
1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΕΡΓΟ: Συντήρηση επαρχιακής Οδού 14 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  στο τμήμα Νέμπρος – Πύργος   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Βουκολιών,  Δήμου Πλατανιά 
    ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  
   ΠΡ/ΣΜΟΣ: 775.000,00 (με ΦΠΑ) 

Αρ. μελέτης 30/2018 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στη συντήρηση της επαρχιακής οδού 14 

στο τμήμα “Νέμπρος – Πύργος Βουκολιών”, η οποία βρίσκεται στην κτηματική 

περιφέρεια του οικισμού Βουκολίων, της Τοπικής Κοινότητας Βουκολιών,της 

Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου, συνολικού μήκους 2.600 μ.μ. και μέσου 

πλάτους 10μ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο συγκεκριμένος επαρχιακός δρόμος αποτελεί έναν από τους κυριότερους 

κάθετους άξονες του Νομού Χανίων, που συνδέει τον Βόρειο οδικό άξονα με την 

ενδοχώρα προς Nότο, με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Η συντήρηση του 
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οδοστρώματος κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των σημαντικών φθορών που 

παρουσιάζει, είτε από τον μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, είτε από τομές εκσκαφής 

διαφόρων ΟΚΩ και που με την πάροδο του χρόνου σε συνδιασμό με τις συνεχείς 

πλυμμήρες και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έχουν υποστεί καθίζηση και χρήζουν 

άμεσης αποκατάστασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των 

διερχομένων οχημάτων. 

Παράλληλα απαιτείται τμηματική επέκταση – αντικατάσταση του υπάρχοντως 

δικτύου ομβρίων, συνολικού μήκους 150μ, για την καλύτερη απορροή των 

ομβρίων υδάτων. 

Τέλος η αντικατάσταση τμήματος του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης εντός του 

οικισμού, στο οποίο εμφανίζονται συχνά βλάβες, καθώς και η κατασκευή νέων 

παροχετεύσεων του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης, επιβάλλεται να γίνει 

ταυτόχρονα με την αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι  

μελλοντικά δεν θα υποστεί πάλι φθορές. 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ  

3.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν για την συντήρηση του 

οδροστρώματος είναι οι ακόλουθες:  

 Απόξεση (φρεζάρισμα) του υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με 

χρήση αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), σε βάθος έως 6 εκ.  

 

 Ασφαλτόστρωση με ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 

0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου στο τμήμα της οδού που θα 

ανακατασκευασθεί.  

 

 Επίσης θα γίνει τακτοποίηση φρεατίων ομβρίων ή ακαθάρτων που 

βρίσκονται στο οδόστρωμα, δηλαδή υποβιβασμός ή ανύψωση της στάθμης 

αυτών, ώστε η τελική στάθμη τους να είναι αυτή του οδοστρώματος . 

 

 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 
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3.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Προβλέπεται επέκταση του υπάρχοντως δικτύου ομβρίων, συνολικού μήκους 

150μ, για την καλύτερη απορροή των ομβρίων υδάτων στη θέση που φαίνεται 

παρακάτω. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες δομημένου 

τοιχώματος, SN4/DN 400 mm. 

Πιο συγκεκριμένα, για την τοποθέτηση των αγωγών θα γίνουν οι παρακάτω 

εργασίες: 

 Αρχικά, θα γίνουν εκσκαφές ορυγμάτων, όπου το συμβατικό πλάτος του 

σκάμματος λαμβάνεται ίσο με 0,70m.  

 Οι σωληνώσεις θα εγκιβωτιστούν με σκυρόδεμα c12/15. Συγκεκριμένα, 

στον πυθμένα θα διαστρωθεί σκυρόδεμα c12/15 πάχους 0,15m, στη 

συνέχεια θα τοποθετηθεί οι αντίστοιχος αγωγός κι έπειτα θα καλυφθεί με 

στρώση σκυροδέματος πάχους 0,20m. Στη συνέχεια η τομή θα πληρωθεί με 

υπόβαση μεταβλητού πάχους , μια στρώση υπόβασης 0,10μ και μία στρώση 

βάσης πάχους 0,10m. 

Επίσης θα κατασκευαστούν τέσσερα φρεάτια παροχής ομβρίων υδάτων σύμφωνα 

με τα κατασκευαστικά σχέδια 
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3.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Προβλέπεται η αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης από το φρεάτιο ελέγχου που 

βρίσκεται στην θέση ‘’Καταυλισμός’’ του οικισμού Βουκολιών έως την περιοχή 

Νέμπρος καθώς και η αντικατάσταση τριών μικρότερων εσωτερικών δικτύων 

ύδρευσης, όπως απεικονίζονται στην οριζοντιογραφία που συνοδεύει την παρούσα 

μελέτη. Από το φρεάτιο ελέγχου στην θέση ‘’Καταυλισμός’’, το οποίο θα 

αντικατασταθεί με νέο, θα ξεκινήσει ένας αγωγός μήκους 1.400m περίπου, από 

πολυαιθυλένιο (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. 

