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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.1 Πεπίλητη ηος ανηικειμένος ηος έπγος
Σν έξγν αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ, νδνζηξσζίαο, αζθαιηφζηξσζεο θαη ζηεζαίσλ
αζθαιείαο ζην πξψην ηκήκα ηεο νδνχ πνπ ζπλδέεη ην Μεγάιν Υσξηφ κε ηα Γνιηαλά ηνπ Γήκνπ
Καξπελεζίνπ, ηνπ Ννκνχ Δπξπηαλίαο.
Σν ηκήκα ηεο νδνχ πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ζηελ παξνχζα θάζε έρεη κήθνο 2.000 κέηξα.
Πξφθεηηαη γηα πθηζηάκελε νδφ ρσξίο κεηαβνιέο ζηελ κεθνηνκή ηεο.
Σν έξγν αλαπηχζζεηαη ζε δεκφζηα έθηαζε, αθνχ νη εξγαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην
θαηάζηξσκα ηνπ δξφκνπ πνπ βξίζθεηαη ζε δεκφζηα έθηαζε.
Η παξνχζα ράξαμε αθνινπζεί ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο.
1.2 Γευγπαθική Θέζη
Η πεξηνρή ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Πνηακηάο ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ ηνπ
Ννκνχ Δπξπηαλίαο θαη ζπλδέεη ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Μεγάινπ Υσξηνχ κε ηνλ νηθηζκφ ησλ Γνιηαλψλ
ηεο Γ.Δ. Γνκλίζηαο, φπνπ βξίζθεηαη ην γλσζηφ θαξάγγη ηνπ «Πάληα – Βξέρεη». Η πεξηνρή ηνπ έξγνπ
βξίζθεηαη ζην λφηην ηκήκα ηνπ Ννκνχ Δπξπηαλίαο.
1.2.1 Καηάζηαζη Τθιζηάμενος Οδικού Γικηύος
Σν ηκήκα ηνπ ππφ κειέηε πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ είλαη ρσκάηηλν θαη δελ έρεη δπζκελή
γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα επηβάιινπλ ηελ πςνκεηξηθή θαη νξηδνληηνγξαθηθή παξαιιαγή ηνπ.
Η πθηζηάκελε ράξαμε δελ παξνπζηάδεη δπζκελή γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, κηθξέο αθηίλεο,
ζπλερείο νκφξξνπεο θακπχιεο θηι.
πγθνηλσληαθά ην ηκήκα εμππεξεηεί θπξίσο ην Γεκνηηθή Δλφηεηα Πνηακηάο θαη ελ γέλεη ηηο
Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Πξνπζνχ θαη Γνκλίζηαο, θαζφηη ζα απνηειέζεη κηα ζεκαηηθή δηαδξνκή ζε κηα
πεξηνρή κε ηδηαίηεξν θπζηθφ θάιινο.

1.3 Υαπακηηπιζηικά σεδιαζμού
Σα ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ πνπ ιήθζεθαλ ππφςε είλαη ηα αθφινπζα:
1.3.1 Γιαηομή Οδού
Η δηαηνκή πνπ επηιέρζεθε είλαη ε ηππνπνηεκέλε δηαηνκή ηχπνπ δ2, πιάηνπο νδνζηξψκαηνο b= 2,75
+ 2,75 = 5,50 κ., θαζψο νη θφξηνη πνπ εμππεξεηεί ε νδφο απηή δελ απαηηνχλ κεγαιχηεξνπ πιάηνπο
δηαηνκή. ηελ επηινγή ηεο δηαηνκήο απηήο ζπλεγνξεί θαη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, φπσο επίζεο θαη
ε αλάγθε πεξηνξηζκνχ ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ απφ κεγάινπο ρσκαηηζκνχο θαη πνιιά
ηερληθά έξγα.

