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1

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

«Αποκατάςταςη γέφυρασ ποταμοφ Κομψάτου».

1. ΕΙΑΓΩΓΗ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Θ παροφςα Τεχνικι Ρεριγραφι

αφορά ςτθν καταςκευι νζασ γζφυρασ για τθν

διζλευςθ του ποταμοφ Κομψάτου μεταξφ των οικιςμϊν Ιάςμου – Ρολυάνκου επί τθσ
επαρχιακισ οδοφ Κομοτθνισ-Ιάςμου. Θ μελζτθ εκπονικθκε ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ
«Αποκατάςταςθ γζφυρασ ποταμοφ Κομψάτου επί του πρωτεφοντοσ επαρχιακοφ δικτφου»
και τθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ του ανωτζρου ζργου, μετά τθν απόφαςθ που λιφκθκε
από τθν Ρεριφζρεια Αν. Μακεδονίασ και Θράκθσ και αφορά ςτθν καταςκευι νζασ γζφυρασ.
Θ απόφαςθ για τθν καταςκευι νζασ γζφυρασ λιφκθκε μετά από τισ διερευνιςεισ και τθν
τεκμθρίωςθ που ζγιναν κατά τθν αϋ φάςθ τθσ μελζτθσ του ζργου. Θ πρόταςθ που
μελετικθκε ςτθν φάςθ οριςτικισ μελζτθσ ζχει κατατεκεί ςτθν αρμόδια υπθρεςία του ΟΣΕ,
λόγω τθσ γειτνίαςθσ με αντίςτοιχθ γεφφρωςθ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου και ζχει λθφκεί
θ ζγκριςθ του προτεινόμενου ςχεδιαςμοφ, όπωσ ζχει υποβλθκεί από τθν Ομάδα Μελζτθσ.

1.2 ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ
Επί τθσ Επαρχιακισ Οδοφ Κομοτθνισ-Ιάςμου ςυναντάται ο ποταμόσ Κομψάτοσ, θ
διζλευςθ του οποίου γίνεται με υφιςτάμενθ γεφφρωςθ ςυνολικοφ ανοίγματοσ 94,50m και
θ οποία παρουςίαςε προβλιματα από τθν αρχικι περίοδο λειτουργίασ τθσ, μετά από
πλθμμυρικά ςυμβάντα (1996). Θ Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε. οδόπθσ διενιργθςε πραγματογνωμοςφνεσ
και ανζκεςε μελζτεσ για:
-

Τθν ενίςχυςθ τθσ γζφυρασ

-

Τθν μελζτθ υδραυλικισ διευκζτθςθσ ευρφτερθσ περιοχισ γζφυρασ Κομψάτου ςτθν
ςτον Επαρχιακό Δρόμο Ιάςμου-Ρολυάνκου (2009).

Οι ανωτζρω μελζτεσ λόγω διαδικαςτικϊν προβλθμάτων δεν ολοκλθρϊκθκαν ωσ προσ
τισ προτάςεισ καταςκευισ ζργων.
Τον Σεπτζμβριο του 2017 θ ανωδομι του ανατολικοφ ανοίγματοσ τθσ γζφυρασ
αςτόχθςε λόγω υποςκαφισ τθσ κεμελίωςθσ του ανατολικοφ μεςοβάκρου. Για τθν
αποκατάςταςθ τθσ αςτοχίασ προκθρφχκθκε θ παροφςα μελζτθ «Αποκατάςταςθσ του ζργου
γζφυρασ ποταμοφ Κομψάτου».
2

Στθν αϋ φάςθ τθσ μελζτθσ διερευνικθκαν μετά από αναλυτικζσ αποτυπϊςεισ και
εργαςτθριακζσ δοκιμζσ:
-

Θ φζρουςα ικανότθτα τθσ υφιςτάμενθσ γεφφρωςθσ

-

Θ φζρουςα ικανότθτα του εδάφουσ κεμελίωςθσ και θ ςφςταςθ των υποκείμενων
εδαφικϊν ςχθματιςμϊν ςτθν περιοχι τθσ γζφυρασ

-

Θ υδραυλικι ςυμπεριφορά του υδατορζματοσ και θ επίδραςθ τθσ υδάτινθσ ροισ
ςτθν περιοχι των δφο γεφυρϊςεων (οδικισ και ςιδθροδρομικισ).

Από τισ διερευνιςεισ που ζγιναν διαπιςτϊκθκε ότι υφίςταται εξελιςςόμενθ υποςκαφι
ςτθν βακεία κοίτθ του Κομψάτου ςτισ κζςεισ των δφο γεφυρϊςεων για τθν αντιμετϊπιςθ
τθσ οποίασ προτάκθκαν:
-

Θ αφξθςθ του ανοίγματοσ τθσ υφιςτάμενθσ γεφφρωςθσ ϊςτε να κακαιρεκεί και να
απομακρυνκεί τμιμα επίχωςθσ θ οποία είχε καταςκευαςκεί για τθν ζδραςθ του
δυτικοφ ακροβάκρου.

-

Θ καταςκευι χαλινοφ κατάντθ τθσ ςιδθροδρομικι γραμμισ για τθν αποκατάςταςθ
του υψομζτρου τθσ κοίτθσ ςτθν περιοχι των γεφυρϊςεων.

Για τθν υδραυλικι διευκζτθςθ ςτθν περιοχι των γεφυρϊςεων και για τθν καταςκευι
του προτακζντοσ χαλινοφ αποκατάςταςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κοίτθσ, θ Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε.
οδόπθσ, προκιρυξε διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ των απαιτοφμενων μελετϊν
(Υδραυλικισ, Στατικισ, Γεωτεχνικισ και Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων), θ οποία
είναι ςε φάςθ εκπόνθςθσ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ προβλζπεται να γίνει εντόσ του 2021.
Ραράλλθλα με τισ ανωτζρω μελζτεσ εκπονικθκαν:
-

Θ μελζτθ κακαίρεςθσ του τμιματοσ τθσ γζφυρασ που αςτόχθςε και θ
απομάκρυνςθ των υλικϊν κακαιρζςεωσ, μζροσ των οποίων βρίςκονταν εντόσ τθσ
κοίτθσ. Θ μελζτθ εκπονικθκε ςφμφωνα με εντολι τθσ Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε. οδόπθσ από
τον Ανάδοχο τθσ παροφςασ και ζχει υλοποιθκεί. Στο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ
παρουςιάηεται για λόγουσ πλθρότθτασ και για τθν διαμόρφωςθ μιασ
ολοκλθρωμζνθσ εικόνασ των παρεμβάςεων, θ Τεχνικι Ζκκεςθ που υποςτθρίηει τθν
ανωτζρω παρζμβαςθ.

