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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ νη θάησζη εξγαζίεο δηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ
(πεξηκεηξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ) ζπλνιηθήο έθηαζεο Δ=62.257,00 η.κ. ζηελ ζέζε "Μεγαβνύλη" ηεο
Σ.Κ. Βαιηεηζίνπ, Γ.Δ. Βαιηεηζίνπ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε ΜΠΔ (ππ'
αξ. 13348/06-02-2017 απόθαζε Γελ. Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ).
ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ
Θα γίλνπλ γεληθέο εθζθαθέο ηνπ ρώξνπ θαη ε δηακόξθσζή ηνπ ζε δύν επίπεδα (παηάξηα)
εκβαδνύ 8.335,45 η.κ. ην 1ν θαη 17.885,24 η.κ. ην 2ν. Η κεηαμύ ηνπο πςνκεηξηθή δηαθνξά ζα
είλαη 5,50 κ. Ο ππόινηπνο ρώξνο ζα κείλεη αδηακόξθσηνο θαη ηκήκα ηνπ ζα θαιπθζεί από ηα
επηρώκαηα.
Δπηζπλάπηνληαη αληίζηνηρα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα.
Σν έδαθνο είλαη αλά ηκήκαηα γαηώδεο, εκηβξαρώδεο θαη βξαρώδεο.
Θα γίλεη ρξήζε εθξεθηηθώλ, όπνπ απαηηείηαη.
Η δηακόξθσζε θαη ε θιίζε ησλ πξαλώλ ησλ νξπγκάησλ ζε βξαρώδεο έδαθνο ζα είλαη 4:1 θαη
ζα κεηαβάιιεηαη αλάινγα ηνπ είδνπο ηνπ εδάθνπο σο 1:1 (ζε γαηώδεο έδαθνο).
Ο όγθνο ησλ εθζθαθώλ είλαη πεξίπνπ 74.000,00 θ.κ. θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή
ησλ επηρσκάησλ θαη ηελ πξνκήζεηα πιηθνύ ππόβαζεο νδνζηξσζίαο.
Οη νπνηεζδήπνηε αδεηνδνηήζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ ζα
επηβαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ.
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ΣΕΥΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζπκπαγήο πεξίθξαμε, δώλε δεληξνθύηεπζεο θαη
νδνπνηία.
ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΔΡΙΜΔΣΡΙΚΗ ΤΜΠΑΓΗ ΠΔΡΙΦΡΑΞΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΤΦΟΤ 2,20 κ.
Η πεξίθξαμε ζα έρεη κήθνο 1160,00 κ. θαη ύςνο 2,20 κέηξα από ην θπζηθό έδαθνο ζην νπνίν
ζα γίλεη κία ήπηα δηακόξθσζε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε θαηαζθεπή.
Θα απνηειείηαη από ζπκπαγέο ηνηρίν ύςνπο 0,40, θαηαζθεπαζκέλν από νπιηζµέλν ζθπξόδεµα
C 16/20 πάρνπο 0,20 κ.
Ο νπιηζκόο ζα είλαη από ραιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C.
Σν ζεκέιην ζα έρεη πιάηνο 0,60 θαη βάζνο 0,20 κ.
Η πεξίθξαμε άλσ ηνπ ζπκπαγνύο ηνηρίνπ ζα είλαη ε ηππνπνηεκέλε πεξίθξαμε ηύπνπ Β (ΠKE)
ύςνπο 1,62 m
Καηαζθεπή ηππνπνηεκέλεο πεξίθξαμεο νδώλ, βαζκηδσηήο ή κε δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ηα
Πξόηππα Καηαζθεπήο Δξγσλ (ΠΚΔ), από γαιβαληζκέλν ζπξκαηόπιεγκα, ζηεξεσκέλν
ζηδεξνζσιήλεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, από ράιπβα S195T, θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηηα),
νλνκ. δηακέηξνπ DN 40 mm (ζπεηξώκαηνο: thread size R = 1 ½΄΄, dεμ = 48,3 mm, πάρνπο
ηνηρώκαηνο 3,2 mm), αλά απνζηάζεηο έσο 2,50 m, παθησκέλνπο ζην ηνηρίν ηεο ζπκπαγνύο
πεξίθξαμεο.
Οη νξζνζηάηεο εθηείλνληαη αλά 2,5κέηξα θαη ζηηο γσλίεο ηεο πεξίθξαμεο ζα ππάξρνπλ
αληεξίδεο.
Η θεληξηθή πύιε εηζόδνπ ηνπ γεπέδνπ θαη ε δεύηεξε είζνδνο ζα έρνπλ ζπλνιηθό πιάηνο 10.00
m. θαη 8.00 m. αληίζηνηρα Η πύιε απνηειείηαη από δύν ππνζηπιώκαηα από νπιηζκέλν
ζθπξόδεκα, δηαζηάζεσλ 30 x 30 cm θαη ύςνπο 2,00 m. Οη ζύξεο ζα είλαη αλνηγόκελεο θαη ζα
θαηαζθεπαζηνύλ από εληζρπκέλν θνηινδνθό ζηδήξνπ 100 x 100 x 3 mm. Γηα ην άλνηγκα ησλ
δύν θύιισλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ έμη κεληεζέδεο βαξέσο ηύπνπ γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη
ηελ αζθάιεηα ηεο πόξηαο, ελώ θάζε πιαίζην ζα δηαζέηεη έλαλ ηξνρό θύιηζεο. Δζσηεξηθά ην
θάζε πιαίζην ζα θαιύπηεηαη από ζπξκαηόπιεγκα ίδην κε απηό ηεο πεξίθξαμεο. Ο σθέιηκνο
ρώξνο δηέιεπζεο θαζνξίδεηαη από ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ ππνζηπισκάησλ. Η πόξηα ζα
αλνηγνθιείλεη ρεηξνθίλεηα θαη ζα θιεηδώλεη ώζηε λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε εμνπζηνδνηεκέλν
πξνζσπηθό.
Οη νξζνζηάηεο ηεο πεξίθξαμεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε βάζνο 50cm θαη ζα παθησζνύλ κέζα ζε
ππνδνρέο εληόο ηνπ εδάθνπο, πνπ ζα πιεξώλνληαη κε νπιηζκέλν ζθπξόδεκα.
ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΔΡΙΜΔΣΡΙΚΗ ΓΔΝΣΡΟΦΤΣΔΤΗ
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