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Περιγραφή:
Γενική Τεχνική Περιγραφή:
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά εργασίες για την επίστρωση πεζόδροµων
εντός του οικισµού Επισκοπής, όπως φαίνεται στον χάρτη της µελέτης και
συγκεκριµένα:
2
α) 1100 µ περίπου µε γαρµπιλοµπετό κατηγορίας C20/25, πάχους 12 εκ.,
οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα και
2
β) 250 µ περίπου µε ακανόνιστες πλάκες πάχους 5εκ.
Πριν την τελική επίστρωση των δρόµων, θα πραγµατοποιηθεί αντικατάσταση
του παλαιού δικτύου ύδρευσης, µε νέες πλαστικές σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 3ης
γενιάς, ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm/ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm, καθώς και
αντικατάσταση των αντίστοιχων παροχών, συνδέσεων και φρεατίων.
Οι απαιτούµενες προεργασίες για τις επιστρώσεις διακρίνονται ανάλογα µε το
υλικό της τελικής επίστρωσης (γαρµπιλοµπετόν ή ακανόνιστες πλάκες) και
διαφοροποιούνται σύµφωνα µε το επιθυµητό υψόµετρο ερυθράς σε σχέση µε τα
παρόδια κτίσµατα, ώστε να µην δηµιουργούνται προβλήµατα κατά την επιφανειακή
απορροή των οµβρίων. Συγκεκριµένα διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
1. Επίστρωση µε γαρµπιλοµπετό επί υφιστάµενου σκυροδέµατος και ανύψωση του
υψοµέτρου ερυθράς.
Πραγµατοποιείται επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας του υφιστάµενου
σκυροδέµατος και ακολουθεί η διάστρωση του γαρµπιλοµπετού, πάχους 10-12εκ.,
ώστε να δοθούν κατάλληλες κλίσεις για την απορροή των οµβρίων, κεντρικά στην οδό.
2.Επίστρωση µε γαρµπιλοµπετό και ταπείνωση του υψοµέτρου ερυθράς.
Προηγείται η αποξήλωση του υφιστάµενου σκυροδέµατος ή ασφαλτοτάπητα, η
εκσκαφή σε συνολικό βάθος περίπου 25 εκ. από την αρχική στάθµη (ανάλογα µε το
επιθυµητό τελικό υψόµετρο ερυθράς) και η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης από
θραυστό υλικό λατοµείου πάχους περίπου 10 εκ., η οποία θα λειτουργήσει σαν βάση
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της επίστρωσης και µε την οποία θα δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις για την απορροή
των οµβρίων, κεντρικά στην οδό. Ακολουθεί η διάστρωση του γαρµπιλοµπετού,
πάχους 12εκ.
3.Επίστρωση µε ακανόνιστες πλάκες και ταπείνωση (ή διατήρηση) του υψοµέτρου
ερυθράς.
Προηγείται η αποξήλωση του υφιστάµενου σκυροδέµατος ή ασφαλτοτάπητα, η
εκσκαφή σε συνολικό βάθος περίπου 20 εκ. από την αρχική στάθµη (ανάλογα µε το
επιθυµητό τελικό υψόµετρο ερυθράς) και η κατασκευή πλάκας δαπέδου από ελαφρά
οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 πάχους περίπου 10 εκ., η οποία θα
λειτουργήσει σαν βάση της επίστρωσης και µε την οποία θα δοθούν οι κατάλληλες
κλίσεις για την απορροή των οµβρίων, κεντρικά στην οδό. Η τοποθέτηση της
επίστρωσης θα είναι «κολυµβητή» σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-02-00.
Για τις υδραυλικές εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης, απαιτείται η
εκσκαφή ορύγµατος πλάτους 60 εκ. και µέγιστου βάθος 70 εκ., εντός του οποίου θα
εγκιβωτιστούν µε άµµο λατοµείου οι σωλήνες, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Θα
ακολουθήσει η πλήρωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου και η
συµπύκνωση αυτού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης.
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 145.000,00 ευρώ µε
αναθεώρηση και ΦΠΑ και η επίβλεψη αυτού θα γίνει από τη ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου.

Λ. Χερσονήσου 09/11/2012
Οι Συντάξαντες
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