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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 «Ρέμα Παλαιών Σφαγείων»  

Το συγκεκριμένο ρέμα διασχίζει τη βόρεια και βορειοδυτική πλευρά της Δ.Κ Μετσόβου. Ξεκινά από το 

υψηλότερο σημείο  (περιοχή Αγ.Τριάδα) και καταλήγει σε συλλεκτήριο φρεάτιο ανοιχτού τύπου 

διαστάσεων περίπου 4Χ6m ( περιοχή οικίας Στ.Τσανάκα). 

Το 80% του μήκους του αποτελείται από τσιμεντένια οπλισμένη πλακοσκεπή διατομής περίπου 1 m2 

και βρίσκεται εντός οικισμού, και το 20% (περίπου 200m) από διπλό εγκιβωτισμένο πλαστικό σωλήνα 

Φ630 και βρίσκεται εκτός οικισμού και στην κατάληξή του. 

Το τμήμα που αποτελείται από  εγκιβωτισμένους πλαστικούς σωλήνες έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. 

Συγκεκριμένα: 

• σε απόσταση περίπου 90m από την κατάληξή του, σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, 

σε μήκος περίπου 15m, έχει σπάσει ο εγκιβωτισμός και τμήμα των σωλήνων, με αποτέλεσμα, η 

πλειοψηφία των νερών να εξέρχεται από τον αγωγό και να διανύει το υπόλοιπο μήκος απορροής, 

εκτός αγωγού διαβρώνοντας το έδαφος και προκαλώντας κατολισθήσεις των πρανών. 

• εξαιτίας των ανωτέρω, τμήμα περίπου 60m από τη κατάληξη του ρέματος , έχει σπάσει και έχει 

πάρει κλίση προς κατάρρευση, καθώς τα νερά διάβρωσαν τα θεμέλιά του.  
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Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο τμήμα γίνεται από κεντρικό δρόμο μέσω δρόμου που θα διανοιχθεί 

(απολύτως απαραίτητων διαστάσεων) και από ιδιοκτησία, καθώς από το σημείο μηδέν (δρόμος) έως 

την κορυφή σε απόσταση 50m, υπάρχει υψομετρική διαφορά περίπου 15m. Το υπόλοιπο τμήμα 

μεταξύ των βλαβών είναι σε καλή κατάσταση. 

Η κατασκευή του νέου τμήματος θα γίνει με την διαμόρφωση του εδάφους  σε μορφή χωμάτινης 

αχιβάδας, μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν οι δύο παράλληλοι σωλήνες Φ630. Η αντιστήριξή τους 

θα γίνει με αντηρίδες από αργολιθοδομή  (ενισχυμένη με οπλισμένο σενάζ) σε κάθε ένωση. Τρείς από 

τις δέκα αντηρίδες αντιστήριξης εδάφους τραπεζοειδούς σχήματος, θα εκτείνονται έως τα πρανή της 

φυσικής λεκάνης με σκοπό την προστασία της και την αντιστήριξή της. Επίσης θα είναι ενισχυμένες με 

οπλισμένο σενάζ και σκυρόδεμα στη στέψη τους. Οι υπόλοιπες επτά αντηρίδες στήριξης 

σωληνώσεων θα έχουν ορθογωνικό σχήμα. 

Η ένωση του παλαιού με το νεοκατασκευασθέν  τμήμα θα γίνει μέσω φρεατίου από σκυρόδεμα. Είναι 

πιθανή η κατασκευή και δεύτερου φρεατίου εντός του νέου τμήματος εάν δεν είναι εφικτή η 

ευθυγράμμιση  όλου του νέου τμήματος και απαιτηθεί αλλαγή κλίσης των νέων αγωγών.  

Χαρακτηριστικά  

Συνολικό Μήκος Υδατορέματος (L,m) 73 

Συντεταγμένες Αρχής-Ανάντη (X,Y EΓΣΑ 87) (258978.66 , 4405714.183) 

Συντεταγμένες Κατάληξης-Κατάντη (X,Y EΓΣΑ 87) (259106.99 , 4405766.439) 

Μήκος Επέμβασης, Συντεταγμένες (L, X,Y) 58+15=73 

1.2 «Κεντρικό Ρέμα Δ.Κ. Μετσόβου»  

Το συγκεκριμένο ρέμα διασχίζει τον οικισμό στην κατεύθυνση δυτικά-ανατολικά και διέρχεται 

υπογειοποιημένο από το κέντρο της Δ.Κ. Μετσόβου (Πλατεία). 

