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1.

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

Η αλάγθε πεξηνξηζκνύ ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ πξνο
ηελ Διιάδα, κέζσ θπξίσο ηνπ ρεξζαίνπ Διιελν-Σνπξθηθνύ ζπλόξνπ ζηελ πεξηνρή
ηνπ Έβξνπ, νδήγεζε ζηελ απόθαζε θαηαζθεπήο ελόο ηερλεηνύ εκπνδίνπ (Φξάρηε)
πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη, παξάιιεια κε ηα ινηπά επηηόπνπ κέζα πεξηθξνύξεζεο ησλ
ζπλόξσλ, απνηξεπηηθά ζηελ είζνδν πξνο ηε ρώξα.
Σν ηκήκα πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ν θξάθηεο έρεη ζπλνιηθό κήθνο 10,3km πεξίπνπ θαη
βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο Διιάδνο θαηά κήθνο ησλ ρεξζαίσλ
ζπλόξσλ κεηαμύ Διιάδαο – Σνπξθίαο.
ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ηνπ Έξγνπ εθπνλήζεθε γεσηερληθή έξεπλα θαηά κήθνο ηνπ
πξνβιεπόκελνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνύλ νη γεσινγηθέο θαη γεσηερληθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ έηζη ώζηε λα εθπνλεζνύλ νη απαηηνύκελεο κειέηεο γηα ην
θξάθηε θαη λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη αβεβαηόηεηεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζε
ό,ηη αθνξά ζηηο ζπλζήθεο εδάθνπο. πλνιηθά εθηειέζηεθαλ 18 θξέαηα θαηά κήθνο
ηεο ζπλνξηαθήο γξακκήο θαη ηα απνηειέζκαηα απηώλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην
ηεύρνο κε ηίηιν “Παξνπζίαζε θαη αμηνιόγεζε γεσηερληθήο έξεπλαο” .
Παξάιιεια κε ηελ γεσηερληθή έξεπλα θαη γηα ηελ αθξηβή ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ,
εθπνλήζεθε ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε δώλεο θαηά κήθνο ηεο πεξηνρήο πνπ ζα
θαηαζθεπαζηεί ην Σερλεηό Δκπόδην (Φξάθηεο). Απνηππώζεθε ην έδαθνο ηεο
ζπλνξηαθήο γξακκήο, νη ζέζεηο ησλ κεζνξηαθώλ ππξακίδσλ, ν γεηηνληθόο
ρσκαηόδξνκνο (Διιεληθή πιεπξά), ε βιάζηεζε (κεγάια δέλδξα) θαζώο επίζεο θαη
νπνηνδήπνηε άιιν ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο (κηθξά
ππόζηεγα, δεπηεξεύνληεο ρσκαηόδξνκνη θ.α.).
Ο θξάρηεο πξνβιέπεηαη λα έρεη κήθνο 10.3Km πεξίπνπ θαη ζα αλαπηπρζεί εμ
νινθιήξνπ ζε ειιεληθό έδαθνο, θαηά κήθνο ηεο ζπλνξηαθήο γξακκήο κεηαμύ
Διιάδαο θαη Σνπξθίαο. Ο θξάρηεο ζα απνηειείηαη από δηπιή πεξίθξαμε ηζρπξνύ
ζπξκαηνπιέγκαηνο επί ζηύισλ πνπ ζα ζπλίζηαληαη από ραιύβδηλεο θαη
γαιβαληζκέλεο πξόηππεο ηππηθέο δηαηνκέο. Αλάκεζα ζηηο δύν πεξηθξάμεηο ζα
ηνπνζεηεζνύλ ραιύβδηλα ιεπηδνθόξα θαη θσινπξνεηδή ζπξκαηνπιέγκαηα
(θνλζεξηίλεο). Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο δηάηαμεο θαη
ηεο γεσκεηξίαο ηνπ ηερλεηνύ εκπνδίνπ (θξάθηε) παξνπζηάδνληαη ζην ζρεηηθό ηεύρνο
κειέηεο πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν “ηαηηθή Μειέηε”.
Όιεο νη εθπνλεζείζεο κειέηεο ηνπ έξγνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ αξκόδηα Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.
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2.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ

