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ΔΗΜΟ ΠΑΣΡΕΩΝ 

Μετατροπή Εγκαταστάσεων Α..Ο. σε Εκθεσιακό Υώρο 

ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΙΙΑ - ΠΔΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟ 

Σετνική Περιγραθή 

 

 

1. Γενικά 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή απνηειεί καδί κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ηελ Οξηζηηθή Μειέηε 

ησλ έξγσλ Οδνπνηίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο Υψξνπ, ζε εθαξκνγή ηεο  ζχκβαζεο κε ηίηιν 

«Μεηαηξνπή Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Α..Ο. ζε Δθζεζηαθφ Υψξν» ζηελ πεξηνρή Λεχθα ηεο 

Πάηξαο. 

Ζ κειέηε εθπνλείηαη ζην πιαίζην ηεο απφ 27.07.2005 ζχκβαζεο εθπφλεζεο ηνπ σο άλσ έξγνπ 

πνπ ππνγξάθεθε  κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηεο νκάδαο ησλ ζπκπξαηηφλησλ γξαθείσλ :  

 ΜΑΝΟ ΠΔΡΡΑΚΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ. 

 ΒΑΗ .Τ..Μ. Α.Δ. 

 ΓΡ. & Μ. ΚΑΦΔΣΕΟΠΟΤΛΟ – Γ. ΜΠΔΝΑΚΖ & ΗΑ Δ.Δ. 

 

2. Ομάδα Μελέηης 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο Μειέηεο ζπλεξγάζζεθαλ νη αθφινπζνη: 

Πελειφπε Αλησληάδνπ Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

Κψζηαο Μαληάηεο  Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

Απφζηνινο Κνξνκειηάο Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 

3. Δπικαιροποίηζη μελέηης 

Ζ αξρηθή νξηζηηθή κειέηε ησλ έξγσλ νδνπνηίαο ηνπ πεξηβάιινληνο επηθαηξνπνηήζεθε ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2017 απφ ηελ Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Ζ/Μ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιάβεη ηηο ηειηθέο νξηνζεηεκέλεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο εληφο ηνπ νηθνπέδνπ ΑΟ. 
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4. τέδια ποσ ζσνοδεύοσν ηη παρούζα μελέηη 

 

Σα ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή είλαη ηα παξαθάησ : 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΥΕΔΙΟΤ 
ΣΙΣΛΟ ΥΕΔΙΟΤ ΚΛΙΜΑΚΑ 

1 .Δ.- Π.Υ.2 Οξηδνληηνγξαθία 1: 500 

2 .Δ.- Π.Υ.3 Σππηθά ρέδηα - Λεπηνκέξεηεο ΓΗΑΦΟΡΔ 

 

5. Δργα Οδοποιίας  Περιβάλλονηος Χώροσ 

 

Σα νδηθά έξγα ηεο Μεηαηξνπήο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Α..Ο. ζε Δθζεζηαθφ Υψξν πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπεη ε αληίζηνηρε 

Αξρηηεθηνληθή κειέηε Δθαξκνγήο θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 Σε δηακφξθσζε πξφζβαζεο ζηνλ ρψξν εληφο ηνπ νηθνπέδνπ Α..Ο. 

 Σε δηακφξθσζε Υψξσλ ηάζκεπζεο εληφο ηνπ νηθνπέδνπ Α..Ο. 

5.1. Αρτές τεδιαζμού 

Αθνινπζήζεθε ζαλ γεληθή αξρή λα πινπνηεζνχλ νη πξνηάζεηο ηεο Αξρηηεθηνληθήο κειέηεο, 

κε ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλνληαη ηαπηφρξνλα  : 

 Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζπλνιηθήο δηάηαμεο 

 Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ αξηζκψλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

φξηα θαη ην ζρήκα ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ Α..Ο. 

 Ζ επίηεπμε ρακεινχ θφζηνπο θαηαζθεπήο 

5.2.   Χώροι ηάθμεσζης ενηός ηοσ Α..Ο. 