Εκτός από τμήμα περίπου 250 m που είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από σκυρόδεμα, το 

υπόλοιπο τμήμα αποτελείται από λιθόστρωτο κυρίως ξερολιθικό δάπεδο, από πλαϊνά ξερολιθιάς ή 

αργολιθοδομής σε σχετικά καλή κατάσταση (εκτός κάποιων σημείων με τοπικές αστοχίες που χρήζουν 

αποκατάστασης) και από οροφή από σκυρόδεμα που σε πολλά σημεία είναι υπόγεια (μπαζωμένη) σε 

μήκος 300μ. περίπου και σε άλλα υπέργεια (εμφανής οροφή) σε μήκος 600μ περίπου. Η παλαιότητα 

του δαπέδου της κοίτης και των πλαϊνών είναι μεγαλύτερη των 50 ετών. 

Το προς επισκευή τμήμα βρίσκεται μεταξύ δύο κεντρικών δρόμων, σε πλαγιά με έντονη κλίση και 

υψομετρική διαφορά  περίπου 30m. Η πρόσβαση επιτυγχάνεται από ιδιοκτησίες. Στο συγκεκριμένο 

τμήμα έχουν εντοπιστεί αστοχίες πλαϊνών και δαπέδου κοίτης οι οποίες θα πρέπει να 

αποκατασταθούν. 

Η παρέμβαση προβλέπει το άνοιγμα οπών στην οροφή μέσω των οποίων θα εισέρχονται οι 

άνθρωποι και τα υλικά αποκατάστασης και την αποκατάσταση του πυθμένα με οπλισμένο 

σκυρόδεμα σε μορφή αχιβάδας καθώς και των πλαϊνών αργολιθοδομών όπου απαιτείται. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Παραδοτέο 3.1.1 Infrastructure and Works                                                                                     Σελίδα 6 από 22 

 Χαρακτηριστικά  

Συνολικό Μήκος Υδατορέματος (L,m) 200 

Συντεταγμένες Αρχής-Ανάντη (X,Y EΓΣΑ 87) (258909.742,4405680.317) 

Συντεταγμένες Κατάληξης-Κατάντη (X,Y EΓΣΑ 87) (259106.196,4405767.629) 

1.3 «Ρέμα Κατσάκη»  

Το συγκεκριμένο ρέμα αποτελεί το κατώτερο τμήμα  μέρους του παντορροϊκού δικτύου του οικισμού, 

και θα παραμείνει για πάντα ως δίκτυο όμβριων, μετά τη λειτουργία του νέου δικτύου αποχέτευσης. 

Έχει συνολικό μήκος 120 μ και βρίσκεται σε πλαγιά με πολύ έντονη κλίση και αποτελείται από δύο 

κλάδους που ενώνονται λίγο πριν το τέλος, το σημείο δηλαδή του μεγάλου πέτρινου φράγματος. 

Ξεκινά κάτω από κεντρικό δρόμο του οικισμού (οικία Γιαννούλη Μ.)  και καταλήγει σε επίπεδο χώρο 

που έχει διαμορφωθεί με πέτρινο φράγμα το οποίο είναι σε πολύ καλή κατάσταση και συγκρατεί τον 

χώρο, με τις κλίσεις εδάφους ως έχουν. 

Στα τμήματα όπου οι κλίσεις είναι μεγάλες και διέρχεται το υπάρχον δίκτυο, υπάρχουν δύο αντηρίδες-

φράγματα, επίσης σε καλή κατάσταση που συγκρατούν την όλη κατασκευή. 

