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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 

Η παρούσα µελέτη προβλέπει την κατασκευή αγωγού οµβρίων υδάτων, φρεατίων 

υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης σε δηµοτικές οδού του οικισµού Σαρδηνίων , ώστε να 

αντιµετωπιστούν πληµµυρικά φαινόµενα.  

Για την αντιπληµµυρική θωράκιση της περιοχής, θα τοποθετηθούν φρεάτια 

υδροσυλλογής  σε σηµεία πίσω από το κοινοτικό ιατρείο,  επίσης κατά µήκος του δρόµου από 

το Γυµνάσιο Σαρδηνίων έως το ∆ηµοτικό Σαρδηνίων και στην κάθετη προς αυτή οδό (περίπου 

30 µ  από τη κεντρική διασταύρωση).  Επιπλέον θα τοποθετηθούν φρεάτια υδροσυλλογής από 

την πλευρά που βρίσκεται το ∆ηµοτικό Σχολείο Σαρδηνίων .  

 

Για την κατασκευή των αγωγών θα χρησιµοποιηθούν τσιµεντοσωλήνες κλάσεως 

αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 1916 διατοµής Φ 800,600,400 , όπως φαίνεται στην οριζοντιογραφία 

της µελέτης. Θα τοποθετηθούν κατά µήκος του άξονα των δρόµων από τους οποίους 

διέρχονται, ή παραπλεύρως αυτού σε περιπτώσεις που στον άξονα υπάρχουν άλλα υπόγεια 

δίκτυα. 

Το πλάτος των ορυγµάτων των αγωγών οµβρίων θα εξαρτάται από την εξωτερική διάµετρο του 

αγωγού, το πλάτος του δρόµου, καθώς και από τη θέση των πιθανών υφιστάµενων υπόγειων 

δικτύων 

Για αγωγούς Φ800, το πλάτος του ορύγµατος θα ισούται µε την εξωτερική διάµετρο του αγωγού 

αυξηµένη κατά 0,30m, ώστε να υπάρχει ικανό περιθώριο για την εκτέλεση των συνδέσεων και 

την κατασκευή των τύπων εγκιβωτισµού σε σκυρόδεµα.  

 
Τα ορύγµατα θα κατασκευαστούν µε κατακόρυφα πρανή και δεν αναµένεται να απαιτηθούν 

εκτεταµένες αντιστηρίξεις, 
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Οι εκσκαφές θα γίνουν µε συνήθη µηχανικά µέσα ή µε ειδικό µηχάνηµα µικρού µεγέθους τύπου 

SB20 (σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διέλευση µεγάλου µηχανήµατος) και τέλος µε τα 

χέρια (σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή πρόσβαση µηχανικού µέσου).  

 
 
Φρεάτια επίσκεψης προβλέπονται σε κάθε συµβολή αγωγών, σε κάθε αλλαγή διεύθυνσης ή 

κλίσης αυτών καθώς και σε ευθύγραµµα τµήµατα µεγάλου µήκους. Γενικά, στο έργο 

προβλέπονται φρεάτια ανά αποστάσεις των 30-50m. Σε ορισµένες περιπτώσεις τοποθετήθηκαν 

φρεάτια ανά µεγαλύτερες αποστάσεις, που όµως δεν ξεπερνούν τα 75m.  

Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν χυτά επί τόπου και ο πυθµένας τους θα διαµορφωθεί µε άοπλο 

σκυρόδεµα ώστε να σχηµατίζει αυλάκια ηµικυκλικής διατοµής, για την καθοδήγηση της ροής 

των συµβαλλόντων αγωγών προς τα κατάντη. 

 
 

Για τη συλλογή των οµβρίων από την επιφάνεια των δρόµων και τη διοχέτευσή τους 

στους αγωγούς οµβρίων, θα κατασκευαστούν φρεάτια υδροσυλλογής σε κατάλληλες θέσεις 

κατά µήκος των δρόµων και στις διασταυρώσεις αυτών. Τα φρεάτια θα διαθέτουν σχάρα και 

θάλαµο κατακράτησης στερεών, ώστε να έχουν καλύτερη απόδοση και να µη φράζουν εύκολα. 

