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700.000,00 € (με ΦΠΑ 24% )
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ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ : 125 /2021

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ θαηαζθεπή-αλαθαηαζθεπή
νδώλ ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα
Ιακηέσλ θαη ζπγθεθξηκέλα :
Α) Αλαθαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε νδώλ ηνπ ηζηνύ ηεο πόιεο όπνπ απαηηείηαη ιόγσ θζνξώλ κε
θξεδάξηζκα ηνπ πθηζηάκελνπ αζθαιηνηάπεηα θαη θαηαζθεπή λέαο αζθαιηηθήο ζηξώζεο όπσο:
-Νδόο Αηληάλσλ (από Καθξνπνύινπ έσο Γηάθνπ)
-Νδόο Ιεσζζέλνπο ( από Θαπνδηζηξίνπ έσο Ξαλνπξγηά )
-Νδόο Θεξκνππιώλ (από Θαπνδηζηξίνπ εσο Θσλζηαληηλνππόιεσο)
-Νδόο Δζιηλ ( από Βεληδέινπ έσο Γηάθνπ)
-Νδόο Ρζαιηάθε (κεηαμύ Αθαδεκίαο θαη Ιόθνπ Κηραήι θαη Γαβξηήι)
-Νδόο Φηιηαδώλνο ( από Φιέκηλγθ έσο ςειάληνπ )
-Oδόο 1ε πάξνδνο Γξαγαηζαλίνπ
Β) Ξιήξε θαηαζθεπή νδώλ ηεο πόιεο κε γεληθέο εθζθαθέο, θαηαζθεπή επηρώκαηνο θαηαζθεπή
ππόβαζεο –βάζεο θαη αζθαιηηθήο ζηξώζεο ή θαηαζθεπή ηζηκεληόζηξσζεο ζηηο πεξηνρέο Ακπιηαλε,
Θαιύβηα, Οεβέληα, Λέα Καγλεζία
νη νπνίεο δελ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη αζθαιηνζηξσζεί ή
ηζηκεληνζηξσζεί όπσο ε νδόο Ππύξνπ Ινύε , Κεηεσξίηνπ , Ρζηάηζνπ , Παξαθαηζάλσλ, Αγίαο
Ηεξνπζαιήκ .
H παξνύζα κειέηε δύλαηαη λα δηακνξθσζεί όζν αθνξά ηηο νδνύο εάλ παξαζηεί αλάγθε άκεζεο
επέκβαζεο ζε θάπνηα άιιε νδό ζύκθσλα πάληα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο πεξεζίαο
Αλαιπηηθόηεξα πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηώλ :
1.Γεληθέο εθζθαθέο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε πςνκεηξηθή κειέηε.
2.Θαηαζθεπή επηρώκαηνο γηα ηε δηακόξθσζε ηεο επηθάλεηαο νδνζηξσζίαο
3.Ρζηκεληόζηξσζε νδώλ κε ζθπξόδεκα C20/25 θαη πιέγκα θαηεγνξίαο Β500c
4.Ρνπνζέηεζε πξόρπησλ θξαζπέδσλ
5.Ρνπνζέηεζε θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο
6.Θαηαζθεπή ππόβαζεο θαη βάζεο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ πάρνπο 10 εθ. έθαζηε
7.Απόμεζε αζθαιηηθνύ ηάπεηα κε ρξήζε θξέδαο
8.Θαηαζθεπή αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο
9.Θαηαζθεπε αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο
10.Θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο πάρνπο 5 εθ.
11.Θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο κεηαβιεηνύ πάρνπο
12.Ξξνζαξκνγή ρπηνζηδεξώλ ηεκαρίσλ
13. Γηαγξάκκηζε
Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ κε ηελ επίβιεςε ηεο Γ/λζεο πνδνκώλ θαη Ρερληθώλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ
Ιακηέσλ, γηα ηελ έληερλε θαη θαιή εθηέιεζε.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ θαη ησλ Γ.Δ. θαη Ν.Δ. αλέξρεηαη ζην
πνζό ησλ 700.000,00 επξώ ε δε ρξεκαηνδόηεζε είλαη από ΠΑΡΑ 2021

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΔΟΤ
Νη νδνί ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο Ιακίαο ζύκθσλα κε ην ράξηε
Ξ3.1/1 – Ξνιενδνκηθή νξγάλσζε (θιίκαθα 1:10.000) ηνπ εγθεθξηκέλνπ Γεληθνύ Ξνιενδνκηθνύ Πρεδίνπ
(Γ.Ξ.Π.) Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Ιακηέσλ ηνπ Γήκνπ Ιακηέσλ (ΦΔΘ 346/ΑΑΞ/5-11-2012) όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απόθαζε κε αξηζκ 1725/65205/2014(ΦΔΘ 200 Α.Α.Ξ. /2014)

ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΟΔΩΝ
Ζ νξηδνληηνγξαθία θαη ε κεθνηνκή ησλ νδώλ θαζνξίδνληαη από ην εγθεθξηκέλν ζρέδην πόιεο ηεο
Ιακίαο .
Ζ θαηαζθεπή – αλαθαηαζθεπή ησλ παξαπάλσ νδώλ ζα δηεπθνιύλεη ηελ αζθαιή θαη νκαιή θίλεζε
ησλ δηεξρνκέλσλ απηνθηλήησλ αιιά θαη ησλ δεκνηώλ .
Από ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ σθεινύκελνη είλαη ηόζν νη κόληκνη θάηνηθνη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νδώλ
όζν θαη όινη νη δηεξρόκελνη από ηηο ζπγθεθξηκέλεο νδνύο εηδηθά απηέο ηνπ θεληξηθνύ αζηηθνύ ηζηνύ ηεο
πόιεο
Ιακία,
/9/2021
Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ
ΔΙΔΛΖ ΣΑΙΒΑΛΡΕΖ
Ξνιηηηθόο Κεραληθόο
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