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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείµενο του έργου αφορά την κατασκευή δικτύου νέων αγωγών αστικών λυµάτων στην
ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου. Το νέο δίκτυο θα είναι χωριστικό, θα εκσυγχρονίσει
και θα συµπληρώσει το υφιστάµενο δίκτυο αποχέτευσης που υπάρχει στην εν λόγω περιοχή, θα
δώσει λύση στα προβλήµατα αποχέτευσης και θα αναβαθµίσει το επίπεδο ζωής των κατοίκων, που
µέχρι σήµερα σε πολλές νεόδµητες οικοδοµές της περιοχής η διάθεση των λυµάτων γίνεται σε
ιδιωτικούς απορροφητικούς βόθρους άγνωστων κατασκευαστικών και λειτουργικών προδιαγραφών,
µε ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την αισθητική των κατοίκων.
1.1 Στοιχεία σύνταξης της µελέτης
Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αγρινίου.
Για τη σύνταξή της χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία και µελέτες:
• Η «προκαταρτική µελέτη αποχέτευσης περιοχών Αγίας Βαρβάρας και Ρουπακιάς Αγρινίου»,
που εκπονήθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό Νικόλαο Κυλάφη τον Μάιο του 2005.
• Χάρτης του σχεδίου πόλεως Αγρινίου σε κλίµακα 1:5.000.
• Χάρτες της επέκταση του σχεδίου πόλεως Αγρινίου σε κλίµακα 1:1.000 (Φ.Ε.Κ. 125/∆/1991).
• Υψοµετρικές µελέτες των οδών σε κλίµακα µηκών 1:500 και κλίµακα υψών 1:50 (Φ.Ε.Κ.
125/∆/1991).
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1.2 Έδαφος – υπέδαφος
Το έδαφος της περιοχής έχει σχετικά µεγάλη κλίση προς τα νοτιοδυτικά, κατά τη φορά που γίνεται η
µεταφορά των λυµάτων. Έτσι η διοχέτευση των λυµάτων θα γίνεται µε φυσική ροή. Τα υψόµετρα
Φ.Ε. που τοποθετούνται οι αγωγοί κυµαίνονται από +138µ (βόρεια και ανατολικά) µέχρι +95µ (νότια
και δυτικά).
Στο βόρειο και ανατολικό – λοφώδες τµήµα της ανατολικής επέκτασης του σχεδίου πόλεως Αγρινίου
εµφανίζονται σχηµατισµοί Πλειοκαίνου. Στο βόρειο τµήµα της περιοχής µελέτης υφίσταται µια
ακολουθία σχηµατισµών που περιλαµβάνει µαργαϊκούς βιοκλαστικούς ασβεστόλιθους στη βάση και
στη συνέχεια µάργες, ερυθρές αργίλους, άµµους και ιλύς µε ορισµένες λιγνιτικές ενδιαστρώσεις, µε
πάχος µεταβαλλόµενο που φθάνει σε ορισµένες θέσεις τα 300 µέτρα.
Στο νότιο τµήµα της ανατολικής επέκτασης του σχεδίου πόλεως Αγρινίου εµφανίζονται σχηµατισµοί
αλλουβιακών αποθέσεων. Είναι ο σχηµατισµός που καλύπτει τις τοπογραφικές ταπεινώσεις,
συγκεκριµένα όλη την πεδιάδα του Αγρινίου. Ο σχηµατισµός αυτός καλύπτει µικρή έκταση στο νότιο
τµήµα της περιοχής µελέτης.
2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
Στην περιοχή µελέτης µέχρι σήµερα έχουν κατασκευασθεί επιλεκτικά αγωγοί συλλογής αστικών
λυµάτων σε ορισµένες διανοιγµένες οδούς της επέκτασης του σχεδίου πόλεως. Με το εν λόγω έργο
θα εκσυγχρονιστούν, θα συµπληρωθούν και θα επεκταθούν οι υφιστάµενες υποδοµές.
3. ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Ο σχεδιασµός γίνεται σύµφωνα µε την προκαταρκτική µελέτη χρονικό ορίζοντα 40 ετών.
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η σχεδίαση και κατασκευή των αγωγών γίνεται κατά µήκος των οδών του σχεδίου πόλεως (όπως
αναλυτικά φαίνονται στις οριζοντιογραφίες) οι οποίες είναι διανοιγµένες, έτσι ώστε να είναι αφ’ ενός
εύκολη η κατασκευή, αφ’ ετέρου να µην χρειαστούν απαλλοτριώσεις και χρήσεις δουλείας. Το
οδόστρωµα των περισσοτέρων οδών είναι χωµάτινο, ενώ των υπολοίπων είναι τσιµεντοστρωµένο ή
ασφαλτοστρωµένο. Στο αντικείµενο του έργου περιλαµβάνεται η αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα
ή της τσιµεντόστρωσης των οδοστρωµάτων όπου υπάρχουν και θα καταστραφούν για την
κατασκευή των αγωγών. Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν σε βάθος 2,00µ από την ερυθρά των οδών
ώστε να είναι δυνατή η συλλογή των λυµάτων µε ελεύθερη φυσική ροή. Θα ακολουθούν την κλίση
της ερυθράς των οδών και λόγω της σχετικής κλίσης των οδών µε την οριζόντια όλοι οι αγωγοί θα
λειτουργούν µε βαρύτητα. Όλοι οι αγωγοί θα έχουν διάµετρο Φ200χιλιοστά ή Φ250χιλιοστά και θα
είναι από PVC σειράς 41.
