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ΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
"Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ιστιαίας,
Αιδηψού και Λιχάδας στον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού για τα έτη 2017-2018 (Α' Φάση)"

Επικαιροποίηση της με αρ.17/18 μελέτης

Αριθμ. Μελέτης: 01/ 2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού δαπάνης 194.200 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την συντήρηση διαφόρων αγροτικών δρόμων στις ΔΕ
Ιστιαίας, Αιδηψού και Λιχάδας, συνολικού μήκους περίπου 35,00 km και μέσου πλάτους 4,50
m, ώστε να εξασφαλισθεί η οδική ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Οι ακριβείς θέσεις των
παρεμβάσεων της μελέτης αποτυπώνονται στα συνημμένα αποσπάσματα χαρτών ΓΥΣ που
συνοδεύουν την παρούσα μελέτη.
Στα πλαίσια κατασκευής του έργου θα εκτελεστούν χωματουργικές εργασίες. Ειδικότερα
προβλέπεται να γίνει καθαρισμός τάφρων αποχέτευσης ομβρίων και η διάνοιξη νέων (όπου
απαιτείται), συντήρηση του οδοστρώματος, εργασίες με επίστρωση κοκκώδους αδρανούς
υλικού, στα πλαίσια της διατιθέμενης πίστωσης.
Στα τμήματα των αγροτικών δρόμων που είναι ασφαλτοστρωμένα εξαιρούνται της
παρούσης και δεν θα εκτελεσθεί ουδεμία εργασία.
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν περιλαμβάνουν:
• Την γενική εκσκαφή του ακατάλληλου επιφανειακού εδάφους στο εύρος
καταστρώματος της οδού με την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής από το
σώμα της οδού και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Δ.Υ.
• Τον καθαρισμό των υφιστάμενων τάφρων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων καθώς
επίσης και την διάνοιξη νέων για την προστασία των δρόμων από την απορροή των
ομβρίων υδάτων
• Την συντήρηση της επιφάνειας του οδοστρώματος με διάστρωση κοκκώδους
αδρανούς υλικού.
Όλες οι εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές,
την εγκεκριμένη μελέτη και τις εντολές της επίβλεψης.
Το έργο αφορά εξ’ ολόκληρου εργασίες συντήρησης – βελτίωσης σε υφιστάμενο οδικό
δίκτυο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, δεν πραγματοποιούνται εργασίες
διαπλάτυνσης ή αλλαγής των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του αγροτικού δρόμου και δεν
προβλέπεται να επιφέρουν περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566, και κωδικό έργου 2017ΕΠ56600003 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν
128876/23-11-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί
εγγραφής του έργου: ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙ’Ι’ΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ’’ και την µε αριθ. 277/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 01 / 2020
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας υποέργων που θα
χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν.
Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής και θα διεξαχθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) ως ισχύει και τους όρους της διακήρυξης ανοικτής
διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.
Ιστιαία 12-02-2020
Η συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗ
Ιστιαία 14-02-2020
Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Ε.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ιστιαία 14-02-2020
Ο Προϊστάμενος ΔΤΥΠΠ

Νικολάου Ζωή
Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕ5/Α

Τσαπέτης Κων/νος
Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος ΤΕ4 /Α

Μουσουτζάνης Αθανάσιος
Πολ/κός Μηχ/κος MSc ΠΕ3/Α
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