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2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:
223.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ ΣΟΝ Φ.Π.Α.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Σν θπζηθό αληηθείκελν ηεο παξνύζαο πξάμεο αθνξά ζηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο γηα ηελ ζπληήξεζε
ηνπ Δζληθνύ θαη Δπαξρηαθνύ Γηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Δπξπηαλίαο,
πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε νδηθή αζθάιεηα θαη λα απνθαηαζηαζνύλ νη αζηνρίεο πνπ έρνπλ
πξνθιεζεί ζην νδηθό δίθηπν, από δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο ή από πξνβιήκαηα αζηάζεηαο
εδαθώλ.
Οη πξνβιεπόκελεο παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο γίλνληαη ζε ηκήκαηα ησλ νδώλ, ζηα νπνία εκθαλίδνληαη
έληνλεο θζνξέο, ξεγκαηώζεηο θαη θαζηδήζεηο ηνπ νδνζηξώκαηνο, θαηνιηζζήζεηο πξαλώλ, δηάβξσζε
θαη επηρσκάησζε ηάθξσλ θαη ηερληθώλ απνξξνήο όκβξησλ, κε ζηόρν ηελ επαλαθνξά ηνπο ζην
αξρηθό θαηά ην δπλαηόλ επίπεδν θαη ηελ βειηίσζε απηώλ, ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη νη απαξαίηεηεο
ζπλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ.
πγθεθξηκέλα νη πξνβιεπόκελεο εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ όπσο παξαθάησ:
1. Δπηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε νδνζηξώκαηνο νδώλ (αζθαιηηθνύ ηάπεηα) θαη εηδηθόηεξα:
Α) Δπηζθεπή - απνθαηάζηαζε κεκνλσκέλσλ θζνξώλ αζθαιηνηάπεηα (επνύισζε ιάθθσλ θαη
ηνπηθώλ θαζηδήζεσλ),κε ρξήζε αζθαιηνκίγκαηνο ηεο ΠΣΠ Α265 ή κε ρξήζε έηνηκνπ ςπρξνύ
αζθαιηνκίγκαηνο, αθνύ γίλεη ε απνκάθξπλζε ησλ θεξηώλ ή άιισλ πιηθώλ από ην νδόζηξσκα.
Β) Δπηζθεπή -απνθαηάζηαζε εθηεηακέλσλ θζνξώλ θαη θαζηδήζεσλ νδνζηξώκαηνο, κε θαηαζθεπή
λένπ αζθαιηηθνύ ηάπεηα. ε πεξίπησζε πνιιώλ ιάθθσλ, ξεγκαηώζεσλ ή απνζάζξσζεο ηνπ
νδνζηξώκαηνο ζε θνληηλή απόζηαζε, ζα θαηαζθεπάδεηαη ηνπηθά κία ζηξώζε αζθαιηνηάπεηα ηύπνπ
ζπλδεηηθήο (ηζνπεδσηηθήο) ζηξώζεο, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05m, αθνύ πξνεγεζεί αζθαιηηθή
ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. Όπνπ απαηηείηαη ζα θαηαζθεπάδεηαη πξώηα κηα αζθαιηηθή ζπλδεηηθή ζηξώζε
κεηαβιεηνύ πάρνπο.
ε ζεκεία πνπ ππάξρεη θαζίδεζε ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη παξάιιεια έληνλε ζξαύζε ηνπ αζθαιηηθνύ
ηάπεηα, ζα γίλεηαη απνμήισζε ηνπ παιηνύ νδνζηξώκαηνο κε απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ θαη ζα
θαηαζθεπάδεηαη ζηξώζε ππόβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο από ζξαπζηά αδξαλή πιηθά,
αθνύ πξνεγεζεί εμπγίαλζε ησλ ππνθείκελσλ ζηξώζεσλ κε δάλεηα πιηθώλ θαηεγνξίαο Δ2 έσο Δ3.
2. Καζαξηζκόο από ηα πξντόληα θαηαπηώζεσλ εθαηέξσζελ ησλ νξίσλ ηεο νδνύ, κε ζθνπό λα κελ
παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία θαη ε νξαηόηεηα ησλ δηεξρόκελσλ νρεκάησλ. Καζαξηζκόο από ηα
θεξηά πιηθά (ρώκαηα, πέηξεο, θιαδηά θιπ), ηεο ηάθξνπ θαη ησλ νρεηώλ νκβξίσλ ηεο νδνύ θαη
επηζθεπή ηνπο όπνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ηεο πδξαπιηθήο πξνζηαζίαο ησλ
νδώλ.
Όπνπ έρεη γίλεη δηάβξσζε ηεο ηάθξνπ από ηα όκβξηα, ζα γίλεη ζπκπιήξσζε ηεο κε πξνκήζεηα πιηθνύ,
ώζηε λα έξζεη ζην επηζπκεηό επίπεδν θαη ζα επελδπζεί κε άνπιν ζθπξόδεκα. Όπνπ έρεη θαηαζηξαθεί
ε επελδπκέλε ηάθξνο, ζα γίλεη επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ηεο ζηελ πξόηεξε θαηάζηαζε. Σα
ηκήκαηα ησλ νρεηώλ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί ζα επηζθεπαζηνύλ θαη ζα θαζαξηζηεί ε είζνδνο θαη
έμνδνο (θνίηε ξεκάησλ εθαηέξσζελ ησλ ηερληθώλ),από θεξηά πιηθά γηα ηελ αλεκπόδηζηε ξνή ησλ
νκβξίσλ.

