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Πρόγραμμα ΥΙΛΟΔΗΜΟ Ι 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

Το παρόν ϋργο αφορϊ ςτην αντικατϊςταςη τμόματοσ του ςυλλεκτόριου 

αγωγού ακαθϊρτων μόκουσ 670 m. με αγωγό φυγοκεντρικόσ ϋγχυςησ από 

πολυεςτϋρεσ ενιςχυμϋνουσ με υαλονόματα (CC-GRP: centrifugally cast - glass 

reinforced polymers) DN 900 ςε θϋςη πληςύον του βιολογικού Ορεςτιϊδασ όπωσ 

αποτυπώνεται ςτα ςχϋδια τησ μελϋτησ. 

Για την ϊρτια αντικατϊςταςη του αγωγού απαιτεύται η ανακαταςκευό 

δύο (2)  φρεατύων (Φρεϊτιο Φ.2 & Φ.3) ςτισ θϋςεισ ςύνδεςησ με τον υφιςτϊμενο 

αγωγό καθώσ και η τοποθϋτηςη δεκαπϋντε (15) προκαταςκευαςμϋνων 

φρεατύων επύςκεψησ. 

Η εκςκαφό των ορυγμϊτων για την τοποθϋτηςη των δικτύων γύνεται εύτε 

με μηχανικϊ μϋςα εύτε χειρονακτικϊ ςε ςημεύα που υπϊρχουν δύκτυα κοινόσ 

ωφϋλεια.  

Οι αγωγού τοποθετούνται ςε βϊθουσ που κυμαύνεται από 3.60 μ. ϋωσ 6.20 

μ. και εδρϊζονται, εγκιβωτύζονται και επικαλύπτονται με ϊμμο ορυχεύου ό 

χειμϊρρου ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02:2009 

(αντικατάςταςη με ΠΕΣΕΠ 08-01-03-02), πϊχοσ κϊτω ςτρώςησ ϋδραςησ 

0,10 μ. και πϊχοσ επικϊλυψησ 0,30 μ. (ςυνολικό πϊχοσ ϋδραςησ και 

εγκιβωτιςμού και επικϊλυψησ D+0.40). Κϊτω από την ςτρώςη τησ ϊμμου 

καταςκευϊζεται ςτρώςη διαμόρφωςησ κλύςεων του αγωγού από οπλιςμϋνο 

ςκυρόδεμα C8/10 με πλϋγμα πϊχουσ 0,20 μ. Λόγω τησ κακόσ φύςησ των εδαφών 

γύνεται εξυγύανςη του πυθμϋνα του ςκϊμματοσ με διαβαθμιςμϋνο φυςικό 

αμμοχϊλικο πϊχουσ 0,50 μ.  



Το πλϊτοσ των ςκαμμϊτων εύναι από 2.00 μ. Λόγω τησ κακόσ ποιότητασ 

των εδαφών τησ παρϋβριασ περιοχόσ προτεύνεται η πλευρικό αντιςτόριξη των 

παρειών με μεταλλικϊ πετϊςματα.  

 Το υλικό επύχωςησ εύναι θραυςτό αμμοχϊλικο ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02:2009 (αντικατάςταςη με ΠΕΣΕΠ 08-01-03-

02) ςε περύπτωςη τμημϊτων εντόσ χωματόδρομου ενώ ςε περιπτώςεισ 

αγροκτημϊτων χρηςιμοποιούνται προώόντα εκςκαφών ύςτερα από προδιαλογό 

ϋωσ την αρχικό ςτϊθμη του εδϊφουσ. 

Με την εγκύκλιο 17/2016 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016) του 

Υπουργεύου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων γύνεται αναςτολό τησ 

υποχρεωτικόσ εφαρμογόσ πενόντα εννϋα (59) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ) λόγω τησ ανϊγκησ επικαιροπούηςόσ τουσ και 

μϋχρι την ολοκλόρωςη των διαδικαςιών επικαιροποιηςόσ τουσ, ιςχύουν οι 

πενόντα εννϋα (59) αντύςτοιχεσ Προςωρινϋσ Εθνικϋσ Τεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ 

(ΠΕΤΕΠ) με επικαιροποιημϋνο περιεχόμενο ςε αντικατϊςταςη κϊποιων από τισ 

προαναφερόμενεσ.   
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