Ζ Ππάξη ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηην Δςπωπαϊκή Ένωζη (ΔΣΠΑ) καηά 80%
και από εθνικούρ πόποςρ ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Κύππος καηά 20%
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

ΔΡΓΟ:

«ΠΡΟΒΑΗΜΔ ΠΟΛΔΗ - ΔΡΓΑ
ΒΔΛΣΗΩΖ ΠΡΟΠΔΛΑΗΜΟΣΖΣΑ ΑΜΔΑ
ΣΟ ΦΡΟΤΡΗΟ ΦΟΡΣΔΣΕΑ ΚΑΗ ΣΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 189.850,00 € (κε αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α.23%)

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Η επέκβαζε αθνξά ηελ αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλάπιαζε κέζα από ζρεδηαζκό πεδνδξνκίσλ,
ξακπώλ,

ζεκείσλ

πξαζίλνπ,

ζέζεσλ

θάδσλ

απνξξηκκάησλ

θαη

ζέζεσλ

ζηάζκεπζεο

θαη

θνξηνεθθόξησζεο θαηά κήθνο ηεο νδνύ Σξαληαιιίδνπ.
Η νδόο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ΟΜΟΕ ΔV (Σνπηθή) θαη ην όξην ηαρύηεηαο (πθηζηάκελν) είλαη 50
ρικ./ώξα.
Η κειέηε ζηνρεύεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο απξόζθνπηεο θίλεζεο ησλ πεδώλ από θαη πξνο ην
λνζνθνκείν, κε παξάιιειε κέξηκλα γηα ηελ πξνζβαζηκόηεηα γηα Α.Μ.Ε.Α. ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο.
Έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ δξόκνπ είλαη ε ύπαξμε πνιπάξηζκσλ εηζόδσλ ζηάζκεπζεο ζηηο
πνιπθαηνηθίεο θη ε ύπαξμε πθηζηακέλσλ δέληξσλ, ηα δύν απηά δεδνκέλα έρνπλ ιεθζεί ππ' όςηλ θαηά ην
ζρεδηαζκό αθ' ελόο κε ηε δηακόξθσζε ξακπώλ εηζόδνπ πξνο ηηο πνιπθαηνηθίεο, αθ' εηέξνπ κε ηε
δηακόξθσζε εζνρώλ ζηηο ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ δέληξα.
Σν πιάηνο ηνπ δξόκνπ νξίδεηαη ζε 3,40κ. από θξάζπεδν ζε θξάζπεδν (3,00κ. από ξείζξν ζε
ξείζξν). Σα θξάζπεδα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλα ηζηκεληέληα.
Σν θύξην πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ επίζηξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ είλαη γθξίδνο
ηζηκεληέληνο θπβόιηζνο δηαζηάζεσλ 20*20εθ. ζε ππόζηξσκα από 3Α θαη άκκν, ελώ ζηηο ζέζεηο πνπ
βξίζθνληαη κπξνζηά από εηζόδνπο ζηάζκεπζεο πνιπθαηνηθηώλ ην ππόζηξσκα είλαη από νπιηζκέλν
ζθπξόδεκα.
Η ισξίδα όδεπζεο ησλ ηπθιώλ θαηαζθεπάδεηαη από θίηξηλεο ηζηκεληέληεο πιάθεο δηαζηάζεσλ
33*33εθ. ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο ηεο όδεπζεο ηνπνζεηνύληαη αλάγιπθεο ηεξκαηηθέο πιάθεο ζύκθσλα κε
ηηο πξνδηαγξαθέο.
Οη ξάκπεο θίλεζεο ησλ πεδώλ θαη ηεο αλόδνπ πξνο ηηο πξαζηέο δηακνξθώλνληαη κε ρηεληζηό
γθξίδν βηνκεραληθό δάπεδν.
Οη λέεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο (14 γηα απηνθίλεηα, 7 γηα κνηνζηθιέηεο) επηζηξώλνληαη κε άζθαιην ζε
ζπλέρεηα κε ην νδόζηξσκα θαη γίλεηαη δηαγξάκκηζε. Οη ζέζεηο γηα κνηνζηθιέηεο δηαρσξίδνληαη θαη κε
κεηαιιηθά ζσιελσηά εκπόδηα, ηα νπνία ζα απνηξέπνπλ ηε ζηάζκεπζε κεγαιύηεξσλ νρεκάησλ. Σέηνηα

εκπόδηα ηνπνζεηνύληαη ζεκεηαθά θαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ. Σν ρξώκα ηεο βαθήο ηνπο ζα γίλεη ζύκθσλα κε
ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο.
ηηο ηξύπεο πνπ αθήλνληαη γηα ηα δέληξα ηνπνζεηνύληαη κεηαιιηθέο ζράξεο ζύκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θίλεζε ησλ Α.Μ.Ε.Α.
Σέινο θαηαζθεπάδνληαη δύν ζέζεηο θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη 6 παξηέξηα κε ρώκα θαη θύηεπζε.
Σα θσηηζηηθά ζώκαηα είλαη επίζηπια θη ν ηύπνο ηνπο θαίλεηαη ζηε θσηνγξαθία :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Σ.Τ.Δ.Ρ.