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5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
5.1 Υλικό αγωγών και εξαρτήµατα δικτύου
Για τους βαρυτικούς αγωγούς αποχέτευσης επιλέγονται σωλήνες κατασκευασµένοι από
πολυβυνιλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, Φ200mm και Φ250mm. Επίσης τα εξαρτήµατα του δικτύου
αποχέτευσης θα είναι από PVC.
5.2 Σκάµµατα αγωγών
Οι αγωγοί λυµάτων θα τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια των τυπικών σκαµµάτων της
εγκεκριµένης µελέτης κατά µήκος των οδών, σε βάθος 2,00 µέτρα από την ερυθρά των οδών.
Η τοποθέτηση του αγωγού αποχέτευσης θα πρέπει να κάνει ευχερή αφ’ ενός τη σύνδεση σε αυτόν
εγκάρσιων αγωγών ή αποχετεύσεων παρακείµενων κτισµάτων, αφ’ ετέρου τη διασταύρωσή του µε
άλλα δίκτυα που τοποθετούνται επιφανειακά. Οι αγωγοί θα τοποθετούνται πάντα σε κατώτερη θέση
από τους αγωγούς ύδρευσης, τουλάχιστον 30 εκατοστά της κάτω γενέτειρας του αγωγού ύδρευσης,
έτσι ώστε να αποφεύγεται η εισροή λυµάτων στον αγωγό ύδρευσης σε περίπτωση διαρροής. Θα
εδράζονται σε στρώµα άµµου 10 εκατοστών και θα εγκιβωτίζονται σε άµµο µέχρι ύψους τουλάχιστον
25 εκατοστά από την άνω γενέτειρα των αγωγών. Το υπόλοιπο σκάµµα θα συµπληρώνεται µε
προϊόντα εκσκαφών ή θραυστό υλικό λατοµείου σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια της µελέτης και των
τυπικών σκαµµάτων. Η αρχική επιφάνεια του οδοστρώµατος που εκσκάπτεται, θα αποκαθίσταται
ανάλογα µε τη σύσταση του οδοστρώµατος προ της επέµβασης (χώµα, τσιµέντο ή άσφαλτος). Όπου
τα πρανή της εκσκαφής είναι χαλαρά και δεν µπορούν να σταθεροποιηθούν θα χρησιµοποιηθούν
αντιστηρίξεις. Τα σηµεία αυτά θα προσδιορισθούν κατά την κατασκευή των έργων, µετά από αυτοψία
στα σκάµµατα που χρήζουν αντιστήριξης και σύµφωνη γνώµη της επιβλέπουσας Τεχνικής
Υπηρεσίας του έργου.
5.3 Τυπικά τεχνικά έργα
Ο όρος «τυπικά τεχνικά έργα» αναφέρεται στα διάφορα φρεάτια επίσκεψης (και πτώσης αν κριθεί
απαραίτητο) των αγωγών λυµάτων. Τα φρεάτια επίσκεψης θα τοποθετούνται στις εξής περιπτώσεις:
• Στα ανάντη άκρα των ακραίων αγωγών.
• Στις συµβολές και διακλαδώσεις των αγωγών µεταξύ τους.
• Στις θέσεις αλλαγής των κλίσεων των αγωγών.
• Στις θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης του άξονα των αγωγών.
• Στα ευθύγραµµα τµήµατα των αγωγών, σε αποστάσεις µεταξύ τους γενικά των 60 µέτρων.
Τα φρεάτια θα είναι προκατασκευασµένα. Θα έχουν κυκλική κάτοψη µε εσωτερική διάµετρο 1,20
µέτρα. Το ανώτερο τµήµα του κορµού σε ύψος 1,00 µέτρο κάτω από το λαιµό των φρεατίων,
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διαµορφώνεται µε κουλουροκωνικό τµήµα εσωτερικής διαµέτρου 1,20 µέτρα κάτω και 0,60 µέτρα
άνω. Φέρουν κυκλική οπή επίσκεψης διαµέτρου 0,60 µέτρα, µε στεγανό χυτοσίδηρο κάλυµµα. Για
την κατασκευή των φρεατίων θα χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα ποιότητας C16/20 και χάλυβας B500c.
Οι εσωτερικές επιφάνειες των φρεατίων θα είναι καλυµµένες µε ειδικό πολυµερές τσιµεντοειδούς
βάσεως. Εξωτερικές επιφάνειες θα προστατεύονται από ανεπιθύµητες εισροές υδάτων µε ασφαλτική
επάλειψη όπου κριθεί απαραίτητο. Εσωτερικά θα υπάρχουν βαθµίδες από χάλυβα.
6. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε δηµόσιες εκτάσεις (διανοιγµένοι οδοί του σχεδίου πόλεως Αγρινίου)
συνεπώς δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις. Οι ρυµοτοµικές γραµµές των οδών είναι ακριβώς
καθορισµένες µε τις εγκεκριµένες συντεταγµένες των κορυφών τους (ΦΕΚ 125/∆/1991).
7. ΧΑΡΤΗΣ
Ακολουθεί ενδεικτικός χάρτης της περιοχής του έργου και εικόνα από το google. Ο χάρτης αυτός δεν
αποτελεί συµβατικό έγγραφο.
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