Σε θέσεις εισροής µεγάλων επιφανειακών απορροών ή σε τµήµατα έντονων κλίσεων των 

δρόµων θα τοποθετούνται πολλαπλά φρεάτια υδροσυλλογής, ή και εγκάρσια κανάλια σχαρωτά 

κατά πλάτος του οδοστρώµατος, ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη παροχετευτικότητα στην 

αποµάκρυνση των οµβρίων.  

Τα φρεάτια υδροσυλλογής που τοποθετούνται είναι δύο ειδών, µε καλύµµατα είτε από 

ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) GJS 500/7 κλάσεως D400 είτε από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 

iron) GJS 500/7 κλάσεως C250.  

 
 Η θέση των φρεατίων υδροσυλλογής εξαρτάται από τις θέσεις των εγκάρσιων δρόµων 

κατά µήκος των συλλεκτήρων. Η σύνδεση των φρεατίων υδροσυλλογής µε τους αγωγούς των 

οµβρίων θα γίνει µε τσιµεντοσωλήνες Φ400, οι οποίοι θα εγκιβωτιστούν σε σκυρόδεµα C16/20 . 

 
 
Η τελική διάθεση των οµβρίων θα γίνεται σε παρακείµενο ρέµα της περιοχής. 

(ανεπένδυτο ρέµα) . Η περιοχή του σηµείου εκβολής κάθε αγωγού θα επενδυθεί µε σκυρόδεµα 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός να προστατεύεται η κοίτη του ρέµατος από διάβρωση και 

αφετέρου, να αποτρέπεται η πτώση χωµάτων που θα µείωνε την διατοµή του αγωγού εκβολής. 

Επίσης, για την αποτελεσµατικότερη ροή των οµβρίων, θα πρέπει να γίνεται περιοδικός 

καθαρισµός αυτού από τη φυσική βλάστηση.  

 
Όλα τα ορύγµατα των δικτύων ακαθάρτων και όµβριων θα αποκατασταθούν ανάλογα 

µε την υφιστάµενη κατάσταση των οδοστρωµάτων (άσφαλτος, τσιµεντόδροµος). 
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Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιγράφονται οι ακόλουθες εργασίες 
 

α/α Εργασία 

1 Εργασίες ασφαλτοκοπής 

2 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 
3 Εσκαφές 

4 Επιχώσεις 

5 Οπλισµένα σκυρόδεµατα 
6 Τσιµεντοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Φ800,600,400 

7 Φρεάτια υδροσυλλογής  

8 Φρεάτια επισκέψεως  
9 Ξυλότυποι χυτών τοίχων , µικροκατασκευών 

10 Ασφαλτικές εργασίες 

 
 Η επακριβής χάραξη των αγωγών, των φρετίων επίσκεψης και των φρεατίων υδροσυλλογής θα 

καθοριστεί επιτόπου σε συνάρτηση µε τα λοιπα υφιστάµενα και προτεινόµενα έργα. Οι 

προτενόµενοι αγωγοί θα τοποθετούνται γενικά σε τέτοιο βάθος, ώστε να προκύπτει επικάλυψη 

τουλάχιστον  0,30 µ  

 

Παρατήρηση:  

Η οριζοντιογραφική τοποθέτηση των αγωγών οµβρίων , των φρεατίων υδροσυλλογής και 

φρεατίων επίσκεψης είναι ενδεικτική καθώς και ο αριθµός των φρεατίων. Οποιαδήποτε αλλαγή 

προκύψει που δεν περιλαµβάνεται στα συνηµµένα σχέδια µπορεί να γίνει καθ’ υπόδειξη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας και του επιβλέποντος του έργου.   

 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε  164.000 €  συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. και 

καταλογίζεται στον ΚΑ …………………. 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο Προϊστάµενος 

∆ιεύθυνσης 

 Τµήµατος Τεχνικών Έργων και 

Συντήρησης Υποδοµών  

 

  

 

 

 

ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΠΕ03 Πολιτικός Μηχ. 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΜΙΛΗΣ 

ΠΕ7 Χηµικός Μηχανικός 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Τοπογράφος Μηχανικός 

Α βαθµού 

 