Μετά από αυτές τις αντηρίδες και στο μέσο του μήκους της, η κατασκευή έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, 

έως και το ύψος του μεγάλου φράγματος, χαμηλά. Ειδικά για τον ένα κλάδο τα τμήματα που είναι 

εγκιβωτισμένα με σκυρόδεμα έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Τα τμήματα αυτά μήκους 

περίπου 55μ προτείνεται να αντικατασταθούν από πλαστικό σωλήνα Φ630, που θα διέρχεται 

υπέργεια και θα υποστηρίζεται προληπτικά από δύο αντηρίδες ορθογωνικού σχήματος στα σημεία 

σύνδεσης των αγωγών για τη στήριξή τους. Επίσης, το νέο τμήμα από Φ630 θα συνδεθεί με το 

υπάρχον δίκτυο μέσω κατάλληλων φρεατίων στην ανάντη και κατάντη του. Η συμβολή με το δεύτερο 

κλάδο (αγωγός Φ500), στο χαμηλότερο σημείο της κατασκευής, είναι το σημείο όπου μελλοντικά θα 

γίνει η εκτροπή των ομβρίων προς το μεγάλο φράγμα. 

Για την καλύτερη λειτουργία του δικτύου, αλλά και τη σύνδεσή του με τις υφιστάμενες υποδομές του 

οικισμού, προτείνεται η επισκευή τμήματος 15μ υπάρχοντος δικτύου από σωληνώσεις  Φ315,  το 

οποίο διέρχεται πάνω και παράλληλα με το μεγάλο φράγμα και μαζί με το νέο δίκτυο που διέρχεται 

στο ίδιο σημείο, θα καλυφθούν με σκυρόδεμα, δημιουργώντας μια επιφάνεια κοιτόστρωσης 

διαστάσεων 15,00*15,00 μ. από όπου θα διέρχονται ομαλά τα ύδατα που ρέουν στην πλαγιά εκτός 

δικτύου σωληνώσεων.  

Χαρακτηριστικά  

Συνολικό Μήκος Υδατορέματος (L,m) 55 

Συντεταγμένες Αρχής-Ανάντη (X,Y EΓΣΑ 87) (258490.642 , 4405369.695) 

Συντεταγμένες Κατάληξης-Κατάντη (X,Y EΓΣΑ 87) (258486.805 , 4405324.319) 
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Μήκος Επέμβασης, Συντεταγμένες (L, X,Y) 55 

1.4 «Ρέμα Στάνου»  

Το συγκεκριμένο ρέμα βρίσκεται μεταξύ του κεντρικού ρέματος και του ρέματος Παλαιών Σφαγείων με 

κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά.  

Το προς επισκευή τμήμα του ρέματος έχει μήκος 40m και αποτελείται από λιθόστρωτο κυρίως 

ξερολιθικό δάπεδο, από πλαϊνά ξερολιθιάς ή αργολιθοδομής σε σχετικά καλή κατάσταση (εκτός 

κάποιων σημείων με τοπικές αστοχίες που χρήζουν αποκατάστασης) και από οροφή από σκυρόδεμα 

που είναι πλήρως κατεστραμμένη.  

Για την καλύτερη λειτουργία του δικτύου, αλλά και την αποφυγή μελλοντικών αστοχιών, προτείνεται η 

αποκατάσταση πλαϊνών και δαπέδου και η εκ νέου κατασκευή οροφής από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 

Χαρακτηριστικά  

Συντεταγμένες Αρχής-Ανάντη (X,Y EΓΣΑ 87) (258838.966 , 4406005.093) 

Συντεταγμένες Κατάληξης-Κατάντη (X,Y EΓΣΑ 87) (258903.128 , 4405982.604) 

Μήκος Επέμβασης, Συντεταγμένες (L, X,Y) 40 
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2. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

2.1 «Ρέμα Παλαιών Σφαγείων»  

• Lεπέμβασης = 58+15=73 m,  

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν, αφού παράλληλα πραγματοποιηθεί προσωρινή εκτροπή 

των υδάτων, έως την ολοκλήρωση των εργασιών σκυροδέτησης της κοιτόστρωσης, με τη 

σειρά είναι: 

2.1.1. Γενικές εκσκαφές 

2.1.2. Καθαιρούμενα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα 

2.1.3. Αργολιθοδομές  χωρίς όψεις και μιας ορατής όψης 

2.1.4. Επιχώσεις 

2.1.5. Σκυροδέματα C16/20 , C20/25 

2.1.6. Ξυλότυποι 

2.1.7. Δομικό πλέγμα 

2.1.8. Φορτοεκφόρτωση υλικών με τα χέρια 

2.1.9. Μεταφορά  με μονότροχο. 

