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ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
================================
Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 16.961,00 € η οποία συντάσσεται μετά τα υπ.αρ.
35505/20674/13-11-15 & 10444/3-04-2017 έγγραφα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και αφορά το έργο
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ (2η Εργολαβία) » , προβλέπεται να
εκτελεσθούν εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών-ζημιών οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στην
προηγούμενη εργολαβία .
Πιο συγκεκριμένα ,στην Τ.Κ. ΓΟΡΑΝΩΝ της Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ του Δ.ΣΠΑΡΤΗΣ, και πιο συγκεκριμένα στην 1η Χ.Θ.
της επαρχιακής οδού Γοράνων -Βασιλικής ,ύστερα και από την επί τόπου αυτοψία που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε
υποχώρηση του πλευρικού ερείσματος και της ασφαλτικής στρώσης κατάντι, σε μήκος περίπου 20μ. Επιπλέον στο
οδόστρωμα παρατηρήθηκε επιμήκης ρωγμή παράλληλη με την υποχώρηση.
Για την τεχνική αποκατάσταση απαιτούνται συνοπτικά οι κάτωθι εργασίες
1. Εκσκαφή και εξυγίανση του οδοστρώματος σε ικανό βάθος και σε απόσταση 2-2,5μ.απο το κατάντι πλευρικό
έρεισμα της οδού κατά μήκος της αστοχίας ~20μ.
2. Ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας της οδού με την κατασκευή πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα ,δίκην
προβόλου, κατάλληλα θεμελιωμένης και ακυρωμένης σε βάσεις στο εσωτερικό της οδού και κατασκευή
μικρού πλευρικού στηθαίου ασφαλείας
3. Καθαρισμός και όπου απαιτείται διάνοιξη τάφρου και επένδυση αυτής με σκυρόδεμα, καθώς και κατασκευή
τσιμενταύλακου με σχάρες για την ομαλή αποροή των ομβρίων υδάτων
4. Αποκατάσταση του οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα.
Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του
Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» ,του N.3669/08 «Κύρωση
Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως αυτός συμπληρώθηκε με το Ν.4070/12 καθώς και
των λοιπών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτές ισχύουν.
Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου
του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη και τα σχέδια.
Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Ά ΚΑΙ ΄Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ »
(2003ΣΕ05500005) & Κ.Α. 30-7336.001 .

Σπάρτη,

15 / 06
Ο Συντάξας

/ 2017

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε. με Άβ.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Σπάρτη, 15 / 06 / 2017
Ο Προϊστάμενος Τμ. Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη, 15 / 06 / 2017
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλ/γος Μηχανικός Π.Ε. με Α’β.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
Μηχ/γος Μηχανικός, Π.Ε. με Α’β.