-

Θ μελζτθ οδικϊν προςβάςεων τθσ νζασ γζφυρασ, θ οποία εκπονικθκε από τθν
ΕΥΕΓΟΣ Α.Ε., παρότι δεν αποτελοφςε ςυμβατικό αντικείμενο τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ.

3

2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΗ

Το ςυνολικό ζργο τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ περιλαμβάνει
- Τθν κακαίρεςθ τθσ υφιςτάμενθσ γεφφρωςθσ (ανωδομθ και 3 βάκρα) και τθν
απομάκρυνςθ των υλικϊν εκ τθσ κακαιρζςεωσ
- Τθν διάνοιξθ του επιχϊματοσ ζδραςθσ του δυτικοφ ακροβάκρου κακϊσ και
τθν ευκυγράμμιςθ κοίτθσ μζχρι το ακρόβακρο τθσ ςιδθροδρομικισ γζφυρασ
- Τθν καταςκευι τμθμάτων οδοποιίασ προςβάςεων ϊςτε να ςυνδεκεί θ
γεφφρωςθ με τισ νζεσ διαςτάςεισ (πλάτοσ και μικοσ), προσ τθν Επ.Οδό
Κομοτθνισ – Ιάςμου
- Τθν καταςκευι νζασ γζφυρασ ςφμφωνα με τθν αναλυτικι περιγραφισ τθσ
παροφςασ.
Επιςθμαίνεται ότι αναλυτικά ςτοιχεία των επιμζρουσ εργαςιϊν δίνονται ςτα
τεφχθ τθσ μελζτθσ και ςτα ςχζδια που ςυνοδεφουν αυτζσ
Θ οριςτικι μελζτθ τθσ νζασ γζφυρασ περιλαμβάνει τθν καταςκευι γζφυρασ τριϊν
ανοιγμάτων ςυνολικοφ μικουσ L=114m μεταξφ των αρμϊν των δυο ακροβάκρων ΑΚ1
(δυτικό) και ΑΚ2 (ανατολικό). Θ ηεφξθ τθσ ανωδομισ γίνεται με φορείσ από
προκαταςκευαςμζνεσ προεντεταμζνεσ δοκοφσ ςκυροδζματοσ, ςυνολικοφ τυπικοφ μικοσ
L=37.00m με ελεφκερο άνοιγμα L=35.50m, ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ με παράλλθλθ χριςθ
προπλακϊν.
Θ γεφφρωςθ υλοποιείται ςτθν κζςθ τθσ υφιςτάμενθσ γεφφρωςθσ μετά τθν κακαίρεςι
τθσ. Αναπτφςςεται ανάντθ τθσ ςιδθροδρομικισ γζφυρασ του Κομψάτου ςε απόςταςθ περί
τα 50m.
Για τθν διατομι κυκλοφορίασ επί του καταςτρϊματοσ επιλζχκθκε θ β2 κατά ΟΜΟΕ με
πλάτοσ οδοςτρϊματοσ b=11.00m και αμφίπλευρα πεηοδρόμια 2x2.25m.

Οριηοντιογραφικά θ οδόσ βρίςκεται ςε καμπφλθ ακτίνασ R=250m. Θ εγκάρςια επίκλιςθ
ςε όλο το μικοσ του τεχνικοφ είναι ςτακερά 6%. Λόγω τθσ καμπυλότθτασ τθσ οδοφ επί τθσ
γζφυρασ και τθσ χριςεωσ ευκυγράμμων φορζων επιλζχκθκε θ τοποκζτθςθ των κυρίων
φορζων επί τθσ εφαπτομζνθσ τθσ καμπφλθσ και ωσ χορδι τθσ καμπφλθσ ςτο εςωτερικό
μζροσ

αυτισ.

Με

τον

τρόπο

αυτό

δθμιουργοφνται

εκκεντρότθτεσ

οι

οποίεσ

αντιμετωπίηονται με αςφμμετρα πεηοδρόμια τα φορτία των οποίων ζχουν λθφκεί ςτουσ
υπολογιςμοφσ με τισ κατάλλθλεσ προςομοιϊςεισ. Θ προςαρμογι του φορζα τθσ ανωδομισ
γίνεται με κατάλλθλθ δθμιουργία ανιςοςτακμιϊν ςτθν άνω παρειά των βάκρων ϊςτε να
4