2.1.10. Αγωγοί Φ630 Σ41 

 

2.2 «Κεντρικό Ρέμα Δ.Κ. Μετσόβου»  

Μήκος επέμβασης Πλάτος Κοίτης 

200 m 1,2 m 

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν, αφού παράλληλα πραγματοποιηθεί προσωρινή εκτροπή των 

υδάτων ανά 40m, έως την ολοκλήρωση των εργασιών σκυροδέτησης της κοιτόστρωσης, με τη 

σειρά είναι: 

2.2.1. Σκυρόδεμα C20/25 πυθμένα ρέματος τύπου αχιβάδας 

2.2.2. Δομικό πλέγμα 

2.2.3. Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος 

2.2.4. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 

2.2.5. Μεταφορά με μονότροχο 
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2.3 «Ρέμα Κατσάκη»  

• Lεπέμβασης = 55 m,  

Οι προτεινόμενες εργασίες που θα υλοποιηθούν, αφού παράλληλα πραγματοποιηθεί 

προσωρινή εκτροπή των υδάτων, έως την ολοκλήρωση των εργασιών σκυροδέτησης της 

κοιτόστρωσης, με τη σειρά είναι: 

2.3.1 Καθαίρεση  οπλισμένου σκυροδέματος 

2.3.2 Αργολιθοδομές χωρίς όψεις  και μιας ορατής όψης 

2.3.3. Εκσκαφές θεμελίων 

2.3.4 Σκυρόδεμα C20/25 φρεατίων 

2.3.5 Ξυλότυποι 

2.3.6 Οπλισμός 

2.3.7 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 

2.3.8 Μεταφορά με μονότροχο 

2.3.9 Αγωγοί Φ200 Σ41 

2.3.10 Αγωγοί Φ315 Σ41 

2.3.11 Αγωγοί Φ630 Σ41 

 

2.4 «Ρέμα Στάνου»  

Οι προτεινόμενες εργασίες αποκατάστασης βλαβών που θα υλοποιηθούν, αφού παράλληλα 

πραγματοποιηθεί προσωρινή εκτροπή των υδάτων, έως την ολοκλήρωση των εργασιών 

σκυροδέτησης της κοιτόστρωσης, με τη σειρά είναι: 

2.4.1. Σκυρόδεμα C20/25 δαπέδου και οροφής 

2.4.2. Καθαίρεση σκυροδέματος οροφής 

2.4.3. Καθαίρεση αργολιθοδομών παρειών 

2.4.4. Λιθοδομές ανοδομών παρειών 

2.4.5. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 

2.4.6. Μεταφορά με  μονότροχο 

2.4.7. Ξυλότυποι 

2.4.8. Σιδηρους οπλισμός και πλέγμα 
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Για να εκτελεστούν  οι ανωτέρω εργασίες , απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκτροπή των υγρών των 

ρεμάτων μέσω αγωγών Φ200 που θα τοποθετηθούν εντός η εκτός ρέματος τμηματικά και σύμφωνα 

με την πρόοδο του έργου. 

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται: η ασφαλής και σωστή διάστρωση του πυθμένα με σκυρόδεμα και η 

επιδιόρθωση των πλαϊνών αργολιθοδομών, η σωστή και ακριβής τοποθέτηση των αγωγών Φ630 και 

η ποιοτική κατασκευή των αντηρίδων. 
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3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.1 «Ρέμα Παλαιών Σφαγείων»  

3.1.1. Γενικές εκσκαφές 

Διάνοιξη δρόμων 70 m διατομής 2,30*4,50*0,70 m: 

V=(0,70+2,30)/2)*4,50*70,0=472,50 m3 

80%=378,00 m3 

20%=94,50 m3 

Εκσκαφή χώρου τοποθέτησης σωλήνων σε μορφή χωμάτινης αχιβάδας τραπεζοειδούς διατομής 

3,00*5,00*1,20 m και μήκους 58+15=73,00 m. 

