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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1   Αντικείμενο  

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 

ομβρίων στον συνοικισμό των Ρομά στο Κηπάκι Δήμου Τρικκαίων. Η μελέτη 

αντιμετωπίζει την αποχέτευση των ομβρίων στο βόρειο τμήμα του οικισμού.  

1.2   Εφαρμοζόμενοι  Κανονισμοί  

Οι κανονισμοί που χρησιμοποιήθηκαν στην σχεδιασμό του έργου  είναι οι εξής: 

   (α) Οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.), Τεύχος 8: Αποχέτευση 

στράγγιση – υδραυλικά έργα οδών  (Ο.Μ.Ο.Ε. – ΑΣΥΕΟ), Έκδοση 2002 

(β) Τα Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. και  Π.Κ.Ε. της Ε.Ο.Α.Ε. 

(γ) Οι Ελληνικές Τεχνικές  Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ)  ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012 

(δ) Το Προεδρικό Διάταγμα 696/74 

 

1.3   Τοπογραφικό υπόβαθρο 

 Η σύνταξη  της μελέτης βασίστηκε στα παρακάτω τοπογραφικά στοιχεία:  

(α) Τοπογραφικές αποτυπώσεις  που αφορούν την  περιοχή και τοπογραφικές 

μετρήσεις που αφορούν τις διαδρομές διέλευσης των αγωγών. 

(β) Τοπογραφικά διαγράμματα της Γ.Υ.Σ, σε κλίμακα 1:5000 της ευρύτερης 

περιοχής μελέτης. 

 



2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

2.1 Οικισμός 

Ο συνοικισμός των Ρομά βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της πόλης των 

Τρικάλων, από το τέρμα της οδού Μετεώρων και αριστερά από το δέλτα 

Καλαμπάκας με σύνορα ως το Κεφαλόβρυσο. Η περιοχή βρίσκεται σε απόσταση 

3,5 χλμ βορειοδυτικά από το κέντρο της πόλης των Τρικάλων.  

 

2.2 Ανάγλυφο του εδάφους 

Βασικό χαρακτηριστικό του ανάγλυφου του οικισμού, είναι η  ήπια κλίση του 

εδάφους από  την επαρχιακή οδό Μεγ. Κεφαλόβρυσου προς τις μισγάγκειες που 

διατρέχουν την περιοχή στα νότια. Αυτή την κατεύθυνση ακολουθούν και οι 

αγωγοί του δικτύου ομβρίων. Το υψηλότερο σημείο της περιοχής της μελέτης 

βρίσκεται στα +122,80 μ ενώ το χαμηλότερο στα  +118,50 μ. 

 

3. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ  ΥΠΟΔΟΜΗ 

3.1 Ακάθαρτα και όμβρια ύδατα 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχει κανενός είδους υποδομή αποχέτευσης 

ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων . 

 

3.3 Δίκτυο οδοποιίας 

Το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου του οικισμού αποτελείται από 

ασφαλτόδρομους με ένα μικρό μέρος δευτερευουσών οδών, προς τα νοτιο-

δυτικά, που έχουν χαλικοστρωμένη επιφάνια κυκλοφορίας . Το προτεινόμενο με 

την παρούσα μελέτη δίκτυο, διατάσσεται  εξ’ όλοκλήρου επί των παραπάνω 

οδών.  

 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ  

 

4.1 Αποδέκτης 

Με τον προτεινόμενο σχεδιασμό, θα κατασκευαστεί δίκτυο ομβρίων το οποίο 

εκβάλει σε ρέμα  νοτιοδυτικά του συνοικισμού. Το ρέμα αρχίζει από την περιοχή 

μεταξύ των οικισμών Μεγάλο Κεφαλόβρυσο και Απόστολοι, κατευθύνεται νότιο-



ανατολικά, διέρχεται διαδοχικά από τις περιοχές Πύργου και Πυργετού, στην 

συνέχεια κινείται νοτίως της πόλης των Τρικάλων και εξέρχεται  απ’ αυτήν με 

κατεύθυνση νότια.    

4.2 Δίκτυο ομβρίων 

Το προτεινόμενο έργο, προβλέπει την κατασκευή δικτύου αγωγών ομβρίων στο 

βόρειο τμήμα του οικισμού. Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι 2,42 χλμ.  