3. ηα ζεκεία ησλ νδώλ πνπ ππάξρεη θαηάξξεπζε ή ππνρώξεζε ησλ πιεπξηθώλ επηθαλεηώλ, αθνύ
απνκαθξπλζνύλ νη θαηαπηώζεηο, ζα γίλεη θαζαξηζκόο ησλ πξαλώλ, ζηεξέσζε ηνπ εδάθνπο θαη
αληηζηήξημε ησλ πιεπξηθώλ πξαλώλ (επηρσκάησλ θαη νξπγκάησλ), γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
δηάβξσζήο ηνπο θαη ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπο.
4. Καζαξηζκόο θξαρηώλ αλάζρεζεο βξαρνπηώζεσλ από ζπζζώξεπζε βξαρνηεκαρίσλ.
Η απνθαηάζηαζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο δηεπζύλνπζαο ππεξεζίαο, αλάινγα ζε θάζε
πεξίπησζε γηα ηελ θαιύηεξε ζηαζεξνπνίεζε θαη ζσξάθηζε ηνπ πξαλνύο θαη ηελ απνθπγή
κειινληηθώλ θαηαπηώζεσλ θαη θαζηδήζεσλ.
πκπιεξσκαηηθά από ην παξόλ έξγν ζα αληηκεησπηζζνύλ θαη ηα έθηαηα πεξηζηαηηθά πνπ ζα
παξνπζηαζηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ (δει. απνρηνληζκνί, άξζε
θαηαπηώζεσλ θαη εκπνδίσλ θ.η.ι. ), ηόζν ζην ηνπηθό νδηθό δίθηπν πνπ αλαθέξεηαη ε παξνύζα ηερληθή
πεξηγξαθή όζν θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή.
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ
γηα ηελ απνηξνπή θηλδύλσλ πξόθιεζεο αηπρεκάησλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε ζήκαλζε ησλ
επηθίλδπλσλ ζεκείσλ κε πηλαθίδεο ή θώλνπο.
Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δώζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ηνπνζέηεζε επαξθνύο εξγνηαμηαθήο
ζήκαλζεο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, κε ζθνπό ηελ απνθπγή ηξνραίσλ αηπρεκάησλ
θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ.
Η ζπλνιηθή αμία ησλ εξγαζηώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο ηνπ Φ.Π.Α 24%) αλέξρεηαη ζε
223.000,00€.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:
1.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνβαίλεη άκεζα ζε εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ
ηκήκαηνο θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ θάιπςε ησλ απξόβιεπησλ εξγαζηώλ κεηά από ζρεηηθή εληνιή θαη
ππόδεημε ηεο Τπεξεζίαο.

2.

Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηηο ηζρύνπζεο
Δ.Σ.Δ.Π. θαη ηηο εληνιέο ηεο επηβιέπνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο.

Καξπελήζη Ινύιηνο 2019
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