Ο θξάθηεο αλαπηύζζεηαη θαηά κήθνο ηεο ζπλνξηαθήο γξακκήο, κε αξρή ηελ
Μεζνξηαθή Ππξακίδα 2 από ην ζπλνξηαθό ζεκείν δηέιεπζεο «Καζηαληέο» (βόξεην
άθξν) θαη ηέινο ηε Μεζνξηαθή Ππξακίδα 23, ην ζεκείν ζπλάληεζεο κε ηνλ πνηακό
Έβξν (λόηην άθξν) θαη ζα θαηαζθεπαζηεί ζην ζύλνιό ηνπ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα.
εκεηώλεηαη όηη ε αθξηβήο κεζνξηαθή γξακκή νξίδεηαη από αξηζκεκέλεο ηζηκεληέληεο
ζηξαηησηηθέο ππξακίδεο πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξεο ζέζεηο εληόο νξηνισξίδαο
(εδαθηθήο θνηιόηεηαο). Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ έξγνπ, θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ
ζα παξαζρεζνύλ ζηνλ αλάδνρν όιεο εθείλεο νη απαξαίηεηεο νδεγίεο από ηελ
Τπεξεζία πνπ θξίλνληαη απνιύησο απαξαίηεηεο γηα ηελ ράξαμε ηνπ έξγνπ. Η δε
Τπεξεζία ζα έρεη κεξηκλήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα όιεο ηηο απαηηνύκελεο
ζπλελλνήζεηο / δηεθπεξαηώζεηο κε όινπο ηνπ αξκόδηνπο θνξείο (Τπνπξγείν
Δμσηεξηθώλ, Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο θηι) έηζη ώζηε λα κελ πξνθιεζνύλ
θαζπζηεξήζεηο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
Γεληθά, όιε ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαηά κήθνο ηνπ θξάθηε, θαη πάληνηε ζηελ
Διιεληθή πιεπξά, ζα εμνκαιπλζεί / νκαινπνηεζεί. ε ό,ηη αθνξά ζηα γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηπιήο πεξίθξαμεο, απηά παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξώο ζηα
ρέδηα Σ1, Σ2, Σ3 θαη Λ1 ηεο ηαηηθήο Μειέηεο θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά
αθνινύζσο.
 Η εμσηεξηθή πεξίθξαμε πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί θαηά κήθνο ηεο ζπλνξηαθήο
γξακκήο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ ζα έρεη ύςνο 2,50m. Η δεύηεξε πεξίθξαμε πνπ ζα
θαηαζθεπαζηεί, εζσηεξηθά, πξνο ηελ Διιεληθή πιεπξά ζε απόζηαζε 1,20m από
ηελ εμσηεξηθή πεξίθξαμε, ζα έρεη ύςνο 3,00m. Σν ζπξκαηόπιεγκα θαη ζηηο δύν
πεξηθξάμεηο ζα θαιύπηεη εμ’ νινθιήξνπ ην ύςνο ηεο θάζε πεξίθξαμεο θαη ζα
ζπλίζηαηαη από γαιβαληζκέλν ζύξκα, ηεηξαγσληθήο νπήο, πάρνπο 3,9mm κε
(βξνρίδα) κάηη 50x50mm. Η πξόζδεζή ηνπ ζα γίλεηαη επί νύγηαο (d=3.9mm) αλά
30cm ζην κήθνο θαη αλά 50cm ζην ύςνο είηε κε γαιβαληζκέλν ζύξκα δηακέηξνπ
2,2mm είηε κε ηε ρξήζε απηόκαηνπ εξγαιείνπ ζπξξαθήο κε έηνηκα γαιβαληζκέλνπο
δαθηπιίνπο πξόζδεζεο.
 Σν ζύξκα ζηήξημεο (νύγηα) ησλ ζπξκαηνπιεγκάησλ πεξίθξαμεο θαη ησλ
θνλζεξηηλώλ ζα είλαη γαιβαληζκέλν θαη δηακέηξνπ 3.9mm. Θα ηνπνζεηεζεί ζε
ζεηξέο, πεξαζηό, ζηηο ηξύπεο αλά 50cm επί ησλ ζηύισλ θαη ηεο εζσηεξηθήο ιάκαο.
H πξόζδεζή ηνπ κε ηα άιια ζηνηρεία (ζηύινη, θνλζεξηίλεο, ιάκα) ζα γίλεηαη είηε κε
γαιβαληζκέλν ζύξκα δηακέηξνπ 2,2mm είηε κε ηε ρξήζε απηόκαηνπ εξγαιείνπ
ζπξξαθήο κε έηνηκα γαιβαληζκέλνπο δαθηπιίνπο πξόζδεζεο.
