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ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
================================
Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 74.400,00 € η οποία συντάσσεται και αφορά το
έργο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ »
προβλέπεται

να εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου των Τ.Κ. του Δήμου Σπάρτης

για την

αντιμετώπιση των υφιστάμενων αλλά και των απρόβλεπτων αναγκών όπως αυτές θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια
της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου προς άρση της επικινδυνότητας κατά την κυκλοφορία οχημάτων
και πεζών .
Η συντήρηση των ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δ.Σπάρτης αφορά κυρίως την
αποκατάσταση βλαβών επι του οδοστρώματος

όπως λακκούβες ,

τμηματικές ρηγματώδεις και φθορές λόγω

καθιζήσεων, παλαιότητας , αστοχιών ,βλαβών λόγω διέλευσης ΟΚΩ ,κλπ. και θα πραγματοποιείται κατόπιν
υποδείξεως των σημείων στον ανάδοχο από την Υπηρεσία .
Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται κυρίως οι κάτωθι εργασίες (όπως αναλυτικά αναφέρονται και στα αντίστοιχα
άρθρα του Τιμολογίου ) :


Σφράγιση λακουβών στον ασφαλτοτάπητα με χρήση ψυχρής ή θερμής ασφάλτου ,κατόπιν των αναγκαίων
προεργασιών( καθαρισμός,εξυγίανση,προεπάλειξη,κλπ)



Ανακαίνιση ή ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα με κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλ.πάχους και εάν
απαιτηθεί θα προηγούνται μικροεκσκαφές, φρεζάρισμα ή και διάστρωση 3 Α .



Ανακατασκευή κρασπέδων ή ρείθρων ή σχαρών για τη απορροή των ομβρίων υδάτων



Αντικατάσταση

φθαρμένων

–

σπασμένων

σιδηροσωλήνων,

κυγκλιδωμάτων,

στηθαίων

ασφαλείας

,καλυμμάτων φρεατίων ,κλπ.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε Διακόσιες Σαράντα (240) 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.
Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Κ.Α. 64-7333.001) .

Σπάρτη 01 / 09 /2016
Ο Συντάξας

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Σπάρτη 01 / 09 /2016
Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.

Πανόπουλος Βασίλης
Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε.

Βαρζακάκος Κων/νος
Μηχ/γος Μηχ/κός ΠΕ με ΄Γ β.