μθν απαιτθκεί θ τοποκζτθςθ υψθλϊν μόνιμων φορτίων ςκυροδεμάτων προςαρμογισ τθσ
επίκλιςθσ ςτθν ανωδομι. Μθκοτομικά θ οδόσ βρίςκεται ςε ιπια ανωφερικι κλίςθ 1.77%.
Τα βάκρα είναι τοιχωματικά από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C25/30. Ο κορμόσ
των μεςοβάκρων διατάςςεται κατά τθν διαμικθ διεφκυνςθ παράλλθλα με τον άξονα ροισ
του ποταμοφ. Για τθν κεμελίωςθ των βάκρων επιλζχκθκε ςφςτθμα βακειάσ κεμελίωςθσ διά
φρεατοπαςςάλων θ οποία ςυντίκεται με ιςχυρό κεφαλόδεςμο επί του οποίου εδράηονται
τα βάκρα.
Το τεχνικό μελετικθκε μετά τθν διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία που υλοποιικθκε ςτα
πλαίςια τθσ Ομάδασ Μελζτθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και όλα τα ςτοιχεία τθσ γεωτεχνικισ
μελζτθσ και αξιολόγθςθσ που εκπονικθκε ςτθ γεφφρωςθ. Εκπονικθκε πλιρθσ ςχεδιαςμόσ
και οριςτικοποιικθκε θ τελικι λφςθ επί του ακριβοφσ τοπογραφικοφ υποβάκρου.
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2.2. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ
2.2.1 Φορζασ Ανωδομισ
Θ γζφυρα αποτελείται από τρία φατνϊματα με κεωρθτικά ανοίγματα (απόςταςθ
μεταξφ ςθμείων ςτιριξθσ) L=35.40m το φάτνωμα ΑΚ1-Μ1, L=35.38m για το φάτνωμα Μ1-Μ2
και L=35.21m για το φάτνωμα Μ2-ΑΚ2. Ωσ φορζασ ανωδομισ χρθςιμοποιοφνται, ανά
φάτνωμα, 6 αμφιζρειςτεσ προκαταςκευαςμζνεσ προεντεταμζνεσ δοκοί διατομισ διπλοφ
“Τ” με κεκλιμζνο άνω πζλμα προςαρμοςμζνο ςτθν εγκάρςια επίκλιςθ τθσ οδοφ φψουσ
2.00m ςτο χαμθλό άκρο και 2.07m ςτο υψθλό άκρο (2.04m ςτον άξονα). Οι δοκοί
τοποκετοφνται ςε εγκάρςια αξονικι απόςταςθ μεταξφ τουσ 2.54m και εδράηονται επί των
ακροβάκρων και μεςοβάκρων μζςω ελαςτομεταλλικϊν εφεδράνων. Θ τελικι μόρφωςθ του
φορζα ανωδομισ γίνεται με τοποκζτθςθ προπλακϊν πάχουσ 8cm και ανοίγματοσ 1.54m επί
των δοκϊν, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ωσ ξυλότυποσ και ζγχυτθ πλάκα ςκυροδζματοσ
πάχουσ 20cm, οπότε το ςυνολικό φψοσ του φορζα διαμορφϊνεται ςε 2.32m μετροφμενο
ςτον άξονα τθσ δοκοφ. Οι ανωδομζσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ με πλάκα ςυνεχείασ πάχουσ
28cm.
Κατά τθν διαδικαςία καταςκευισ, ςε πρϊτθ φάςθ καταςκευάηονται οι δοκοί διπλοφ
“Τ” με πλάτοσ άνω πζλματοσ 1.20m, πλάτοσ κάτω πζλματοσ 0.75m και πάχοσ κορμοφ 0.25m
ενϊ προβλζπονται οπλιςμοί ςφνδεςθσ (ςυρραφισ) με τθν πλάκα του καταςτρϊματοσ. Σε
δεφτερθ φάςθ και μετά τθν τοποκζτθςθ των δοκϊν και των προπλακϊν ςτισ τελικζσ τουσ
κζςεισ , ςκυροδετείται θ πλάκα του καταςτρϊματοσ.
Για τθν διαςταςιολόγθςθ και τον ζλεγχο των διατομϊν, κρίςιμοι ςυνδυαςμοί είναι οι
εμφανιηόμενοι

τόςο

ςτθν

φάςθ

καταςκευισ

και

τοποκζτθςθσ

(φάςθ

Ι)

των

προκαταςκευαςμζνων προεντεταμζνων δοκϊν όςο και ςτθν φάςθ ςκυροδζτθςθσ και
τελικισ μόρφωςθσ του φορζα (φάςθ ΙΙ).
Θ ςυγκεκριμζνθ μορφολογία φορζα και θ αντίςτοιχθ μεκοδολογία καταςκευισ
προτάκθκε ςτθν υπόψθ γεφφρωςθ γιατί διακζτει τα παρακάτω πλεονεκτιματα:
α.

παρουςιάηει απλότθτα και ταχφτθτα ςτθν καταςκευι χωρίσ να απαιτεί ςθμαντικζσ
παρεμβάςεισ ςτο περιβάλλον αφοφ τα βαςικά ςτοιχεία τθσ ανωδομισ μποροφν να
καταςκευαςκοφν ςε κζςθ διάφορθ από αυτι τθσ γζφυρασ.

β.

εμφανίηει ςθμαντικι καταςκευαςτικι ευκολία (αμφιζρειςτεσ δοκοί, απλότθτα ςτθν
χάραξθ των τενόντων, μθ προβλθματικι ςκυροδζτθςθ) αφοφ δεν απαιτεί τθν καταςκευι
ξυλοτφπου των κυρίων δοκϊν ανωδομισ.

γ.

εξαςφαλίηει ουςιαςτικό ζλεγχο ποιότθτασ υλικϊν και καταςκευισ των δομικϊν
ςτοιχείων αφοφ είναι δυνατόν τα ςτοιχεία τα οποία δεν καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ
απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ να απορριφκοφν πριν τθν τοποκζτθςθ τουσ ςτθν γζφυρα.
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δ.

είναι δυνατόν να αναπτυχκεί ςε πολλαπλά μζτωπα εργαςίασ (βάκρα, δοκοί ανωδομισ)
προκειμζνου να μειωκεί ςθμαντικά ο χρόνοσ καταςκευισ.
Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι κατά τθν ςχεδιαςτικι παρουςίαςθ τθσ μελζτθσ επιλζχκθκε
θ ςχεδίαςθ ενόσ τυπικοφ ανοίγματοσ. Σε κάκε περίπτωςθ οι διαφοροποιιςεισ ςτουσ
απαιτοφμενουσ οπλιςμοφσ ανά φάτνωμα αναγράφονται ςτα αντίςτοιχα ςχζδια και
ςτουσ αναλυτικοφσ πίνακεσ οπλιςμοφ.

