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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση μελέτη αναφέρεται σε εργασίες επισκευής του δρόμου που διέρχεται 

έμπροσθεν του κτιρίου του παλαιού ελαιοτριβείου του οικισμού Κατωμερίου προς την Θέση 

Αστεράτο. Ειδικότερα στο τμήμα το οποίο είναι τσιμεντοστρωμένο θα γίνει 

ασφαλτοσκυροδέματος πάχους 0,05m σε μήκος 100,00m και πλάτος 4,00m. Επιπλέον θα γίνει 

καθαρισμός και τσιμεντόστρωση της τάφρου απορροής όμβριων υδάτων και επέκταση των 

υφιστάμενων φρεατίων. Καθαρισμός ρηγματώσεων σε διάφορα σημεία του δρόμου και εκ νέου 

διάστρωση ασφαλτοσκυροδέματος, κατασκευή κατάντη του δρόμου τοιχίων αντιστήριξης από 

αργολιθοδομή και όπου απαιτείται τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.       

 

 

 

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι: 

1 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 

ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΟΔΟΑ2.1) 

2 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

(ΟΙΚ20.5.1) 

3 
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου, αργολιθοδομές με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων (ΟΙΚ42.5.3) 

4 
Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου 

χωρικού τύπου (ΟΙΚ45.1.1) 

5 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες (ΟΔΟΑ4.2) 

6 
Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα 

C20/25 (ΟΔΟΒ29.4.1) 

7 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4) 

8 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ5.1) 

9 

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) 

10 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, αγωγοί αποχέτευσης 

από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm (ΥΔΡ12.10.5) 

11 Θαλάσσια μεταφορά υλικών  (ΛΙΜ) 

 

 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 25.806,46 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ  32.000,00 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 
 

 


