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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 Περιγραφή έργου

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι  παρεμβάσεις  στο  υφιστάμενο  εξωτερικό  δίκτυο  ύδρευσης  αφορούν  την  Τ.Κ.

Σωσάνδρας του Δήμου Αλμωπίας.

1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.2.1 Τ.Κ. ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

Τα υφιστάμενα έργα ύδρευσης περιλαμβάνουν:

 Υφιστάμενη γεώτρηση.

 Δεξαμενή ύδρευσης T.Κ. Σωσάνδρας όγκου 300m3.

 Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης (διανομής).

Tο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης παρουσιάζει προβλήματα τα οποία συνοψίζονται στα

εξής:

 Το δίκτυο παρουσιάζει θραύσεις εξαιτίας παλαιότητας.

 Η παρακολούθηση του δικτύου είναι αδύνατη καθώς δεν υπάρχουν φρεάτια.

1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

1.3.1 Τ.Κ. ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

Θα κατασκευαστεί αγωγός εξωτερικού δικτύου 1148m από HDPE κατάλληλης αντοχής

και διαμέτρου καθώς και φρεάτια δικλείδων εκκένωσης και αερεξαγωγών σε κατάλληλα

σημεία όπως περιγράφεται στα τεύχη και στα σχέδια της μελέτης.

2 ΧΩΡΟΙ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Δεν θα δημιουργηθούν δανειοθάλαμοι γιατί  όλα τα γεωυλικά (άμμοι, χαλίκια,  αδρανή

κλπ)  θα  μεταφέρονται  οδικά  από  τους  επιλεγμένους,  υγειονομικά  κατάλληλους  και

νόμιμα λειτουργούντες χώρους μέχρι την θέση του έργου, και  οι  ποσότητες θα είναι

τόσες όσες απαιτούνται για το συγκεκριμένο τμήμα των εργασιών. Η λήψη των υλικών

θα πραγματοποιηθεί από εγκεκριμένο λατομείο..

Δεν θα απαιτηθούν αποθεσιοθάλαμοι γιατί επίσης τα γεώδη υλικά θα επενεπιχώσουν τα

ίδια ορύγματα που θα εκσκαφθούν με τα ίδιας φύσης υλικά. Οι τυχούσες περίσσειες

αυτών μετά την εξάντληση της δυνατότητας αξιοποίησής των, δεν θα αποτίθενται αλλά

θα μεταφέρονται  άμεσα σύμφωνα με  τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ

1312/24-08-2010)  «Μέτρα,  όροι  και  πρόγραμμα για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». Το ίδιο ισχύει και για

όλα κάθε περίσσεια υλικών και κάθε άλλου προϊόντος που θα δημιουργηθεί τα οποία θα

ακολουθούν την ανάλογη διαδικασία και ανάλογα πάντα της φύσης των προϊόντων.

Ο χώρος που θα αποτεθούν θα είναι  σύμφωνος με  την παραπάνω ΚΥΑ,  είναι  στις

υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου και θα αναγράφεται στους όρους της σύμβασης

μεταξύ του φορέα υλοποίησης του έργου και αυτού. 

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Παρακάτω περιγράφεται η εκτίμηση του χρόνου εκτέλεσής των έργων.

Το έργο κατά την κατασκευή του δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να σταματήσει την

λειτουργία  των  υπαρχόντων  δικτύων  αλλά  να  γίνεται  η  σταδιακή  ένταξη  των  νέων

αγωγών.

 Κατασκευή αγωγού  : Μήκος ~ 1.148 / 30μ / ημ ~ 240 εργάσιμες ημέρες

 Να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές πίεσης στους αγωγούς : 5 εργάσιμες ημέρες.

 Τροφοδοσία, δοκιμές πίεσης,: 3 εργάσιμες ημέρες.

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης και προς όφελος της ασφαλείας ορίζεται στους  9 μήνες.

4 ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Σηµειώνεται ότι η ανάλυση εργασιών σε φάσεις δεν είναι δεσµευτική αι περιοριστική για

τον  Ανάδοχο.  Επίσης  η  παρούσα ανάλυση δεν  υποκαθιστά  και  δεν  υπερισχύει  του

Χρονοδιαγράµµατος του Έργου που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί

από Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών.

Οι φάσεις κατασκευής του έργου είναι συνάρτηση του προγραμματισμού του δήμου και

μπορεί να πραγματοποιούνται και παράλληλα ώστε να υπάρχουν τα βέλτιστα χρονικά

αποτελέσματα.

Όσον  αφορά  την  κατασκευή  των  έργων,  οι  φάσεις  κατασκευής  και  λειτουργίας
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

περιγράφονται παρακάτω :

Φάση 1. Προπαρασκευαστικές εργασίες
1.1 Οργάνωση εργοταξίου – Γενικές Εργασίες – Συντήρηση Μηχανημάτων

Φάση 2. Χωματουργικά-καθαιρέσεις-αντιστηρίξεις
2.1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, απόξεση ασφαλτικού τάπητα
2.2 Εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη και βραχώδη
2.3 Καθαιρέσεις σκυροδέματος

Φάση 3. Τοποθέτηση σωληνώσεων
3.1 Τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης και εκκένωσης
3.2 Διαστρώσεις και επιχώσεις σκαμμάτων αγωγών