V=(3,00+5,00)/2)*1,20*73,00=350,40 m3 

80%=280,32 m3 

20%=70,08 m3 

Σύνολο γενικών εκσκαφών: 80% V=658,32 m3 & 20% V=164,58 m3 

3.1.2 Εκσκαφές θεμελίων αντηρίδων στήριξης αγωγών  

10 τμχ διαστάσεων 5,00*0,50*1,50 m και ύψος θεμελίων 0,80 m: 

V=1,05*1,50*5,00*10τμχ =78,75 m3 

3.1.3. Αργολιθοδομές χωρίς όψεις (θεμελίων αντηρίδων): 

V=1,50*0,80*5,00*10τμχ=60 m3 

3.1.4. Αργολιθοδομές μιας ορατής όψης (ανωδομή)  

μέσο πάχος 0,70 m και μέσο ύψος 2,00 m: 

V=2,00*0,70*5,00*10τμχ=70,00 m3 

3.1.5. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωδομών: 

Ε=2,00*5,00*10τμχ =100,00 m2 

3.1.6. Επιχώσεις αντηρίδων 

V= 3,00*2,00*5,00*10τμχ=300,00 m3 

3.1.7. Καθαίρεση σκυροδέματος παλαιού κατεστραμμένου εγκιβωτισμού  

διαστάσεων 1,40*1,10 και  βάσης έδρασης 1,80*1,20: 

V=((1,40*1,10)-(3,14*0,20*0,20*73,00))+(0,20*1,80*73,00)=129,53 m3 

3.1.8. Σκυρόδεμα C16/20: 

C16/20 (σενάζ αντηρίδων): 
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V=1,50*0,25*5,00*10τμχ=18,75 m3 

(στέψης αντηρίδων): 

V=3,00*0,15*5,00*10τμχ=22,50 m3 

σύνολο= 41,25 m3 

3.1.9. Σκυρόδεμα C 20/25: 

Φρεάτιο διαστάσεων 2,50*2,00*1,50 m σύνδεσης παλαιού και νέου δικτύου 

Δάπεδο: 3,00*2,50*0,30=2,25 m3 

Ανωδομή: ((2,50+2,50+1,50+1,50)*1,50*0,25))-((3,14*0,32*0,32*0,25*4))=2,68 m3 

σύνολο=4,93 m3 

3.1.10. Ξυλότυποι φρεατίου: 

δάπεδο:3,00+3,00+2,50+2,50)*0,30=3,30 m2 

Ανωδομή έξω: (2,50+2,50+2,00+2,00)*1,50=13,50 m2 

Ανωδομή μέσα: (2,00+2,00+1,50+1,50)*1,50=10,50 m2 

Σύνολο= 27,30 m2 

3.1.11.Οπλισμοί: 

Σενάζ (Φ12/20 σχάρα) 

1,50:0,20=8,00*3,00=24,00m*10τμχ αντηρ.=240m 

3,00:0,20=15,00*1,50*10 τμχ αντηρ.=225m 

Σύνολο=465 m*0,888 kg/m =413,0 kg 

δομικό πλέγμα για φρεάτιο: 

δάπεδο: 3,00*2,50*2 τμχ=15,00 m2 

Ανωδομή: (2,50+2,50+2,00+2,00)*1,50*2τμχ=27,00 m2 

Σύνολο=42,00 m2*1,92 kg/m2=80,00kg 

Στέψη αντηρίδων: 3,00*5,00*10τμχ=150m2*1,92kg/m2=288,00kg 

σύνολο= 268,00kg 

3.1.12. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια  

305,00 τόνοι 

3.1.13. Μεταφορά με μονότροχο: 

Αργολιθοδομή αντηρίδων:  

V=60,00+70,00=130,00m3 *1,50 tn/m3=195,00tn 
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Σκυρόδεμα: 

V=46,00m3 *2,40tn/m3=110,40tn 

Σύνολο  305,40tn*3dm=916,20 ton dm 

3.1.14. Αγωγοί Φ630  Σ41 

L= (58,00*2)+(15,00*2)=146,00m (δύο παράλληλοι αγωγοί 58,00m+15,00m) απαιτούνται, εκ των 

οποίων περίπου 38,00m θα επαναχρησιμοποιηθούν από την υφιστάμενη κατασκευή.  

