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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ο

Άρθρο 1 . Αντικείμενο Χωροθέτηση
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τους τεχνικούς όρους, τις τεχνικές οδηγίες και γενικής φύσεως
λοιπούς περιορισμούς βάσει των οποίων σε συνδυασμό με τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες της
Υπηρεσίας θα εκτελεστεί το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΔΙΣΤΡΑΤΟ».
Το έργο αφορά την κατασκευή οδοστρωσίας ασφαλτικών και τεχνικών έργων στην υφιστάμενη επαρχιακή οδό
Σαμαρίνας Διστράτου έως την μονή Αγίας Παρασκευής.
Η αρχή της οδού βρίσκεται στο σημείο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 245787.18 4442989.28 και το πέρας
βρίσκεται στο σημείο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 246205.89 4440785.30.

.
Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη από Κτηματολόγιο

Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:50.000
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Άρθρο 2 . Τοπογραφικές Εργασίες
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει, χωρίς αμοιβή, δίκτυο σταθερών τριγωνομετρικών σημείων
στην περιοχή του έργου, για τον γεωμετρικό έλεγχο της οδοστρωσίας καθώς και για την λήψη γεωμετρικών
στοιχείων κατά τη διάρκεια και στο πέρας της κατασκευής για την τελική επιμέτρηση όλων των ποσοτήτων.
Υπάρχει στην Υπηρεσία τοπογραφική αποτύπωση σε όλο το μήκος του έργου.
ο

Άρθρο 3 . Εργασίες που θα εκτελεστούν
ΤΕΧΝΙΚΑ
Σαν χ.θ.0+000 θεωρείται το τέλος του οικισμού Σαμαρίνας.
Στην Χ.Θ. 0+000 θα κατασκευαστεί κιβωτιοειδής οχετός 3x2 με τεχνικό εισόδου και τεχνικό εξόδου.
Στην Χ.Θ. 0+200 θα κατασκευαστεί τοιχείο αντιστήριξης επιχώματος μήκος 15 μ και ύψους 2μ
Από Χ.Θ. 0+750 έως την Χ.Θ. 1+300 θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφρος στο πρανές του ορύγματος
Στην Χ.Θ. 1+000 θα κατασκευαστεί νέο φρεάτιο εισόδου στο υπάρχων τεχνικό.
Στην Χ.Θ. 2+5000 θα κατασκευαστεί σωληνωτό τεχνικό Φ100 και επενδεδυμένη τάφρος για 100μ.
Στην Χ.Θ. 2+600 θα κατασκευαστεί τοιχείο αντιστήριξης επιχώματος μήκος 10 μ και ύψους 2μ
Στην Χ.Θ. 2+650 θα κατασκευαστεί τοιχείο αντιστήριξης επιχώματος μήκος 5 μ και ύψους 2μ

Στην Χ.Θ. 3+200 θα κατασκευαστεί σωληνωτό τεχνικό Φ100 και επενδεδυμένη τάφρος στο πρανές του
ορύγματος.
Στην Χ.Θ. 3+300 θα κατασκευαστεί επίχωμα για την αποκατάσταση της καθίζησης.
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
Από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 2+000 θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας και βάση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους πλάτους κυκλοφορίας 5μ.
Στον οικισμό Σαμαρίνας θα κατασκευαστούν τμηματικές ασφλτοστρώσεις σε σημεία που θα υποδειχθούν από
την υπηρεσία.
Άρθρο 4. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί ακριβώς τις ισχύουσες διατάξεις και να παίρνει συνεχώς όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας και προσωρινής σήμανσης για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την
πιθανώς παράλληλα διεξαγωγή κυκλοφορίας.
Γρεβενά, 11/ 06/2020
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Γρεβενά, 11/06/2020
Ο Προϊστάμενος Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων
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