 Οη ζηύινη ηεο εμσηεξηθήο πεξίθξαμεο ζα ζπλίζηαληαη από πξόηππεο ραιύβδηλεο
θαη γαιβαληζκέλεο ηεηξαγσληθέο δηαηνκέο (ηύπνπ SHS 70/4). Θα ελώλνληαη ζην
θάησ κέξνο κε ηνλ ζηύιν ηεο εζσηεξηθήο πεξίθξαμεο πνπ ζα είλαη αληίζηνηρεο
ραιύβδηλεο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο. ε ύςνο 2,0m πεξίπνπ νη δπν θαηαθόξπθνη
ζηύινη ζα ελώλνληαη επίζεο κε εγθάξζηα ζύλδεζε κέζσ πξόηππεο ραιύβδηλεο θαη
γαιβαληζκέλεο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο (ηύπνπ SHS 60/4). Σν αλεζηξακκέλν απηό
εληαίν πιαίζην ζα ηνπνζεηείηαη θαηά κήθνο ηνπ ζπλόξνπ ζε απνζηάζεηο ησλ 2,0 θαη
3,0m ελαιιάμ.
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Οη ζηύινη ηεο εμσηεξηθήο πεξίθξαμεο, πνπ ζα απέρνπλ 2,00m κεηαμύ ηνπο, ζα
ελώλνληαη κεηαμύ ηνπο ζε ύςνο 2,20m, κε εγθάξζηα πξόηππε ραιύβδηλε θαη
γαιβαληζκέλε ηεηξαγσληθή δηαηνκή (ηύπνπ SHS 70/4) θαη δηαγσλίσο κε ραιύβδηλε
δηαηνκή (ηύπνπ SHS 70/5).
 Οη ζηύινη ηεο εζσηεξηθήο πεξίθξαμεο πνπ απέρνπλ επίζεο 2,00m ζα ελώλνληαη
κεηαμύ ηνπο ζε αληίζηνηρν ύςνο κε νξηδόληηα εγθάξζηα πξόηππε ραιύβδηλε θαη
γαιβαληζκέλε ηεηξαγσληθή δηαηνκή (ηύπνπ SHS 70/4).
 Σέινο, ζε θαηάιιειν ύςνο πξνο ηελ πιεπξά ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ ζα
ηνπνζεηνύληαη αλά δύν ζηύινπο πνπ βξίζθνληαη ζε απνζηάζεηο ησλ 2.0m,
αληεξίδεο από γαιβαληζκέλεο θπθιηθέο δηαηνκέο ηύπνπ CHS 33,7/4.
 Οη ζηύινη ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πεξίθξαμεο θαζώο θαη νη αληεξίδεο ζα
ζεκειησζνύλ επί παζζάισλ. Οη πάζζαινη απηνί ζα είλαη δηακέηξνπ Φ45 θαη ην
βάζνο απηώλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Τπόςε όηη ην βάζνο LA
αληηζηνηρεί ζηελ εμσηεξηθή πεξίθξαμε, ην βάζνο LB αληηζηνηρεί ζηελ εζσηεξηθή
πεξίθξαμε θαη ην βάζνο LΓ αληηζηνηρεί ζηε ζεκειίσζε ησλ αληεξίδσλ.
Πεξηνρή εθαξκνγήο
Μήθνο εθαξκνγήο Μήθε παζζάισλ (m)
Υ.Θ. ΑΡΥΗ Υ.Θ. ΣΔΛΟΤ
(m)
LA
LB
LΓ
0+000
3+000
3000
2.0
2.0
2.0
3+000
4+100
1100
1.8
1.8
1.8
4+100
5+400
1300
1.5
1.5
1.5
5+400
7+470
2070
2.0
2.0
2.0
7+470
10+016
2546
1.8
1.8
1.8
10+016
10+310
294
1.8
1.8
1.8
Πίνακας 1: Μήθε Παζζάισλ αλά ρηιηνκεηξηθή ζέζε.
 Οη πάζζαινη ζα νπιηζηνύλ θαζ’ όιν ην κήθνο ηνπο κε ζηδεξά δηαηνκή ηύπνπ
HEA 100 θαη ζα πιεξσζνύλ κε ηλνπιηζκέλν ζθπξόδεκα ηύπνπ C20/25.
 Η πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμύ ηεο ζηάζκεο ζεκειίσζεο ηεο εμσηεξηθήο
πεξίθξαμεο θαη ηεο ζηάζκεο ηεο εζσηεξηθήο πεξίθξαμεο πνηθίιιεη αλάινγα κε ην
αλάγιπθν πνπ επηθξαηεί θαηά πεξηνρή. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί
παξνπζηάδνληαη ηα κήθε εθαξκνγήο ησλ ηξηώλ ηύπσλ θξάρηε (Α, Β θαη Γ) πνπ
έρνπλ πξνθύςεη αλάινγα κε ηελ επηθξαηέζηεξε πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ
δύν ζεηξώλ πεξίθξαμεο (Γh=30, 60 θαη 90cm).
Πεξηνρή εθαξκνγήο
Μήθνο εθαξκνγήο
Σύπνο θξάρηε
Υ.Θ. ΑΡΥΗ Υ.Θ. ΣΔΛΟΤ
(m)
0+000
1+395
1395
Σύπνο Α
1+395
2+205
810
Τύπος Β
2+205

