Αθήνα, 25/04/2016

ΦΡΑΓΜΑ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ

ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ
ΣΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ ΦΛΧΡΗΝΑ
ΠΟΣΑΜΟ: ΥΔΗΜΑΡΡΟΗ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ ΚΑΗ ΓΡΟΟΠΖΓΖ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:
Σν θξάγκα Σξηαληαθπιιηάο βξίζθεηαη 1,5 km πεξίπνπ ΝΓ ηνπ νηθηζκνύ Κάησ Τδξνύζα επί
ηνπ νκώλπκνπ ρεηκάξξνπ, ελώ ην ζπλνδεπηηθό έξγν ηνπ ξνπθξάθηε εληνπίδεηαη ζε
απόζηαζε 0,5 km πεξίπνπ ΒΑ ηνπ νηθηζκνύ Γξνζνπεγήο επί ηνπ ρεηκάξξνπ Γξνζνπεγήο.
Σν θξάγκα είλαη ιηζόξξηπην κε θεληξηθό ππξήλα , έρεη ύςνο 73m από ηε ζεκειίσζε
(πςόκεηξν ζηέςεο +844m), κήθνο ζηέςεο 510m πεξίπνπ θαη πιάηνο ζηέςεο 16m. Ζ θιίζε
ησλ πξαλώλ ηνπ θξάγκαηνο είλαη 2:1 γηα ην αλάληε πξαλέο θαη 1,8:1 γηα ην θαηάληε.
Σν θπξίσο αλάληε πξόθξαγκα είλαη ελζσκαησκέλν ζην θξάγκα κε ζηέςε ζην +800. Σν
δηάθξαγκα ηζηκεληελέζεσλ θαη ην δίθηπν απνζηξαγγίζεσλ εθηείλεηαη ζηελ θνίηε, ζε κέγηζην
βάζνο πεξίπνπ 60 m, θαη ζηα αληεξείζκαηα. Δηδηθόηεξα ην δηάθξαγκα ηζηκεληελέζεσλ θαη
ην δίθηπν απνζηξαγγίζεσλ θαηαζθεπάζηεθε από ηελ επηθάλεηα ηεο ζεκειίσζεο θαη από
δύν ζήξαγγεο, κηα ζε θάζε αληέξεηζκα. Από ηηο ζήξαγγεο, κε δηαηξήζεηο πξνο ηα πάλσ θαη
πξνο ηα θάησ ην δηάθξαγκα ηζηκεληελέζεσλ νινθιεξώζεθε ζηα πξνβιεπόκελα βάζε, έηζη
ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα εληαίν δηάθξαγκα από ηελ επηθάλεηα κέρξη ηα ηειηθά βάζε, όπσο
δείρλεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ην δίθηπν απνζηξαγγίζεσλ. ηηο
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ζήξαγγεο ηζηκεληελέζεσλ
δηαηξήζεθαλ νπέο ηζηκεληελέζεσλ, γηα ηελ εθηέιεζε
ηζηκεληελέζεσλ ζηε κηζή αλάληε δηαηνκή, ελώ από ηε κηζή θαηάληε δηαηνκή δηαηξήζεθαλ
νη νπέο απνζηξάγγηζεο..
Ζ πξνζπέιαζε ζηηο δύν σο άλσ ζήξαγγεο, δειαδή ζηε ζήξαγγα ηζηκεληελέζεσλ απνζηξαγγίζεσλ ηνπ δεμηνύ αληεξείζκαηνο (Α-Γ) θαη ζηε ζήξαγγα ηζηκεληελέζεσλ
απνζηξαγγίζεσλ ηνπ αξηζηεξνύ αληεξείζκαηνο (Α-ΑΚ), γίλεηαη κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ
ζεξάγγσλ πξνζπέιαζεο-απνζηξάγγηζεο (ΠΑ-Γ θαη ΠΑ-ΑΚ). ην ζώκα ηνπ
ππεξρεηιηζηή θαη εηδηθόηεξα κέζα ζην ζώκα ηνπ έξγνπ ππεξρείιηζεο πξνβιέπεηαη ζηνά, ε
νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί, εθόζνλ απαηηεζεί, γηα ηε βειηίσζε ηεο ζηεγαλόηεηαο ηνπ
θξάγκαηνο ζηε θάζε ιεηηνπξγίαο. Ζ πξνζπέιαζε ζηελ ππόςε ζηνά γίλεηαη κέζσ ηνπ
