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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Με το παρόν έργο πρόκειται να γίνουν εργασίες κατασκευής τοιχίων σε δύο οδούς. Αρχικά 
επί της οδού Επικούρου το τοιχίο που συγκρατούσε την οδό κατέρρευσε ,από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα κάτι που καθιστά επικίνδυνο το σημείο. Θα γίνει νέο τοιχίο μήκους 36,00m το οποίο θα 
είναι βαθμιδωτό. Συγκεκριμένα θα ξεκινάει από το ύψος του 1,00m και θα φτάνει εως και το ύψος 
των 2,60m. Το τοιχίο θα κατασκευαστεί ώστε να είναι πάνω από την ανώτερη στάθμη της 
ασφάλτου κατά 0,30m.  

Στη συνέχεια επί της οδού Λάρνακας υπήρχε διάβρωση του εδάφους και υποσκαφή της 
οδού . Στο σημείο εκείνο θα κατασκευαστεί τοιχίο το οποίο θα είναι μήκους 15,00m και ύψους 
2.20m, ώστε να συγκρατήσει την οδό. Οι προδιαγραφές του θα είναι ίδιες με αυτό της οδού 
Επικούρου στο ίδιο ύψος. Για την κατασκευή τους θα απαιτηθούν οι εργασίες που αναγράφονται 
στον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο της παρούσας μελέτης. 

Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών προκύψουν εργασίες καθαίρεσης τότε τα 
προϊόντα αυτών θα διαχειριστούν σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 - "Μέτρα, όροι 
και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)".   

 Ο προϋπολογισμός του έργου με Γ.Ε. + Ο.Ε. αλλά και  με τον Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό 
των 52.000,00 €  μέσα στο οποίο περιέχονται  5.121,44€   για απρόβλεπτες δαπάνες  

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ στον Κ.Α. 30/7323.032   του 
προϋπολογισμού του Δήμου του τρέχοντος έτους από πίστωση 52.000,00€ 

Το έργο θα εκτελεσθεί με επίβλεψη του Τ. Τ. Δ. Β., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016  όπως προβλέπεται και ισχύει. 
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ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή τοιχίων επί των 

οδών Επικούρου και Λάρνακας 

 