Φάση 4. Κατασκευές από σκυρόδεμα 
4.1 Κατασκευή ξυλοτύπων
4.2 Εργασίες σκυροδέτησης

4.3
Τοποθέτηση  καλυμμάτων-κλιμάκων-σχαρών,  μονώσεις,
στεγανοποιήσεις

Φάση 5. Εργασίες αποκατάστασης οδοποιίας
5.1 Στρώσεις βάσης, υπόβασης οδοστρωσίας
5.2 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

5.3
Αποκατάσταση  σκυροδεμάτων  εισόδων  ιδιοκτησιών  και  ιρλανδικών
διαβάσεων

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικότερα οι επιμέρους εργασίες και ο εξοπλισμός που

θα χρησιμοποιηθεί:

Φ1.Προπαρασκευαστικές εργασίες

Στη φάση αυτή θα πραγματοποιηθεί η οργάνωση εργοταξίου, με περίφραξη του χώρου,

εγκατάσταση του εργολάβου και αποψίλωση του εδάφους. Επίσης θα πραγματοποιηθεί

εντοπισμός των υφιστάμενων υπογείων δικτύων κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.).

Φ2.Χωματουργικά-καθαιρέσεις-αντιστηρίξεις

Κατά τη φάση αυτή θα πραγματοποιηθούν οι χωματουργικές εργασίες που απαιτούνται

για τη διαμόρφωση των σκαμμάτων τοποθέτησης σωλήνων και  της θεμελίωσης των

τεχνικών  έργων,  φρεατίων  και  δεξαμενών.  Περιλαμβάνονται  οι  εργασίες  αφαίρεσης

φυτικών γαιών, εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, καθαρισμός του σκάμματος

από τα γαιώδη υλικά και μεταφορές γαιών. 

Για την πραγματοποίηση των χωματουργικών εργασιών θα χρησιμοποιηθούν μηχανικά

μέσα, εκσκαφέας ανεστραμμένου κάδου, φορτηγά, ανατρεπόμενα αυτοκίνητα.

Στη φάση αυτή θα γίνει και η καθαίρεση κατασκευών από σκυρόδεμα ή τμημάτων αυτών
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

που  επηρεάζονται  από  τα  νέα  έργα.  Οι  καθαιρέσεις  θα  γίνονται  με  χρήση

αεροσυμπιεστών  κλπ  συμβατικών μέσων  (υδραυλική  σφύρα,  εργαλεία  πεπιεσμένου

αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ).

Φ3.Τοποθέτηση σωληνώσεων και εξαρτημάτων τους

Στη φάση αυτή πραγματοποιείται η τοποθέτηση των αγωγών στο σκάμμα σε στρώσεις

άμμου και η επανεπίχωση του σκάμματος με στρώσεις άμμου, χαλίκων ή με τα ίδια

εκσκαφέντα γαιωυλικά. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά ώστε να μην

μένουν ανοιχτά ορύγματα.

Φ4.Κατασκευές από σκυρόδεμα

Κατά τη φάση αυτή θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή των έργων από σκυρόδεμα όπως

φρεάτια καθαρισμού, εκκένωσης, δικλίδων, τάφροι, κανάλια, και οι πλάκες έδρασης των

δεξαμενών. Στη συνέχεια θα ολοκληρωθούν οι εργασίες μόνωσης των σκυροδεμάτων

και η τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων όπως καλύμματα, βαθμίδες και σχάρες.

Οι σκυροδετήσεις θα γίνουν με χρήση ξυλοτύπου και αντλίας σκυροδέματος, που θα

τροφοδοτείται  από  οχήματα  μεταφοράς  (βαρέλες)  έτοιμου  σκυροδέματος.  Τα

απαιτούμενα υλικά, θα έρχονται συσκευασμένα από το εργοστάσιο ή τον προμηθευτή

τους.  Για  τη  μεταφορά  των  υλικών  καθ’  ύψος  του  έργου  θα  χρησιμοποιηθεί

αυτοκινούμενος γερανός και αναβατώριο.

Φ5.Εργασίες αποκατάστασης οδοποιίας

Κατά  τη  φάση  αυτή  θα  πραγματοποιηθούν  οι  εργασίες  οδοστρωσίας  για  την

αποκατάσταση του οδοστρώματος στα σκάμματα των αγωγών, σύμφωνα με την αρχική

μορφή  (άσφαλτος,  χωματόδρομος,  τσιμεντόδρομος).  Θα  χρησιμοποιηθούν  μηχανικά

μέσα, φορτηγά ανατρεπόμενα αυτοκίνητα, διαμορφωτές (grader) ή και κατ’επιλογή με

finisher και οδοστρωτήρες βαρέως τύπου δονητικοί. 

Φ6.Εγκατάσταση η/μ εξοπλισμού, σύνδεση και λειτουργία του δικτύου

Στη  φάση αυτή  τοποθετούνται  τα  ειδικά  τεμάχια  και  οι  συσκευές  του  δικτύου  και  ο
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ηλεκτρομηχανολογικός  εξοπλισμός  ελέγχου.  Στη  συνέχεια  θα  γίνουν  οι  απαραίτητες

δοκιμές πίεσης στους αγωγούς και ρυθμίσεις λειτουργίας των δικτύων.

Αριδαία…/…./….

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αριδαία…/…./….

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

………………………… …………………………
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