ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Τίτλος ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ
ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ

Προυπ 102.000,00 Ευρώ

( με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή ΥΠΟΜΕΔΙ
Κ.Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΟΓΩ
ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ» αφορά εργασίες κατασκευής κιβωτοειδή οχετού επί του δρόμου 41 που

βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης Νικιάνας στην περιοχή "Λιμνή", τσιμεντόστρωσης δύο δρόμων που βρίσκονται
εντός οικισμού Απόλπαινας, ασφαλτόστρωση δρόμου στην θέση 'Πασάς' και τέλος κατασκευή σωληνωτού στην
Λυγιά.
1. Θα κατασκευαστεί κιβωτοειδής οχετός με καθαρές εσωτερικές διαστάσεις ένα μέτρο(1μ) πλάτος επί μισό
μέτρο(0,50μ) ύψος. Θα ξεκινήσει από το χαμηλότερο σημείο της οδού και θα συνεχίσει με κλίση 2ο/οο
ακολουθώντας τον υφιστάμενο δρόμο προς την επαρχιακή οδό όπου και θα συναντηθεί με υφιστάμενο
σωληνωτό αγωγό για να συνδεθεί.

Το μήκος του οχετού είναι 98 μέτρα και οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι εκσκαφή ορυγμάτων σε εδάφη
γαιώδη - ημιβραχώδη και βραχώδη, κατασκευή ξυλοτύπου, προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού,
σκυροδέτηση με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, επίχωση του ορύγματος με προϊόντα εκσκαφών και με υλικά
λατομείου, κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και σύνδεση αυτών και τέλος την αποκατάσταση του δρόμου.

2. Θα τσιμεντοστρωθεί δρόμος στην θέση Βάλτες μήκους 50 μέτρων μέσου πλάτους 4 μ. με χρήση δομικού
πλέγματος. Θα τσιμεντοστρωθεί και δεύτερος δρόμος στην θέση Βορένου μήκους 60 μέτρων μέσου πλάτους
4 μ. με χρήση δομικού πλέγματος
3. Θα ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος που ξεκινάει από την θέση 'Πασά' προς το σχολείο ΤΚ Πλατυστόμων μήκους
400 μέτρων μέσου πλάτους 3 μέτρων.
4.

Τέλος θα κατασκευαστεί σωληνωτό στην Λυγιά μήκους 50 μέτρων.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 82.258,07 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενω με ΦΠΑ 102.000,00 και θα καλυφθεί από
πιστώσεις ΥΠΟΜΕΔΙ
Ισχύουσες διατάξεις:

2

- Το Ν. 4412/08-08-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
· - Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
- Του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα, όπως ισχύει με το Ν 3463/2006
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΛ
Λευκάδα, 16 -08-2018

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 16-08-2018

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

