
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Έργο  
 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ (ΑΠΟ Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΕΧΡΙ Δ. 

ΘΕΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  Προυπ  60.000 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

  Πηγή  ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ  

  Χρήση  2018 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην εκτέλεση εργασιών ανάπλασης του κεντρικού δρόμου από Π. 

Αυγερινού μέχρι Δ. Θειακοδημήτρη. Ειδικότερα θα γίνει καθαίρεση της υφιστάμενης 

πλακόστρωσης σε μια επιφάνεια 540,00 τ.μ. περίπου. Τοποθέτηση καινούριου σωλήνα 

υδροδότησης διαμέτρου 110mm και πίεσης 12,5 Atm σε μήκος 200,0 μέτρων με όλες τις 

απαραίτητες συνδέσεις με το υφιστάμενο δίκτυο και τοποθέτηση καινούριων παροχών 

υδροδότησης. Εν συνεχεία θα γίνει διάστρωση σκυροδέματος σε όλη την επιφάνεια της καθαίρεσης 

και τοποθέτηση τεχνητών κυβόλιθων τύπου παραλληλόγραμμο διαστάσεων 20X10X6 εκατοστών. 

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι: 

1 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, με προσοχή, για την 

εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50% (ΟΙΚ22.20.2) 

2 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με 

την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m (ΥΔΡ3.11.1.1) 

3 

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 110 mm 

/ ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm (ΥΔΡ12.14.1.27) 

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

5 

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) 

6 
Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά 

λατομείου (ΥΔΡ5.9.2) 

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

9 Επιστρώσεις δαπέδων από τεχνητούς κυβόλιθους τύπου παραλληλόγραμμο  (ΟΙΚ78.96 ΣΧΕΤ.) 

10 Θαλάσσια μεταφορά υλικών  (ΛΙΜ) 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 48.387,10 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ  60.000,00 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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