 

3.2 «Κεντρικό Ρέμα Δ.Κ. Μετσόβου»  

3.2.1. Σκυρόδεμα C20/25: 

Δάπεδο:  V=((1,20+1,45)/2)*0,25*200,00=66,25m3 

Αποκατ. οροφής: V= 0,80*0,80*0,20*25τμχ=3,20m3 

Σύνολο= 69,45m3 

3.2.2. Δομικό πλέγμα: 

Δάπεδο:  200*1,20*1,92 kg/m2 =460,80kg 

Οροφή: 0,80*0,80*25τμχ*1,92kg/m2=30,72kg 

Σύνολο =492,00kg 

3.2.3. Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος: 

Οροφή: 0,80*0,80*0,20*25τμχ=3,50m3 

3.2.4. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια: 

168,00 tn 

3.2.5. Μεταφορά με μονότροχο 

Σκυρόδεμα:70m3*2,40 tn/m3=168,00tn*10dm =1680,00 ton dm 

 

3.3 «Ρέμα Κατσάκη»  

3.3.1. Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος (παλαιός εγκιβωτισμός) 

V = 10,00 m3 

3.3.2. Αργολιθοδομή θεμελίων (αντηρίδων) 

V=1,20*0,70*2,50*7τμχ=14,70m3 

3.3.3. Αργολιθοδομές μιας όψης (αναδομές αντηρίδων) 

V= 2,50*0,70*1,70*7τμχ=20,82m3 
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3.3.4. Όψεις αργολιθοδομών 

E=25,00*1,70*7τμχ=29,75m2 

3.3.5. Σκυρόδεμα φρεατίων C 20/25 

Φρεάτιο 1-Φ1 (2,30*2,00*2,00): 

Δάπεδο:  2,50*2,80*0,30=2,10m3 

Ανωδομή: (2,30+2,30+1,50+1,50)*2,00*0,25=3,80m3 

Οροφή: ((2,30*2,00)-(0,70*0,70))*0,25=1,03m3  

Σύνολο:  6,93 m3 

Φρεάτιο 2-Φ2 (2,0Χ2,0Χ1,0): 

Δάπεδο: 2,00*2,00*0,30=1,20 m3 

Ανωδομή: (2,00+2,00+1,50+1,50)*1,00*0,25=1,75 m3 

Οροφή: ((2,00*2,00)-(0,70*0,70))*0,25=0,88m3 

Σύνολο: 3,83m3 

Σύνολο Φ1+Φ2 =10,76m3 

3.3.6. Ξυλότυποι φρεατίων 

Φρεάτιο 1: 

Έξω: (2,30+2,30+2,0+2,0)*(2,0+0,30+0,25)=8,60*2,55=21,93m2 

Μέσα: (1,80+1,80+1,50+1,50)*2,00=13,20m2 

Οροφή: 1,80*1,80=2,70m2 

Σύνολο Φ1=37,83m2 

Φρεάτιο 2: 

Έξω: (2,00*4,00)*(1,00+0,30+0,25)=12,40m2 

Μέσα:1,50*4,00*1,00=6,00m2 

2,00*2,00=4,00m2 

Οροφή:1,50*1,50=2,25m2 

Σύνολο Φ2=24,65m2 

Σύνολο Φ1+Φ2 =62,48m2 

3.3.7. Οπλισμοί: 

Φρεάτιο 1-Φ1: 

Δάπεδο (σχάρα Φ14/15): 2,50:0,15 =17,60*3 =51,00m 
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3,00:0,15=20,00*2,50=50,00m 

Συνολικά δάπεδο =101,0m 

τοιχεία (σχάρα Φ14/15) : L=2,30+2,30+2,00+2,00=8,60m 

8,60:0,15=58,00*2,50=143,33m 

2,00 : 0,15 =14*8,60=120,40 

Συνολικά τοιχεία =263,73m 

οροφή: 2,30 : 0,15 =16,00*2,00=32,00 

2,00 : 0,15 =14,00*2,30=32,20 

Συνολικά οροφή = 64,20m 

Σύνολο Φ1 = 428,93m*1,208 kg/m =519,14 kg 

Φρεάτιο2-Φ2: 

