ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :

∆.Ε. :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

ΤΕΧΝΙΚΗ

« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Ο∆ΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ (
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ) »
ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

15.000,00 €
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Ιστορικό :
Τα έντονα πληµµυρικά φαινόµενα είχαν σαν αποτέλεσµα την διάβρωση του
καταστρώµατος του δρόµου , µε αποτέλεσµα η κυκλοφορία να µην είναι δυνατή.
Στην παρούσα µελέτη , προτείνεται η αποκατάσταση των βλαβών του καταστρώµατος
των δρόµων µε τσιµεντοστρώσεις ώστε να οδηγηθούν τα επιφανειακά νερά σε παρακείµενο
αύλακα και από εκεί στα ρέµατα. Η µελέτη προβλέπει την κατασκευή τοιχίου και την κατασκευή
τσιµεντοστρώσεων σε δηµοτικούς δρόµους σε 2 οικισµούς της Τ.Κ. Βουργαρελίου.
Προβλέπονται να γίνουν οι εξής παρεµβάσεις:
α) Οικισµός Οµαλής ( προς Μαργαρίτα Πλεύρη)
Ο υφιστάµενος δηµοτικός δρόµος είναι χωµάτινος όπου θα γίνουν οι απαραίτητες
εργασίες προκειµένου να καταστεί κατάλληλος από θέµα βατότητας ,ιδίως κατά τους
χειµερινούς µήνες σε µήκος L=36,00 m όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση του. H κατασκευή
κρίνεται απολύτως απαραίτητη , διότι πραγµατοποιείται µετακίνηση µαθητών προς το ∆ηµοτικό
Σχολείο Βουργαρελίου.
Για την αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης ο δρόµος αυτός σε µήκος 36,00 µ. ,
πλάτους 3,0 µ θα τσιµεντοστρωθεί και θα ενισχυθεί µε ελαφρό δοµικό πλέγµα Τ131.
Θα εκτελεσθούν οι κάτωθι εργασίες:
α) Χωµατουργικές εργασίες – Εκσκαφές του υφιστάµενου χωµάτινου δρόµου ,
ισοπέδωση του καταστρώµατος για την κατασκευή της τσιµεντόστρωσης
β) Τσιµεντόστρωση σε µήκος 36, 00 µ. µέσου πάχους 0,15 µ και µέσου πλάτους 3,00 µ. µε
κατηγορία σκυροδέµατος C16/20 και ελαφρώς οπλισµένο µε πλέγµα Τ131.
β) Οικισµός Αγ. Κωνσταντίνος ( προς Γιανέλλο )
Σε υφιστάµενο διαβρωµένο τσιµεντοστρωµένο δηµοτικό δρόµο µέσου πλάτους
3,20 µ. θα γίνουν οι απαιτούµενες εργασίες προκειµένου ο δρόµος αυτός να καταστεί
κατάλληλος και να οδηγηθούν τα νερά εκτός της περιοχής. Τα νερά διάβρωσαν το δρόµο
µε αποτέλεσµα την πλήρη καταστροφή του. Ο υπάρχον δρόµος έχει µεγάλη κλίση , µε
αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η διέλευσή του . Στην περιοχή υπάρχουν κτηνοτροφικές
µονάδες και συνεχώς απαιτείται διακίνηση υλιλών , τροφών ζώων , κ.τ.λ.
Θα γίνει τσιµεντόστρωση του δρόµου µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 συνολικού
µήκους L = 40,00 µ, µε µέσο πλάτος 3,20 µ και µέσο πάχος 0,15 µ.
Σε όλη την επιφάνεια της τσιµεντόστρωσης θα τοποθετηθεί πλέγµα T-131.
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γ) Εντός Οικισµού - θέση Τζίµα - Κούρτη
Σε έντονες βροχοπτώσεις , παρατηρούνται καταπτώσεις υλικών πρανών στον
κεντρικό δρόµο , µε αποτέλεσµα να δυσκολεύεται η κυκλοφορία των οχηµάτων. Συνεχώς
απαιτείται η διάθεση µηχανηµάτων για τον καθαρισµό της οδού. Για την οριστική λύση του
προβλήµατος απαιτείται κατασκευή τοιχίου , συνολικού µήκος 7,00 µ , µε ύψος ανωδοµής
από 1,50 µ έως 2,50 µ , µε πάχος στέψης 0,30 εκ , και διαστάσεις θεµελίου από 0,80*1,00
έως 1,20*1,00 µ.
β) Τσιµεντόστρωση σε µήκος 33, 00 µ. µέσου πάχους 0,15 µ και µέσου πλάτους 6,00 µ. µε
κατηγορία σκυροδέµατος C16/20 και ελαφρώς οπλισµένο µε πλέγµα Τ131.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Οι θέσεις των υπό κατασκευή τµηµάτων θα υποδειχθούν επί τόπου από τους
υπαλλήλους της Υπηρεσίας µας.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε εργασίες συντήρησης σε οποιοδήποτε
σηµείο τµήµατος που θα κριθεί απαραίτητο για την κάλυψη των απρόβλεπτων
εργασιών µετά από σχετική εντολή και υπόδειξη της Υπηρεσίας µας.
3. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης ,
τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις εντολές της επιβλέπουσας του έργου Υπηρεσίας

Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € µαζί µε το ΦΠΑ, εκ
των οποίων για εργασίες, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση 12.096,78 και για
Φ.Π.Α. 24% 2.903,23 €.
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