θξέαηνο ζην δεμηό ηνίρν ηνπ ππεξρεηιηζηή Σν δηάθξαγκα ηζηκεληελέζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ
ππεξρεηιηζηή θαη ζην αξηζηεξό αθξόβαζξν έρεη θαηαζθεπαζηεί κε πξόζβαζε εθηόο ηεο
ζηνάο εμσηεξηθά, αλάληε ηνπ έξγνπ εθρείιηζεο.
Σα έξγα εθηξνπήο, εθθέλσζεο θαη πδξνιεςίαο πεξηιακβάλνπλ ην αλάληε πξόθξαγκα, πνπ
ελζσκαηώλεηαη ζην θξάγκα, ζήξαγγα εθηξνπήο ζην δεμί αληέξεηζκα θαη θξέαξ
πδξνιεςίαο. Ζ ζήξαγγα εθηξνπήο είλαη θπθιηθήο δηαηνκήο ζηελ νξνθή, νξζνγσληθήο θάησ
από ηνλ άμνλα θαη ηξαπεδνεηδνύο δηαηνκήο ζηελ βάζε, πιάηνπο 3,00 κ. ζηνλ άμνλα θαη
επελδεδπκέλε κε νπιηζκέλν ζθπξόδεκα πάρνπο 0,30 κ.
Ο ππεξρεηιηζηήο είλαη αλνηρηόο κεησπηθόο ζην αξηζηεξό αληέξεηζκα, ζε πξνέθηαζε ηνπ
άμνλα ηνπ θξάγκαηνο ελώ θαηαιήγεη ζην ρείκαξξν Σξηαληαθπιιηάο ακέζσο θαηάληε ηνπ
θξάγκαηνο. Απνηειείηαη από ηε δηώξπγα πξνζαγσγήο, ην έξγν εηζόδνπ κε ηε γέθπξα, ηελ
θεθιηκέλε δηώξπγα, ηε ιεθάλε θαηαζηξνθήο ελέξγεηαο θαη ην έξγν δηόδεπζεο ησλ
πιεκκπξηθώλ παξνρώλ. Ζ ζηέςε ηνπ έξγνπ ππεξρείιηζεο ηνπνζεηείηαη ζην +838,00. Σν
θαζαξό πδξαπιηθό πιάηνο ζηέςεο ηνπ ππεξρεηιηζηή είλαη 30,00 κ., ελώ ην θεληξηθό βάζξν
ηεο γέθπξαο έρεη πιάηνο 1,50 κ.. Με απηά ηα ζηνηρεία, γηα ηελ παξνρέηεπζε από ηνλ
ππεξρεηιηζηή ηεο πιεκκύξαο ζρεδηαζκνύ 375 m3/sec απαηηείηαη θνξηίν 3,18κ.
Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε ηνπ ηακηεπηήξα ηνπ θξάγκαηνο
Σξηαληαθπιιηάο από ηε γεηηνληθή ιεθάλε Γξνζνπεγήο κέζσ ηνπ ξνπθξάθηε Γξνζνπεγήο
(ζε απόζηαζε 0,8 km πεξίπνπ ΒΑ θαηάληε ηνπ νηθηζκνύ Γξνζνπεγήο) θαη ηεο δηώξπγαο
εθηξνπήο πξνο ηνλ ηακηεπηήξα Σξηαληαθπιιηάο. Ζ δηώξπγα εθηξνπήο ησλ λεξώλ ηνπ
ρεηκάξξνπ Γξνζνπεγήο πξνο ηνλ ηακηεπηήξα Σξηαληαθπιιηάο (ζπλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ
2,5 km) είλαη νξζνγσληθήο δηαηνκήο 2,00mx1,00m θαη έρεη παξνρεηεπηηθόηεηα 2,5m3/sec.
Με ην δεκηνπξγνύκελν ηακηεπηήξα θαηαθιύδεηαη έθηαζε 486 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ θαη
εμαζθαιίδεηαη ε απνζήθεπζε λεξνύ ζπλνιηθνύ όγθνπ 10 εθαη.m 3 πεξίπνπ πξνβιέπεηαη λα
αξδεύνληαη από ηα λεξά ηνπ ηακηεπηήξα έσο 40.200 ζηξ. Ζ απόιεςε λεξνύ από ηνλ
Σακηεπηήξα Σξηαληαθπιιηάο γηα ηελ θάιπςε ησλ αξδεπηηθώλ αλαγθώλ ζα είλαη ηεο ηάμεο
ησλ 12,5.106m3 (αληί 13.106m3), ελώ πξνβιέπεηαη θαη απόιεςε λεξνύ ηεο ηάμεο ησλ
2,0.106m3 (αληί 1,8.106m3) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ύδξεπζεο ηεο πόιεο ηεο
Φιώξηλαο.
Σα θύξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.

ΦΡΑΓΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗ
Δπηθάλεηα ιεθάλεο (km2)

18,9

ΣΑΜΙΕΤΣΗΡΑ
Αλώηαηε ζηάζκε πιεκκύξαο - ΑΠ(m)
841,18
6
Όγθνο ΑΠ (10 m3)
11,70
Μέγηζηε επηθάλεηα θαζξέπηε ΑΠ (ζηξ.)
536
Αλώηαηε ζηάζκε ιεηηνπξγίαο – ΑΛ (m)
838
6
Όγθνο ΑΛ (10 m3)
10,08
Μέγηζηε επηθάλεηα θαζξέπηε ΑΛ (ζηξ.)
486
6
Χθέιηκνο Όγθνο (10 m3)
9,56
Καηώηαηε ζηάζκε ηακηεπηήξα (m)
800
3
Δμαζθαιηδόκελε απόιεςε (εθαη.m /έηνο)
14
ΦΡΑΓΜΑ
Σύπνο θξάγκαηνο
Ληζόξξηπην κε θεληξηθό αδηαπέξαην
αξγηιηθό ππξήλα
Ύςνο θξάγκαηνο από ηε ζεκειίσζε (m)
Μήθνο ζηέςεο (m)
Τςόκεηξν ζηέςεο (m)
Πιάηνο ζηέςεο (m)
Όγθνο θξάγκαηνο (103m3)

73
510
844,0
16,0
3.172

ΤΠΕΡΥΕΙΛΙΣΗ
Μεησπηθόο κε έξγν εηζόδνπ, γέθπξα,
δηώξπγα απαγσγήο έξγν εθηνμεύζεσο
θαη έξγν δηόδεπζεο πιεκκπξηθώλ

Σύπνο

Τςόκεηξν ζηέςεο (m)
Πιάηνο ζηέςεο (m)

838
31,50 κε θεληξηθό βάζξν γέθπξαο ≈1,5

Παξνρεηεπηηθόηεηα γηα πιεκκύξα κειέηεο
375
(m3/s)
ΗΡΑΓΓΑ ΕΚΣΡΟΠΗ
Θέζε
ην δεμηό αληέξεηζκα
Σύπνο
Παξνρή κειέηεο
+797,5) (m3/s)

Τπό πίεζε κε επέλδπζε από ζθπξόδεκα
(ζηάζκε

ιίκλεο

Γηάκεηξνο εζση. ζνισηήο δηαηνκήο (m)

3,00

Μήθνο (από κέησπν ζε κέησπν) (m)

705

Παξνρή κειέηεο (ζηάζκε ιίκλεο +797,5)
(m3/s)
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63

ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΜΕΛΕΣΗΣΕ: ΤΓΡΟΔΞΤΓΗΑΝΣΗΚΖ – ΟΓ. ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ – ΤΓΡΟΔΡΔΤΝΑ –
ΓΔΧΜΖΥΑΝΗΚΖ – ΤΓΡΟΓΟΜΗΚΖ – Κ.ΕΑΦΔΗΡΖ – Γ. ΜΠΟΤΡΣΕΗΚΟ
– GEOPLAN - ΥΧΡΟΓΤΝΑΜΗΚΖ
1η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: 2006-2011
ΑΝΑΓΟΥΟ: Κ. ΚΟΤΡΣΗΓΖ Α.Δ.
ΔΠΗΒΛΔΦΖ: ΣΚΔ ΦΛΧΡΗΝΑ ΣΖ ΔΤΓΔ ΚΤΤ
ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: ΔΝΜ ΔΠΔ – ΓΡ. ΜΑΥΑΗΡΑ Α.Δ. – ΤΓΡΟΔΞΤΓΗΑΝΣΗΚΖ –
Γ. & Μ. ΚΑΦΔΣΕΟΠΟΤΛΟ Γ. ΜΠΔΝΑΚΖ - DENCO
2η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: 2013-2016 (ΠΔΡΑΗΧΖ)
ΑΝΑΓΟΥΟ: Κ/Ξ ΣΔΝΑ ΑΣΔΒΔ – ΑΚΜΖ ΑΣΔ
ΔΠΗΒΛΔΦΖ: ΣΚΔ ΦΛΧΡΗΝΑ ΣΖ ΔΤΓΔ ΚΤΤ
ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: EYROΔSTUDIOS SL – ΤΓΡETME E.E.
ΚΟΠΟ:
ΑΡΓΔΤΖ 40.000ζηξ. (απόιεςε 12,5ρ106κ3) αλά έηνο
ΤΓΡΔΤΖ Γήκνπ Φιώξηλαο κε 2,0ρ106κ3/έηνο
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