3+900

1695

Τύπος Γ

3+900

4+250

350

Τύπος Β

4+250

4+275

25

Τύπος Α

5

4+275

4+425

150

Τύπος Β

4+425

4+965

540

Τύπος Γ

4+965

5+355

390

Τύπος Β

5+355

10+310

4955

Τύπος Α

Πίνακας 2: Σύπνο θξάρηε αλά ρηιηνκεηξηθή ζέζε.
 ηε βάζε ηεο πεξίθξαμεο θαη ζε όιν ην κήθνο απηήο ζα δηαζηξσζεί ζθπξόδεκα
ηύπνπ C16/20 νπιηζκέλν κε ζράξεο Σ188 ηύπνπ Β500Α κέζνπ πιάηνπο 1,50m 1,60m, πάρνπο 10cm.
 Μεηαμύ ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο πεξίθξαμεο ζα παξεκβάιινληαη δύν
ζεηξέο θνλζεξηίλεο δηακέηξνπ 60-70cm νη νπνίεο ζα απνηεινύληαη από ιεπηδνθόξν
ζπξκαηόπιεγκα θαηαζθεπαζκέλν από αηζαιόζπξκα γαιβαληζκέλν δηακέηξνπ
2,5mm. Οη πέληε ζπλδεηήξεο πνπ ζα ελώλνπλ ηηο ζπείξεο κεηαμύ ηνπο (αλά δύν) ζα
απνηεινύληαη από αηζάιη δηαζηάζεσλ 10x2mm. Οη ιεπίδεο ζα είλαη δηαζηάζεσλ
10x10mm θαη ζα έρνπλ αμνληθή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο 2,5cm. ε θάζε 6-7m
κήθνπο αλεπηπγκέλεο θνλζεξηίλαο ζα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 56 ζπείξεο.
 Οη δύν (2) ζεηξέο θνλζεξηίλαο θαζ’ ύςνο ζα δηαηαρζνύλ παξάιιεια κεηαμύ ηνπο
θαη ζα ζπλδένληαη ζην πιεζηέζηεξν ζπξκαηόπιεγκα, ζηηο θεληξηθέο νύγηεο θαη όιεο
κεηαμύ ηνπο. Θα ηνπνζεηεζνύλ από ην ζθπξόδεκα εδάθνπο κέρξη θαη πάλσ από ην
ζπξκαηόπιεγκα ησλ 3,00m. πλνιηθά ζα ηνπνζεηεζνύλ δεθαηξείο (13)
θνλζεξηίλεο.
Καηά κήθνο ηνπ ηερλεηνύ εκπνδίνπ (θξάθηε) θαη ζε ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από
ηελ Τπεξεζία, ζα εμαζθαιηζηεί πξόζβαζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε θπζηθώλ
θαηλνκέλσλ θαη ηελ ηερληθή δηεπθόιπλζε, βάζεη ηεθκεξησκέλεο ηερληθήο πξόηαζεο
πνπ ζα ππνβάιιεη ν αλάδνρνο θαη ζα εγθξηζεί από ηελ Τπεξεζία.
Καηά κήθνο ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ δηεξεύλεζε ησλ ζπλζεθώλ ζεκειίσζεο ηνπ
Σερληθνύ Δκπνδίνπ (Φξάθηε), εθηειέζηεθαλ δεθανθηώ (18) εξεπλεηηθά θξέαηα. ε
αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ησλ θξεάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζηεξηαθέο
