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

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

Τίτλος ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προυπ 700.000,00 Ευρώ

( με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙV
Κ.Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αφορά εργασίες βελτίωσης αγροτικών
δρόμων Δήμου Λευκάδας.
Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στους παρακάτω δρόμους :
1.Δρόμος Βασιλική - Αγιοφύλλι -Κοντάραινα στην Δ.Ε. Απολλωνίων
Ο συγκεκριμένος δρόμος έχει μήκος 4.800 μέτρα και μέσο πλάτος 3,5 μέτρα.
Συγκεκριμένα στον παραπάνω δρόμο προβλέπονται εργασίες διαμόρφωσης και οδοστρωσίας(κατασκευή
υπόβασης-βάσης οδοστρώματος, ασφαλτική προεπάλειψη στην επιφάνεια της βάσης οδοστρωσίας και ασφαλτική
στρώση βάσης.
Η στρώση της υπόβασης θα έχει μέσο πάχος 10 εκ. μετά την συμπύκνωση, μέσο πλάτος 4μ. και προβλέπεται σε
όλο το μήκος του δρόμου. Η βάση θα έχει σταθερό πάχος 10εκ. μετά την συμπύκνωση και μέσο πλάτος 4,0 σε όλο
το μήκος του δρόμου.
Η στρώση κυκλοφορίας θα είναι πάχος 5εκ. μέσου πλάτους 4 μέτρων.
Στα ερείσματα του δρόμου και τις διατομές εκείνες που βρίσκονται σε όρυγμα προβλέπεται η κατασκευή
καναλιού απορροής των όμβριων υδάτων από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Προβλέπεται η τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων σε 4 σημεία του δρόμου διαμέτρου Φ120 για την απορροή των
όμβριων υδάτων.
Προβλέπεται επίσης η εξυγίανση τμημάτων του εν λόγω δρόμου.
2. Δρόμος προς Φαράγγι Μέλισσας στην Δ.Ε. Σφακιωτών
Ο δρόμος αυτός έχει μήκος 480 μέτρα και είναι κυμαινόμενου πλάτους.
Θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης ,κατασκευής επιχώματος, οδοστρωσίας και τέλος τσιμεντόστρωσης με
σκυρόδεμα C16/20 με χρήση δομικού πλέγματος. Θα κατασκευαστούν και τέσσερα τεχνικά για την απορροή των
όμβρων υδάτων.
3.Δρόμος στην θέση Αγραπιδιά(γήπεδο). Δ.Ε. Καλάμου
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Ο δρόμος αυτός έχει μήκος 150 μέτρα και μέσο πλάτος 3 μέτρα. Θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης και
τσιμεντόστρωσης με σκυρόδεμα C16/20 με χρήση δομικού πλέγματος . Οι θαλάσσιες μεταφορές θα πληρωθούν
επιπλέον.
4.Δρόμος απο Κάλαμο προς Κεφάλη . Δ.Ε. Καλάμου
Ο δρόμος αυτός έχει μήκος 900 μέτρα και μέσο πλάτος 3 μέτρα. Θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης και
τσιμεντόστρωσης με σκυρόδεμα C16/20 με χρήση δομικού πλέγματος . Οι θαλάσσιες μεταφορές θα πληρωθούν
επιπλέον
Το συνολικό κόστος του έργων βάσει προϋπολογισμού θα ανέλθει στο ποσό των 700.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
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, 21 -11-2018

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

SoftWay Products Τηλ/FAX 22610-89120 w w w . s o f t w a y p r o . g r

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 21-11-2018

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