2.2.2 Φορζασ Υποδομισ
Θ υποδομι τθσ γζφυρασ αποτελείται από δφο ακρόβακρα ΑΚ1 και ΑΚ2 και δφο
μεςόβακρα Μ1 και Μ2.
Τα δφο ακρόβακρα ΑΚ1 και ΑΚ2 τθσ γζφυρασ καταςκευάηονται από ςκυρόδεμα C25/30
και μορφϊνονται τοιχωματικά με κορμό εδραηόμενο ςε κεφαλόδεςμο φψουσ 1.80m. Οι
κορμοί διαμορφϊνονται με κλιμακωτι αφξθςθ του φψουσ ςτθν άνω παρειά τουσ,
ακολουκϊντασ τισ απαιτιςεισ υψομετρικισ ζδραςθσ τθσ ανωδομισ. Θ άνω ςτάκμθ του
κορμοφ ςτον άξονα διαμορφϊνεται ςτο +30.87m ςτο ΑΚ1 και ςτο +32.84m ςτο ΑΚ2. Το
φψοσ του κορμοφ ςτον άξονα είναι 4.26m ςτο ΑΚ1 και 0.86m ςτο ΑΚ2. Στα άκρα των δφο
ακροβάκρων προβλζπεται θ διαμόρφωςθ δφο ςειςμικϊν προςκρουςτιρων πλάτουσ 1.00m
κατά τθν ορκι ζννοια. Θεμελιϊνονται ςε διπλι ςειρά εγχφτων φρεατοπαςςάλων από
ςκυρόδεμα C25/30. Ρροτείνεται ςε κάκε ακρόβακρο θ τοποκζτθςθ 2x5 παςςάλων Φ100. Το
μικοσ των παςςάλων ακροβάκρων είναι L = 12.00m για το ΑΚ1 και L=6.00m για το ΑΚ2.
Τα μεςόβακρα τθσ γζφυρασ είναι τοιχωματικισ μορφισ. Θ δοκόσ κεφαλισ και ο κορμόσ
καταςκευάηονται από ςκυρόδεμα C30/37 για λόγουσ αντοχισ και ο κεφαλόδεςμοσ από
ςκυρόδεμα C25/30. Θ δοκόσ κεφαλισ ζχει μικοσ 10.00m ςτο Μ1, και 19.08m ςτο Μ2, πλάτοσ
4.00m και μζςο φψοσ 1.50m. Διαμορφϊνεται με κλιμακωτι αφξθςθ του φψουσ ςτθν άνω
παρειά, ακολουκϊντασ τισ απαιτιςεισ υψομετρικισ ζδραςθσ τθσ ανωδομισ. Θ άνω ςτάκμθ
τθσ κεφαλοδοκοφ ςτον άξονα διαμορφϊνεται ςτο +31.11m ςτο Μ1 και ςτο +32.14m ςτο
ΑΚ2. Στα άκρα τθσ δοκοφ κεφαλισ εκατζρωκεν καταςκευάηονται ςειςμικοί προςκρουςτιρεσ
πλάτουσ 1.00m κατά τθν ορκι ζννοια, τζςςερισ ςυνολικά, δφο για κάκε ανωδομι
εκατζρωκεν . Οι κορμοί ζχουν ςτακερό πάχοσ 1.60m, ςτθρίηονται δε ςτον κεφαλόδεςμο των
παςςάλων κεμελίωςθσ, φψουσ 1.80m. Τα μεςόβακρα κεμελιϊνονται ςε διπλι
παςςαλοςυςτοιχία εγχφτων φρεατοπαςςάλων από ςκυρόδεμα C25/30. Ρροτείνεται ςε
κακζνα θ τοποκζτθςθ 2x5 παςςάλων Φ100. Το μικοσ των παςςάλων είναι L = 12.00m.
Στισ κζςεισ ζδραςθσ για τθν ακριβι διαμόρφωςθ των ςτακμϊν ζδραςθσ εφεδράνων
καταςκευάηονται όπου απαιτείται τάκοι από ιςχυρι τςιμεντοκονία μεταβλθτοφ φψουσ κατά
περίπτωςθ. Για φψοσ πάνω από 4cm απαιτείται θ τοποκζτθςθ οπλιςμοφ περίςφιξθσ τθσ
τςιμεντοκονίασ.
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Θ εκςκαφι για τθν καταςκευι των κεφαλοδζςμων προτείνεται να γίνει με κλίςθ 1:2.
Εάν απαιτθκεί λόγω ενδεχόμενθσ τοπικισ αςτάκειασ των πρανϊν ι και πικανισ αυξθμζνθσ
ροισ του ποταμοφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί περιμετρικό διάφραγμα από μεταλλικζσ
παςςαλοςανίδεσ.
Στθν περιοχι πίςω από το ακροβάκρου ΑΚ1 εντοπίηεται γειτνίαςθ του κεφαλοδζςμου
με κλειςτό οχετό υπόγειασ διζλευςθσ υδραφλακα ορκογωνικισ διατομισ. Το κανάλι
αναπτφςςεται ςτθν δυτικι όχκθ του ποταμοφ παράλλθλα ςτθν ροι του. Για τθν απεμπλοκι
τθσ πικανότθτασ δθμιουργίασ προβλθμάτων κατά τθν καταςκευι του ζργου, μελετικθκε
τροποποίθςθ τθσ όδευςθσ του υδραφλακα ϊςτε να διζρχεται ζμπροςκεν του μετϊπου του
ακροβάκρου ΑΚ1 με ανοικτι ορκογωνικι διατομι, όπωσ παρουςιάηεται ςτα ςχζδια τθσ
παροφςασ μελζτθσ. Εφόςον κατά τθν καταςκευι του ζργου διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται
θ υλοποίθςθ του ακροβάκρου προτείνεται θ διατιρθςι του και θ μθ εφαρμογι τθσ
εναλλακτικισ που προβλζπεται ςτθν παροφςα.
Τυπικι διατομι του υδραφλακα και όπλιςι του παρουςιάηεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VI.

2.2.3 Φορείσ Αντιςτθρίξεων
Για τθν αντιςτιριξθ των επιχωμάτων πίςω από τα ακρόβακρα αναπτφςςονται πτερφγια
από ςκυρόδεμα C25/30, πάχουσ 0.50m και ςυνολικοφ μικουσ 4.50m ςτο ΑΚ1 (Ρτερφγια Ρ1
και Ρ2) και 3.00 ζωσ 3.50m ςτο ΑΚ2 (Ρτερφγια Ρ3 και Ρ4), ςτθριηόμενα ςτον κορμό και ςτον
κεφαλόδεςμο των ακροβάκρων κατά περίπτωςθ.