δνθηκέο θαηάηαμεο θαη δνθηκέο πξνζδηνξηζκνύ ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ ησλ
εδαθηθώλ ζρεκαηηζκώλ πνπ ζπλαληήζεθαλ.
ηελ επξύηεξε πεξηνρή κειέηεο απαληώληαη ηεηαξηνγελείο αιινπβηαθέο πξνζρώζεηο
ρακειώλ πεξηνρώλ πνπ απνηεινύληαη από άξγηινηιύ, άκκν θαη ραιίθηα θαη Πιεην –
Πιεηζηνθαηληθά θξνθαινπαγή, άκκν θαη άξγηιντιύ θόθθηλε έσο θίηξηλε. Από ηελ
γεσηερληθή έξεπλα πξνθύπηεη όηη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ απαληώληαη νη εμήο
ζρεκαηηζκνί:
 Φπηηθή γε – Τιηθά ηερλεηώλ επηρσκαηώζεσλ
 Αιινπβηαθέο πξνζρώζεηο ηνπ πνηακνύ Άξδα. Πξόθεηηαη γηα πνηάκηεο
πξνζρώζεηο. Γηαθξίλνληαη ζε άξγηιν ακκώδε, από Υ.Θ. 0+000 έσο Υ.Θ. 3+000 θαη
ζε άκκν αξγηιώδε κε ράιηθεο, από Υ.Θ. 3+000 έσο Υ.Θ. 4+100.
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Κξνθαινπαγή. Πξόθεηηαη γηα ακκνράιηθν, θαιά δηαβαζκηζκέλν, ραιαξήο – κέζεο
ππθλόηεηαο απόζεζεο από Υ.Θ. 4+100 έσο Υ.Θ. 5+400.
 Αιινπβηαθέο πξνζρώζεηο ηνπ πνηακνύ Έβξνπ. Πξόθεηηαη γηα πνηάκηεο
πξνζρώζεηο. Γηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο ελόηεηεο:
1. άξγηιν ακκώδε, από Υ.Θ. 5+400 έσο Υ.Θ. 6+650
2. άξγηιν, από Υ.Θ. 6+650 έσο Υ.Θ. 7+470
3. άκκν ηιπώδε, Υ.Θ. 7+470 έσο Υ.Θ. 10+016
4. άκκν, από Υ.Θ. 10+016 έσο Υ.Θ. 10+310
Λακβάλνληαο ππόςε ηα απνηειέζκαηα ησλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ ζπληάρζεθε αλά
ζπλαληώκελν ζρεκαηηζκό ραξαθηεξηζηηθό εδαθηθό πξνθίι κε ηηο εθάζηνηε
θαηάιιειεο γεσηερληθέο παξακέηξνπο γηα ηε κειέηε ζεκειίσζεο ηνπ θξάρηε.
Καηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη, επ’ ακνηβή, ζηελ
εθπόλεζε ζπκπιεξσκαηηθήο γεσηερληθήο έξεπλαο κε ηε δηάλνημε εξεπλεηηθώλ
θξεάησλ. ηόρνο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο γεσηερληθήο έξεπλαο είλαη ε πύθλσζε ησλ
πιεξνθνξηώλ ζε ζρέζε κε ην έδαθνο ζεκειίσζεο θαηά κήθνο ηνπ θξάθηε. Σα
επξήκαηα ησλ εξεπλώλ ζα παξνπζηαζηνύλ ζε εηδηθό ηεύρνο Παξνπζίαζεο θαη
Αμηνιόγεζεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο γεσηερληθήο έξεπλαο πνπ ζα έρεη σο ζηόρν ηελ
επηβεβαίσζε ησλ εθάζηνηε ζπλζεθώλ θαη βαζώλ ζεκειίσζεο.
3.

