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1.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 
Η κειέηε απηή  πεξηιακβάλεη  εξγαζίεο θαηαζθεπήο , αλαθαηαζθεπήο  θαη 

ζπληήξεζεο πεδνδξνκίσλ  ηνπ Γήκνπ Ι.Π. Μεζνινγγίνπ. ηα πιαίζηα ησλ εξγαζηώλ 
απηώλ ζα απνθαηαζηαζνύλ θαηεζηξακκέλα θξαζπεδόξεηζξα, ζα δηακνξθσζνύλ 
δίνδνη πξόζβαζεο ΑΜΔΑ θαη ζα αθαηξεζνύλ θνξκνί θνκκέλσλ δέληξσλ θαη ησλ ξηδώλ 
ηνπο. 
 Οη βαζηθέο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη: 

1. Απνκάθξπλζε αζηηθνύ εμνπιηζκνύ (πηλαθίδεο, νδνδείθηεο, θαιάζηα 
απνξξηκκάησλ, θαιύκκαηα θξεαηίσλ θιπ) 

2. Καζαηξέζεηο θαηεζηξακκέλσλ πθηζηάκελσλ πιαθνζηξώζεσλ, παιαηώλ 
ζηξώζεσκλ ππόβαζεο, παξάλνκα θαηαζθεπαζκέλσλ ξακπώλ θαζώο θαη 
θξαζπέδσλ ή θξαζπεδνξείζξσλ όπνπ απαηηείηαη. 

3. Δξγαζίεο θνπήο ξηδώλ πνπ δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηελ πιαθόζηξσζε ή θαη 
εθξίδσζε δέληξσλ όπνπ απαηηείηαη (κε ηελ ππόδεημε ηεο Γ/λζεο Πξαζίλνπ) 

4. Δθζθαθή θαη πξνεηνηκαζία ηνπ ρώξνπ γηα ηελ θαηαζθεπή πεδνδξνκίνπ 
5. Τπνβηβαζκόο ζηάζκεο πεδνδξνκίσλ  ζηηο δηαζηαπξώζεηο γηα ηελ δηακόξθσζε 

ξακπώλ πξόζβαζεο ΑΜΔΑ 
6. Δπηζθεπή ή θαηαζθεπή θξαζπεδνξείζξσλ 
7. Καηαζθεπή ζηξώζεο έδξαζεο , δαπέδνπ ζθπξνδέκαηνο θαη πιαθόζηξσζε κε 

πιάθεο ησλ πεδνδξνκίσλ 
8. Δπαλαηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ θξεαηίσλ θιπ 
9. Απνθαηάζηαζε νδνζηξώκαηνο ,όπνπ ππάξμεη θζνξά 
 

2.ΘΔΔΗ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 
     Η επηινγή ησλ ζέζεσλ παξέκβαζεο ζα γίλεη ζε πεδνδξόκηα πνπ γηα ιόγνπο 
θπζηθήο θζνξάο ή θαθνηερληώλ ή ύπαξμεο επηθαλεηαθώλ ξηδώλ έρνπλ γίλεη κε 
αζθαιή –επηθίλδπλα γηα ηελ δηέιεπζε πεδώλ θαη ΑΜΔΑ ή πνπ δελ έρεη 
νινθιεξσζεί ε νξηνζέηεζε – θαηαζθεπή ηνπο. Καηά πξνηεξαηόηεηα ε επέκβαζε ζα 
γίλεη ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη βαζηθέο νδηθέο αξηεξίεο (πεξηνρή Κήπνπ 
Ηξώσλ, παιαηνύ Ννζνθνκείνπ, πεδνδξνκίσλ από μελνδνρείν LIBERTY έσο 
Κήπν, βόξεην πεδνδξόκην νδνύ Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ, πεδνδξόκην νδνύ 
Γακαζθελνύ από νδό Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ  πξνο θηίξην Μεηξόπνιεο, 
πεδνδξόκην ζηνλ επαξρηαθό δξόκν Αηησιηθνύ -Αζηαθνύ εληόο ηνπ νηθηζκνύ 
Καηνρήο  θιπ). 



 
 
 
 