2.3 ΣΤΠΟ ΘΕΜΕΛΙΩΗ
Ππωσ ζχει ιδθ περιγραφεί για τθ κεμελίωςθ των βάκρων επιλζχκθκε βακειά
κεμελίωςθ με ςφςτθμα φρεατοπαςςάλων διαμζτρου 1.00m ωσ ενδεδειγμζνθ μορφι
κεμελίωςθσ.
Για τθν επιλογι των οριςτικϊν ςτοιχείων τθσ κεμελίωςθσ χρθςιμοποιικθκαν τα
ςτοιχεία γεωτεχνικισ ζρευνασ ςτα πλαίςια τθσ μελζτθσ: «Μελζτθ Αποκατάςταςθσ Γζφυρασ
Ροταμοφ Κομψάτου (Ρρωτεφον Επαρχιακό Δίκτυο) – Γεωτεχνικι Μελζτθ», Σ. Αποςτολίδθσ,
Ρολιτικόσ μθχανικόσ, Σεπτζμβριοσ 2019.
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ανωτζρω γεωτεχνικισ μελζτθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ
μελετϊμενθσ γζφυρασ εκτελζςκθκαν οι γεωτριςεισ ΓΑ-1, ΓΑ-2 και ΓΑ-3 με τα παρακάτω
ςτοιχεία:
Ερευνθτικζσ

Θζςθ

Γεωτριςεισ
ΓΑ-1

Υψόμετρο Η Βάκοσ (m)
(m)

≈ ΑΚ1

+25.90

12.00
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ΓΑ-2

≈ M1

+20.55

12.00

ΓΑ-3

≈ M1-M2

+19.75

4.00

Το υπζδαφοσ ςτθν περιοχι του τεχνικοφ αποτελείται από ςτρϊμα άμμου με χαλίκια ζωσ
χάλικεσ από τθν επαφάνεια ζωσ βάκοσ 5.60m και από εκεί και κάτω ςυνεχίηει το γνευςιακό
βραχϊδεσ υπόβακρο.
Θ κάτω ςτάκμθ κεφαλοδζςμου του ακροβάκρου ΑΚ1 βρίςκεται ςτα +12.78m, του
ακροβάκρου ΑΚ2 ςτα +24.18m (επί του ανατολικοφ βραχϊδουσ πρανοφσ), του μεςοβάκρου
Μ1 ςτα +4.26m και του μεςοβάκρου Μ2 ςτα +3.06m.
Τα προτεινόμενα μικθ παςςάλων (12.00m για τα ΑΚ1, Μ1 και Μ2 και 6.00m για το ΑΚ2)
προζκυψαν μετά τουσ υπολογιςμοφσ φζρουςασ ικανότθτασ.

Στοιχεία τθσ Οριςτικισ Γεωτεχνικισ Μελζτθσ παρουςιάηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VI τθσ
ςτατικισ μελζτθσ, ενϊ τα αποτελζςματα των ελζγχων αντοχισ και των αντιδράςεων ςτα
αντίςτοιχα κεφάλαια του τεφχουσ υπολογιςμϊν.
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2.4 ΠΡΟΕΝΣΑΗ
Θ ανωδομι καταςκευάηεται από προεντεταμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C30/37. Για
τθν προζνταςθ των δοκϊν επιλζγεται το ςφςτθμα Alga Cable ι ανάλογο. Χρθςιμοποιοφνται
δφο τζνοντεσ 19Τ15 και ζνασ τζνοντασ 17Τ15 ανά δοκό με μονόπλευρθ προζνταςθ. Θ
προζνταςθ γίνεται ςταδιακά ςε δφο φάςεισ.
Στθν φάςθ Ι μετά τθν καταςκευι των προκαταςκευαςμζνων δοκϊν τανφονται οι
τζνοντεσ 19Τ15, Νο 2 και Νο 3, με δφναμθ τάνυςθσ 3365 ΚΝ και 3385 ΚΝ αντίςτοιχα. Στθν
φάςθ ΙΙ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του φορζα ανωδομισ τανφεται ο τζνοντασ
17Τ15, Νο 1, με δφναμθ τάνυςθσ 3015 ΚΝ. Θ διάμετροσ τθσ απαιτοφμενθσ πλάκασ
αγκφρωςθσ είναι 280mm και θ διάμετροσ του ςωλινα προεντάςεωσ είναι 90/96mm.
Σφμφωνα με ςτοιχεία που παρζχει ο προμθκευτισ για το υπόψθ ςφςτθμα ιςχφουν:
- Ολίςκθςθ κϊνου

5mm

- Συντελεςτισ τριβισ ςε καμπφλθ

μ=0.20rad-1

- Ακζλθτοσ γωνία εκτροπισ

κ=1*10-2 rad m-1

- Ελάχιςτθ ακτίνα καμπυλότθτασ

R = 7.50m

- Χάλυβασ προζνταςθσ

Υ1770S7

- Μζτρο ελαςτικότθτασ

195000MPa

Θ χάραξθ των τενόντων γίνεται ωσ εξισ :
 Τζνοντασ Νο 1, 17Τ15 (μονόπλευρθ τάνυςθ από αριςτερά)
- Αρχικό παραβολικό τμιμα (ενεργό άκρο).
- Ευκφγραμμο μικρό τμιμα για το άνοιγμα.
- Ραραβολικό τμιμα για το πζρασ τθσ δοκοφ (τυφλό άκρο).
 Τζνοντασ Νο 2, 19Τ15 (μονόπλευρθ τάνυςθ από αριςτερά)
- Αρχικό παραβολικό τμιμα (ενεργό άκρο).
- Ευκφγραμμο μικρό τμιμα για το άνοιγμα.
- Ραραβολικό τμιμα για το πζρασ τθσ δοκοφ (τυφλό άκρο).
 Τζνοντασ Νο 3, 19Τ15 (μονόπλευρθ τάνυςθ από αριςτερά)
- Αρχικό παραβολικό τμιμα (ενεργό άκρο).
- Ευκφγραμμο μικρό τμιμα για το άνοιγμα.
- Ραραβολικό τμιμα για το πζρασ τθσ δοκοφ (τυφλό άκρο).