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ

ηελ νξηνισξίδα πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ν θξάρηεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη
θαηάιιειεο κηθξήο θιίκαθαο ρσκαηνπξγηθέο δηακνξθώζεηο εμνκαιύλζεσλ /
εθξηδώζεσλ / εθζακλώζεσλ θηι. πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνληαη βάζεη ησλ νδεγηώλ ηεο Δπίβιεςεο. ηα ηκήκαηα πνπ
ππάξρεη ρακειή βιάζηεζε (ζάκλνη θαη ρόξηα), ζα γίλεη θαζαξηζκόο κε ρσκαηνπξγηθό
κεράλεκα, θόςηκν θαη απνςίισζε απηήο. ηα ηκήκαηα πνπ ππάξρνπλ κεγάια δέληξα
ζα γίλεη θιάδεκα απηώλ κέρξη ην ύςνο ησλ 4,0m. Όιε ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο πνπ
ζα θαηαζθεπαζζεί ν θξάρηεο ζα εμνκαιπλζεί γηα θαλνληθή ηνπνζέηεζε – θαηαζθεπή
ηνπ θξάρηε.
4.

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΦΡΑΥΣΗ – ΑΛΛΗΛΟΤΥΙΑ ΕΡΓΑΙΩΝ

Όιεο νη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάρηε ζα γίλνπλ απνθιεηζηηθά ζε ειιεληθό
έδαθνο. Σα ζύλνξα κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ, ζα
ππνδεηθλύνληαη επηηόπνπ από ηελ Τπεξεζία, πνπ όπσο πξναλαθέξζεθε, ζα έρεη
κεξηκλήζεη γηα ηελ απξόζθνπηε θαη ζπλερή ξνή ησλ εξγαζηώλ.
Σν ρσξηθό πιαίζην πνπ πξνθύπηεη κε ηνπο ηέζζεξηο ζηύινπο ηεο εζσηεξηθήο θαη
εμσηεξηθήο πεξίθξαμεο θαη ησλ κεηαμύ απηώλ ζπλδέζεσλ θαηά κήθνο θαη θαηά
πιάηνο ζα θαηαζθεπάδεηαη ζε εγθεθξηκέλν από ηελ Τπεξεζία Δξγνζηάζην ζύκθσλα
κε ηα πξνβιεπόκελα ζηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο. Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο ησλ ηεζζάξσλ
ζηύισλ ζα γίλνπλ εξγνζηαζηαθά θαη πξν ησλ εξγαζηώλ γαιβαλίζκαηνο. Η ηερληθή
ζύλδεζεο ησλ ρσξηθώλ πιαηζίσλ κε ηε ζεκειίσζε ζα εθηειεζζεί βάζεη
ηεθκεξησκέλεο πξόηαζεο πνπ ζα ππνβιεζεί από ηνλ αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί από
ηελ Τπεξεζία.
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Η θαηαζθεπή ησλ παζζάισλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ζπλεξγείν πνπ ζα
απνηειείηαη από δηαηξεηηθό κεράλεκα θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. Ιδηαίηεξε πξνζνρή
ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ δηαηήξεζε επζηάζεηαο ησλ ηνηρσκάησλ θάζε δηάηξεζεο, κε
ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζσιήλσζεο (εάλ απαηηεζεί), ιόγσ ηεο ραιαξόηεηαο ησλ
ζρεκαηηζκώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή. Οη πάζζαινη ζα δηαηξύνληαη, ζα γίλεηαη
