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                                       ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

      Η μελέτη αυτή συντάχθηκε μετά από εντολή του Δημάρχου Παιανίας και αφορά την

κατασκευή του έργου του θέματος, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του

έτους 2018.

      Το έργο περιλαμβάνει εργασίες οδοποιίας στις οδούς Πευκών και Δαυλείας (από την οδό

Θεσσαλίας έως την οδό Καρδίτσης, στο τμήμα της οδού Καρδίτσης από την οδό Δαυλείας έως

την  οδό  Πευκών,  στην  οδό  Σολωμού  (από  την  οδό  Άννης  Μαρίας  έως  την  οδό

Κωνσταντινουπόλεως) και στην οδό Μωραϊτη (από την οδό Καραολή και Δημητρίου έως την

οδό Γρ. Αυξεντίου).

Ποιο συγκεκριμένα θα γίνει ανακατασκευή των οδών Πευκών και Δαυλείας, προκειμένου να

λυθεί  το  έντονο  πρόβλημα  των  επιφανειακών  όμβριων  υδάτων  που  εισρέουν  στις  όμορες

ιδιοκτησίες.  Θα  απομακρυνθεί  η  στρώση  του  παλαιού  υφιστάμενου  ασφαλτικού  και  θα

κατασκευαστεί  νέα  σύμφωνα  με  το  εγκεκριμένο  ρυμοτομικό  σχέδιο.  Όπου  παρουσιάζονται

διαφορές  με  τις  εγκεκριμένες  υψομετρικές  μελέτες  θα  γίνουν  και  οι  απαιτούμενες

χωματουργικές  εργασίες  ώστε  η  οδοί  να  κατασκευαστούν  υψομετρικά  σωστά.  Επίσης  θα

κατασκευαστούν οι απαιτούμενες στρώσεις υπόβασης και βάσης κάτω από το ασφαλτικό από

θραυστά  αδρανή  υλικά  σταθεροποιουμένου  τύπου  των  ΠΤΠ  Ο-150  και  Ο-155  αντίστοιχα.

Παρόλο  που  οι  συγκεκριμένες  οδοί,  πλάτους  6μ.  είναι  χαρακτηρισμένες  ως  πεζόδρομοι,

προτείνεται να κατασκευαστούν ρείθρα και κράσπεδα για τον εγκιβωτισμό του οδοστρώματος

και  την  καλύτερη  διευθέτηση  των  υδάτων.  Προτείνονται  πεζοδρόμια  πλάτους  0,65μ.

εκατέρωθεν των οδών. Ο λόγος που με την παρούσα μελέτη προβλέπεται αποκατάσταση των

οδών με ασφαλτικό και όχι κατασκευή των οδών με κυβόλιθους είναι ότι πρόκειται στο  μέλλον

να κατασκευαστούν δύο μεγάλα έργα υποδομής στην περιοχή, η ύδρευση και η αποχέτευση,

οπότε στη συνέχεια θα γίνει η οριστική κατασκευή τους.  Επίσης θα πρέπει απαραιτήτως να

κατασκευαστεί  το τμήμα της οδού Καρδίτσης (κράσπεδα και  ασφαλτόστρωση) από την οδό

Δαυλείας έως την οδό Πευκών, δεδομένου ότι στο σημείο εκείνο αλλάζει εντελώς η χάραξη της

οδού Καρδίτσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,  όπως επίσης θα πρέπει να



διαμορφωθεί και υψομετρικά για να λειτουργήσει και η ζητούμενη ροή των υδάτων που η κλίση

βάση των εγκεκριμένων υψομετρικών μελετών έχει κατεύθυνση προς την οδό Καρδίτσης.

Σχετικά  με  την  οδό  Σολωμού  (από  την  οδό  Άννης  Μαρίας  έως  την  οδό

Κωνσταντινουπόλεως),  προβλέπεται  η  αποκατάστασή  της  μετά  την  πρόσφατη  διάνοιξη  που

έγινε.  Καταρχήν  θα  γίνουν  οι  απαιτούμενες  χωματουργικές  εργασίες  ώστε  η  οδός  να

κατασκευαστεί  υψομετρικά  σωστά.  θα  κατασκευαστούν  ρείθρα  και  κράσπεδα  για  τον

εγκιβωτισμό του οδοστρώματος,  θα γίνει πλήρης κατασκευή στρώσεων υπόβασης και βάσης

από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου των ΠΤΠ Ο-150 και Ο-155 αντίστοιχα.

Θα γίνει κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ., καθώς

και πλακόστρωση των πεζοδρομίων.

Τέλος σχετικά με την οδό Μωραίτη στο τμήμα από την οδό  Καραολή και Δημητρίου έως

την οδό Γρ. Αυξεντίου, θα γίνει αποκατάσταση για την άρση της επικινδυνότητας του εν λόγω

τμήματος και κατασκευή σύμφωνα με τη μελέτη κατασκευής ποδηλατόδρομου – πεζόδρομου

του  λόφου  Φούρεζι.  Θα  γίνει  καθαίρεση  του  υπάρχοντος  πρόχειρου  σκυροδέματος,

απομάκρυνση  των  πλεοναζόντων  αδρανών  υλικών  και  θα  γίνουν  οι  απαιτούμενες

χωματουργικές εργασίες ώστε το τμήμα της οδού να κατασκευαστεί υψομετρικά σύμφωνα με

την  εγκεκριμένη  υψομετρική  μελέτη.  θα  κατασκευαστούν  ρείθρα  και  κράσπεδα  για  τον

εγκιβωτισμό  του  οδοστρώματος,  από  στην πλευρά  που  δεν  υπάρχουν  και  θα  τοποθετηθούν

κυβόλιθοι πάνω σε βάση έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 15εκ. Στο εν λόγω τμήμα

της  οδού  Μωραϊτη  θα  τοποθετηθεί  και  αγωγός  ύδρευσης  καθώς  και  παροχές  επί  των

πεζοδρομίων. 

 Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 100.800,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 124.992,00 Ευρώ με

Φ.Π.Α. 24%.

  Το έργο θα βαρύνει τον Κ.Α.30-7323.006 του οικονομικού έτους 2018. 

  Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με  τις διατάξεις του N.4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και

τις εντολές του επιβλέποντος μηχανικού .

                      

                  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  27/07/2018

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 26/07/2018

ΚΛΩΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.
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