 Η ελάχιστη  εσωτερική διάμετρος αγωγού είναι 400 mm .  Η μέγιστη εσωτερική 

διάμετρος αγωγού είναι 600 mm. Οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από 

πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος.  

 

4.3  Εγκιβωτισμός – βάθος τοποθέτησης 

Ο εγκιβωτισμός των πλαστικών σωλήνων  θα γίνεται με  άμμο λατομείου, 

ορυχείου ή χειμάρρου.   

Το πάχος της στρώσης εγκιβωτισμού θα είναι 0,10m κάτω και 0,15m πάνω από 

τoν σωλήνα. 

Τα βάθη τοποθέτησης των αγωγών του δικτύου βαρύτητας φαίνονται στις 

αντίστοιχες μηκοτομές της μελέτης. Το μέσο βάθος τοποθέτησης των αγωγών 

του δικτύου συλλογής είναι περίπου 1,80-2,00 m.   

 

4.4  Φρεάτια 

Προβλέπονται για την επιτήρηση και τον καθαρισμό του δικτύου φρεάτια 

επίσκεψης-συμβολής. Οι αλλαγές στη διεύθυνση, την κλίση και τη διατομή 

γίνονται μόνο εδώ. Η ελάχιστη μεταξύ τους απόσταση λαμβάνεται ίση με 50-70 

m. Οι θέσεις και οι αποστάσεις των φρεατίων φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια 

οριζοντιογραφιών και μηκοτομών της μελέτης. 

Συνολικά προβλέπεται η κατασκευή  42 φρεατίων επίσκεψης. Τα φρεάτια θα 

είναι προκατασκευασμένα κυκλικής διατομής.   

 

4.5  Φρεάτια  υδροσυλλογής 

Θα είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα και θα φέρουν σχάρα χυτοσιδηρή 

κατηγορίας αντοχής D400. Το στόμιο απαγγωγής  θα είναι ψηλότερα από τον 

πυθμένα διαμορφώνοντας έτσι χώρο αμμοσυλέκτη ο οποίος θα εκκενώνεται 

περιοδικά.  



Η σύνδεση των φρεατίων υδροσυλλογής θα γίνεται με πλαστικούς αγωγούς 

διαμέτρου D315. Για να προστατευτούν από την κυκλοφορία οι αγωγοί θα είναι 

εγκιβωτισμένοι σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 

 

4.6  Αντιστηρίξεις 

Λόγω του μη συνεκτικού εδάφους, αντιστηρίξεις των σκαμμάτων εκσκαφών 

προβλέπονται  σε όλα τα σκάμματα καθώς αυτά έχουν βάθος μεγαλύτερο του 

1,25 μ. Επίσης οι αντιστηρίξεις είναι απαραίτητες για να αποτρέψουν 

οποιαδήποτε οριζόντια μετακίνηση του εδάφους κατά την διάρκεια των 

εκσκαφών.  

 

4.7 Επανεπιχώσεις  

Η επίχωση των ορυγμάτων θα γίνει με υλικό εκσκαφής σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα. Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν θα πρέπει να είναι κατώτερος από 

95% (τροποποιημένη δοκιμασία Proctor). 

 

4.8 Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων 

Η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων θα γίνει με σκοπό την επαναφορά τους 

στην αρχική κατάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στη φάση εκπόνησης της 

μελέτης, με το ίδιο υλικό οδοστρωσίας. Το μεγαλύτερο μέρος των εσωτερικών 

δρόμων κατασκευής των έργων είναι  ασφαλτοστρωμένοι με εξαίρεση 

ορισμένους δρόμους περιμετρικά του οικισμού που είναι τσιμεντοστρωμένοι 

ή/και κάποιοι ελάχιστοι χωματόδρομοι. 

Κατ΄αρχήν στη φάση των εκσκαφών η κοπή των πάσης φύσεως οδοστρωμάτων 

θα γίνει με τη χρήση αρμοκόφτη, έτσι ώστε να προστατεύεται το οδόστρωμα 

πέραν του τμήματος της κοπής. 

Η αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm περιλαμβάνει : 

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

κατά στρώσεις πάχους έως 10 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

προϋπάρχον. 

2.  Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης   

3. Μία στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα παραγόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 

εγκατάσταση συμπυκνωμένου πάχους 50mm. 



