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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Προκειμένου να βελτιωθεί και να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε δημοτικούς δρόμους συνολικού
μήκους 3.250,00m της Δ.Ε. Μενιδίου και συγκεκριμένα στις θέσεις Φραγκοβασίλη και Πλάκας καθώς
και στους Οικισμούς Ελαιοφύτου και Στρωμάτων, είναι απαραίτητη η συντήρηση τους.
Συγκεκριμένα, τμηματικά, σε δρόμους παρουσιάζονται καταπτώσεις, μεγάλα νεροφαγώματα, διάρρηξη
υποβάσεων σε αγροτικούς δρόμους, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η χρήση τους από τους αγρότες
και κτηνοτρόφους που είναι εγκατεστημένοι στις ανωτέρω περιοχές.
Αναγκαία είναι η άμεση αποκατάσταση των ζημιών προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στις
μετακινήσεις των δημοτών και επισκεπτών της περιοχής μας.
Οι ποσότητες ανά θέση αναλύονται στον πιο κάτω πίνακα:
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ΣΥΝΟΛΟ

Η επέμβαση θα γίνει στην υπάρχουσα μηκοτομή χωρίς να αλλάξει η όδευση και το υπάρχον πλάτος
του δρόμου, με ισοπέδωση της επιφάνειας αυτού, με χρήση κατάλληλων αδρανών υλικών που θα
παρέχει ο Δήμος Αμφιλοχίας επιτόπου και με κλίσεις που θα οδηγούν τα όμβρια σε τυχόν υπάρχουσα
τάφρο απορροής.
Διαμόρφωση βραχωδών επιφανειών
Διαμόρφωση πρανών σε βραχώδες έδαφος σε θέσεις όπου προβλέπεται από τη μελέτη ή υποδεικνύει η
Υπηρεσία.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:


Η προσκόμιση και αποκόμιση του μηχανικού εξοπλισμού



Η προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου, τοποθέτηση και σύνδεση, σύμφωνα με τη διάταξη που
προβλέπεται στη μελέτη ή που θα επιδείξει η Υπηρεσία



Η συλλογή και απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης

Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις θέσεις που καθορίζονται ρητά στην μελέτη
του έργου. Οιαδήποτε εργασία σχετική με τη διαμόρφωση πρανών βραχωδών ορυγμάτων σε άλλες
περιοχές του έργου περιλαμβάνεται στα άρθρα που αναφέρονται στην "όρυξη σε έδαφος βραχώδες".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο διαμόρφωσης
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Δυόμιση ευρώ
Αριθμητικά: 2,50€

Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά
Eπιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή χειμάρου, μεγίστου
κόκκου 10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και μέσο πάχος που προβλέπονται
από την μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφανείας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών επιφανειακών
στρώσεων και φυτικής γης, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και η συμπύκνωση της
σκάφης με οδοστρωτήρα



Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και η συμπύκνωση της
στρώσης με χρήση οδοστρωτήρα.

Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος διάστρωσης
που προβλέπεται από την μελέτη. Διαστρώσεις σε μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την μελέτη
πλάτους δεν επιμετρώνται προς πληρωμή. Το μέσο πάχος της στρώσης που προβλέπεται από την
μελέτη μπορεί να αυξηθεί τοπικά για την αντιμετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών μεγάλης
πλαστικότητας, μετά από αιτιολογημένη έγκριση της Υπηρεσίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επίστρωσης κατά τα ως άνω.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Είκοσι λεπτά του ευρώ
Αριθμητικώς: 0,20€
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