Θ τάνυςθ γίνεται αφοφ το ςκυρόδεμα ζχει αποκτιςει το ςφνολο τθσ κλιπτικισ
αντοχισ του.
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Για τον υπολογιςμό των απωλειϊν κεωρικθκε ότι θ επιβολι τθσ προζνταςθσ γίνεται
30 θμζρεσ μετά τθν ςκυροδζτθςθ και ςφμφωνα με το DIN FB 102 ζχουν λθφκεί υπόψθ:
- ςυντελεςτισ τελικοφ ερπυςμοφ φ(oo,t)=1.80
εcsοο= -0.375 10-3

- τελικι ςυρρίκνωςθ

Θ πλευρά τάνυςθσ (ενεργό άκρο από αριςτερά ι δεξιά) μπορεί να προεπιλεγεί από
τον ανάδοχο καταςκευισ ϊςτε ςε ςυνδυαςμό με τθν κεκλιμζνθ γεωμετρία του άνω
πζλματοσ, να εξυπθρετιςει τθν διαδικαςία ανζγερςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν απαίτθςθ για
προζνταςθ τθσ φάςθσ ΙΙ. Σε κάκε περίπτωςθ όλοι οι τζνοντεσ προεντείνονται από τθν ίδια
πλευρά.

2.5 ΕΦΕΔΡΑΝΑ
Για τθν ζδραςθ του φορζα ςτα ακρόβακρα χρθςιμοποιοφνται αγκυροφμενα
ελαςτομεταλλικά κυκλικά εφζδρανα τφπου Algabloc ΝBC5 Φ650x215(150)mm ι ανάλογα,
με 10 ςτρϊςεισ ελαςτικοφ ςυνολικοφ πάχουσ 150mm (10x15mm=150mm), ςυνολικισ
αναλαμβανόμενθσ δφναμθσ 4970ΚΝ και μζτρου διατμιςεωσ ελαςτομεροφσ Gb=0.90MPa.
Ο υπολογιςμόσ των εφεδράνων ζγινε ςφμφωνα με το ΕΝ 1337 και το DIN FB 101
Ραράρτθμα Ο, για τισ ςτατικζσ φορτίςεισ και με τισ Οδθγίεσ για Μελζτθ Γεφυρϊν με
Σειςμικι Μόνωςθ (Υ.ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ. 2007) και παρουςιάηεται ςτο αντίςτοιχο τεφχοσ
υπολογιςμϊν.
Τα εφζδρανα που χρθςιμοποιικθκαν ανικουν ςτθν κατθγορία των ςυνικων
ελαςτομεταλλικϊν εφεδράνων χαμθλισ απόςβεςθσ (ξ<0.06) ςφμφωνα με το ΕΝ1337-32003. Θ χριςθ αυτοφ το τφπου των εφεδράνων οδθγεί ςε ελαςτικι ςυμπεριφορά του
ςυςτιματοσ γι’ αυτό και χρθςιμοποιείται θ τιμι q=1.0 για τον ςυντελεςτι ςυμπεριφοράσ
κατά τθν ςειςμικι ανάλυςθ.
Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ανωδομισ ζναντι ακραίασ εγκάρςιασ μετακίνθςθσ ςε
περίπτωςθ

ςειςμοφ

προβλζπεται

διάταξθ

απορρόφθςθσ

ενζργειασ

με

διάταξθ

ελαςτομεταλλικϊν εφεδράνων επί ςειςμικϊν προςκρουςτιρων. Απαιτοφνται δφο
προςκρουςτιρεσ τφπου Algabloc NB 250x400x27(51)mm ανά ακρόβακρο και τζςςερισ ανά
μεςόβακρο.
Θ διάταξθ εφεδράνων και προςκρουςτιρων παρουςιάηεται ςε αντίςτοιχο ςχζδιο.

2.6 ΑΡΜΟΙ
Χρθςιμοποιοφνται αρμοί ςτεγανοφ τφπου Algaflex T200 που καλφπτουν μετακίνθςθ
±100mm, διαςταςιολογοφνται δε ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των ΟΑΜΓ-FB για να
καλφπτουν

το

40%

τθσ ελαςτικισ

ςειςμικισ

μετακίνθςθσ (θ διαςταςιολόγθςθ

παρουςιάηεται ςτο αντίςτοιχο τεφχοσ υπολογιςμϊν). Τα χαρακτθριςτικά των αρμϊν
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(διαςτάςεισ) και τα υλικά καταςκευισ και τοποκζτθςθσ, είναι ςτοιχεία που παρζχει ο
προμθκευτισ.

2.7 ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΕΠΙΧΩΜΑΣΟ
Για τθν αποχζτευςθ του επιχϊματοσ προτείνεται, πίςω από τισ αντιςτθρίξεισ θ
καταςκευι ςτραγγιςτθρίων διαςτάςεων 50x50cm. Τοποκετοφνται με κλίςθ προσ το ςθμείο
εξόδου και περιζχουν διάτρθτο τςιμεντοςωλινα Φ200. Ο τςιμεντοςωλινασ περιβάλλεται
από κοκκϊδεσ υλικό ενϊ θ ςυνολικι εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ του ςτραγγιςτθρίου
(drainage) αυτοφ του τφπου, επιτυγχάνεται τελικϊσ με τθν χριςθ γεωχφάςματοσ που
εγκιβωτίηει το κοκκϊδεσ υλικό. Θ διάταξθ αυτι παρουςιάηεται ςε ςχετικι λεπτομζρεια. Θ
ζδραςθ του ςτραγγιςτθρίου γίνεται επί αργιλικοφ υλικοφ είτε επί κεκλιμζνθσ πλάκασ άοπλου
ςκυροδζματοσ.

