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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑ7ΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

'ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ
ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ»
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 16.600€ πλέον Φ.Π.A.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην κατασκευή νέας γεφυροπλάστιγγας στο Νότιο
Λιμένα Πατρών.
Πριν την κατασκευή της γεφυροπλάστιγγας θα γίνει τομή του οδοστρώματος με αρμοκόπτη
ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να'
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. Οι

προβλεπόμενες εκσκαφές θα γίνουν σε βάθος 0,40m από την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλα
μηχανικά μέσα και θα γίνει φόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής. Υπάρχουσες'

εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την περιοχή ή παρακείμενες εγκαταστάσεις δεν Θα διακοπούν ή
αποξηλωΘούν χωρίς την γραπτή έγκριση της υπηρεσίας.
Στη συνέχεια θα γίνει εξυγίανση της επιφάνειας από θραυστά αδρανή υλικά σε μέγιστο πάχος,
στρώσης O,lOm τόσο στις ράμπες κυκλοφορίας όσο και στη βάση έδρασης της γεφυροπλάστιγγας.
Επειτα, Θα γίνει εξομάλυνση της επιφάνειας από σκυρόδεμα καθαριότητας κατηγορίας 012/15 με
πάχος στρώσης μέχρι O,lOm.
Η τοποθέτηση ταυ οπλισμού κατηγορίας χάλυβα Β500 Θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 (1421-3) και τα σχέδια του κατασκευαστή και της Διεύθυνσης 'Εργων και

Τεχνικής Υποστήριξης. Στη βάση έδρασης της γεφυροπλάστιγγας θα τοποθετηθεί διπλή εσχάρα
οπλισμού Φ14/20, στις ράμπες κυκλοφορίας'και στη βάση του φυλακίου Φ12/15 σύμφωνα με τα
σχέδια του κατασκευαστή και της Διεύθυνσης "Εργων και Τεχνικής Υποστήριξης. Οι οπλισμοί που Θα
τοποθετηθούν θα είναι απαλλαγμένοι από σκουριά, έλαια, λιπαντικά και άλλες επικαλύψεις ή ξένα
υλικά τα οποία μειώνουν την πρόσφυση. Οι οπλισμοί θα τοποθετηθούν στέρεα και Θα εδράζονται
πάνω σε αποστάτες ώστε να επιτυγχάνονται οι απαραίτητες επικαλύψεις.
Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί το καλώδιο γείωσης από χάλυβα διατομής 25mmZ περιμετρικά
της Θεμελίωσης της γεφυροπλάστιγγας και Θα συνδεθεί με τις βάσεις στήριξης των δυναμοκυψελών
σύμφωνα μετα σχέδια της Διεύθυνσης"Εργων και Τεχνικής Υποστήριξης.
Όλη η κατασκευή θα γίνει από σκυρόδεμα κατηγορίας 020/25. Οι ράμπες κυκλοφορίας, που Θα
έχουν κλίση επιφάνειας 6%, θα σκυροδετηθούν αφού ο φορέας της πλάστιγγας μεταφερθεί από την
παλιά στη νέα Θέση από τον κατασκευαστή και ρυθμιστεί στη Θέση του. Όλες οι εργασίες
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σκυροδέτησης (διάστρωση-συμπύκνωση-συνεήρηση) θα είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες
κανονισμούς και πρότυπα.
Δίπλα από τη γεφυροπλάστιγγα Θα δημιουργηθεί βάθρο από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους
0,80m που θα εξυπηρετεί τον οικίσκο με τα ηλεκτρονικά συστήματα ζύγισης. Για να διευκολυνθεί η
πρόσβαση από τη γεφυροπλάστιγγα στο βάθρο Θα κατασκευαστεί δάπεδο από λυόμενη μεταλλική
κατασκευή.
Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση σωλήνων για διέλευση καλωδίων για τη

μελλοντική τοποθέτηση ιστών σηματοδότησης ή φωτοκυπάρων.
Τον ανάδοχο θα βαρύνει κάθε ευθύνη για την ασφάλιση του προσωπικού που θα εργαστεί κάνοντας την απαραίτητη γνωστοποίηση του έργου στο Ι.Κ.Α. - και τη λήψη των απαιτούμενων
μέτρων υγιεινής και ασφάλειας κατά την εκτέλεση του ανωτέρου έργου σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διατάξεις.
Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει και να λάβει μέτρα για την

αποφυγή ρύπανσης του Θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος και Θα συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις Δ/νσης "Εργων & Τεχν. Υποστήριξης του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. όσο και της Λιμενικής Αρχής και θα
ακσλουθείτο Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 15014001 που εφαρμόζειο ΟΛΠΑΑΕ.
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να λάβει πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών των
ιδιαιτεροτήτων του λιμένα και με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους της διακήρυξης.
Η Προϊσr. Τμήματος
Συντ. Χερσαςμιν & Αφ. Εyκ/σεων
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