Στηv εργασία κατασκευής τoυ ασφαλτικoύ oδoστρώματoς περιλαμβάvovται και oι 

εργασίες συμπιέσεως και καθαρισμoύ τoυ oδoστρώματoς, η προμήθεια, oι 

αvαμίξεις και διαστρώσεις τoυ ασφαλτικoύ μίγματoς μετά της μεταφoράς τoύτoυ 

από τoυ τόπoυ αvαμίξεως στov τόπo τoυ έργoυ. 

 

4.9 Επιμέτρηση – πληρωμή εργασιών 

Για την επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών ισχύουν τα αναγραφόμενα στο 

Τιμολόγιο Μελέτης (γενικοί όροι και άρθρα). 

Στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής και τα σχέδια (οριζοντιογραφίες, λεπτομέρειες κλπ.) τα οποία ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να τηρεί απαρέγκλιτα. 

Ο υπολογισμός των τιμών έγινε με βάση την Ανάλυση Τιμών Υδραυλικών 

Έργων του ΥΠΕΚΑ, έτους 2017. 

 

 

 

 

 

 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

Περίοδος επαναφοράς 

Για τη διαστασιολόγηση των σωληνώσεων χρησιμοποιήθηκε περίοδος 

επαναφοράς Τ=50έτη, ενώ για την αποχέτευση του καταστρώματος Τ=25 

έτη. 

 

Σχέση διάρκειας – έντασης βροχής 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, εφαρμόζεται η γενική συναρτησιακή σχέση:   

i = a(T) / b(d) 

όπου:  i (mm/h) η ένταση βροχής διάρκειας d (h) για περίοδο επαναφοράς T 

(έτη), και a(T) και b(d) οι συναρτήσεις της περιόδου επαναφοράς και της 

διάρκειας αντίστοιχα.  



Η συνάρτηση a(T) προκύπτει αναλυτικά από τη συνάρτηση κατανομής της 

μέγιστης έντασης βροχής. Η συνάρτηση b(d) είναι της μορφής:    

b(d) = (1+d/θ)n 

όπου θ και η παράμετροι προς εκτίμηση, με θ ≥ 0 (σε μονάδες χρόνου) και 0 

< η < 1.  

Η τελική γενική έκφραση των όμβριων καμπυλών είναι:        

i(d, T) = λ΄(Τκ – ψ΄) / (1 + d/θ)η    

Για την περιοχή των Τρικάλων οι αντίστοιχες παράμετροι είναι: 

κ = 0.092,  λ’ = 561.3, ψ’ = 0.812, θ = 0.042, n = 0.639 

Διαστασιολόγηση 

Για τους υδραυλικούς υπολογισμούς  χρησιμοποιείται ο τύπος του Manning 

2/13/21
SR

n
V   

Όπου: 

R : Υδραυλική ακτίνα  (R = A/Π) 

S : η κατά μήκος κλίση του αγωγού 

n : Ο συντελεστής τραχύτητας 

Η εύρεση του ύψους πλήρωσης και των αντίστοιχων υδραυλικών μεγεθών 

γίνεται επαναληπτικά, βάση μεταβλητού συντελεστή τραχύτητας, που 

υπολογίζεται από την σχέση n/no=1+0.62*((h/D)^0.4)*((1-(h/D))^0.9) 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος πλήρωσης ymax των σωληνωτών αγωγών 

κυκλικής διατομής σε σχέση με την εσωτερική διάμετρο αυτών (D), δηλαδή 

ο λόγος ymax/D ορίζεται σε: 

Για αγωγούς  D<=0,40μ  : ymax/D=0,50 

Για αγωγούς  0,40<D<=0,60μ : ymax/D=0,60 

 

Η απορροφητικότητα φρεατίου υδροσυλλογής τύπου σχάρας δίνεται από τη 

σχέση: 

1/2 1.7583i anQ LWS H  όπου, 



Qi:  παροχή εισροής στο φρεάτιο 

L:  μήκος καθαρού ανοίγματος σχάρας 

W:  πλάτος καθαρού ανοίγματος σχάρας 

S:  κατά μήκος κλίση σε απόλυτο αριθμητικό μέγεθος 

Han:  βάθος ροής μετρημένο με την κανονική εγκάρσια κλίση 

H:  μέγιστο βάθος ροής αμέσως ανάντη του φρεατίου 

i:  εγκάρσια κλίση σε απόλυτο αριθμητικό μέγεθος 

 

 
Τρίκαλα, 05-09-2018 
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