EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΡΓΟ:

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΖΖ ΚΑΘΗΕΖΖ
ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΟ ΣΟΝ ΟΓΗΚΟ
ΑΞΟΝΑ ΣΟΤΚΑ – ΣΡΗΠΟΣΑΜΟ
ΑΠΟ Υ.Θ. 2+000 ΔΩ Υ.Θ. 6+000

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΑΔΠ 866 (2016ΔΠ86600000)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:

399.999,99€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ζ ππφ κειέηε θαζίδεζε βξίζθεηαη λνηηνδπηηθά ηεο Σ.Κ. Σξηπφηακνπ, ζηε ζέζε
Γθνπξαίτθα επί ηνπ άμνλα ηεο νδνχ Σζνχθα – Σξηπφηακνο, δπηηθά ηνπ Αγξαθηψηε πφηακνπ
θαη ηεο ηερλεηήο ιίκλεο ησλ θξεκαζηψλ.
Ζ νδφο, ζηα ζεκεία πνπ δελ έρεη αιινησζεί ην νδφζηξσκα, έρεη κέζν πιάηνο 6κ. κε
έξεηζκα θαηάληε 0,75 έσο 1κ. θαη ππελδεδπκέλε ηξηγσληθή ηάθξν αλάληε, ζην κεγαιχηεξν
κήθνο ηεο. Σν κήθνο ηεο ππφ κειέηεο πεξηνρήο είλαη πεξίπνπ 165κ. ην λνηηνδπηηθφ ηκήκα
ηεο κειέηεο ππάξρεη αλάληε θξεάηην ζπιινγήο φκβξησλ πνπ νδεγεί ζε ζσιελσηφ νρεηφ, κε
εθηφλσζε ζην πξαλέο πξνο παξαθείκελν ξέκα. Καηάληε ηνπ νρεηνχ ππάξρεη ζχλδεζε –
πξφζβαζε αγξνηηθήο νδνχ κε ηελ θχξηα νδφ.
Ζ ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ έξγσλ εθαξκνγήο γηα ην ηκήκα κειέηεο είλαη ε
παξαθάησ:


Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο θαη εδαθηθψλ πιηθψλ ζε φιν
ην πξνβιεπφκελν κήθνο κειέηεο



Δθζθαθή θαη δηακφξθσζε εδάθνπο ζηηο ζέζεηο ζεκειίσζεο.



Καηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο κε ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
κειέηε απφ ηελ Υ.Θ. 45,35 έσο ηελ Υ.Θ. 104,84 ηεο κειέηεο. Σα ηνηρία ζα πξέπεη λα
θαηαζθεπαζηνχλ ζηηο ζέζεηο πνπ πξνηείλνληαη βάζε ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ζα
θαηαζθεπάδνληαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C25 (20/25) θαη ράιπβα S500. Ο θνξκφο
ησλ ηνηρίσλ ζα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά νπψλ απνζηξάγγηζεο

Φ100mm αλά δχν

κέηξα. Οη θαηαθφξπθνη αξκνί ησλ ηνηρίσλ λα δηαηάζζνληαη ζηνλ θνξκφ αλά 12κ. κε
πιάηνο 2cm θαη λα πιεξψλνληαη κε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε ή πιάθεο ηχπνπ Flexcel.
Ζ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ ηνηρίσλ ζα πξέπεη λα κνλψλεηαη κε δηπιή αζθαιηηθή
επάιεηςε. Πξνζαξκνγή ηνπ κήθνπο ηνπ ηνηρίνπ πξνο

ην κέγηζην ζα πξέπεη λα

απνθαζηζηεί κε ηα δεδνκέλα εθζθαθψλ θαη εξγαζηψλ.


Καηαζθεπή ζηξψζεο επίρσζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηνίρνπ απφ ζηξψζεο άκκνπ –
ζθχξσλ κέγηζηνπ θφθθνπ 20cm, κεηαβιεηνχ πάρνπο θαη ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα
ζρέδηα θαη κέρξη ην χςνο ηεο ππφβαζεο ηεο νδνζηξσζίαο.



Δθαξκνγή ιηζνξξηπήο κε αξγνχο ιίζνπο ιαηνκείνπ ή ζπιιεθηνχο βάξνπο 5 έσο 20kg
γηα ηελ δηακφξθσζε ζην εμσηεξηθφ ηκήκα ηνπ ηνηρίνπ αληηζηήξημεο, ζχκθσλα κε ηα
ζρέδηα ηεο κειέηεο.



Καηαζθεπή ζθξαγηζηηθήο ζηξψζεο αξγηιηθνχ πιηθνχ εμσηεξηθά ηεο ηξηγσληθήο ηάθξνπ
ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ε κειέηε.



Καηαζθεπή θίιηξνπ – ηνηρίνπ απφ ζπξκαηνθηβψηηα θαη πιήξσζε απφ ιηζνζψκαηα
ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο ηξηγσληθήο ηάθξνπ θαη κε ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία θαη
ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.



Καηαζθεπή ηεο νδνχ κε ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία, ηηο επελδεδπκέλεο ηάθξνπο, ηα
εξείζκαηα θαη ηηο ζηξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηνκέο ηεο κειέηεο.
ε ηκήκαηα ηνπ δξφκνπ πξνο ηνλ νηθηζκφ Σξηπφηακνο ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί

θαζηδήζεηο, ζα γίλεη αλαθαηαζθεπή ηνπο θαη ζα εθηειεζηνχλ νη παξαθάησ εξγαζίεο.
1. Δθζθαθή θαη εμπγίαλζε κε θνθθψδεο πιηθφ κέζνπ πάρνπο 0,30 κ..
2. Καηαζθεπή ηερληθψλ – θξαζπεδφξεηζξσλ, γηα ηελ νκαιή απνξξνή ησλ νκβξίσλ
πδάησλ φπνπ είλαη απαξαίηεηε.
3. Καηαζθεπή δχν ζηξψζεσλ βάζεο θαηά ΠΣΠ Ο155 πάρνπο 0,10 κ. ε θάζε κία κε ηα
εξείζκαηα ζε φιν ην κήθνο ηνπ δξφκνπ.
4.Καηαζθεπή αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο θαη αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο
πάρνπο 0,05κ.
Δπίζεο ζα γίλεη εθηέιεζε αζθαιηηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ζε ηκήκαηα ηνπ
θαηαζηξψκαηνο, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νδηθνχ δηθηχνπ, πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηέο (αζθαιηηθή

ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε – ηζνπεδσηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο – αζθαιηηθή ζηξψζε
θπθινθνξίαο.
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 866 (2016ΔΠ86600000) ηεο
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 399.999,99€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 24%.

Καξπελήζη 4/2/2020
Ο πληάθηεο Μεραληθφο

Γεληηζαξφπνπινο Νηθφιανο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ. κε Α’ β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καξπελήζη 4/2/2020
Ο Αλαπι. Πξντζηάκελνο
Σκήκαηνο πγθνηλσληαθψλ
Έξγσλ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Καξπελήζη 4/2/2020
Ο Αλαπιεξσηήο
Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Δ.

Βνλφξηαο Παλαγηψηεο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο κε Α΄ β

Κιέζηνξαο Παλαγηψηεο
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο κε Α΄ β
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