ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ

ΓΗΜΟ
ΔΡΓΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ
Ανάπλαζη οικιζμού Μακρσγιάννης.

150.000 €
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ
ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ
ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ
ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΓΟΜΗΗ
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ, Η/Μ ΔΡΓΧΝ
& ΤΓΚ/ΝΙΧΝ

ΔΡΓΟ: Ανάπλαζη οικιζμού Μακρσγιάννη
Γήμοσ Μσλοποηάμοσ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Η κειέηε απηή ζπληάζζεηαη κε αληηθείκελν ηελ επηζθεπή, απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε ηνπ εζωηεξηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ηνπ νηθηζκνύ

Μακρσγιάννη ηνπ Δήκνπ Μπινπνηάκνπ.
Οη παξεκβάζεηο ζα γίλνπλ ζε δεκνηηθέο νδνύο νη νπνίεο θαηαηάζζνληαη ζύκθωλα κε ηε ιεηηνπξγηθή θαηάηαμε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ
θαηά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ ζηελ θαηεγνξία Δ (νδνί ζε πεξηνρέο εληόο ζρεδίνπ κε βαζηθή ιεηηνπξγία ηελ πξόζβαζε) ΔV ηνπηθή νδόο.
Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ πιαθνζηξώζεηο κε ηνπηθή αθαλόληζηε πέηξα από ηελ επξύηεξε πεξηνρή, ζηηο δεκνηηθέο νδνύο ηνπ
νηθηζκνύ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 1500 η.κ. θαη αζθαιηόζηξωζε ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 1300 η.κ.
Θα θαηαζθεπαζζνύλ πεηξόθηηζηνη (ιηζνδνκέο) δηαρωξηζηηθνί ηνίρνη πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηεζνύλ θνηλόρξεζηνη ρώξνη αιιά θαη λα
αλαβαζκηζηνύλ αηζζεηηθά νη δεκνηηθέο νδνί εληόο ηνπ νηθηζκνύ.
Οη ιηζνδνκέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε κειέηε ζα θαηαζθεπαζηνύλ κε αζβεζηνζηκεληνθνλίακα 1:3 ηωλ 300ργξ ηζηκέληνπ, από
ηνπηθνύο ιίζνπο αδξά θαηεξγαζκέλνπο κε ην ζθπξί.
Οη πιάθεο ηωλ πιαθνζηξώζεωλ ζα επεμεξγαζηνύλ κε ζθπξί γηα λα κελ έρνπλ αθκέο θαη ζα ηνπνζεηνύληαη κε ηξόπν ώζηε λα
ζπλδπάδνληαη θαη λα αιιεινζπκπιεξώλνληαη ηα κεγέζε ηνπο, ζε ππόζηξωκα από ηζηκεληνθνλίακα ηωλ 450kg ηζηκέληνπ πάρνπο
ηνπιάρηζην 5cm. Οη αξκνί ζε θαλέλα ζεκείν δελ πξέπεη λα είλαη πιαηύηεξνη από 4cm, ζπλήζεο δηάζηαζε 2-3cm, αξκνινγνύληαη
δε κε ηζηκεληνθνλίακα ηωλ 450kg ηζηκέληνπ.
Η πξνζαξκνγή ηωλ πιαθνζηξώζεωλ κε ηελ άζθαιην ή κε ηελ ηζηκεληόζηξωζε ζα γίλεη κε κεγάιε πξνζνρή (ρξήζε
αζθαιηνθόπηε) θαη κε ηνπνζέηεζε θηιέηνπ πιάηνπο 0,20κ.
Οη δηαζηαπξώζεηο ηωλ δξόκωλ ζα νξηνζεηνύληαη κε θηιέηα 0,20κ.
Θα ηνπνζεηεζεί ζωιήλωζε κε ζηδεξνζωιήλα 1" πξηλ θαηαζθεπαζζνύλ νη πιαθνζηξώζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θωηηζκνύ θαη ζα
ηνπνζεηεζνύλ ηα θωηηζηηθά ζηνηρεία.
Σε νξηζκέλα ζεκεία ηωλ ρώξωλ ζα ρξεηαζηνύλ απνμειώζεηο ππαξρνπζώλ θαηαζθεπώλ (ζθπξνδέκαηα πιαθόζηξωηα ε
αζθαιηηθά), θαζαξηζκόο, εμνκάιπλζε, πξνζαξκνγή ππνζηξώκαηνο θαη πξνεηνηκαζία εδάθνπο ζηα ζεκεία όπνπ πξνβιέπεηαη λα
πιαθνζηξωζνύλ ώζηε λα κε δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα από ηα όκβξηα ζηηο νηθίεο ηνπ νηθηζκνύ.
Πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηνπο δξόκνπο ηνπ νηθηζκνύ πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο όδεπζεο ηπθιώλ (θίλεζεο - αιιαγή
δηεύζπλζεο - θίλδπλνο - stop) 0.40x0.40.

Οη πιάθεο ζα ηνπνζεηνύληαη κε αξκό έωο 5 εθ θαη ε αξκνιόγεζε ζα γίλεηαη κε

πξνζζήθε ρξώκαηνο ζηελ ηζηκεληνθνλία αξκνιόγεζεο.
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Η Προϊζηαμένη Σμήμαηος
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