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  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 790.000,00 € με αναθ. & Φ.Π.Α. 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  
 

Η παρούσα μελέτη αφορά τις αντιπλημμυρικές εργασίες, που θα πραγματοποιηθούν στις 
Τοπικές Κοινότητες Αλικιανού και Φουρνέ της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων του Δήμου 
Πλατανιά. 

Στον Αλικιανό η περιοχή επέμβασης είναι από το κέντρο του οικισμού (Πύργος 
Ησυχάκη, στον δυτικό δρόμο του Δημαρχείου προς το Κατωχώρι έως τον ποταμό Κερίτη. 

Στον Φουρνέ η περιοχή επέμβασης είναι από την διασταύρωση νότια της εκκλησίας έως 
το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων. 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, αφορούν τα τεχνικά και αντιπλημμυρικά έργα, 
για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων στον Αλικιανό σε μήκος 920m και στον Φουρνέ σε 
μήκος 230m. 

Θα πραγματοποιηθεί τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, εκσκαφές τεχνικών 
έργων, τοποθέτηση και εγκιβωτισμός των σωληνώσεων απορροής των ομβρίων με άοπλο 
σκυρόδεμα, θα κατασκευαστούν φρεάτια με σχάρες για την συλλογή των ομβρίων, εγκάρσιοι 
αγωγοί απορροής προς τον κεντρικό αγωγό, επίχωση με εξυγιαντικές στρώσεις με υλικά 
λατομείου, κατασκευή φρεατίων με τα χυτοσιδηρά καλύμματα και τέλος η αποκατάσταση της 
οδού με ασφαλτοτάπητα.  

Ακόμη θα γίνει η αποκατάσταση των δικτύων ύδρευσης στον Φουρνέ και Αλικιανό, η 
αποξήλωση του δικτύου άρδευσης εγκιβωτισμένου σε σκυρόδεμα στην περιοχή επέμβασης 
στον Φουρνέ, αφού οι σωληνώσεις ομβίων απαιτούν συγκεκριμένες στάθμες. 

Το σύνολο της δαπάνης του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο 
ποσό των 790.000,00€. 
 
 

1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Στον Αλικιανό έχει κατασκευασθεί υφιστάμενος αγωγός ομβρίων διατομής Φ.1000, ο 
οποίος συλλέγει τα όμβρια από την περιοχή Φανάρι έως και το σημείο αρχής του έργου, με 
συντεταγμένες Χ=491711, Υ=3923113. 

Από το σημείο αυτό ενισχύονται τα όμβρια από όλες τις γύρω περιοχές και μέσω των 
δρόμων και της διασταύρωσης με συντεταγμένες Χ=491940, Υ=3923405, στην περιοχή 
Κατωχώρι οδηγούνται ανατολικά και απορρέουν μέσα από τους δρόμους στον ποταμό Κερίτη 
με συντεταγμένες τέλους του έργου X=492180,3923654. 

Στην περιοχή Κατωχώρι λόγω του χαμηλού υψομέτρου δημιουργείται λίμνη από τα 
όμβρια, με συνέπεια την δυσχερή διαβίωση των κατοίκων. 

Στον Φουρνέ έχει κατασκευασθεί υφιστάμενος αγωγός ομβρίων διατομής Φ.1000, ο 
οποίος συλλέγει τα όμβρια το σημείο αρχής του έργου, με συντεταγμένες Χ=494406, 
Υ=3921364. 

 
2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
 

Θα γίνει τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 
χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, ανόρυξη και κατασκευή φρεατίων και 
θα τοποθετηθούν αγωνοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς 
τσιμεντοσωλήνες κατηγορίας C12/15.  

Ακόμη θα γίνει εγκιβωτισμός των σωλήνων διατομής Φ.1000 με σκυρόδεμα C16/20, θα 
τοποθετηθούν σχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο, που θα οδηγούν τα όμβρια με 
αγωγούς αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, διατομής 400 mm στους 
αγωγούς τελικής απορροής. 



Στη συνέχεια θα γίνει επίχωση με διαβαθμισμένο υλικό και διάστρωση με υπόβαση 
οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m. 

 

 
 

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

 
 

ΦΟΥΡΝΕΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 



 
Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία διαπλάτυνση των δρόμων, τους οποίους θα διανύσουν οι 
αγωγοί του έργου και η όδευση των σωλήνων απορροής των ομβρίων θα ακολουθήσουν τους 
υφιστάμενους δρόμους χωρίς καμία αλλαγή της πορείας τους. 
 

Σχετικά με την ποσότητα των ομβρίων υδάτων δεν θα υπάρξει διαφοροποίηση από την 
μέχρι τώρα, αφού δεν θα προστεθεί καμία υδρολογική επιφάνεια στο έργο, παρά μόνο η 
υφιστάμενες επιφάνειες, οι οποίες απορρέουν στον αποδέκτη που θα απορρέουν τα όμβρια 
του έργου που θα κατασκευασθεί. 

 
 

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 
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