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ΕΡΓΟ:      ΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΣΥΝΘΗΚΩΝ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΣΤΗΝ  2η & 3η  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΟΔΟ ΄΄
                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  290.400,00 €  ( με  Φ.Π.Α. 24% )

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.  ΓΕΝΙΚΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ.

                     Η  παρούσα μελέτη  προϋπολογισμού  290.400,00 € ( με το Φ.Π.Α.) εκ των  οποίων

( 167.417,20 €  για εργασίες,  30.135,10 € για  Ο. Ε.  & Γ.  Ε,  29.632,84 € για  απρόβλεπτες

δαπάνες , 6.000,00 για απολογιστικές εργασίες 1.008,41 € για αναθεώρηση και 56.206,45 € για

αναλογούντα  Φ.Π.Α.  24% ),  έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών γιά την βελτίωση των

συνθηκών κυκλοφορίας  στήν 2η και 3η επαρχιακή οδό αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας.  

Προβλεπόμενες εργασίες για την κατασκευή του  έργου:

α) Εκσκαφές

β) Κρασπέδωση

γ) Κατασκευή  επενδεδυμένων ρείθρων

δ) Εργασίες εξυγίανσης καταστρώματος οδού

ε) Εργασίες ασφαλτόστρωσης οδού και αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα

Όλες οι παραπάνω εργασίες έχουν σκοπό την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας  ώστε να

εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο στους οδικούς άξονες της 2ης και 3ης ΕΠΟ οι οποίοι

έχουν υποστεί μεγάλες φθορές λόγω παλαιότητας αλλά και αδυναμίας έγκαιρης συντήρησης 

  
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
               Θα γίνει τοποθέτηση κρασπέδων εντός των ορίων του οικισμού  Άνω άγιο Ιωάννη

στήν 2η επαρχιακή οδό Κατερίνης Ρυακίων σε μήκος 500,00μ. καθώς και τσιμεντόστρωση για

την δημιουργία  πεζοδρομίου  ώστε να οριοθετηθεί  ο  δρόμος και  να εξασφαλίσουμε ασφαλείς

συνθήκες κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θα κατασκευασθούν επενδεδυμένα  ρείθρα απορροής ομβρίων μήκους  580μ περίπου, σε σημεία

με μεγάλες κλείσεις και κλειστές στροφές τα οποία θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, για την

προστασία του καταστρώματος της οδού. 

Επίσης  θα  γίνουν  παρεμβάσεις  στήν  2η  και  3η  επαρχιακή  οδό  για  την  συντήρηση  των
οδοστρωμάτων σε σημεία που παρουσιάζονται   μεγάλης έκτασης φθορές του οδοστρώματος
(Μπακλαβάδιασμα). Αυτά θα αντιμετωπισθούν
α)  με την κατασκευή νέου τάπητα πάνω στον παλιό.
β)  Στά  σημεία  πού  έχουμε  μεγάλης  έκτασης  καθιζήσεις  θα  προηγηθεί  ισοπεδωτική  στρώση
ασφαλτικού και στην συνέχεια νέος τάπητας.
γ) Στα σημεία όπου υπάρχοπυν εκτεταμένες καθιζήσεις και ζυμώματα, θα γίνει εξυγίανση του
καταστρώματος με αφαίρεση του ασφαλτικού, την εξυγίανση της στρώσης της υπόβασης και
βάσης και στην συνέχεια θα γίνει κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα.
Οι  παραπάνω βελτιώσεις  θα προσδιοριστούν  επακριβώς σε  μήκη και  θέσεις  ανάλογα  με  τον
βαθμό  επικινδυνότητας  ώστε  να βελτιώσουμε το οδικό δίκτυο στήν 2η και 3η επαρχιακή οδό
για την ασφαλέστερη κίνηση των οδηγών και οχημάτων. 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
 Όλες οι  εργασίες  που προβλέπονται  από την παρούσα μελέτη δεν χρήζουν περιβαλλοντικής
αδειοδότησης  διότι  είναι  εργασίες  συντήρησης  σύμφωνα  με  το  αριθμ.  Πρωτ.  Οικ.
Επ.148875/995/7-4-2016  έγγραφο  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Τμήματος  Συλλογικών
Οργάνων της ΠΚΜ  και  του με Α.Π. 3868/28-5-2014 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας  Θράκης.  Η  δαπάνη  της  διάθεσης  των  ΑΕΚΚ  σύμφωνα  τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ
36259/1757/Ε103-ΦΕΚ 1312/24-8-2010 θα καλυφθεί από μέρος των απολογιστικών εργασιών. 

           
     4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η έγκριση  κατασκευής  του  δημοπρατούμενου  έργου,  αποφασίστηκε  με  την  αριθμ.62η/2017
(συνεδρίαση 10η/10-04-2017, θέμα 6ο) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ περί
«Έγκριση των Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Πιερίας έτους 2017». To έργο έχει
ενταχθεί στο  Π.Ε.Δ  2017  χρηματοδοτούμενο  από ΚΑΠ έτους 2017 της Π.Ε. Πιερίας (Κωδ.
έργου: 2131ΠΙΕ001ΚΑΠ17 ) με εγκεκριμένο  προϋπολογισμό 290.400,00€ με ΦΠΑ 24%. 

  Επίσης έχει εκδοθεί το  Πρωτογενές Αίτημα με αριθ. Πρωτ. 150364(608)/18-04-2017  με αρχικό   
     ΑΔΑΜ:17REQ006075069 και τελικό ΑΔΑΜ:17REQ001572899.

4. ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

          Το έργο θα  κατασκευαστεί   σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4412/16  για τα
Δημόσια Έργα  όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από την Υπηρεσία,
ανάλογα με τον βαθμό φθοράς του οδοστρώματος.

                   Κατερίνη 24-05-2017                   
  

Συντάχθηκε
              Θεωρήθηκε 
ο  αναπληρωτής προϊστάμενος 
της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας

Ελέγχθηκε
Η αν.  προϊστάμενη

Τμ. Συγκοινωνιακών έργων

Δημήτριος Μουτάφης
Εργ. Δομ. Έργων

        Παναγιώτης Μαυρίδης
        Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.

Πιπιλιάνου  Τριανταφυλλιά
Πολιτικός  Μηχανικός  Π.Ε.
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