
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Έργο  

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  Προυπ  35.000 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

  Πηγή  ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ   

  Χρήση  2018 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται σε εργασίες κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στον περιφερειακό 

δρόμο Βαθέως. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί τοιχίο μήκους 23,00 μέτρων περίπου 

μεταβλητού ύψους από 1,50 μέτρα μέχρι 5,00 μέτρα και το σώμα του τοιχίου θα είναι από 

λιθοδομή με εσωτερικά σενάζ 0,30Χ0,50 σύμφωνα με σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη.   

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι: 

1 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη βραχώδη, εκτός από 

γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (ΟΙΚ20.5.2*) 

2 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ38.2) 

3 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (ΟΙΚ38.20.2) 

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

5 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΟΙΚ32.1.5) 

6 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ32.1.3) 

7 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.1.4) 

8 
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου, αργολιθοδομές με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιας ορατής όψεως (ΟΙΚ42.5.2) 

9 Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών (ΟΙΚ45.3) 

10 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών (ΟΔΟΒ4.2*) 

11 Θαλάσσια μεταφορά υλικών  (ΛΙΜ) 
  

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 28.225,81 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ  35.000,00 και θα καλυφθεί 

από πιστώσεις  ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ   

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. 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

          ΛΕΥΚΑΔΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε. 
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