1.3.2 Δπείζμαηα – Ρείθπα
ηηο ζέζεηο φπνπ ε πιεπξά ηεο νδνχ είλαη ζε πεξηνρή επίρσζεο εθαξκφδεηαη έξεηζκα απφ
ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ζχκθσλα κε ηελ Π.Σ.Π. Ο155 πάρνπο 20 εθ ζε δχν ζηξψζεηο
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο εθάζηεο ζηξψζεο 10 εθ. Σν πιάηνο είλαη 0.75 κ θαη πξνζαπμάλεηαη θαηά
0.75 κ ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπνζέηεζεο ζηεζαίνπ αζθαιείαο ζηα πςειά επηρψκαηα θαη ζηα ηκήκαηα
πνπ εθαξκφδεηαη ηνίρνο αληηζηήξημεο.
ηηο ζέζεηο φπνπ ε πιεπξά ηεο νδνχ είλαη ζε πεξηνρή νξχγκαηνο κε έληνλεο θιίζεηο
εθαξκφδεηαη ξείζξν απφ ζθπξφδεκα C16/20 πιάηνπο 1.25 φπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην ηεο ηππηθήο
δηαηνκήο ηεο νδνχ.
1.3.3 Οδοζηπυζία
Σα αδξαλή πιηθά νδνζηξσζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηξψζεσλ βάζεο ζα είλαη απφ
ζξαπζηφ πιηθφ. Η ζηξψζε ηεο βάζεο απνηειείηαη απφ δχν ζηξψζεηο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο
εθάζηεο ζηξψζεο 10 εθ ζχκθσλα κε ηελ Π.Σ.Π. Ο-155. Η ζηξψζε ηεο ππφβαζεο απνηειείηαη απφ
κία ζηξψζε απφ θνθθψδεο πιηθφ 0-200 mm ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 25 εθ., φπσο θαίλεηαη ζην
αληίζηνηρν ζρέδην ηεο κειέηεο θαη ζην ηηκνιφγην.
1.3.4 Αζθαληικά
Η αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο ζα είλαη κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαζκέλν ελ ζεξκφ κε
ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 12,5 ή Α 20,ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε
ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 5 εθ.
Δπί ηεο άλσ ζηξψζεο βάζεο εθαξκφδεηαη ε αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε κε αζθαιηηθφ δηάιπκα
ηχπνπ ΜΔ-0 ή κε φμηλν αζθαιηηθφ γαιάθησκα, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01.
1.3.5 Σασύηηηα Μελέηηρ
Η ηαρχηεηα κειέηεο ηεο νδνχ πνπ ιήθζεθε ππφςε είλαη Ve=50 km/h, θαζψο ην ππάξρνλ
νδηθφ δίθηπν, ην ηνπίν αιιά θαη ε θπζηνγλσκία θαη νη αλάγθεο ηεο πεξηνρήο δελ επηηξέπνπλ ηελ
αλάπηπμε κεγαιχηεξσλ ηαρπηήησλ.

1.4 Σεσνικά Έπγα
Σα ηερληθά έξγα πνπ πξνηείλνληαη λα θαηαζθεπαζζνχλ εθ λένπ είλαη ζσιελσηνί νρεηνί, ηνίρνη
αληηζηήξημεο θαη θξαζπεδφξεηζξα.
1.4.1 Οσεηοί
Θα θαηαζθεπαζηνχλ 5 ζσιελσηνί νρεηνί απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο
SN8, DN/ID 1200.
1.4.2 Σοίσοι Ανηιζηήπιξηρ
Θα θαηαθεπαζηνχλ δχν ηνίρνη αληηζηήξημεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C16/20, ζχκθσλα κε
ηα ζρέδηα ηεο Τπεξεζίαο.
1.5 ήμανζη
Η νξηδφληηα ζήκαλζε απνηειείηαη απφ δχν ζπλερφκελεο γξακκέο ζηνλ άμνλα ηεο νδνχ. Η
δηαγξάκκηζε εθαξκφδεηαη ζηνλ άμνλα ηεο νδνχ κε δχν ζπλερείο γξακκέο ηδίνπ πάρνπο 12 εθ. ε θάζε
κία, πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 12 εθ. θαη δχν ζπλερφκελεο νξηνγξακκέο πάρνπο 12 εθ.επίζεο.
Αθφκα, ζα ηνπνζεηεζνχλ κνλφπιεπξα ραιχβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο ζε κήθνο 500,00 κ.,
ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο Ν2 θαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2.
Οη αθξηβείο ζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ επηβιέπνπζα
Τπεξεζία.

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή πξηλ ηελ
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πξνκεηξεηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ.
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε κέρξη ζήκεξα θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο επίβιεςεο.
Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πηζηψζεηο ηεο ΑΔΠ 066 (2018ΔΠ06600086) ηεο Π.Δ.
Δπξπηαλίαο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 550.000,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 24%.
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