ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ - ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ: «Διαμοπθώζειρ πποζβάζεων ΑΜΕΑ ζε Δημοηικέρ
οδούρ και πεζοδπόμια ηηρ πόληρ»
Α.Μ. 1 / 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 600.000,00 Εςπώ
(ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. 24%)
ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 64.7321.0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ
ΕΡΓΟ: «Διαμοπθώζειρ πποζβάζεων ΑΜΕΑ ζε
Δημοηικέρ οδούρ και πεζοδπόμια ηηρ πόληρ»
Α.Μ.: 01 / 2016
ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΔ9779.01.180
Κ.Α: 64.7321.0015
ΠΟΟΤ: 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

Η κειέηε αθνξά ηελ θαηαζθεπή πεδνδξόκηωλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε , κε
ηελ δεκηνπξγία ειεύζεξεο δώλεο όδεπζεο ηπθιώλ θαη ηελ θαηαζθεπή ξακπώλ (πξνζαξκνζκέλεο
θαηάιιεια ζηα πεδνδξόκηα) ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο θπθινθνξία ηωλ αηόκωλ κε εηδηθέο
αλάγθεο (ΑΜΔΑ) ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Γήκνπ.
Σα ζεκεία παξεκβάζεωλ θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηνλ βαζκό ζπνπδαηόηεηαο θαη ηε κεγάιε
πξνζβαζηκόηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πεδνδξόκηα ηνπ Γήκνπ Ηιηνύπνιεο πνπ δελ δηαζέηνπλ
όδεπζεο ηπθιώλ θαζώο θαη ζε πεδνδξόκηα πνπ δελ δηαζέηνπλ ξάκπεο γηα ηελ θίλεζε ηωλ
ακαμηδίωλ – θαξνηζηώλ.
Οη δξόκνη πνπ ζα γίλνπλ επεκβάζεηο είλαη νη θάηωζη:
- Λ. Μαξίλνπ Αληύπα από Αζηπδάκαληνο έωο πι. Καλάξηα (ζην ξεύκα θπθινθνξίαο πξνο
Ηιηνύπνιε)
- Λ. νθνθιή Βεληδέινπ από Πξωηόπαππα έωο πι. 25εο Μαξηίνπ (θαη ζηα δπν ξεύκαηα
θπθινθνξίαο κεξηθή απνθαηάζηαζε )
- Λ. Παλαγνύιε από Οιύκπνπ έωο Παπάγνπ ( ζην ξεύκα θπθινθνξίαο από Παπάγνπ πξνο
Οιύκπνπ)
- Λ. Παπαλδξένπ από Λ. Δηξήλεο έωο Καλάξηα (θαη ζηα δπν ξεύκαηα θπθινθνξίαο)
- Λ. Πξωηόπαππα από Λ. Δηξήλεο έωο 28εο Οθηωβξίνπ (θαη ζηα δπν ξεύκαηα θπθινθνξίαο)
- Λ. Γεκνθξαηίαο από Τκεηηό έωο πι. Αλεμαξηεζίαο (κεξηθή απνθαηάζηαζε)
ηνπο αλωηέξω δξόκνπο, ζηα πεδνδξόκηα ζα θαηαζθεπαζηεί :
-

όδεπζε ηπθιώλ, νπνύ δελ ππάξρεη ή βξίζθεηαη ζε θαθή θαηάζηαζε ,κε πιάθεο ξαβδωηέο
θαη ζηα ζεκεία ζηάζεωλ ή αιιαγήο θαηεύζπλζεο ζα ηνπνζεηεζνύλ κε θπζαιίδεο όπωο
αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηωλ ΑΜΔΑ. ηα ζεκεία
θαηαζθεπήο ηεο όδεπζεο ηπθιώλ ζα απνμειωζνύλ νη παιηέο πιάθεο θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ
λέεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζωζηή ζπλαξκνγή ηεο κε ην δάπεδν stencil.

