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ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα µελέτη , η οποία συντάσσεται κατόπιν προφορικής εντολή του
κ. ∆ηµάρχου και στο πλαίσιο υλοποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος 2016-2017 του
∆ήµου Νεαπολεως-Συκεων , προτείνεται η επισκευή-συντήρηση οδών , πεζοδρόµων ,
κλιµάκων , πεζοδροµίων κλπ δηµοτικών χώρων , οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήµατα
οµαλής βατότητας και κυκλοφορίας τόσο των πεζών όσο και των οχηµάτων.
Οι καιρικές συνθήκες , ο κυκλοφοριακός φόρτος , η παλαιότητα των οδών ,
πεζοδρόµων , πεζοδροµίων κλπ δηµοτικών χώρων καθώς και οι επεµβάσεις διαφόρων
Ο.Κ.Ω. έχουν επιφέρει σηµαντικά προβλήµατα στην υφιστάµενη κατάσταση όλων των
παραπάνω.
Οι οδοί ή τµήµατα αυτών ( µετά των καθέτων σ’ αυτούς) όπου πρόκειται να γίνουν
οι παρεµβάσεις είναι οι εξής:
Α/Α

∆.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

∆.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

∆.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

∆.Ε. ΠΕΥΚΩΝ

1

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

Λ. ΟΧΙ

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

2

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΥΠΡΟΥ

Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

3

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ

Ι. ΠΟΛΕΜΗ

4

∆Ω∆ΩΝΗΣ

Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ

5

ΚΕΣΑΝΗΣ

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

Μ. ΑΣΙΑΣ

6

ΠΑΝ. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΘΕΩΝ

ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ

7

ΛΑΓΚΑ∆Α

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΠΑΠΑΦΗ

8

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΦΩΚΑ

ΚΥΠΡΟΥ

ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΟΣ

9

Γ. ΣΕΦΕΡΗ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΟΣ

10

ΑΡΧ. ΙΑΤΡΟΥ

Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΙΚΑΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ
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11

ΑΜΑΣΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΘΡΑΚΗΣ

Κ. ΠΑΛΑΜΑ

12

∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΚΟΝΤΟΣΟΓΛΟΥ

ΚΟΝΙΤΣΗΣ

∆. ΣΟΛΩΜΟΥ

13

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

∆ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

Π. ΜΕΛΑ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

14

ΖΑΚΑ

ΣΟΥΛΙΝΗ

ΚΑΡΑΟΛΗ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡΧΙΜΗ∆Η

15

Φ Ρ. ΡΟΥΣΒΕΛΤ

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ

ΑΓΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

16

Υ∆Ρ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ

ΓΡΑΒΙΑΣ

ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

17

∆ΑΒΑΚΗ

ΖΑΡΙΦΗ

ΣΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

18

ΑΝ∆Ρ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι. ΜΙΧΑΗΛ &
ΚΑΡΑΟΛΗ

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

19

ΑΛΕΞ. ΜΠΙΝΙΩΡΗ

ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο∆ΥΣΣΕΩΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ

20

ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΝΘΕΩΝ

Ειδικά εάν υπάρξει πρόβληµα σε κάποια οδό εκτός από αυτές που αναφέρονται ο ∆ήµος
διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει τα αντίστοιχα τµήµατα ή να προσθέσει επιπλέον
τµήµατα.
Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης στα παλαια καθιστικά παγκάκια µε την
αφαίρεση των παλαιών και την τοποθέτηση νέων σε νέες βάσεις καθώς και εργασίες
αφαίρεσης των παλαιών προστατευτικών στύλων (µεταλλικά πασαλακια) των
πεζοδροµίων µε νέα πασαλακια σε νέες θέσεις και µε καινούργια διατοµή καθώς και
αντιστοίχου τύπου εργασίες της παρούσας µελέτης σε προκηπια ∆ηµοτικών Κτιρίων.
Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί µε το ποσό
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

των

800.000,00 € από

Από τον συνολικό του προϋπολογισµού του έργου το ποσό των 440.000,00 € θα
απορροφηθεί εντος του 2016 ενώ το υπόλοιπο ποσό των 360.000,00 € θα προβλεφτεί
στον προϋπολογισµό του 2017.
Η µελέτη είναι συντεταγµένη µε 18% (για Ο∆Ο) Γ.Ε. & Ο.Ε.
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου θα καθοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Νεάπολης -Συκεών.
Γενική Περιγραφή εργασιών :
Οι εκσκαφές θα γίνουν µε µηχανήµατα ή µε τα χέρια και στο απαιτούµενο πλάτος
για την κατασκευή κρασπεδορείθρων.
1. Μόρφωση σκάφης.
Θα εκτελεσθούν εργασίες µόρφωσης της σκάφης για τη µόρφωση της επιφάνειας
στο προβλεπόµενο γεωµετρικό σχήµα και στάθµη για την υποδοχή της οδοστρωσίας
ανακατασκευή οδοστρώµατος και ανύψωση - ταπείνωση φρεατίων.
2. Σε κάποιες οδούς προβλέπεται να κατασκευασθούν κρασπεδόρειθρα για την
δηµιουργία των πεζοδροµίων και τον εγκιβωτισµό της οδοστρωσίας.
--
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3. Πλακόστρωση πεζοδροµίων.
4. Επίστρωση εξωτερικών χώρων µε κυβόλιθους , σχιστολιθικές πλάκες, µαρµάρων και
χρήση όπου απαιτείται αντιολισθηρων υλικών.
5. Κατασκευές από σκυρόδεµα , όπως τοιχεια ,καταστρώµατα οδών , κλπ.
6. Μεταλλικές κατασκευές , όπως κιγκλιδώµατα κλπ.
8. Ανακατασκευή φθαρµένων τµηµάτων οδών για την άµεση συντήρηση τµηµάτων των
οδών,
µε την χρήση κοινής ασφάλτου , κυβόλιθων , σχιστοπλακες ή και
σκυροδέµατος , µετά από υπόδειξη της Επίβλεψης.
9. Συντήρηση επιχρισµάτων εξωτ. επιφανειών & εξωτ. µονώσεων.
10. Κατασκευή ράµπων διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόµια.
11. Συντήρηση χρωµατισµών.
12.Τοποθετηση µεταλλικών στύλων πεζοδροµίου µε την αφαίρεση των παλαιών και την
τοποθέτηση νέων µε άλλη διατοµή και σε νέες θέσεις.
13. Τοποθέτηση καθιστικών (παγκάκια), αφαίρεση παλαιών κατεστραµµένων και
τοποθέτηση νέων καθώς και συντήρηση των υπαρχόντων φθαρµένων.
14. ∆ιαγράµµιση οδοστρωµάτων.
15. Εργασίες συντήρησης σε προκηπια ∆ηµοτικών Κτιρίων.
Η απόσταση µεταφοράς των εκσκαφών από χωµατουργικές εργασίες, καθώς
και η προµήθεια των υλικών λατοµείου και ασφάλτου είναι 35 km από τον ∆ήµο µας
(Ταγαράδες χωµατουργικά, ∆ρυµός υλικά).
Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ Ν. 3669/08 .
Συκιές

12/01/2016

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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