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ΤΜΗΜΑ Α 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
1. Είδος των έργων και χρήση αυτών 

 
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι ο σχεδιασµός µίας διάταξης εξωτερικού υδραγωγείου, η οποία θα 
ενισχύσει την τροφοδοσία των υφιστάµενων δεξαµενών των οικισµών «Μελίβοια» και «Εχίνος» εκµεταλλευόµενη 
µία φυσική πηγή. Το προτεινόµενο έργο αποτελείται από µία διάταξη υδροµάστευσης στην πηγή, µία ρυθµιστική 
δεξαµενή όγκου V=50m3, αντλιοστάσιο, φρεάτιο φόρτισης όγκου V=25m3 και σωληνωτό δίκτυο µήκους 17km 
περίπου. 

 
2. Σύντοµη περιγραφή του έργου – ∆ιεύθυνση του έργου 

Οι οικισµοί Μελίβοια και Εχίνος  ανήκουν στη ∆ηµοτική Ενότητα Εχίνου του δήµου Μύκης. Η περιοχή µελέτης 
εντοπίζεται σε απόσταση 16km βόρεια του αστικού κέντρου της πόλης της Ξάνθης. Γεωµορφολογικά, πρόκειται για 
µία ορεινή περιοχή µε απόλυτο υψόµετρο που κυµαίνεται από 300 έως 550m, έντονες κλίσεις και πυκνή 
φυτοκάλυψη του φυσικού εδάφους. Η έκταση των δύο οικισµών ανέρχεται σε 0,4km2 και εντός αυτής 
αναπτύσσονται κυρίως οικιστικές και  δευτερευόντως αγροτικές χρήσεις. Ο συνολικός πληθυσµός  τους ανέρχεται 
σε 3074 κατοίκους. 

Κατά τους θερινούς µήνες η ανωτέρω περιγραφείσα τροφοδοσία παρουσιάζει έλλειµµα µε αποτέλεσµα 
προβλήµατα διαθεσιµότητας πίεσης και  παροχής. Ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσής της µε το 
προτεινόµενη διάταξη. 

Ως σηµείο εκκίνησης του υπό µελέτη έργου καθορίζεται η καλλιέργεια της φυσικής πηγής όπου θα υλοποιηθεί η 
υδροληψία. Η πηγή εντοπίζεται 2,5km βορειοανατολικά του οικισµού του ∆ηµαρίου και σε συντεταγµένες 
(Χ=572095, Ψ=4580070). Στο σηµείο αυτό υπάρχουν 8 ανεξάρτητα σηµεία από όπου αναβλύζουν ύδατα, τα οποία 
βρίσκονται στην κεφαλή του κατάντη υδατορέµατος. Εκεί θα υλοποιηθεί η καλλιέργεια της πηγής καθώς και η 
κατασκευή της υδροµάστευσης. 

Ο αγωγός βαρύτητας Β1 χρησιµοποιείται για την µεταφορά του πηγαίου νερού από το έργο υδροµάστευσης της 
φυσικής πηγής προς την ρυθµιστική δεξαµενή ∆R. Εκκινεί από το βανοστάσιο εξόδου του έργου υδροµάστευσης. 
Προβλέπεται να κατασκευαστεί από χαλυβδοσωλήνα διαµέτρου 3΄΄ καθώς χωροθετείται εκτός δρόµου και χρήζει 
ενισχυµένης προστασίας. Συγκεκριµένα, τοποθετείται επιφανειακά και αγκυρώνεται µε χρήση κολάρων και 
ερµάτων από σκυρόδεµα ανά τακτά διαστήµατα. Το συνολικό µήκος του ανέρχεται σε 260m και η µέση κατά µήκος 
κλίση του (κατωφέρεια) είναι s=5.7%. 

Η µονοθάλαµη ρυθµιστική δεξαµενή ∆Ρ ωφέλιµου όγκου V=50m
3
 χωροθετείται σε ελεύθερη έκταση έµπροσθεν του 

στρατιωτικού φυλακίου. Ο όγκος της ρυθµίζει τις ανωµαλίες στην τροφοδότηση από την πηγή και  παρέχει µία 
εύλογη επάρκεια σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας λόγω π.χ. συντήρησης του έργου υδροµάστευσης. 

Το Α/Σ καταθλίβει το ύδωρ από την ρυθµιστική δεξαµενή ∆Ρ έως το φρεάτιο φόρτισης Φ1. Λειτουργεί µε σταθερή 
παροχή Q=15m3/hr και η απαιτούµενη µανοµετρική ανύψωση ανέρχεται σε ∆h = 20m. 