διαμέτρου DN160mm/ ονομ. πίεσης PN 16 atm, όπως εμφανίζεται στην 

επισυναπτόμενη οριζοντιογραφία της μελέτης του έργου.  

Θα τοποθετηθούν επίσης:  

 α) εσωτερικός αγωγός στην πλατεία των Βουκολιών μήκους 120m περίπου, από 

πολυαιθυλένιο (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. 

διαμέτρου DN63mm/ ονομ. πίεσης PN 16 atm,  

β) εσωτερικός αγωγός από την διασταύρωση που συνδέει τις Βουκολιές με το Νέο 

Χωριό με κατεύθυνση προς Νέο Χωριό για μήκος 130m περίπου, από 

πολυαιθυλένιο (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. 

διαμέτρου DN110mm/ ονομ. πίεσης PN 16 atm και  

γ) εσωτερικός αγωγός από το ελαιουργείο του αγροτικού συνεταιρισμού 

Βουκολιών με κατεύθυνση προς την οδό που βρίσκεται νότια αυτού για μήκος 

70m περίπου, από πολυαιθυλένιο (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN90mm/ ονομ. πίεσης PN 16 atm. Κατά μήκος των 

νέων αγωγών θα τοποθετηθούν οι παροχές για την σύνδεση των καταναλωτών με 

DN22 ή DN32/16 atm για μονή ή διπλή παροχή αντίστοιχα.  

Πιο συγκεκριμένα, για την τοποθέτηση των αγωγών θα γίνουν οι παρακάτω 

εργασίες: 

 Αρχικά, θα γίνουν εκσκαφές ορυγμάτων, όπου το συμβατικό πλάτος του 

σκάμματος λαμβάνεται ίσο με 0,30m. Το βάθος τοποθέτησης των αγωγών 

θα είναι στα 0,60m. 

 Οι σωληνώσεις θα εγκιβωτιστούν με άμμο λατομείου συνολικού πάχους 

0,40m. Συγκεκριμένα, στον πυθμένα θα διαστρωθεί άμμος πάχους 0,10m, 

στη συνέχεια θα τοποθετηθεί οι αντίστοιχος αγωγός κι έπειτα θα καλυφθεί 

με στρώση άμμου πάχους 0,30m. Στη συνέχεια η τομή θα πληρωθεί με 

βάση - υπόβαση με στρώση πάχους 0,20m. Μεταξύ των δύο υλικών 
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επίχωσης θα τοποθετηθεί πλέγμα προστασίας του δικτύου από μελλοντικές 

εκσκαφές.  

Παράλληλα, θα κατασκευαστούν εκατό (100) περίπου παροχές ύδρευσης για την 

τροφοδότηση των ιδιοκτησιών μέσου πλάτους 3,00m από την αντίστοιχη παρειά 

του κεντρικού σκάμματος. Το πλήθος των παροχών δύναται να μεταβληθεί 

ανάλογα με τις ανάγκες των ιδιοκτησιών κατά την περίοδο κατασκευής του έργου. 

Ακόμη, θα χρειαστεί να αντικατασταθεί με νέο, το φρεάτιο ελέγχου που βρίσκεται 

μετά τη διασταύρωση που συνδέει τις Βουκολιές με το Νέο Χωριό καθώς επίσης να 

τοποθετηθεί μία βάνα καθαρισμού δικτύου στην περιοχή του Νέμπρους.  

 

3.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 

Προτείνεται η κατασκευή παροχετεύσεων για σύνδεση των ιδιοκτησιών με το 

υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης καθώς και η κατασκευή αναμονών για μελλοντική 

επέκταση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό Βουκολιών. 

Δεδομένης της υλοποίησης του έργου «Κατασκευή αγωγών προσαγωγής λυμάτων 

από οικισμούς στον υφιστάμενο κύριο αγωγό-ΕΕΛ της περιοχής Χανίων-

Κολυμβαρίου», κατά τη διάρκεια του οποίου κατασκευάστηκε το κεντρικό δίκτυο 

αποχέτευσης της Τ.Κ. Βουκολιών, κρίνεται επιβεβλημένη η σύνδεση του συνόλου 

των κτισμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας 

του παραπάνω έργου και για τη διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος.  

Η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και η κατάργηση των βόθρων θα περιορίσει 

σε σημαντικό βαθμό τον κίνδυνο ρύπανσης τόσο του υδροφόρου ορίζοντα όσο και 

των θαλάσσιων υδάτων. Η διατήρηση και η αναβάθμιση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος συνεπάγεται και την διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των 

κατοίκων αλλά και των επισκεπτών.  