 
        3.ΔΡΓΑΗΔ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ 
 
 
  Η θαζαίξεζε θαη απνμήισζε ησλ πιαθνζηξώζεσλ θαη ηεο ππνδνκήο ζα γίλεηαη 
κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ή κε ρεηξνθίλεηα εξγαιεία έηζη ώζηε λα κελ 
πξνθιεζνύλ δεκηέο ζε γεηηνληθά ζηνηρεία θαηαζθεπώλ 
    Η θνξηνεθθόξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ θαη θαζαηξέζεσλ 
ζα γίλεηαη κε κεραληθά κέζα θαη θνξηεγά ζηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο απόξξηςεο. 
    Η  βάζε ησλ πεδνδξνκίσλ ζα θαηαζθεπαζηεί κε ζθπξόδεκα 12/15  πάρνπο 10 
εθαηνζηώλ νπιηζκέλν κε πιέγκα Σ131 -πάλσ ζε ζηξώζε 10 εθαηνζηώλ ζξαπζηνύ 
πιηθνύ  θαηά πεξίπησζε θαη ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο επίβιεςεο. 
    Σα πεδνδξόκηα  ζα  επηζηξσζνύλ  κε αληηνιηζζεξέο ιεπθέο ηζηκεληόπιαθεο 
50ρ50 εθ.   ή ηζηκεληόπιαθεο κε απιαθώζεηο ρξσκαηηζηέο ή βνηζαιόπιαθεο 
δηαζηάζεσλ 40ρ40 εθ. ή  30ρ30εθ. ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο επίβιεςεο.  
    Η  θαηαζθεπή ησλ θξαζπεδνξείζξσλ  ζα γίλεη κε πξνθαηαζθεπαζκέλα 
θξάζπεδα δηαζηάζεσλ 100ρ15ρ30εθ. θαη ξείζξα από ζθπξόδεκα C16/20 πάρνπο 
22-25 εθ. Η βάζε έδξαζεο ησλ θξαζπεδνξείζξσλ ζα θαηαζθεπαζηεί κε 
ζθπξόδεκα 2/15 πάρνπο 15 εθ.  ζθπξνδεηεκέλν πάλσ ζε πιηθό νδνζηξσζίαο 
ΠΣΠ150 πάρνπο 10 εθ. 
    Η θαηαζθεπή ησλ εηδηθώλ ξακπώλ πξόζβαζεο  ΑΜΔΑ ζα γίλεη ζηηο γσλίεο ησλ 
πεδνδξνκίσλ θαζώο θαη ζηηο εηζόδνπο δεκνζίσλ ρώξσλ (πάξθα, παηδηθέο ραξέο 
θιπ). Με ηελ ππόδεημε ηεο επίβιεςεο θαη αλάινγα κε ηελ επάξθεηα πιάηνπο ηνπ 
πεδνδξνκίνπ ζα θαηαζθεπαζηεί νδεγόο ηπθιώλ κε ηα εηδηθά ρξσκαηηζηά πιαθίδηα 
θαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία. 
 
 
 
 
     
    4.ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΡΑΜΠΩΝ 
    ε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ επίβιεςε ζα θαηαζθεπαζηνύλ νη 
δηαβάζεηο –ξάκπεο θάζεηα ζηνλ άμνλα ηνπ πεδνδξνκίνπ  κε θιίζε 5%  θαη πιάηνο 
ηνπιάρηζηνλ 1,50κ. ηελ πεξίπησζε πεδνδξνκίσλ κηθξνύ πιάηνπο ππνβηβάδεηαη ε 
γσλία ζηελ δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην θξάζπεδν ζα 
βπζίδεηαη ζηαδηαθά ,αθνινπζώληαο ηελ θιίζε ηνπ πεδνδξνκίνπ κέρξη ε πςνκεηξηθή 
δηαθνξά κεηαμύ ηειηθήο επηθάλεηαο θξαζπέδνπ- ηειηθήο επηθάλεηαο πιαθόζηξσζεο 
θαη ηειηθήο επηθάλεηαο νδνζηξώκαηνο λα είλαη κεδεληθή. Η θαηαζθεπή ησλ 
θξαζπέδσλ ζηελ νξηζηηθή ζέζε ζα γίλεη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα γηα ηελ δηακόξθσζε 
θιίζεσλ θαη θακππιώλ. ε πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο θαηαζθεπήο ν αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα αλαθαηαζθεπάζεη ηελ ξάκπα ρσξίο επηπιένλ απνδεκίσζε. 
 
 
 
 
   



 5. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΟ 
   ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ νδνζηξώκαηνο δίπια ζην θξαζπεδόξεηζξν ζα γίλεη 
αλαθαηαζθεπή ηνπ κε απνμήισζε ηνπ θζαξκέλνπ ηάπεηα-θαη όπνπ απαηηείηαη θαη 
ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο. Θα γίλεη δηάζηξσζε ζξαπζηνύ πιηθνύ κεηαβιεηνύ 
πάρνπο, πνπ ζα ζπκππθλσζεί  , δηάζηξσζε ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο κεηαβιεηνύ 
πάρνπο  όπνπ απαηηείηαη  θαη αζθαιηόζηξσζε κε ηάπεηα θπθινθνξίαο 
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 5εθ. 
 
 
 
 
   6. ΤΛΗΚΑ-ΚΑΣΑΚΔΤΖ 
   Σα πιηθά εξγνζηαζηαθήο πξνέιεπζεο ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 
ζα πξνεγεζεί  ε έγθξηζή ηνπο πξηλ ηελ ρξήζε ηνπο  θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζα 
αθνινπζεζνύλ νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Σα πιηθά θαη νη αλαινγίεο ησλ 
θνληακάησλ ζηηο επηζηξώζεηο ζα είλαη ζύκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθόκελα ζηα 
αληίζηνηρα άξζξα ΔΣΔΠ. 
   Οη αλσκαιίεο θαη ηα κηθξά θνηιώκαηα ησλ ππνζηξσκάησλ ζα πξέπεη λα 
εμνκαιύλνληαη πξηλ ηελ ηειηθή επίζηξσζε. ε πεξίπησζε κε ηέιεηαο πιήξσζεο 
θελνύ κεηαμύ πιαθώλ θαη ππνζηξώκαηνο ην ηκήκα, πνπ παξνπζηάδεη ειάηησκα, ζα 
αλαθαηαζθεπάδεηαη κε δαπάλε ηνπ αλαδόρνπ. Γελ πξέπεη λα δεκηνπξγνύληαη 
εζνρέο ή εμνρέο κε πιάηνο κεγαιύηεξν ησλ 2εθ. θαη βάζνο ή ύςνο κεγαιύηεξν ησλ 
3ριζη. 
 
 Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρύεη. 
Η δαπάλε ησλ εξγαζηώλ ζα θζάζεη ζην πνζό ησλ   138.600,00 ΔΤΡΩ  θαη ε  
ρξεκαηνδόηεζε ζα γίλεη από ΑΣΑ 2020. 
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