Δάπεδο(σχάρα Φ14/15): 2,50:0,15=17,00*2,50=42,50*2τμχ=85,00m 

τοιχεία(σχάρα Φ14/15) : L=2,00+2,00+2,00+2,00=8,00m και  H=0,30+1,00+0,20=1,50m 

8:0,15=54,00*2,00=108,00 

1,0:0,15 =7,00*8,00=56,00 

Συνολικά τοιχεία: 164,00m 

Οροφή (σχάρα Φ14/15): 2,00:0,15=14,00*2,00=28,00*2,00=56,00m 

Συνολικά οροφή = 56,00m 

Σύνολο Φ2=305,00m*1,208kg/m = 368,44 kg 

Σύνολο Φ1+Φ2 = 890,00kg 

3.3.8. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια: 

800 τόνοι 

3.3.9. Μεταφορά  με μονότροχο 

Αργολιθοδομής αντηρίδων: V=15,00+21,00= 36m3 *1,50tn/m3=54,00tn 

Σκυροδέματος: V=11,00m3 *2,4tn/m3 =26,40tn 

Σύνολο 80,40tn*10 dm=800,00 tn dm 

3.3.10. Αγωγοί Φ200 Σ41: 41,50m 

3.3.11. Αγωγοί Φ315 Σ41: 20,00m 

3.3.12. αγωγοί Φ630  Σ41: 55,00m   
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3.4 «Ρέμα Στάνου»  

3.4.1. Σκυρόδεμα  C20/25 (δάπεδο και οροφή) 

Δάπεδο: (1,00+1,30)*0,50*0,25*40,00=11,50m3 

Οροφή: 2,00*0,20*40,00=16,00m3 

2,00*0,200*42,00=16,80m3 επιπλέον μόνο οροφή εξωτερικά 

Τοιχεία οροφής: 0,30*0,30*40,00*2τμχ=7,20m3 

Σύνολο =51,50 m3 

3.4.2. Ξυλότυποι 

Οροφής και πλαϊνών: 0,50*40,00*2τμχ=40,00m2 

3.4.3. Οπλισμός: 

Σιδηρούς οπλισμός (οροφής): 

2,00 :0,15 =14 σειρές*40m=560,00m 

40,0 : 0,15 =267,00*2,00m=534,00m 

Σύνολο: 1094m*1,208kg/m=1321,55kg 

Δομικό πλέγμα (δαπέδου):  

1,00*40,00=40,00m2*1,92kg/m2 =76,80kg 

3.4.4. Καθαίρεση σκυροδέματος (τμημάτων οροφής): 

0,80*0,80*0,20*6τμχ=0,77m3 

3.4.5. Καθαίρεση  αργολιθοδομής (εσωτερικών παρειών): 

0,45 (πάχος)*2,00m2(επιφ)*15,00τμχ=13,50m3 

3.4.6. Λιθοδομές ανωδομών (αποκατάσταση παρειών) : 14,00m3 

3.4.7. Όψεις λιθοδομών: 2,00*15,00=30,00m2 

3.4.8. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια : 145,00tn 

3.4.9. Μεταφορά  με μονότροχο: 

Σκυροδέματος:51,50*2,40=123,60tn 

Αργολιθοδομής: 14,00*1,50 =21,00tn 

Σύνολο: 144,6tn*2dm =289,20 ton dm 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Ρέμα Παλαιών Σφαγείων 

 

Σχήμα 1:διατομή εκσκαφών 

 

Σχήμα 2:αντηρίδα αντιστήριξης εδάφους (ενδεικτικές διαστάσεις) 
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Σχήμα 3: αντηρίδα στήριξης σωλήνων (ενδεικτικές διαστάσεις) 

 

 

Σχήμα 4:διατομή αντιστήριξης 
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Σχήμα 5:διατομή φρεατίου 

 

 

Κεντρικό ρέμα Δ.Κ. Μετσόβου 

 

Σχήμα 6:τομή υφιστάμενου ρέματος 
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Σχήμα 7:διατομή τύπου αχιβάδας 

 

Ρέμα Κατσάκη 

 

Σχήμα 8:διατομή φρεατίου 1 
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Σχήμα 9:διατομή φρεατίου 2 

 

Ρέμα Στάνου 

 

Σχήμα 10:τομή ρέματος 
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