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή 98 παροχετεύσεων για σύνδεση των 

ιδιοκτησιών με το υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης και 16 αναμονών για μελλοντική 

επέκταση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό Βουκολιών. Για το 

σκοπό αυτό θα τοποθετηθούν συνολικά 98 προκατασκευασμένα φρεάτια 

παροχέτευσης και 2 φρεάτια ελέγχου (για την επέκταση – αναμονή για μελλοντικό 

εσωτερικό δίκτυο στην πλατεία των Βουκολιών) από συνθετικά υλικά (μη 

πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο PVC-U, πολυπροπυλένιο PP ή πολυαιθυλένιο 

PE) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1&2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D400ΜΜ και 

D800MM αντίστοιχα, αποτελούμενα από χυτό στοιχείο βάσης, θάλαμο, μίας 



6 

 

εισόδου και μίας εξόδου (έως τριών εξόδων ανάλογα με τις ανάγκες συνδέσεως), 

διαμέτρου έως D200mm, ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο 

ύψος με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου του παραγωγού των φρεατίων κατά 

ΕΛΟΤ EN 13598-1&2, προς τοποθέτηση εκτός/εντός του καταστρώματος της 

οδού. Για την παροχέτευση των λυμάτων θα χρησιμοποιηθούν πλαστικές 

σωληνώσεις δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή 

(corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, ονομαστικής 

διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο με σωλήνες SN8, DN/OD 

160mm. Οι σωληνώσεις θα εγκιβωτιστούν με άμμο λατομείου και η τομή θα 

πληρωθεί με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείο της Π.Τ.Π. 0-150 και με 

βάση – υπόβαση. Μεταξύ των δύο υλικών επίχωσης θα τοποθετηθεί πλέγμα 

προστασίας του δικτύου από μελλοντικές εκσκαφές.  

Αναλυτικότερα, θα κατασκευαστούν:  

 Φρεάτια Παροχέτευσης τεμάχια ενενήντα οκτώ (98), μέσου βάθους 

0,90μ. 

 Φρεάτια Ελέγχου, τεμάχια δύο (2) , μέσου βάθους ροής λυμάτων 

1,35μ. 

 Αγωγός αποχέτευσης λυμάτων (βαρύτητας) από σωλήνες από 

πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου 

τοιχώματος, εξωτερικής διαμέτρου Dεξ=160mm και μήκους 

L=731,48μ.  

 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14 ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΝΕΜΠΡΟΣ – ΠΥΡΓΟΣ  ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ,  ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ανέρχεται σε 

εκατόν εξήντα (160) ημερολογιακές ημέρες.  

 

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Όλοι οι αγωγοί αποχέτευσης θα εγκιβωτιστούν με άμμο λατομείου πάχους 

στρώσεως τουλάχιστον είκοσι (20) εκατοστών στην άνω παρειά τους και δέκα 

(10) εκατοστών στην κάτω παρειά τους, για λόγους προστασίας τους, και θα 

γίνει επίχωση του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου και στρώση βάσης - υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου 

πάχους 0,10 όπως φαίνεται στις πρότυπες διατομές. 
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2. Ο αριθμός των Φρεάτιων Παροχέτευσης ενδέχεται να αυξηθεί κατά τη φάση 

κατασκευής, ανάλογα με τις ανάγκες των ιδιοκτητών τη δεδομένη χρονική 

στιγμή. 

3. Για τη λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας και την υγεία του ιδίου και τρίτων 

ευθύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος του έργου. Οι χειριστές των μηχανημάτων 

θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες από τους νόμους άδειες. 

Υπόχρεος για αυτό είναι ο ανάδοχος του έργου. 

4. Τα προιόντα της περίσσειας των εκσκαφών καθώς και το υλικό της απόξεσης 

του ασφαλτοτάπητα θα τοποθετηθούν προσωρινά στον αδειοδοτημένο χώρο 

εναπόθεσης του Δήμου στο Πατελάρι για επαναχρησιμοποίησή τους από τον 

Δήμο. 

5. Οι εργασίες θα εκτελεστούν όπως περιγράφεται στο τιμολόγιο, στη μελέτη που 

επισυνάπτεται και σύμφωνα με τα Τεχνικά και Πρότυπα σχέδια και τις 

υποδείξεις που θα δοθούν από την Επίβλεψη.   

 

Αλικιανός  Νοέμβριος 2018 

 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 
 

 
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 

ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΝΑΤΑΣΣΑ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
 

 
 

ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.  

ΔΕΥΑΒΑ 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. 
 

 
ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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