ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ
ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΑΡ/ΜΕΛΕΣΗ : 32/2018

ΕΡΓΟ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΤΠΟΔΟΜΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΟΔΟΤ
ΑΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1) Ανηικείμενο
Σν αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε θαηαζθεπή ηεο ππνδνκήο νδνθσηηζκνύ
ηεο θεληξηθήο νδνύ ηνπ νηθηζκνύ Άζπξνπ ζε κήθνπο 1000 κέηξσλ, κε ηελ ηνπνζέηεζε
ηνπ δηθηύνπ από ηελ κία πιεπξά ηεο νδνύ θαη ηελ θάζε βάζε θσηηζηηθνύ αλά 23 κέηξα.
2) Έκθεζη ζκοπιμόηηηας
Η επέκβαζε ζηελ θεληξηθή νδό ηνπ νηθηζκνύ Άζπξνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ
αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηεο ηνπνζεζίαο.
Απνηέιεζκα ζα είλαη ε βειηίσζε αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη ε
αζθαιέζηεξε ρξήζε ηεο νδνύ ηόζν γηα ηνπο πεδνύο όζν θαη γηα ηα νρήκαηα.
3) Τθιζηάμενη καηάζηαζη
Η πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο είλαη σο εμήο: θσηηζκόο από ην δίθηπν ΦΟΠ.
4) Αναλσηική περιγραθή ηοσ έργοσ
Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη :
- Η εθζθαθή ηάθξσλ βάζνπο 0,50m ζε θάζε είδνπο έδαθνο θαη ε επαλεπίρσζή ηνπο κε
άκκν.
- Οη ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ ειάρηζηεο δηακέηξνπ Φ90κκ κε ην ελζσκαησκέλν
ζύξκα νδεγό (HDPE θαηά ΕΛΟΣ EN 61386 "πζηήκαηα ζσιελώζεσλ γηα δηαρείξηζε
θαισδίσλ" ή γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο θαηά ΕΛΟΣ EN 10255).
- Η πξνζηαζία ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ κε άκκν ιαηνκείνπ.
- Σα εηδηθά θξεάηηα έιμεο θαη επίζθεςεο θαισδίσλ κε ην θάιπκκά ηνπο θαηά ΕΛΟΣ EN
124 πιήξσο ηνπνζεηεκέλα.
- Οη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο (δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 16mm2) θαη ην αλαινγνύλ
πνζνζηό ησλ πιαθώλ γείσζεο.
- Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγώλ γείσζεο.
- H πξνκήζεηα θαη πξνζθόκηζε επί ηόπνπ ηεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο βάζεο ηνπ
(ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 1000Υ500Υ700mm) από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, κε
ελζσκαησκέλν θισβό αγθύξσζεο από γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκώ ξάβδνπο θαη θξεάηην

έιμεο θαισδίσλ κε ρπηνζηδεξό θάιπκκα θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 124, δηακνξθσκέλεο
ζύκθσλα κε ηα Πξόηππα Καηαζθεπήο Εξγσλ (ΠΚΕ).
- Οη απνθαηαζηάζεηο ζε ηπρόλ βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζνύλ ζε δίθηπα ΟΚΩ.
Επίζεο ζα απνθαηαζηαζνύλ νη επηζηξώζεηο ησλ πεδνδξνκίσλ ζηελ αξρηθή ηνπο
θαηάζηαζε.
Οη νκάδεο εξγαζηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη :
o Δίθηπα
o θπξνδέκαηα – θαιύςεηο
4) Μελέηες έργοσ - ζτέδια
Η εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ απνηειείηαη από ηα εμήο :
- ηερληθή πεξηγξαθή
- πξνκέηξεζε
- πξνϋπνινγηζκό έξγνπ
- ηηκνιόγην εξγαζηώλ
- ΕΤ
- Πίλαθαο αληηζηνίρηζεο ΝΕΣ-ΕΣΕΠ

5) Οικονομικό ανηικείμενο
Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 21.087,00 € θαη
ρξεκαηνδνηείηαη από ΑΣΑ 2018.
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