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ΣΑΕΠ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αντικείμενο της παρού σης μελέτης προϋ πολογισμού 260.000 Ευρώ είναι η
εκτέλεση ασφαλτό στρωσης σε δημοτικό δρό μο της τοπική ς κοινό τητας
Ατσιποπού λου, του Δή μου Ρεθύ μνου. Πιο συγκεκριμένα πρό κειται για τμή μα του
δημοτικού δρό μου που συνδέει το Γυμνά σιο – Λύ κειο Ατσιπό πουλου με το
Πανεπιστή μιο Γά λλου
Για το παρό ν έργο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον κωδικό Κ.Α.
02.64.7323.008 του Προϋ πολογισμού εξό δων του έτους 2020, για την πληρωμή του
έργου.
Η Από φαση Ανά ληψης Υποχρέωσης (103/2020 – αρ. Πρωτ. 853/09-012020) προτείνει δέσμευση πίστωσης ποσού 260.000,00 Ευρώ για το έτος 2020 για
πληρωμή ισό ποσης δαπά νης σε βά ρος της πίστωσης του Προϋ πολογισμού εξό δων
του Κ.Α. 64.7323.008.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι εργασίες οι οποίες προβλέπεται να εκτελεστού ν περιγρά φονται αναλυτικά
παρακά τω :

 Χωματουργικές εργασίες για την ισοπέδωση της οδού και διαπλά τυνση αυτή ς,
 Καθαίρεση παλαιώ ν υφιστά μενων περιφρά ξεων ό που αυτό απαιτείται.
 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικού και διαμό ρφωση βά σης έδρασης και στρώ σης κλίσης
για την τοποθέτηση τσμεντοσωλή νων

 Τοποθέτηση τσιμεντοσωλή νων D1000mm για την απορροή των ομβρίων υδά των
 Κατασκευή τοίχων από αργολιθοδομή ( θεμέλιο και ανοδομή ) για την διαμό ρφωση
των ορίων της οδού με τις ό μορες ιδιοκτησίες ό που αυτό είναι αναγκαίο.

 Τομή οδοστρώ ματος με ασφαλτοκό πτη
 Εκσκαφή ορύ γματος για την δημιουργία υπό γειου δικτύ ου ομβρίων

 Κατασκευή δυο φρεατίων με μεταλλικές εσχά ρες υδροσυλλογή ς
 Διαμό ρφωση στρώ σεων εξυγίανσης και έδρασης καθώ ς και εγκιβωτισμό ς
πλαστικώ ν σωλή νων του υπό γειου δικτύ ου ομβρίων υδά των, σύ νδεση με τα
φρεά τια και επίχωση με προϊοντα εκσκαφώ ν

 Αποκατά σταση ασφαλτικώ ν στα σημεία που θα διανοιχτού ν τα ορύ γματα του
υπό γειου δικτύ ου

 Κατασκευή στρώ σης υπό βασης και βά σης οδοστρωσίας στο τμή μα της οδού που θα
ασφαλτοστρωθεί

 Προεπά λειψη επιφά νειας με ασφαλτικό διά λυμα στο τμή μα της οδού που θα
ασφαλτοστρωθεί

 Κατασκευή ασφαλτική ς στρώ σης κυκλοφορίας στο τμή μα της οδού που θα
ασφαλτοστρωθεί
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστού ν σύ μφωνα με τις ισχύ ουσες προδιαγραφές έργων
οδοποιίας, τις μελέτες και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ.
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Μαρκουλά κη Μαριά ννα
Πολιτικό ς Μηχανικό ς Δ.Ρ.
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Καμηλά κη Κατερίνα
Αναπληρώ τρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικώ ν Υπηρεσιώ ν
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