
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Έργο  

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  Προυπ  45.000 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

  Πηγή  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  

  Χρήση  2018 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην εκτέλεση των κάτωθι εργασιών: 

 αντικατάσταση των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων του κτιρίου που στεγάζει το αγροτικό 

ιατρείο οικισμού Σπαρτοχωρίου και συγκεκριμένα αποξήλωση όλων των εξωτερικών 

ξύλινων κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου, τοποθέτηση κινητών σιτών 

αερισμού και παντζούρια. Επιπλέον θα γίνει χρωματισμός εξωτερικά του κτιρίου.  

 αντικατάστασης τμήματος του δικτύου ύδρευσης εντός οικισμού Σπαρτοχωρίου σε 

μήκος περίπου 50,00m στα Κατωποδέικα. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή 

τάφρου βάθους 0,30m περίπου και πλάτους 0,30m περίπου, τοποθέτηση σωλήνα 

ύδρευσης από πολυαιθυλένιο διαμέτρου DN63mm πίεσης 12,5atm η οποία θα 

εγκιβωτιστεί με άμμο λατομείου σε βάθος 0,20m περίπου και θα σκυροδετηθεί με πάχος 

σκυροδέματος 0,10m περίπου. Επιπλέον θα γίνει πλακόστρωση του δημοτικού δρόμου 

στο ίδιο σημείο σε μια επιφάνεια 170,00 τ.μ. περίπου αφού προηγηθεί εκσκαφή στο 

σύνολο του δρόμου. Κατασκευή δύο νέων φρεατίων απορροής όμβριων υδάτων στη 

θέση «Στεφάνι» και στη θέση «Αποστάντη».   

 Εργασίες συντήρησης του δρόμου προς την περιοχή «Μελίσσια». 

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι: 

1 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-

κροκαλοπαγή (ΟΙΚ20.4.2) 

2 
Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.2.4) 

3 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3) 

4 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 

atm (ΥΔΡ12.14.1.24) 

5 
Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου 

(ΥΔΡ5.9.2) 

6 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες , με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 

με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m (ΥΔΡ3.10.1.1) 

7 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ9.1) 

8 
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές, 

(ΥΔΡ11.2.2) 

9 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΥΔΡ9.10.3) 

10 Θαλάσσια μεταφορά υλικών  (ΛΙΜ) 

11 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης. (ΥΔΡ16.11) 

12 

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει 

απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων, για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm 

(ΥΔΡ16.18.1) 

13 ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΣ ΔΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΟΣ (ΟΔΟ1140) 

14 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες (ΟΙΚ73.11) 

15 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων (ΟΙΚ22.45) 

16 
Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσσες αυτών, ανοιγόμενα αλουμινίου 

(ΟΙΚ65.50.1) 

17 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές, με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (ΟΙΚ54.40.1) 

18 
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί 

κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα (ΟΙΚ65.17.4) 

19 Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά (ΟΙΚ65.19) 

20 Κινητές σίτες αερισμού (ΟΙΚ65.25) 

21 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. (ΟΙΚ65.5) 

22 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά (ΟΙΚ23.3) 



 

23 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (ΟΙΚ77.15) 

24 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής 

ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρένιο-ακριλικής βάσε 

(ΟΙΚ77.80.2) 

25 Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με ακρυλικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF (ΟΙΚ77.83) 

 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 36.290,32 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ  45.000,00 και θα καλυφθεί 

από πιστώσεις  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  

 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

2229/94 και τον Ν2372/96. 

 Του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του Π.Δ. 402/96. 

 Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως επικυρώθηκε με το Π.Δ. 323/89. 

 Του Π.Δ. 28/80 «Περί Εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών Ο.Τ.Α.» όσον αφορά τη σύνταξη 

μελετών - προμήθειες. 

 Του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων Ο.Τ.Α.»  

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

          ΛΕΥΚΑΔΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε. 

 

 

 

 

 

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

           ΛΕΥΚΑΔΑ 23-01-2018 
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