2.8 ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΑΣΑΣΡΩΜΑΣΟ
Για τθν αποςτράγγιςθ του καταςτρϊματοσ τθσ γζφυρασ και του οδοςτρϊματοσ κακ’
όλο το μικοσ του, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν εγκάρςια επίκλιςθ 6%, τοποκετοφνται 5
φρεάτια υδροςυλλογισ ανά φάτνωμα προσ τα κατάντθ, ςε τυπικι απόςταςθ μεταξφ τουσ
8,35m (πλθν του τελευταίου προσ ΑΚ2 το οποίο τοποκετείται ςτα 7.00m για λόγουσ
προςαρμογισ με τθν υποκείμενθ δοκό) και δφο φρεάτια προσ τα ανάντθ ςτθν αρχι και το
τζλοσ κάκε φατνϊματοσ. Συγκεκριμζνα, κα τοποκετθκοφν 21 φρεάτια υδροςυλλογισ
διαςτάςεων ςχάρασ 500mm x 500mm, βιομθχανικοφ τφπου που κα ανταποκρίνονται ςτθν
Κλάςθ D 400 κατά DIN EN 124 και DIN E 1229.
Τα φρεάτια υδροςυλλογισ ςυνδζονται με τουσ κφριουσ ςυλλεκτιριουσ αγωγοφσ μζςω
κάκετων αγωγϊν D150 από ελατό χυτοςίδθρο. Θ απομάκρυνςθ των ομβρίων γίνεται μζςω
ςυλλεκτιριων αγωγϊν D200 από ελατό χυτοςίδθρο εκατζρωκεν κάκε φατνϊματοσ τθσ
γζφυρασ, ςφμφωνα με τισ επιταγζσ των Ο.Μ.Ο.Ε., Τεφχοσ Τεχνικϊν Ζργων, Κεφάλαιο 4ο, παρ.
4.3.1.19.2. Οι ςυλλεκτιριοι αγωγοί οδθγοφνται προσ τα μζτωπα των βάκρων με μθκοτομικι
κλίςθ 1,00%. Στα ακρόβακρα ΑΚ1 και ΑΚ2 οι ςυλλεκτιριοι αγωγοί εκτονϊνονται ςε
τραπεηοειδείσ τάφρουσ από ςκυρόδεμα, πλάτουσ 0.30m και ελάχιςτου φψουσ 0.30m με κλίςθ
πρανϊν 1:1,50, οι οποίεσ διοχετεφουν τα όμβρια νερά ςτθν κοίτθ του ποταμοφ. Οι διατάξεισ
αποςτράγγιςθσ του καταςτρϊματοσ τθσ γζφυρασ παρουςιάηονται ςε ςχζδιο που ςυνοδεφει
τθν μελζτθ τθσ νζασ γζφυρασ.

2.9 ΜΟΝΩΕΙ
Το κατάςτρωμα του τεχνικοφ ςτεγανοποιείται με διπλι ςτρϊςθ αςφαλτόπανου. Στα
όρια τθσ οριογραμμισ θ μόνωςθ με αςφαλτόπανο διακόπτεται ςτο πεηοδρόμιο και
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εξαςφαλίηεται με ειδικι διαμόρφωςθ όπωσ παρουςιάηεται ςε ςχετικι λεπτομζρεια. Στα
εςωτερικά πλαϊνά των ακροβάκρων και του μεςοβάκρου, ςτισ αντιςτθρίξεισ, ςτισ πλάκεσ
πρόςβαςθσ και γενικϊσ ςτα ςτοιχεία που είναι ςε επαφι με το ζδαφοσ προτείνεται θ
ςτεγάνωςθ με διπλι αςφαλτικι επάλειψθ.

2.10 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ – ΣΗΘΑΙΑ ΑΦΑΛΕΙΑ
Τα πεηοδρόμια τθσ γζφυρασ καταςκευάηονται ανεξάρτθτα του φορζα από επί τόπου
ζγχυτο ςκυρόδεμα, αφοφ πρϊτα ζχουν προβλεφκεί οπλιςμοί ςφνδεςθσ με τον φορζα και
φζρουν ενςωματωμζνουσ ςωλινεσ PVC Φ100 για τθν διζλευςθ δικτφων κοινισ ωφελείασ.
Ρροτείνεται θ τοποκζτθςθ άκαμπτων μεταλλικϊν ςτθκαίων τφπου H1-W3 κακϊσ και
κιγκλιδωμάτων αςφαλείασ για τουσ πεηοφσ, θ καταςκευι των οποίων γίνεται ςφμφωνα με
λεπτομζρειεσ που δίνονται ςε αντίςτοιχο ςχζδιο.
Στισ περιοχζσ όπου λόγω προςαρμογισ τθσ καμπφλθσ χάραξθσ τθσ οδοφ απαιτοφνται
πεηοδρόμια με μεγάλο πλάτοσ κρζμαςθσ, τάξεωσ από 0.50m ζωσ και 1.35m, ςυςτινεται θ
τοποκζτθςθ πλαςτικϊν ςωλινων αποχζτευςθσ Φ200 (1 ζωσ και 4 τεμάχια αντίςτοιχα,
κατάλλθλου μικουσ) ι και φελιηόλ ςτο εςωτερικό του όγκου του ςκυροδζματοσ κρζμαςθσ,
ϊςτε να μειωκεί το μόνιμο ςτακερό φορτίο επί των ακραίων δοκϊν του τεχνικοφ. Σε κάκε
περίπτωςθ το ςυνολικό φορτίο ζχει υπολογιςτεί και λθφκεί υπόψθ ςτθν ανάλυςθ του φορζα.

2.11 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ
Θ πρόςβαςθ για τθν επικεϊρθςθ και ςυντιρθςθ των εφεδράνων, των αρμϊν και των
αγκυρϊςεων των καλωδίων γίνεται ςτα ακρόβακρα μζςω του ειδικά διαμορφωμζνου
χϊρου επικεϊρθςθσ διαςτάςεων 1.00x2.20m και ςτο μεςόβακρο μζςω του ανοίγματοσ
μεταξφ των ανωδομϊν διατάςεων 1.00x2.20m. Θ προςζγγιςθ ςτο χϊρο αυτό για τα
ακρόβακρα είναι δυνατι από τθν πλάγια πλευρά ενϊ για τα μεςόβακρα μζςω ειδικϊν
οχθμάτων. Θ απορροι των ομβρίων μζςα από τον χϊρο επικεϊρθςθσ ςτα ακρόβακρα
επιτυγχάνεται με τθν διαμόρφωςθ ανοικτοφ καναλιοφ απορροισ, διατομισ 10x5cm. Το
κανάλι και οι απαιτοφμενεσ κλίςεισ του διαμορφϊνονται με τθ χριςθ τςιμεντοκονίασ.
Για τθν αντικατάςταςθ των εφεδράνων προτείνεται θ χριςθ ανυψωτικϊν γρφλλων
τφπου ΗΕ 6048 ανυψωτικισ ικανότθτασ 160 tn, που τοποκετοφνται μεταξφ των
προεντεταμζνων δοκϊν. (5 ανά κζςθ ανφψωςθσ).