Ο καταθλιπτικός αγωγός Κ1 συνδέει το αντλιοστάσιο Α/Σ1 µε το φρεάτιο φόρτισης Φ1. Προβλέπεται να 
κατασκευαστεί από χαλυβδοσωλήνα διαµέτρου 3΄΄ δεδοµένου ότι απαιτείται η ανάρτησή του από την τοξωτή 
γέφυρα του υδατορέµατος των πηγών. Το µήκος του ανέρχεται σε 170m και η κατά µήκος κλίση του (ανωφέρεια) 
είναι ίση µε s=7%. Λειτουργεί µε σταθερή παροχή Q=15m3/s. 
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Το φρεάτιο φόρτισης Φ1 χωροθετείται σε υψηλό τοπογραφικό σηµείο της όδευσης µε απόλυτο υψόµετρο 
Η=+576.00m, προκειµένου το κατάντη δίκτυο µεταφοράς να λειτουργεί  ως δίκτυο υπό πίεση µέσω στάθµης. Ο 
ωφέλιµος όγκος του V=25m3 παρέχει ένα εύλογο χρονικό διάστηµα επάρκειας σε περίπτωση βλάβης του Α/Σ1. 

Ο Αγωγός πιέσεως Α1 εκκινεί από το φρεάτιο Φ1 και οδεύει έως τη δεξαµενή ∆Μ του οικισµού των Μελιβοίων. Στο 
πέρας του αγωγού τοποθετείται ειδικό φρεάτιο διακλάδωσης το οποίο επιτρέπει τόσο της σύνδεση της δεξαµενής 
∆M στο δίκτυο µέσω κατάλληλης δικλείδας όσο και την κατάντη όδευση έως την δεξαµενή του Εχίνου του Αγωγού 
Α2, χωρίς απώλεια του διαθέσιµου µανοµετρικού ώστε το δίκτυο να συνεχίσει να λειτουργεί υπό πίεση. Το 
συνολικό µήκος του αγωγού ανέρχεται σε 7,7km. 

Ο Αγωγός πιέσεως Α2 εκκινεί από το φρεάτιο διακλάδωσης έµπροσθεν της δεξαµενής των Μελιβοίων και 
καταλήγει στη δεξαµενή ∆Ε του οικισµού του Εχίνου. Το συνολικό µήκος του αγωγού ανέρχεται σε 8,4km. 
Προβλέπεται να κατασκευαστεί από HDPE 3ης γενιάς διαµέτρου Φ90 εκτός µικρών τµηµάτων όπου απαιτείται η 
ανάρτησή του από οδικά τεχνικά γεφύρωσης, όπου και θα χρησιµοποιηθούν χαλυβδοσωλήνες. Όταν απαιτείται η 
γεφύρωση µικρών ανοιγµάτων π.χ. οχετών χρησιµοποιείται σωλήνας HDPE µε κατάλληλη εξωτερική επένδυση. 

 
Αριθµός Αδείας 

∆εν απαιτείται. Για την εκτέλεση των εργασιών  θα υπογραφεί , σύµφωνα µε την νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων.  
 

Στοιχεία κυρίων των έργων 
                                         Κύριος του έργου είναι το  Τ.Τ.Υ. του ∆ήµου Μύκης 

 
Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας για το στάδιο του έργου : 

                                         Τ.Τ.Υ. του ∆ήµου Μύκης,   Ξάνθη, τηλ. 2541352334 -2541352327 

 
Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης / αναπροσαρµογής του Φ.Α.Υ. : 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση 
Ηµεροµηνία αναπροσαρµογής (µετά  
την  υπογραφή  σύµβασης) 

    
 
 
 
 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ Β 
 
ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ  
 
1.1.1 Μορφολογία Εδάφους – Χαρακτηρισµοί 
 
Η µορφολογία του εδάφους παρουσιάζει ήπιο ανάγλυφο µε µικρές υψοµετρικές διαφορές, µε εξαίρεση τα σηµεία 
που τοποθετούνται οι δεξαµενές, οι οποίες είναι υπερυψωµένες σε σχέση µε το υπόλοιπο δίκτυο. Ωστόσο σε όλη 
τη διαδροµή των αγωγών θα ακολουθηθεί πεδινή διαδροµή. Το έδαφος αναµένεται να είναι γαιώδες. 
 
Τα εδάφη διαβάσεως είναι κυρίως γαιώδη-γαιωηµιβραχώδη . 
 
1.1.2 Τοπικές Καιρικές Συνθήκες 
 

Οι τοπικές καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονται ως ήπιες, και δεν αναµένονται να δηµιουργήσουν ιδιαίτερα 
προβλήµατα κατά την κατασκευή του έργου. Βέβαια εάν προκύψουν κάποιες ηµέρες προβλήµατα, τότε οι 
εργασίες θα σταµατήσουν , αφού προηγουµένως ληφθούν όλα τα απαραίτητα και ενδεικνυόµενα µέτρα για την 
αποφυγή κινδύνου  από ηµιτελείς εργασίες.  