-

ζε θάζε νηθνδνκηθό ηεηξάγωλν ζα θαηαζθεπαζηνύλ ξάκπεο ΑΜΔΑ (νπνύ δελ ππάξρνπλ )
ζύκθωλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νπνύ ππάξρνπλ ζα

επηζηξωζνύλ κε δάπεδν stencil πάρνπο έωο 6 ρηι. Σα ζεκεία ηωλ ξακπώλ θαίλνληαη ζηα
ζρεδία ηεο κειέηεο θαη ζηνπο επηζπλαπηόκελνπο ράξηεο .
-

Θα απνμειωζνύλ πιάθεο πεδνδξνκίνπ αλάκεζα ζηα δέληξα ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ
παξηέξηα γηα θύηεπζε ηόζν λέωλ δέλδξωλ όζν θαη λέωλ θπηώλ. Πεξηκεηξηθά ηωλ
παξηεξηώλ ζα θαηαζθεπαζηεί ιωξίδα δηαζηάζεωλ 0,05ρ0,10κ από άνπιν ζθπξόδεκα
πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζεί ην ρώκα. Οη πδξνξξνέο ή νπνηνδήπνηε άιιν εκπόδην, πνπ ηπρόλ
ζα απνθαιπθζεί θαηά ηελ θαηαζθεπή ηωλ αλωηέξω παξηεξηώλ, ζα επηζθεπαζηεί θαη εάλ
απαηηείηαη ζα εγθηβωηηζηεί ζε άνπιν ζθπξόδεκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ.

- Σα πεξηζζόηεξα πεδνδξόκηα επηθαλείαο πεξίπνπ 5.670,00κ2 ζα επηζηξωζνύλ κε δάπεδν
ηύπνπ ηύπνπ Stencil ζε πγξή κνξθή (Spray) κε έγρξωκν ζθιεξπληή, δηαβαζκηζκέλε
ραιαδηαθή άκκν θαη ρξήζε εηδηθνύ αδηάβξνρνπ παηξόλ από ραξηί επάλω ζε πθηζηάκελε
επηθάλεηα από ηζηκέλην ,ή άιιν πιηθό ζύκθωλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνϊόληνο.
- Πεδνδξόκηα επηθαλείαο πεξίπνπ 2.735,00κ2 πνπ βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε ζα
θαηαζθεπαζηνύλ κε δάπεδν ηύπνπ stencil επί λωπνύ ζθπξνδέκαηνο. ύκθωλα κε ηελ
ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
- ηα πεδνδξόκηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα από θπβόιηζνπο ζα επηζθεπαζηνύλ
ηνπνζεηώληαο ηελ όδεπζε ηπθιώλ νπνύ δελ ππάξρεη θαη ζα επαλαηνπνζεηεζνύλ νη παιηνί
θπβόιηζνη κε ηελ ππόβαζε ηνπο.
- ηα παγθάθηα πνπ θαίλνληαη ζην ζρέδην είλαη ελδεηθηηθά θαη δελ ζα θαηαζθεπαζηνύλ κε απηό
ην έξγν.
Η θαηαζθεπή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθωλα κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία (ηεύρε, ζρέδηα θ.ι.π.)
ηηο εληνιέο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο θαη ην Ν. 3669/ΦΔΚ 116Α΄/18-06-2008 «Κύξωζε
ηεο θωδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζηώλ έξγωλ»
Ο πξνϋπνινγηζκόο γηα ην έξγν αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ εξακοζίων σιλιάδων εςπώ
( 600.000,00 € ) ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ 24%, βαξύλεη ηνλ: ΚΑ 64.7321.0015
ηνπ ηζρύνληνο Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Ηιηνύπνιεο γηα ηα νηθνλνκηθά έηη 2016-2017
θαη ε ρξεκαηνδόηεζή ηεο είλαη από ηην Πεπιθέπεια Αηηικήρ με ΚΑΕ 9779.01.180
Ηιηνύπνιε

Ο πληάμαο
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H Πξνϊζηακέλε
Σκήκαηνο Μειεηώλ - Καηαζθεπώλ

Ιωάλλεο Μπειηάο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ.

νθία Νηθνινπνύινπ
Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Θεωξήζεθε
Ο Γηεπζπληήο
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ - Γόκεζεο

Ιωάλλεο Γνπξιήο
Αξρηηέθηωλ

