ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Έργο:

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ
ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Προϋπ: 300.000,00 Ευρώ
Πηγή: ΣΑΕ 871
Κ.Α.:

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη παρούσα µελέτη προβλέπονται εργασίες καθαρισµού - αποκατάστασης αγροτικών δρόµων σε
Κοινότητες της ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων, ∆Ε Λευκάδας, ∆Ε Ελλοµενου, ∆Ε Καρυάς και ∆Ε
Σφακιωτών .
1. ∆Ε Απολλωνίων
Θα πραγµατοποιηθούν εργασίες όπως ισοπέδωση και διαµόρφωση των δρόµων µε σκαπτικό µηχάνηµα,
εξυγίανση και χαλικόστρωση των δρόµων, αποµάκρυνση θάµνων και φυτών που φράσουν τους δρόµους και
εµποδίζουν την κυκλοφορία, αποµάκρυνση µε φορτηγό αυτοκίνητο µπαζών και ακατάλληλων υλικών και τέλος
καθαρισµός και µόρφωση τάφρων συλλογής - απορροής όµβριων παραπλεύρως του οδοστρώµατος όπου
απαιτείται.
Θα πραγµατοποιηθούν επίσης εργασίες διάστρωσης σκυροδέµατος επί δοµικού πλέγµατος σε τµήµατα των οδών
συνολικού µήκους περίπου 770 µ µε µέσο πλάτος 3,50 µ. όπου θα κατανεµηθούν στις Κοινότητες κατά ίσα
µέρη.
Οι παρεµβάσεις θα πραγµατοποιηθούν στις παρακάτω περιοχές :
1. Κοινότητα Αγίου Ηλία
Α. Θέση Λύµπες- Μερτάρι σε µήκος 250 µ.
Β. Θέση Κορυφή σε µήκος 200 µ
Γ. Θέση Ξεροφράς σε µήκος 100 µ
2.

Κοινότητα Αγίου Πέτρου
Α. Θέση Κεφαληνοί –Άγιος Θωµάς σε µήκος 350 µ
Β. Θέση Ρογκιά σε µήκος 100 µ
Γ. Θέση ∆άφνη σε µήκος 200 µ

3. Κοινότητα Αθανίου
Α. Θέση Ζέρβαινα σε µήκος 120 µ
Β. Θέση Μαρινάτα –Πλακιδιάδες σε µήκος 50 µ
Γ. Θέση Γρικά σε µήκος 200 µ
∆. Θέση Αγία Παρασκευή σε µήκος 300 µ
4. Κοινότητα Βασιλικής
Θέση Κολώνη σε µήκος 800 µ
5. Κοινότητα Βουρνικά
Α. Θέση Καµίνια σε µήκος 300 µ
Β. Θέση Ροδάκι σε µήκος 300 µ
6. Κοινότητα ∆ραγάνου
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Θέση Μακρυά Λαγγάδα σε µήκος 600 µ
7. Κοινότητα Ευγήρου
Α. Θέση Καµένα Χωράφια σε µήκος 300 µ
Β. Θέση Μερτιά σε µήκος 200 µ
Γ. Θέση Εύγηρος Βουνί σε µήκος 50 µ
8. Κοινότητα Κοµηλιού
Α. Θέση Ληνικό σε µήκος 200 µ
Β. Θέση Ρόσσες σε µήκος 150 µ
Γ. Θέση Καλαµάκια σε µήκος 250 µ
∆. Θέση Καλαµάκια σε µήκος 100µ
9. Κοινότητα Κοντάραινας
Α. Θέση Αγ. Γρηγόρη σε µήκος 150 µ
Β. Θέση Μυρτάρες σε µήκος 550 µ
10. Κοινότητα Μαραντοχωρίου
Α. Θέση Βλασταρά σε µήκος 500 µ
Β. Θέση πλησίον γηπέδου 5Χ5 σε µήκος 100 µ
11. Κοινότητα Νικολή
Α. Θέση Βαθύλακο σε µήκος 300 µ
Β. Θέση Παλιοκαρυά σε µήκος 300 µ
Γ. Θέση Μελιά σε µήκος 200 µ
12. Κοινότητα Σύβρου
Α. Θέση Σπήλιος σε µήκος 350 µ
Β. Θέση Κουµαντλού σε µήκος 350 µ
13. Κοινότητα Χορτάτων
Α. Θέση Φτελιά –Στρογγυλό σε µήκος 150 µ
Β. Θέση Παναγιά – Κολώνη σε µήκος 100 µ
Γ. Θέση Αγ Σπυριδωνα σε µήκος 50 µ
∆. Θέση Πινακούλια – Κάτω Αµπέλια σε µήκος 300 µ