2.12 ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ
Για τθν καταςκευι του τεχνικοφ προβλζπονται τα παρακάτω υλικά:
 Σκυρόδεμα φορζα ανωδομισ,
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κεφαλοδοκϊν και κορμϊν μεςοβάκρων

C30/37

 Σκυρόδεμα πλακϊν πρόςβαςθσ

C25/30

 Σκυρόδεμα ακροβάκρων και κεφαλοδζςμων

C25/30

 Σκυρόδεμα παςςάλων

C25/30

 Σκυρόδεμα πεηοδρομίων

C25/30

 Σκυρόδεμα ρφςεων

C12/15

 Σκυρόδεμα κακαριότθτασ

C12/15

 Χάλυβασ οπλιςμοφ

BSt500s

 Χάλυβασ προεντάςεωσ

Υ1770S7

Πλεσ οι ορατζσ επιφάνειεσ προτείνονται να διαμορφωκοφν με επιφανειακό τελείωμα
ΤΥΡΟΥ Γ.
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2.13 ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΛΛΗΛΟΤΧΙΑ ΕΡΓΑΙΩΝ
Θ προτεινόμενθ αλλθλουχία εργαςιϊν για τθν καταςκευι τθσ γζφυρασ είναι θ
ακόλουκθ :
1. Κακαίρεςθ υφιςτάμενθσ γεφφρωςθσ κατά ςτάδια (αποφόριςθ προεντεταμζνων
ςτοιχείων και κακαίρεςθ ανωδομισ, κακαίρεςθ βάκρων)
2. Διάνοιξθ δυτικοφ επιχϊματοσ
3. Γενικζσ εκςκαφζσ – εκςκαφζσ κεμελιϊςεων.
4. Καταςκευι παςςάλων. Καταςκευι των προκαταςκευαςμζνων προεντεταμζνων
δοκϊν.
5. Καταςκευι των ακροβάκρων μζχρι τθν άνω ςτάκμθ των κορμϊν και των
μεςοβάκρων. Εφαρμογι 1θσ φάςθσ προζνταςθσ ςτισ προκαταςκευαςμζνεσ
δοκοφσ.
6. Τοποκζτθςθ εφεδράνων
7. Τοποκζτθςθ δοκϊν, με χριςθ γερανοφ, επί των βάκρων.
8. Σκυροδζτθςθ ζγχυτθσ πλάκασ ανωδομισ.
9. Εφαρμογι 2θσ φάςθσ προζνταςθσ ςτισ προκαταςκευαςμζνεσ δοκοφσ μετά τθν
ςκλιρυνςθ του ςκυροδζματοσ τθσ πλάκασ.
10. Καταςκευι κωρακίων και πτερυγίων
11. Καταςκευι μεταβατικϊν επιχωμάτων πίςω από τα ακρόβακρα.
12. Καταςκευι πλακϊν πρόςβαςθσ και πεηοδρομίων.
13. Καταςκευι καταςτρϊματοσ και αποχετευτικϊν ςθμείων.
14. Τοποκζτθςθ αρμϊν
15. Τοποκζτθςθ ςτθκαίων αςφαλείασ, κιγκλιδωμάτων, θλεκτροφωτιςμοφ.
16. Καταςκευι προςβάςεων οδοφ
17. Αςφαλτόςτρωςθ – Απόδοςθ κυκλοφορίασ

Οι ανωτζρω περιγραφόμενεσ εργαςίεσ είναι ενδεικτικζσ των απαιτιςεων για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του ζργου και ςε καμία περίπτωςθ δεν κεωρείται ότι
αποτελοφν περιοριςτικό πλαίςιο των διαδικαςιϊν που κα ακολουκθκοφν και οι οποίεσ κα
πρζπει να αναπτυχκοφν από τον ανάδοχο καταςκευισ προ τθσ ενάρξεωσ

του ζργου.

Ενδεικτικά αναφζρεται και κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν ςυμπεριφορά του
ποταμοφ (πχ αποφυγι εκτζλεςθσ εργαςιϊν εντόσ κοίτθσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ), θ
απαίτθςθ καταςκευισ τμθματικϊν εκτροπϊν τθσ ροισ για τθν δθμιουργία κζςεων
κατάλλθλων για τθν καταςκευι των κεμελίων κλπ
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Σε κάκε περίπτωςθ θ αναλυτικι αλλθλουχία εργαςιϊν, τα αναπτυςςόμενα μζτωπα
εργαςίασ και προζνταςθσ κατά φάτνωμα κα οριςτικοποιθκοφν ςτο ΡΡΕ και ςτο
χρονοδιάγραμμα που κα κατακζςει ο Ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου προσ ζγκριςθ από τθν
υπθρεςία επίβλεψθσ.
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ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ

ΕΓΚΙΘΘΚΕ ΜΕ ΤΘΝ ΑΙΘΜ.
200/Ρ.8/31.03.2021 ΑΡΟΦΑΣΘ
ΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ
ΡΑΜΘ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΕΡΙΒΛΖΡΩΝ

Ο ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΘΣ ΔΤΕ
ΡΕ ΟΔΟΡΘΣ

ΑΓΦΘΣ ΡΛΕΣΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΝΕΚΤΣΘΣ

Ρολιτικόσ μθχανικόσ

Ρολιτικόσ μθχανικόσ

Αγρονόμοσ – Τοπογράφοσ
Μθχανικόσ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από KONSTANTINOS
DERNEKTSIS
Ημερομηνία: 2021.10.08

16

