρόνια ευστάθεια του διαµορφωµένου πρανούς και η λειτουργικότητα της 
οδού Εργασίας, στη στέψη του πρανούς προτείνεται η κατασκευή συστήµατος αντιστήριξης τύπου 
«βαρύτητας» από συρµατοκιβώτια πληρωµένα µε λίθους. 

Η διαδικασία κατασκευής που θα ακολουθηθεί περιγράφεται παρακάτω. 

Για την κατασκευή των συρµατοκιβωτίων θα απαιτηθεί εκσκαφή στην περιοχή της 
υφιστάµενης οδού σε βάθος που θα φτάσει τα 5 m. Προκειµένου να µειωθούν οι κίνδυνοι για 
αστοχίες στο πρανές της εκσκαφής που θα προκύψει και, εφόσον δεν ληφθούν µέτρα προσωρινής 
αντιστήριξης, προτείνεται η εκσκαφή και η κατασκευή του τοίχου συρµατοκιβωτίων να γίνουν 
τµηµατικά. Συγκεκριµένα προτείνεται να χωρισθεί το συνολικό µήκος επέµβασης σε τµήµατα 
µήκους µέχρι 10 m, τα οποία θα κατασκευάζονται διαδοχικά (εκσκαφή – κατασκευή τοίχου 
συρµατοκιβωτίων – επανεπίχωση). 

Κατά την φάση κατασκευής ενδέχεται να απαιτηθούν προσωρινά έργα για την ασφαλή 
παροχέτευση χειµαρρικών και πληµµυρικών ροών, ούτως ώστε να µην δηµιουργηθούν 
προβλήµατα στα υπό κατασκευή τµήµατα του τοίχου συρµατοκιβωτίων και στην ευρύτερη περιοχή 
του εργοταξίου. Συµπληρωµατικά, και ανάλογα µε την µέθοδο κατασκευής του έργου ενδέχεται να 
απαιτηθούν αντλήσεις µε σκοπό την απαγωγή υδάτων από τις περιοχές εκσκαφής. 

Τα συρµατοκιβώτια θα είναι από γαλβανισµένο µε κράµα ψευδαργύρου - αλουµινίου 
εξάγωνο συρµατόπλεγµα διπλής πλέξης και θα πληρώνονται µε θραυστά σκύρα λατοµείου. Η 
διάταξη και οι διαστάσεις των συρµατοκιβωτίων παρουσιάζονται στο σχέδιο που συνοδεύει την 
παρούσα µελέτη. 

Το συρµατόπλεγµα θα πρέπει να κατασκευάζεται σύµφωνα µε την προδιαγραφή EN 
10223-3. Ο βρόχος του πλέγµατος θα έχει διαστάσεις 8 x 10 cm και το σύρµα διάµετρο 3,0 mm. Η 
εφελκυστική αντοχή του σύρµατος θα είναι µεταξύ 350 και 550 N/mm2. Οι ανοχές του σύρµατος θα 
είναι σύµφωνες µε την EN 10244-2. 



Οι λίθοι πλήρωσης των συρµατοκιβωτίων θα πρέπει να είναι µη πορώδεις και συµπαγείς. 
Προτεινόµενη διάµετρος µεταξύ 100 και 200 mm. Η κοκκοµετρία θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
ελαχιστοποιούνται τα κενά. 

Στην περιοχή έδρασης και επανεπίχωσης τα συρµατοκιβώτια καλύπτονται µε γεωύφασµα 
µη υφαντό, βάρους 200 g/m2. Η περιοχή τοποθέτησης παρουσιάζεται σε χαρακτηριστικές τοµές 
στα σχέδια που συνοδεύουν την µελέτη. 

Ως υλικό επενεπίχωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί το υλικό από την εκσκαφή, εφόσον 
αφαιρεθούν από αυτό λίθοι µεγαλύτεροι των 15 cm. Κατά την τοποθέτηση το υλικό επανεπίχωσης 
θα συµπυκνώνεται µε κατάλληλα µηχανικά µέσα συµπύκνωσης και διαβροχή, αν είναι απαραίτητο, 
προκειµένου να επιτευχθεί ο µέγιστος δυνατός βαθµός συµπύκνωσης. 

Για την ολοκλήρωση του έργου θα ακολουθήσουν εργασίες ανακατασκευής του 
οδοστρώµατος της οδού Εργασίας στη θέση της επέµβασης όπου περιλαµβάνεται: 

α). Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας από κοκκώδη υλικά της ΠΤΠ Ο-150 
συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ., 

β). Κατασκευή στρώσης βάσης της ΠΤΠ Ο-155 συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ, 

γ). Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων που αποτελούνται από την ασφαλτική στρώση 
βάσης πάχους 0,05µ. και την ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05µ., έτσι ώστε η τελική 
στάθµη του οδοστρώµατος να ανέλθει στην αρχική του κατάσταση. 

Τέλος, επειδή το αντιστηριζόµενο πρανές οριοθετεί την κοίτη του παράλληλα µε την οδό 
Εργασίας διερχόµενου ρέµατος, κρίνεται απαραίτητη η αντιδιαβρωτική προστασία της περιοχής 
της κοίτης κοντά στην βάση του τοίχου συρµατοκιβωτίων. Για τον λόγω αυτόν προβλέπεται η 
τοποθέτηση συρµατοκιβωτίων κοίτης (στρωµνών), τα ακριβή χαρακτηριστικά των οποίων θα 
καθορισθούν µε βάση τα χαρακτηριστικά ροής του ρέµατος. Επιπρόσθετα, η µεταβολή των 
συνθηκών ροής στην αρχή και το πέρας της περιοχής επέµβασης ενδέχεται να δηµιουργήσει 
τοπικά προβλήµατα διάβρωσης. Για τον λόγο αυτό προτείνονται περιοχές συναρµογής ανάντη και 
κατάντη της περιοχής επέµβασης µε λιθορριπή. Τα ακριβή χαρακτηριστικά των επεµβάσεων στις 
περιοχές αυτές επίσης θα καθορισθούν µε βάση τα χαρακτηριστικά ροής του ρέµατος. 

Η αξία των εργασιών µε το εργολαβικό όφελος, τις απρόβλεπτες δαπάνες και τη δαπάνη 
για αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 121.951,22 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ µε ΦΠΑ 23% είναι 
150.000,00 Ευρώ 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. 
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Φαράχ Νατζίµπ-Γεώργιος  
Πολιτικός Μηχανικός  
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Κουρουπάκη Αγγελική 
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
∆ΡΟΣΙΑ,         / 03 / 2016 
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 
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