2. ∆Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

Προβλέπεται εξυγίανση, καθαρισµός και µόρφωση αυλακιού συλλογής – απορροής οµβρίων όπου απαιτείται,
καθαρισµός και διαµόρφωση πρανών και οδοστρώµατος, χαλικόστρωση µε 3Α και τσιµεντόστρωση λακκουβών
και δρόµων µε τοποθέτηση πλέγµατος οδοστρωσίας.
Ειδικότερα το αντικείµενο που αφορά στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι:
- Οι γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες
- Ισοπέδωση µε χρηση εκσκαφέα φορτωτή
- Ο καθαρισµός και η µόρφωση υφιστάµενης τάφρου τριγωνικης διατοµής ή τάφρου
ερείσµατος σε κάθε είδους ΄έδαφος.
- Η οδοστρωσία µε κοκκώδες υλικό(3Α)
- Η κατασκευή επιχωµάτων
- Η αποκατασταση τµηµάτων οδικού δικτυου και λακκουβών µε σκυρόδεµα C16/20
- Η τσιµεντόστρωση δηµοτικών ή αγροτικών δρόµων µε σκυρόδεµα C16/20 µε την
παράλληλη τοποθετηση πλέγµατος οδοστρωσίας.
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1) Τοπική Κοινότητα Λαζαράτων
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων αγροτικου δρόµου στην περιοχή «Βραχα» συνολικού µήκους 100,00µ.
µε µεσο πλάτος 3,50µ.
- Καθαρισµός τµηµάτων δηµοτικών και αγροτικών δρόµων
2) Τοπικη Κοινότητα Ασπρογερακάτων
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµων εντός οικισµου συνολικού µήκους 40,00µ. µε µέσο πλάτος 3,50µ.
- Καθαρισµός τµηµάτων δηµοτικών και αγροτικών δρόµων
3) Τοπική Κοινότητα ∆ρυµώνα
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµων µήκους 50,00µ και πλάτους 3,5µ. εντός οικισµου ∆ρυµώνα
4) Τοπική Κοινότητα Καβάλου
- Τσιµεντόστρωση - ανακατασκευή δρόµου µήκους 50,00µέτρων περίπου
(µέσο πλάτος 3,20µ) στη θέση «άµµος - νταµαρι»
5) Τοπική Κοινότητα Πινακοχωρίου
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµων εντός οικισµου συνολικού µήκους 50,00µ µε µεσο πλάτος 3,20µ.
- Καθαρισµός τµηµάτων δηµοτικών και αγροτικών δρόµων
6) Τοπική Κοινότητα Σπανοχωρίου
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµων προς δεξαµενη «Άγίου Ηλία» συνολικού µήκους 250,00µ. µε µέσο
πλάτος 3,50µ.
- Καθαρισµός τµηµάτων δηµοτικών και αγροτικών δροµων
3. ∆Ε ΚΑΡΥΑΣ

