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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 Η παξνύζα κειέηε ζπληάρζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνύλ νη νδνί Μηλύνπ θαη 

Αθξνπόιεσο ηνπ Γήκνπ καο θαζώο θαη νη πιάγηεο ηεο νδνύ Μηλύνπ, νδ. Δξξ. ιήκαλ 

θαη Κξεζέα, όπσο πξνβιέπεηαη ζηηο εγθεθξηκέλεοκε ηελ  122/2014Απόθαζε Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ αξρηηεθηνληθή, ΗΛΜ, Φπηνηερληθή θιπ κειέηεο. (ΑΓΑ 6ΟΦΙΩΞ6-

Κ0Φ).Απώηεξνο ζηόρνοηεο παξέκβαζεο είλαη ε πινπνίεζε ηεο λέαο ράξαμεο ηεο νδνύ 

Μηλύα (θαη ηεο πξνέθηαζήο ηεο νδ. 10εο επηεκβξίνπ) γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ 

αξραηνινγηθώλ ρώξσλ Οξρνκελνύ. 

 Γεληθά, πξόθεηηαη εθηειεζηνύλ εξγαζίεο ζηνλ «Γεκόζην Υώξν» ηεο 

νινθιεξσκέλεο κειέηεο γηα ην Αξραηνινγηθό Πάξθν Οξρνκελνύ (Α΄ θάζε), κε 

αληηθεηκεληθό ζθνπό λα δηακνξθσζεί ε νδόο Μηλύα ζε δξόκν ακηγώο ήπηαο 

θπθινθνξίαο, (κόλν γηα νρήκαηα έθηαθηεο αλάγθεο θαη νρήκαηα εμππεξέηεζεο 

ηειεηώλ), από ηελ δηαζηαύξσζή ηεο κε ηελ νδό 28εο Οθησβξίνπ κέρξη θαη ηελ νδό Δξξ. 

ιήκαλθαη Κξεζέα (πνπ επίζεο ζα δηακνξθσζνύλ), θαζώο θαη ζε πεδόδξνκν από ηελ νδό 

Δξξ. ιήκαλ, ζε ζπλέρεηα ηεο νδνύ Μηλύνπ (κε ηελ πξνέθηαζή ηεο, νδ. 10εο 

επηεκβξίνπ)κέρξη ηελ νδό Βπδαληίνπ.Η νδόο αλπςώλεηαη ειαθξά ζηελ ζέζε πιεζίνλ 

ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ώζηε λα κελ ζηγνύλ νη πθηζηάκελεο νηθνδνκέο αιιά θαη λα 

δεκηνπξγεζεί κηθξόηεξε πςνκεηξηθή δηαθνξά κε ην λέν, κεξηθώο ππνβηβαζκέλν επίπεδν 

ηνπ πξναπιίνπ ρώξνπ ηνπ Ι.Ν. Παλαγίαο θξηπνύο.Σν ηκήκα απηό ηνπ δξόκνπ ζα 

απνθηήζεη κηθξόηεξν πιάηνο ώζηε λα πιεζηάζνπλ κεηαμύ ηνπο νη ρώξνη αξραηνινγηθνύ 

ελδηαθέξνληνο.Ο αξραηνινγηθόο ρώξνο επεθηείλεηαη θαη πξνο Βνξξά. Σν βόξεην-

βνξεηνδπηηθόηκήκα ηεο νδνύ Αθξνπόιεσο πνπ βξίζθεηαη ζε άκεζε εγγύηεηα κεην αξραίν 

ζέαηξνθαηαξγείηαη θαη δεκηνπξγείηαη λέν πξνο Βνξξά, πνπ ζα θαηαιήγεη εθηόο ηνπ 

ακηγώο αξραηνινγηθνύ ρώξνπ, κέρξη ηελ ζπλάληεζή ηνπ κε ην κειινληηθό roundabout, 

πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνύζα θάζε. Γεκηνπξγνύληαη λέα θηγθιηδώκαηα πνπ 

ζα μερσξίζνπλ ηνλ δξόκν από ην ζέαηξν,όπσο θαίλεηαη ζηα ζρεηηθά θαηαζθεπαζηηθά 

ζρέδηα. 

 Δηδηθόηεξα, βαζηθέο εξγαζίεο πνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζηνύλ, είλαη : 

Καζαηξέζεηο πεδνδξνκίσλ, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ινηπώλ πθηζηακέλσλ θαηαζθεπώλ, 

θαηαζθεπέο θαη επηζηξώζεηο δαπέδσλ από θπβόιηζνπο, ππόβαζε θαη βάζε KOURASANIT, 

δηακόξθσζε ξαβδσηήο επηθάλεηαο ζθπξνδέκαηνο, θπβόιηζσλ κε ηερλεηή παιαίσζε 

δηαζηάζεσλ 14/14/8cm θιπ, ηνπνζεηεκέλνη κε άκκν, δηάθνξεο ιηζνδνκέο κε ιίζνπο 

ηνπηθήο πξνέιεπζεο, εξγαζίεο καξκάξνπ Καβάιαο, πιαθνζηξώζεηο όδεπζεο ΑΜΔΑ θιπ.  

Βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηύνπ νκβξίσλ θαη δεκηνπξγία λένπ. 

Βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο θαη δεκηνπξγία λένπ. 

Γεκηνπξγία δηθηύνπ άξδεπζεο πξάζηλνπ.Τπνγεηνπνίεζε ειεθηξ. δηθηύνπ Γηάηαμε 

θσηηζκνύκε θσηηζηηθά ζώκαηα αινπκηλίνπ δηαθόξσλ πςώλ θαη θσηεηλόηεηαο θαζώο θαη 

ελδνδαπέδηα ζώκαηα θαη επίζεο, πξνβνιείο πξνο αλάδεημε ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ. 

Pillar, απηνκαηηζκνί, γεηώζεηο κεηαιιηθώλ κεξώλ.  

Φπηεύζεηο δέληξσλ θαη ζάκλσλ δηαθόξσλ κεγεζώλ. 

Δξγαζίεο ζήκαλζεο θαη αζθάιεηαο. 

Αλαιπηηθά, νη εξγαζίεο πεξηγξάθνληαη ζην Αλαιπηηθό Σηκνιόγην ηεο Μειέηεο. 

 



 Λεπηνκεξή θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, παξαδνρέο, πξνδηαγξαθέο, πξνκεηξήζεηο, 

ππνινγηζκνί θαη ινηπέο ηερληθέο ηεθκεξηώζεηο ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή 

ηεξνύληαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνύ θαη κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ πξνο 

αλαπαξαγσγή ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ.     

 

 Η πξνζεζκία θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δηαθόζηεο εβδνκήληα 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ππό ηελ επνπηεία ηεο Αξραηνινγηθήο 

Τπεξεζίαο. 

 

 Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ δεκνπξαζία γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ όηη απηό ζα εθηειεζηεί ζε πεξηνρή εμαηξεηηθνύ 

αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ζπλεπώο, νπνηαδήπνηε έζησ θαη ηζρλή έλδεημε 

εκθάληζεο αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ, ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε δηαθνπή ησλ επί ηόπνπ 

εξγαζηώλ θαζώο θαη ηελ ρσξίο θαζπζηέξεζε ελεκέξσζε ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο 

θαη ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνύ.   

  

  

 

        Ο ζπληάμαο 

 

 

        

       Σνύληαο Βαζίιεο 

          Πνιηηηθόο Μερ/θνο 


		2019-09-19T13:44:48+0300