 
1.1.3 Φυτοκάλυψη Περιοχής 
 

Το έργο αναπτύσσεται σε πεδινή περιοχή, οπότε άπλετη φυτοκάλυψη. 
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1.1.4 Προσαρµογή προς το Τοπίο 
 

Τα έργα θα είναι εντός υφιστάµενης όδευσης αγωγών, µε εξαίρεση την κατασκευή της νέας δεξαµενής, για 
την οποία θα γίνουν όλες οι απαραίτητες προβλέψεις για την προσαρµογή στο τοπίο.  

 
1.1.5 Μεγάλα Τεχνικά 

 
∆εν υφίστανται. 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε ένα στάδιο διότι αποτελεί ένα αντικείµενο που πρέπει να κατασκευαστεί και να 
δοκιµαστεί σαν ενιαίο σύνολο. 

∆εν υφίστανται προβλήµατα απαλλοτριώσεων – αποζηµιώσεων των ιδιοκτησιών .  
 

 
2 ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
2.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

(A) Μελέτη Τεχνικών 
Για το σύνολο του έργου εφαρµόσθηκαν οι Γερµανικοί Κανονισµοί, όπως ισχύουν σήµερα ενώ για τον 

σχεδιασµό σε σεισµικές δράσεις οι ΕΑΚ (Έκδοση 2000) και Ε39/99. Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν: 
- DIN 1055 : Παραδοχές φορτίων. 
- DIN 1072 : Παραδοχές φορτίων γεφυρών. 
- DIN 1045 : Κατασκευές από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα - ∆ιαστασιολόγηση και  
εκτέλεση. 
- DIN 1075 : Γέφυρες από σκυρόδεµα - ∆ιαστασιολόγηση και εκτέλεση. 
- DIN 1054 : Έδαφος θεµελιώσεως - Επιτρεπόµενη φόρτιση εδάφους θεµελίωσης. 
- DIN 4227 : Προεντεταµένο σκυρόδεµα. 
- DIN 4014 : Πάσσαλοι διάτρησης. Κατασκευή, διαστασιολόγηση και επιτρεπόµενη φόρτιση. 
- DIN 4018 : Υπολογισµός κατανοµής πίεσης εδάφους.  
- DIN 4019 : Υπολογισµός καθιζήσεων.  
- DIN 4085 : Πλευρικές ωθήσεις γαιών.  
- Εγκύκλιος 39/99 ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ.πρωτ .∆ΜΕΟγ/Ο/884/24-12-99). Αναµόρφωση της εγκυκλίου 39/93. 

Οδηγίες για την Αντισεισµική µελέτη γεφυρών. 
- Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (έκδοση 2000) όπως ισχύεις ήµερα.  
- Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΣΜΕΟ). 
- Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος – Κ.Τ.Σ. 
-  

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 
2.2.1 Στατική µελέτη  

Θα  εφαρµοστεί η  εγκεκριµένη µελέτη του έργου. .  .   
 

2.3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ  
Τα υλικά που προτίθενται να τοποθετηθούν στο έργο προϋπολογίζονται  στην µελέτη, και περιγράφονται 

επακριβώς στα συµβατικά της τεύχη.  

 
 

ΤΜΗΜΑ Γ 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

Για την εκτίµηση και αξιολόγηση των κινδύνων χρησιµοποιήθηκε ποιοτική µέθοδος εκτίµησης κινδύνου που 
λαµβάνει υπόψη την σοβαρότητα ενός κινδύνου ανάλογα µε τις επιπτώσεις στο προσωπικό ή τρίτους καθώς 
και την πιθανότητα εµφάνισης του για κάθε συγκεκριµένη εργασία. Η εκτίµηση γίνεται µε κλίµακα Χαµηλού – 
Μέσου – Υψηλού κινδύνου µε την βοήθεια του παρακάτω πίνακα: 
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Κωδικός εργασίας : Κωδικός κινδύνου: 

     Πιθανότητα 
 
 
 
Σοβαρότητα  

Πιθανό να 
εµφανιστεί 
αρκετές 
φορές στο 
έργο 
 

Πιθανό να 
εµφανιστεί 
τουλάχιστον µία 
φορά στο έργο  

Μπορεί να 
εµφανιστεί µία 
φορά στο έργο 

Απίθανο να 
εµφανιστεί στο 
έργο 
 

Σοβαρός 
τραυµατισµός ή 
θάνατος πολλών 
ατόµων  

Χαµηλός Μέτριος 
 

Μέτριος 
 

Μέτριος 
 

Σοβαρός 
τραυµατισµός ή 
θάνατος ενός 
ατόµου ή ελαφρύς 
τραυµατισµός 
πολλών ατόµων 

Χαµηλός Μέτριος 
 

Μέτριος 
 

Χαµηλός 

Ελαφρύς 
τραυµατισµός ενός 
ατόµου  

Μέτριος Μέτριος Μέτριος Μέτριος 

 
 Στο Παράρτηµα Α φαίνεται η εκτίµηση της επικινδυνότητας για κάθε εργασία και οι ενέργειες αντιµετώπισής της. 
 

