ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εργο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΗΣΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Τεχνική Υπηρεσία

Προυπ 246.000,00 Ευρώ
Πηγή

( με Φ.Π.Α. 24 %)

ΠΔΕ

Χρήση 2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

• Εργασίες αποκατάστασης Δημοτικής οδού κοινότητας Επισκοπής.
Πρόκειται για οδό που βρίσκεται στον οικισμό της Επισκοπής μήκους 240 μ και εξυπηρετεί το κοιμητήριο
καθώς και παρακείμενες ιδιοκτησίες.
Αποτέλεσμα της πλημμύρας ήταν να υπερχειλίσει ο χείμμαρος λόγω μικρής διατομής που διασχίζει την οδό
με αποτέλεσμα την καταστροφή του οδοστρώματος.
Θα καθαιρεθεί το υφιστάμενο σωληνωτό και θα τοποθετηθεί δίδυμος αγωγός Φ100 με την απαραίτητη
σκυροδέτηση. Επίσης θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας και τσιμεντόστρωσης του οδοστρώματος για την
βέλτιστη προστασία του.
Πριν την θεμελίωση θα πραγματοποιηθούν γενικές εκσκαφές προκειμένου να απομακρυνθούν φερτά υλικά
και στην συνέχεια θα γίνει εξυγίανση με χονδρόκοκκο υλικά λατομείου.
• Εργασίες για την αντιμετώπιση φαινομένων καθιζήσεων και καταστροφών στον δρόμο
Επισκοπής Καλάμου του Δήμου Λευκάδας.
Στην χθ +4.000,00 Επισκοπής -Καλάμου και σε τμήμα περίπου 45 μέτρων έγινε καθίζηση κατάντι του
Της οδού με αποτέλεσμα την ρηγμάτωση και υποχώρηση του καταστρώματος.
Θα πραγματοποιηθούν εργασίες μεταφοράς του αξονα της οδού ανάντι προς αποφυγή των καθιζήσεων
Και την κατασκευή συρματοκιβωτίων (σαρζανετ) διαστάσεων 0,5μ.Χ0,5μ.Χ0,5μ. σε τρείς σειρές ανάντι και
κατάντι επενδυση του πρανούς με ευκαμπτο υφασμα εμποτισμένο με σκυρόδεμα.
Τέλος θα αποξηλωθεί το οδόστρωμα λόγω της φθοράς που έχει υποστεί και θα κατασκευαστεί νέος
τάπητας από σκυρόδεμα στο οποίο θα τοποθετηθεί και δομικό πλέγμα. Πριν την σκυροδέτηση του νέου
τάπητα θα κατασκευαστεί μια στρώση βάσης προκειμένου να εξομαλυνθούν οι κατά μήκος κλίσεις.
Επιπλέον θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης του συγκεκριμένου τμήματος.
Κοπή και καθαρισμός των δένδρων που έχουν καταρεύσει.
• Εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου εντός οικισμού.
Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν αποκαταστάσεις και τσιμεντοστρώσεις εντός του οδικού δικτύου του
οικισμού με κατασκευή αργολιθοδομών και τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών έργων.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 246.000,00Ευρώ με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΠΔΕ.

Ισχύουσες διατάξεις:
- 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, 14 -01-2021
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Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.
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