Προβλέπεται εξυγίανση, καθαρισµός και µόρφωση αυλακιού συλλογής – απορροής οµβρίων όπου απαιτείται,
καθαρισµός και διαµόρφωση πρανών και οδοστρώµατος, χαλικόστρωση µε 3Α και τσιµεντόστρωση λακκουβών
και δρόµων µε τοποθέτηση πλέγµατος οδοστρωσίας.
Ειδικότερα το αντικείµενο που αφορά στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι:
- Οι γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες
- Ισοπέδωση µε χρηση εκσκαφέα φορτωτή
- Ο καθαρισµός και η µόρφωση υφιστάµενης τάφρου τριγωνικης διατοµής ή τάφρου
ερείσµατος σε κάθε είδους ΄έδαφος.
- Η οδοστρωσία µε κοκκώδες υλικό(3Α)
- Η κατασκευή επιχωµάτων
- Η αποκατασταση τµηµάτων οδικού δικτυου και λακκουβών µε σκυρόδεµα C16/20
- Η τσιµεντόστρωση δηµοτικών ή αγροτικών δρόµων µε σκυρόδεµα C16/20 µε την
παράλληλη τοποθετηση πλέγµατος οδοστρωσίας.
1) Τοπική Κοινότητα Καρυάς
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµου συνολικού µηκους 100,00µέτρων (µέσο πλάτος 3,50µ)
στο λαγκάδι «Ξυλουργού»
2) Τοπική Κοινότητα Εγκλουβής
- Αποκατάσταση λακκουβών εντός οικισµού επιφανείας 30,00(µ2)
- Αποκατάσταση λακκουβών στο δρόµο προς Άγιο ∆ονάτο επιφανείας 40(µ2)
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων ερείσµατος δρόµου προς Αγιο ∆ονάτο, µήκους 50,00µ. και πλάτους 0,50µ.
- Καθαρισµός τµηµάτων δηµοτικών δροµων εντος οικισµου
3) Τοπική Κοινότητα Πηγαδησάνων
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµων εντός και εκτός οικισµου, συνολικού µήκους 50,00µ και πλάτους 3,00µ.
- Τσιµεντόστρωση δρόµου δεξαµενης επιφανειας 50,00µ2
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4. ∆Ε ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Προβλέπεται εξυγίανση, καθαρισµός και µόρφωση αυλακιού συλλογής – απορροής οµβρίων όπου απαιτείται,
καθαρισµός και διαµόρφωση πρανών και οδοστρώµατος, χαλικόστρωση µε 3Α και τσιµεντόστρωση λακκουβών
και δρόµων µε τοποθέτηση πλέγµατος οδοστρωσίας.
1) ∆ηµοτική Κοινότητα Λευκάδας
- Α̟οκατάσταση - τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµου συνολικού µήκους 250,00µ. µε ̟λάτος 4,00µ.
̟ρος Βιολογικό καθαρισµό
- Α̟οκατάσταση – τσιµεντόστρωση τµηµατων δρόµων ̟ρος αντλιοστασια(Α1), µήκους 100,00µ.
µε µεσο ̟λάτος 3,00µ.
2) Το̟ικη Κοινότητα Αγίου Νικήτα
- Α̟οκατάσταση – τσιµεντόστρωση δρόµου στη θέση: «Λαγκαδερά»
µήκους 70µέτρων ̟ερί̟ου και ̟λάτους 3,50 µ.
3) Το̟ική Κοινότητα Αλεξάνδρου
-Τσιµεντόστρωση δρόµου στην ̟εριοχή «Σωτηρω» στο εκκλησάκι του
Παντοκράτορα (µήκος 70µέτρα και ̟λάτος 3,00µέτρα)
4) Το̟ική Κοινότητα Α̟όλ̟αινας
- Α̟οκατάσταση λακκουβών ̟ου ̟ροεκυψαν α̟ό βλαβες ύδρευσης
- Τσιµεντόστρωση δρόµου εντος οικισµού στη θέση: Βάλτες (80,00µ
µε µέσο ̟λάτος 3,5µ)
5) Το̟ική Κοινότητα Καλαµιτσίου
- Τσιµεντόστρωση τµηµατος δρόµου ̟ρος την «Παναγία των Κή̟ων»
µήκους 60µέτρων και ̟λάτους 4,00µέτρων
6) Το̟ική Κοινότητα Καριωτών
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµου α̟ό ̟αλιό χωριό έως Αγιο
Νικόλαο, συνολικου µήκους 70µέτρων και µέσου ̟λάτους 3,5µ.
7) Το̟ική Κοινότητα Κατούνης
- Καθαρισµός και ε̟ισκευη φρεατίων οµβρίων
- Α̟οκατάσταση τµήµατος δρόµου (βενζινάδικο SHELL) ε̟ιφάνειας 15,00µ2
- Α̟οκατάσταση τµήµατος δρόµου(γεφυρι) ε̟ιφάνειας 10,00µ2
-Α̟οκατάσταση – τσιµεντόστρωση τµηµάτων µήκους 50,00µέτρων και µέσου ̟λάτους 3,5µ.
αγροτικού δρόµου στη θεση «Παλιάµ̟ελα»
- Α̟οκατάσταση α̟όληξης δηµοτικού δρόµου ̟ρος ̟αραλία µε κιούνια και
τσιµεντόστρωση, ε̟ιφανειας 30µ2.
8) Το̟ική Κοινότητα Τσουκαλάδων
-Τσιµεντόστρωση τµηµάτων 50,00µ.µ. µε ̟λάτος 3,20 έως 3,50µ. στη θεση «Κουντουρι – Τρυ̟ες»
- Τσιµεντόστρωση σηµείων ε̟ιφανείας 40,00µ2 στο δρόµο για «Λακκωµατα»
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5. ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Προβλέπεται εξυγίανση, καθαρισµός και µόρφωση αυλακιού συλλογής - απορροής οµβρίων όπου απαιτείται,
χαλικόστρωση µε 3Α και τσιµεντόστρωση δηµοτικών και αγροτικών δρόµων κυρίως στις περιοχές ∆εσίµι, Γένι
και Ράχη.
1)Οικισµός Ράχης
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµου µηκους 150,00µ µε ̟λάτος 4,00µ. εντος οικισµου(κάτω α̟ο σχολείο).

2) Οικισµός Γενίου & ∆εσίµι
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµων συνολικού µηκους 150,00µ µε µέσο ̟λάτος 3,50µ. εκτος οικισµου.

Ισχύουσες διατάξεις:
- Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
- Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥ∆Λ
Λευκάδα, 16 -10-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 16-10-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 16-10-2020

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.
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