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ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται εργασίες για την ανάπλαση τμήματος της
επαρχιακής οδού Πύλη – Φιλύρας στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα καθώς και εργασίες για τη
διαμόρφωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πηγής .
Α) Εργασίες στην τ.κ. Αγίου Βησσαρίωνα
Γενικά πρόκειται για εργασίες που αποβλέπουν στην κατασκευή νέων πεζοδρομίων επί
της επαρχιακής οδού Πύλης – Φιλύρας εντός του οικισμού από τη διασταύρωση της
επαρχιακής οδού Φήκης – Αγίου Βησσαρίωνα και προς την Πύλη,

επί των οικοδομικών

τετραγώνων με αριθμούς 25 ,26, 28, 29, συνολικού μήκους πεζοδρομίων περίπου 560,00
μ. και από τις δύο πλευρές του δρόμου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
● Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη και αποξήλωση στρώσεων οδοστρωσίας
● Απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών και προετοιμασία για την τοποθέτηση κρασπέδων
● Κατασκευή πρόχυτων κρασπέδων.
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τσιμεντόπλακες διαστάσεων 40χ40χ6 χρώματος κόκκινου ή γκρι σε διάταξη σχεδίου που θα
υποδειχθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία.
Α) Εργασίες στην τ.κ. Πηγής

Πρόκειται για μια δημοτική έκταση στην τ.κ. Πηγής συνολικού εμβαδού περίπου 15
στρεμμάτων. Με την παρούσα μελέτη θα διαμορφωθούν διάδρομοι για υπαίθρια αναψυχή και
χώρος περιπάτου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
● Γενικές εκσκαφές για την προετοιμασία του εδάφους που προορίζεται για διάδρομος.
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κρασπέδων ήτοι εκσκαφές θεμελίων , κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση των κρασπέδων
και τοποθέτηση αυτών. Τα κράσπεδα θα κατασκευαστούν επιτόπου με διαστάσεις 30 χ40 cm.
● Εντός του ορίων των διαδρόμων και μετά τις γενικές εκσκαφές θα ακολουθήσει η
κατασκευή μιας βάσης από συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4, αμμοχαλικώδους
συστάσεως με εργασίες κατασκευής επίχωσης και συμπύκνωσης αυτών.
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Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του
τιμολογίου και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές
προδιαγραφές του κανονισμού σκυροδέματος, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης
Δημοτικών και Κοινοτικών έργων και τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας.
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 €, όπου στο
ποσό αυτό περιλαμβάνονται το Γ.Ε. & Ε.Ο., τα απρόβλεπτα, η αναθεώρηση και ο ΦΠΑ 24%.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ του Δήμου Πύλης
και από τον Κ.Α. 30-7322.002
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

60.000,00 €

α ) Εργ.Εργασίες

48.387,10 €

β ) Φ.Π.Α 24%

11.612,90 €

