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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Σην ηκήκα Πάξγα – Αλζνύζα ηεο 5
εο

 Επαξρηαθήο νδνύ Π.Ε. Πξέβεδαο ζηελ είζνδν ηνπ  Οηθηζκνύ 

Αλζνύζαο , θαη ζε ζπλέρεηα ήδε θαηαζθεπαζκέλνπ παξόκνηνπ έξγνπ θαη ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή κειέηε πνπ 

εθαξκόζζεθε ζε απηό θαη κε δεδνκέλν ηα εδαθνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο πνπ ηζρύνπλ θαη ζην ήδε 

θαηαζθεπαζκέλν παξάπιεπξν έξγν ζην νπνίν δελ εκθαλίζζεθε θαλέλα πξόβιεκα ,  πξνθεηκέλνπ λα απνζνβεζεί  ν 

θίλδπλνο γηα ηα δηεξρόκελα νρήκαηα από πηώζεηο ιίζσλ επί ηεο νδνύ  κε ην παξόλ έξγν πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε 

ησλ θάησζη εξγαζηώλ :  

Επί ηνπ πξαλνύο αλάληε  ηεο νδνύ παξαπιεύξσο θαηαζθεπαζκέλνπ έξγνπ αλάζρεζεο βξαρνπηώζεσλ θαη 

ζηελ θαηεύζπλζε πξνο Αλζνύζα , αθνύ πξνεγεζνύλ νη απαξαίηεηεο πξνεξγαζίεο θνπήο δέλδξσλ θαη θνπήο 

ζάκλσλ , ζα ηνπνζεηεζεί ζε επαθή κε ην εδαθηθό πξαλέο γαιβαληζκέλν ζπξκαηόπιεγκα  , ην νπνίν ζα αγθπξσζεί 

πιήξσο επί ηνπ πξαλνύο κε ραιύβδηλα αγθύξηα νιόζσκεο πάθησζεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο 200 ΚΝ κε ξάβδνπο         

Φ 25 mm από ράιπβα θαηεγνξίαο Β500C.    

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπξκαηνπιέγκαηνο επί ηνπ εδαθηθνύ πξαλνύο ,  ζηελ ζηέςε απηνύ ζα 

θαηαζθεπαζζεί θνηηόζηξσζε από πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο  C 16 / 20 , θαη ζηε βάζε ηνπ 

πξαλνύο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπξκαηνπιέγκαηνο θαη ησλ θεθαιώλ ησλ αγθπξίσλ πάθησζεο απηνύ ζα 

θαηαζθεπαζζεί ρακειό ηνηρείν από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα  θαηεγνξίαο  C 16 / 20 . 

Επίζεο επί ηνπ ζπξκαηνπιέγκαηνο ζα ηνπνζεηεζεί γαιβαληζκέλν ζύξκα γηα ηελ θαιύηεξε επαθή απηνύ κε 

ην εδαθηθό πξαλέο . 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε από ηελ Υπεξεζία ηερληθή κειέηε , ηηο 

ηζρύνπζεο Τερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηνπ Τηκνινγίνπ εξγαζηώλ θαη ηηο νδεγίεο ηεο Υπεξεζίαο . 

Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην Φξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ , όπσο ζα εγθξηζεί από ηελ 

Υπεξεζία , θαη εληόο πξνζεζκίαο έμε ( 6 ) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ Εξγνιαβηθνύ ζπκθσλεηηθνύ . 
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Ο ΤΝΣΑΞΑ  ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
ΠΡ/ΝΟ Σ..Δ.  Ο Γ/ΝΣΖ 

   
   
   

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΡΖΣΗΚΟ  ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟ ΚΑΛΣΗΓΖ 
Πολ. Μηχ. Π.Δ. με Α΄ β.  Πολ. Μηχ. Π.Δ. με Α΄ β. 
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