ηνπνζέηεζε θαη θέληξσζε ηνπ κνξθνράιπβα ΗΔΑ 100 όπιηζήο ηνπο θαη ζα
ζθπξνδνηνύληαη. Γηα λα είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ηνπ ρσξηθνύ κεηαιιηθνύ
πιαηζίνπ απαηηείηαη ε νινθιήξσζε θαηαζθεπήο ηνπιάρηζηνλ 4 παζζάισλ, πιελ
απηνύ ηεο αληεξίδαο.
Η θαηαζθεπή ηεο νπιηζκέλεο βάζεο ηεο πεξίθξαμεο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά. Θα
θαηαιακβάλεη όιν ην πιάηνο ηεο βάζεο ηεο πεξίθξαμεο (κέζνπ πιάηνπο 1,5 κε
1,6m) θαη όιν ην κήθνο απηήο. Πξηλ ηελ δηάζηξσζε ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο
ζα πξνεγείηαη ε ηνπνζέηεζε αλάινγνπ ζπζηαδόκελνπ μπιόηππνπ (ζηελ εμσηεξηθή
πξνο Σνπξθία πιεπξά) γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηα άθξα ηεο
θαηαζθεπήο.
Όιεο νη θνλζεξηίλεο ζα ζπλδένληαη ζε ηέζζεξα ζεκεία, εθηόο ησλ αλώηεξσλ, δειαδή
ζην όκνξν απηήο ζπξκαηόπιεγκα, ζηελ αλώηεξε θαη θαηώηεξε θνλζεξηίλα θαη ζηηο
νύγηεο πνπ ζα ηνπνζεηνύληαη ζην ελδηάκεζν ησλ πεξηθξάμεσλ. Οη ζπλδέζεηο ζα
επηηπγράλνληαη είηε κε ζύξκα γαιβαληδέ πάρνπο 2mm αλά 0,5m, είηε κε εηδηθνύο
γαιβαληζκέλνπο δαθηπιίνπο πνπ ηνπνζεηνύληαη κε θαηάιιειν εμνπιηζκό (πηζηόιη).
Γεληθά ε αιιεινπρία ησλ εξγαζηώλ ζα είλαη ηέηνηα πνπ ζα δηεπθνιύλεη ηελ θαηαζθεπή
ζε κηα πεξηνρή πνπ δελ ζα επηηξέπεηαη ε νπνηαδήπνηε ππέξβαζε, κεραλεκάησλ θαη
πξνζσπηθνύ, εθηόο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο. Ο αλάδνρνο ζα πξνηείλεη
ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο πνπ ζα εγθξηζεί από ηελ Τπεξεζία πξν ηεο
έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ.
ην λόηην άθξν ηεο ζπλνξηαθήο γξακκήο, όπνπ ππάξρνπλ κεγάια δέλδξα, ζα
πξαγκαηνπνηεζεί θιάδεκα ζε δηάζπαξηα ζεκεία, κέρξη ην ύςνο ησλ 4,0m θαη
επέλδπζε ησλ θνξκώλ κε θνλζεξηίλα / ζεξπαληίλα δηακέηξνπ 60cm θπθιηθά από ην
έδαθνο κέρξη ην ύςνο ησλ 4,0m.
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Σππηθή Σνκή Σερληθνύ Δκπνδίνπ (Φξάθηε)

Κάηνςε ζηύισλ ραιύβδηλνπ πιαηζίνπ Σερληθνύ Δκπνδίνπ (Φξάθηε)
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ΜΕΛΕΣΕ

5.

Οη κειέηεο πνπ ζα παξαδνζνύλ ζηνπο δηαγσληδόκελνπο είλαη νη εμήο:




Σνπνγξαθηθή Απνηύπσζε
Παξνπζίαζε & Αμηνιόγεζε Γεσηερληθήο Έξεπλαο
ηαηηθή Μειέηε

Ο αλάδνρνο ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή,
νπνηεζδήπνηε κειέηεο εθαξκνγήο απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εξγαζηώλ ηεο
παξνύζαο εξγνιαβίαο.
Αζήλα, 4-8-2011
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