Υψξνο ηάζκεπζεο P1 

Ζ ηππηθή δηάηαμε ζέζεο ζηάζκεπζεο είλαη ππφ γσλία 90, κε ηππηθέο δηαζηάζεηο 2.50 κ. Υ 

5.00 κ. θαη πεξηιακβάλεη 17 ζέζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο (4) πξνζδηνξίδνληαη γηα 

Α.Μ.Δ.Α. (κε δηάζηαζε 3.50Υ5.00) 
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Υψξνο ηάζκεπζεο P2 

Ζ ηππηθή δηάηαμε ζέζεο ζηάζκεπζεο είλαη ππφ γσλία 60, κε ηππηθέο δηαζηάζεηο 2.65 κ. Υ 

5.25 κ. θαη πεξηιακβάλεη 10 ζέζεηο. 

Υψξνο ηάζκεπζεο P3 

Ζ ηππηθή δηάηαμε ζέζεο ζηάζκεπζεο είλαη ππφ γσλία 60, κε ηππηθέο δηαζηάζεηο 2.65 κ. Υ 

5.25 κ. θαη πεξηιακβάλεη 18 ζέζεηο. 

Υψξνο ηάζκεπζεο P4 

Ζ ηππηθή δηάηαμε ζέζεο ζηάζκεπζεο είλαη ππφ γσλία 90, κε ηππηθέο δηαζηάζεηο 2.50 κ. Υ 

5.00 κ. θαη πεξηιακβάλεη 12 ζέζεηο.  

Δπηπξφζζεηα ζηνπο παξαπάλσ ρψξνπο ζηάζκεπζεο πξνβιέπνληαη θαη έλαο ρψξνο 

ζηάζκεπζεο Μνηνπνδειάησλ (Μ1). Ζ ηππηθή δηάηαμε ζέζεο ζηάζκεπζεο είλαη ππφ γσλία 

90, κε ηππηθέο δηαζηάζεηο 1.20 κ. Υ 2.50 κ. θαη πεξηιακβάλεη 6 ζέζεηο.  

 

6. Καηαζκεσαζηικά ζηοιτεία 

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ζα γίλεη επί επηρσκάησλ απφ θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ 

ή δαλείσλ ή κέζα ζε νξχγκαηα. 

Γηα ην παξαπάλσ αληηθείκελν έρνπλ εθαξκνγή ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Π.Σ.Π Υ1  

Σν νδφζηξσκα ησλ νδηθψλ ηκεκάησλ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο,.ζα είλαη εχθακπηνπ 

ηχπνπ θαη απνηειείηαη απφ :  

 Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο πάρνπο 5εθ. θαηά ηελ ΠΣΠ Α-265  

 Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε  θαηά ηελ ΠΣΠ Α12 

 Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο πάρνπο 5εθ. θαηά ηελ ΠΣΠ Α-260 

 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε θαηά ηελ ΠΣΠ Α11 

 Γχν ζηξψζεηο βάζεο πάρνπο 10εθ. ε θάζε κία θαηά ηελ ΠΣΠ Ο-155 

 Γχν ζηξψζεηο ππφβαζεο πάρνπο 10εθ. ε θάζε κία θαηά ηελ ΠΣΠ Ο-150 

πλνιηθφ πάρνο νδνζηξψκαηνο 0,50 κ. 

Ζ πςνκεηξία ησλ έξγσλ ζα αθνινπζεί ηα «ζρεηηθά» πςφκεηξα ηεο Αξρηηεθηνληθήο κειέηεο κε 

εγθάξζηα θιίζε νδνζηξψκαηνο 2,5%. 

ηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε πεδνδξφκηα, ζα θαηαζθεπαζηνχλ επί ηφπνπ 

ξείζξα απφ ζθπξφδεκα C20/25 θαη πξφρπηα θξάζπεδα απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25. Ζ 
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ζεκειίσζε ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο ξείζξν-θξάζπεδν ζα γίλεηαη πάλσ ζε ζθπξφδεκα 

θαηεγνξίαο C12/15. 

