
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Έργο  

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΝΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  Προυπ  58.000 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

  Πηγή  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ   

  Χρήση  2019 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης του περιφερειακού Βαθέως 

και συντηρήσεις εντός του οικισμού. Ειδικότερα στον περιφερειακό θα γίνει καθαρισμός της 

τάφρου, εκθαμνώσεις, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και ασφαλτόστρωση τμήματος του 

δρόμου. Επιπλέον θα γίνει καθαίρεση της πλακόστρωσης από το κτίριο του Συνεταιρισμού μέχρι 

την πλατεία του οικισμού και ασφαλτόστρωση του τμήματος αυτού σε επιφάνεια 150,00m2  

περίπου. Κατασκευή νέου φρεατίου απορροής όμβριων και επέκταση του δικτύου όμβριων 

πλησίον οικίας Μάλαμα. Τοποθέτηση νέου ασφαλτοτάπητα στη μισή επιφάνεια (250,00m2) του 

γηπέδου μπάσκετ στην πλατεία ενώ στο υπόλοιπο τμήμα θα γίνει κατασκευή βοτσαλωτού 

δαπέδου με πλάκες σε επιφάνεια 250,00m2.  Τέλος θα γίνει επισκευή τμήματος της 

πλακόστρωσης στην προβλήτα του λιμανιού.   

 

 

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι: 

1 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 

για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ22.20.1) 

2 Κατασκευή συμβατικού βοτσαλωτού δαπέδου (ΟΙΚ73.61) 

3 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο (ΥΔΡ11.2.1) 

4 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση 

εκρηκτικών, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή 

απόρριψης (ΥΔΡ3.3.2) 

5 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-

U, SDR 41,  DN 250 mm (ΥΔΡ12.10.5) 

6 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4) 

7 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1) 

8 

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, 

κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους 

W7 (ΟΔΟΕ1.1.1) 

9 Εκθάμνωση εδάφους, με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m (ΟΙΚ20.1.1) 

10 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΟΒ29.4.4) 

11 Θαλάσσια μεταφορά υλικών  (ΛΙΜ) 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 46.774,19 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ  58.000,00 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. 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

          ΛΕΥΚΑΔΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε. 

 

 

 

 

 

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

           ΛΕΥΚΑΔΑ  

 

 

 

 

 

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

 


