Τεχνική Περιγραφή Μελέτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Μελ. : 106/2018

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 63.000,00 €

Αρ. Έργου : 18/2018
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:"ΣΑΤΑ΄΄
C.P.V : 45233123-7

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες του έργου « ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ)» ειδικότερα, περιλαμβάνει την συνέχιση της
διάνοιξης της οδού μεταξύ των Ο.Τ 217, 216, 215 και 214, 213 την οριοθέτηση του δρόμου με
κράσπεδα καθώς επίσης και την ασφαλτόστρωση κατά μήκους όλου του δρόμου.
Επίσης περιλαμβάνει την διάνοιξη τμήματος του δρόμου μεταξύ του Ο.Τ.213 και του ΕΑΚ
Μακροχωρίου, την οριοθέτηση τους με κράσπεδα καθώς επίσης και την ασφαλτόστρωσή του.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Βάσει του ανωτέρω σκεπτικού περιλήφθηκαν οι παρακάτω εργασίες, οι οποίες περιγράφονται
συνοπτικά παρακάτω:
1) Διάνοιξη (με τις απαραίτητες εκσκαφές γαιωδών εδαφών και τη μεταφορά τους)
2) Οριοθέτηση του δρόμου με κράσπεδα
3) Οδοστρωσία (με μια στρώση κοκκώδους υλικού -μέγεθος κόκκων έως 200 mm πάχους
0,30μ., μια στρώση υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ. και μια στρώση βάσης
συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ.)
4) Ασφαλτόστρωση (με Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους

0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου)
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και με
τους ισχύοντες νόμους & Π.Δ. για έργα Ο.Τ.Α. και τα υλικά της οδοστρωσίας που θα χρησιμοποιηθούν
θα τύχουν της εγκρίσεως της Υπηρεσίας πριν την χρησιμοποίησή τους στο έργο.
Ο προϋπολογισμός του έργου μαζί με τον Φ.Π.Α. (24%), ανέρχεται στο ποσό των 63.000,00 €,
μέσα στο οποίο περιέχεται το ποσό των 6.606,92 € για απρόβλεπτες δαπάνες (15%) και το ποσό των
153,37€ για αναθεώρηση.
Tο έργο χρηματοδοτείται με πίστωση 63.000,00 € από «ΣΑΤΑ» όπως προκύπτει από τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019 με Κ.Α. 30/7323.013 με τίτλο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ
ΟΔΩΝ Δ.Ε ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ) »
Το έργο θα εκτελεσθεί με την επίβλεψη του Τμήματος Τεχνικού – Συντήρησης Έργων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΒΕΡΟΙΑ
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Σ.Ε.

ΠΑΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΧΟΠΟΥΛΠΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Τ.Υ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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