Κάησ απφ ηα πεδνδξφκηα ζα ηνπνζεηεζεί επίρσκα απφ θνθθψδεο πιηθφ θαη ε επηθάλεηα ησλ 

πεδνδξνκίσλ ζα δηακνξθσζεί κε πιαθφζηξσζε.  

Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζεί θπηηθή γε ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζηηο λεζίδεο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

θαζψο επίζεο θαη ζε θάζε είδνπο ρψξνπο, πνπ πξφθεηηαη λα δηακνξθσζνχλ απφ ηελ παξνχζα 

εξγνιαβία θαη ζα έρνπλ ειάρηζην πάρνο 30 εθ.  

Γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ ρξεζηψλ θαη νξηνζέηεζε ησλ νδηθψλ έξγσλ – ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε νξηδφληηαο ζήκαλζεο (δηαγξάκκηζε) σο εμήο : 

- Λεπθή ζπλερήο γξακκή θαζνδήγεζεο γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

πάρνπο 0,12κ. 

- Λεπθή δηαθεθνκέλε (1,5/1,5, πάρνπο 0,12κ) γξακκή νξηνζέηεζεο ησλ ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο απφ ην θαηάζηξσκα ησλ νδψλ πξφζβαζεο ηνπ Α..Ο. 

Οη δηαγξακκίζεηο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ  -307/75 & -

308/75. 

 

7. Προμέηρηζη – Προϋπολογιζμός 

 

Γηα φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο εθηειέζηεθαλ πξνκεηξήζεηο θαη ζπληάρζεθε 

πξνυπνινγηζκφο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε μερσξηζηφ θεθάιαην ηεο παξνχζαο Μειέηεο, 

Γηα ηε ζχληαμε ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ιήθζεθε ε ηηκαξηζκηθή Γ’ ηξηκ. 2012. 

Οη ηηκέο ησλ νηθνδνκηθψλ άξζξσλ ειήθζεζαλ βάζεη ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ – έθδνζε 

3.0 γηα έξγα άλσ ησλ 2.000.000€. 

Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ νδνπνηταο βάζεη ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ ΝΔΣ ΟΓΟ – έθδνζε 3.0 γηα έξγα 

5.000.000 έσο 10.000.000€ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή ησλ άξζξσλ πνπ 

αθνξνχλ εθζθαθέο θαη θαζαηξέζεηο, ιήθζεθε σο απφζηαζε κεηαθνξάο 23Km (αδεηνδνηεκέλνη 

ηδησηηθνί ρψξνη γηα ιήμε θαη δηαρείξηζε πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ ΑΔΚΚ ζην 

Θεξηαλφ Αραταο.      

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή ησλ άξζξσλ πνπ 

αθνξνχλ επηρψζεηο θαη εξγαζηψλ νδνζηξσζίαο, ιήθζεθε σο απφζηαζε κεηαθνξάο 38Km 

(Άξαμνο Αραταο). 
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Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή ησλ άξζξσλ πνπ 

αθνξνχλ εξγαζίεο αζθαιηηθψλ, ιήθζεθε σο απφζηαζε κεηαθνξάο 23Km (ΒΗ.ΠΔ. Αραταο)  

 

 

Πάηξα 30/04/2018 ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ο πληάμαο Πάηξα 30/04/2018 Πάηξα 30/04/2018 

 Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο  Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο  

 Κηηξηαθψλ Έξγσλ Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Ζ/Μ 

   

   

   

Γεκνζζέλεο Παπιφπνπινο Γεκήηξεο Νηθνιάνπ Διέλε Αιεμνπνχινπ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ. κε Α΄β Πνιηηηθφο Μεραληθφο κε Α΄β Αγξ. Σνπ. Μεραληθφο κε Α΄β 
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