ΤΜΗΜΑ ∆ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
1. ∆ίκτυα 

 ∆ίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης  
Επειδή η αρµόδια υπηρεσία συντήρησης και διαχείρισης των υπαρχόντων δικτύων είναι το Τµήµα Ύδρευσης του 
∆ήµου Μύκης , υπάρχει η απαραίτητη γνώση  της θέσης του υφιστάµενου δικτύου.  

1.2 ∆ίκτυο άρδευσης 
∆εν υπάρχει. 
1.3 ∆ίκτυο ΟΤΕ – ∆ΕΗ – ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
Θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ύπαρξη των αντίστοιχων δικτύων.   
2. Υλικά που είναι ενδεχοµένως επικίνδυνα 
∆εν υπάρχουν 
3. Ιδιαιτερότητες στη στατική δοµή, ευστάθεια και αντοχή του έργου 
4. Συστήµατα συνεχούς λειτουργίας 
5. ∆ελτία πληροφοριών ασφάλειας των υλικών 
Με ευθύνη του τεχνικού ασφαλείας και του συντονιστή ασφάλειας του κατασκευαστή θα πρέπει να 
προσαρτηθούν σε παράρτηµα του Φ.Α.Υ. τα δελτία πληροφοριών ασφάλειας των υλικών που θα 
ενσωµατωθούν στο έργο και των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν κατά την συντήρηση. 
6. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 
7. Περιοχές εκποµπής ιοντίζουσας ακτονοβολίας 
8. Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση  
9. Άλλες ζώνες κινδύνου 
10. Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία 

 
ΤΜΗΜΑ Ε 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόµενες 
µεταγενέστερες εργασίες – συντήρησης, καθαρισµού, επισκευής κλπ. – καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του έργου 
και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.  
1. Εργασίες κατασκευής 
Στους χώρους που εκτελούνται οι εργασίες κατασκευών γίνεται κατάλληλη προειδοποιητική σήµανση. Ιδιαίτερα 
πρέπει να µελετηθεί από τον Ανάδοχο κατασκευής η σήµανση στις προσαρµογές από και προς την 
υφιστάµενη οδό. 
2. Εργασίες σε ύψος 
Για εργασίες σε ύψος χρησιµοποιούνται  ικριώµατα. 
3. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
ασφυξίας, πνιγµού και έκθεσης σε χηµικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες 
∆εν υπάρχουν. 
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4. Εργασίες σε περιβάλλον µε κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 
∆εν υπάρχουν. 

5. Εργασίες συντήρησης 
Όπου εκτελούνται εργασίες συντήρησης γίνεται κατάλληλη προειδοποιητική σήµανση. 
6. Εργασίες µε γερανούς και ανυψωτικά µηχανήµατα 
Το προσωπικό που εργάζεται κοντά στα µηχανήµατα χρησιµοποιεί τα Μέτρα Ατοµικής Προστασίας ενώ 
απαγορεύεται η παραµονή προσωπικού κάτω από ανυψωµένα φορτία. 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ 
 

Το έργο θα πρέπει να επιθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.  
 
1. Πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων 
Τακτικός έλεγχος των πρανών . 
Αποχετεύσεις 

• Καθαρισµός και απόφραξη των οχετών. 

• Έλεγχος και συντήρηση λειτουργίας στραγγιστηρίων. 

• Καθαρισµός σωλήνων αποχέτευσης στα αποχετευτικά σηµεία των τεχνικών. 
 

2. ∆ίκτυα Ο.Κ.Ω. 

• Οι αγωγοί ύδρευσης που βρίσκονται πλησίον του τεχνικού πρέπει να συντηρούνται κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα. 

Κάθε πιθανή φθορά ή βλάβη θα επισκευάζεται άµεσα και θα καταγράφεται από την αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία. 
 

 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

Τ.Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ 

ΣΜΙΝΘΗ    -    - 2018 ΣΜΙΝΘΗ 31 - 12 - 2018 ΣΜΙΝΘΗ   7 - 1 - 2019 

   

ΑΣΗΜΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

   

 ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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