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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: <<Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν
από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016
στις οδικές υποδομές του Δήμου Οιχαλίας – Βελτίωση
υυποδομών οδοποιίας Δήμου Οιχαλίας >>
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΣΑΕ571/ΣΑΤΑ ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΕΝΔ/ΔΑΠ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 452.654,21 ΕΥΡΩ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.
1.1.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ .
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις
πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στις οδικές υποδομές του Δήμου.
Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης οδοστρωμάτων, αποκατάστασης τεχνικών που
έχουν καταστραφεί (σωληνωτοί και πλακοσκεπείς οχετοί, φρέατια συλλογής ομβρίων υδάτων.
Επίσης θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης πρανών με την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και
θα κατασκευαστούν και ιρλανδικές διαβάσεις σε σημεία που τα όμβρια ύδατα καταστρέφουν το
οδόστρωμα των οδών.
Αναλυτικά οι θέσεις εκτέλεσης των εργασιών φαίνονται στις προμετρήσεις της μελέτης.

2.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

2.1.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε όλη την έκταση του Δήμου και σε σημεία που παρουσιάζονται
προβλήματα που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες.
Οι τοίχοι αντιστήριξης θα είναι οπλισμένοι και θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα C20/25. Οι
επιχώσεις και οι διαμορφώσεις των οδών θα γίνεται με επιχώματα που θα προκύψουν από
εκσκαφές. Σε σημεία αγροτικών οδών που παρουσιάζουν προβλήματα θα γίνουν εργασίες
αποκατάστασης με κατάλληλο υλικό οδοστρωσίας.
Οι ιρλανδικές διαβάσεις κατασκευάζονται στις βαθιές γραμμές ή στα κατάλληλα σημεία, για την
απορροή ομβρίων. Τις ιρλανδικές διαβάσεις τις κατασκευάζουμε με σκυρόδεμα οπλισμένο με
πλέγμα Τ131, πάχους 0,15 μ κατασκευασμένες με σκυρόδεμα C16/20.

Οι πλακοσκεπείς οχετοί θα είναι οπλισμένοι κατάλληλης διατομής για την απρόσκοπτη απορροή
των υδάτων κατασκευασμένοι από σκυρόδεμα C16/20.
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Η αποκατάσταση των υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων οδών θα γίνει αρχικά με ασφαλτική
ισοπεδωτική στρώση και εν συνεχεία με εφαρμογή τελικής στρώσης κυκλοφορίας.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 452.654,21 € και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων με το ποσό των 420.000,00 € που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με
Κ.Α.64.7323.5002.Το υπόλοιπο ποσό των 32.654,21 € θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α. 30.7323.5001
ΣΑΤΑ ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔ/ΔΑΠ (Βελτίωση υποδομών οδοποιίας Δήμου Οιχαλίας).
Το συγκεκριμένο έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως έργων και
προμηθειών Ο.Τ.Α.

Μελιγαλάς / /2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Digitally signed by: CHRYSOULA LARDA
Date and Time: 1/12/2018 10:23:15 AM

Μελιγαλάς / /2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
τμήματος τεχνικών εργων

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΡΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

