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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το κεντρικό τμήμα του οικισμού Ροπωτού βρίσκεται εντός κατολισθαίνοντας ζώνης, που ύστερα από
την ενεργοποίηση του φαινομένου της κατολίσθησης κατά τις χρονικές περιόδους του έτους 2010 όσο και το
2012 είχε σαν αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημοσίων και
δημοτικών υποδομών. Η οδική πρόσβαση στον κεντρικό οικισμό αλλά και προς τους γειτονικούς οικισμούς
έχει καταστραφεί, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η μετακίνηση των κατοίκων στις ιδιοκτησίες τους. Τα
έργα αντιστήριξης και αποστράγγισης, τα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης-τηλεπικοινωνιών-ενέργειαςμεταφορών και οι υποδομές εκπαίδευσης, έχουν καταστραφεί. Προκειμένου να αποκατασταθεί η οδική
πρόσβαση μεταξύ του κεντρικού οικισμού και των άλλων οικισμών, απαιτούνται έργα αποκατάστασης.
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου στην τ.κ. Ροπωτού, ώστε να
γίνεται πιο ομαλή η πρόσβαση και η μετακίνηση των κατοίκων της τ.κ. Ροπωτού. Συγκεκριμένα
περιλαμβάνει αποκατάσταση των τσιμεντοστρώσεων στις εξής θέσεις:
• Στην θέση Καρακικέικα τσιμεντόστρωση μήκους 150,00 μ. περίπου.
• Στην θέση Αγία Τριάδα μέχρι τη θέση Αη Λιά τσιμεντόστρωση μήκους 300,00 μ.
• Στη θέση από Γούλα έως Ν. Μπλετσογιάννη τσιμεντόστρωση μήκους 250,00 μ.
• Στην θέση Δημητράκαινα από οικία Δούλου Β. έως Τζάνη τσιμεντόστρωση μήκους 150,00 μ.
περίπου.
• Στην περιοχή Τσεκούρα βελτίωση της οδού με θραυστό υλικό.
• Στην θέση Παλαιοκλήσι προς Ραμιωταίικια σε σημείο που θα υποδειχθεί από την επιβλέπουσα
υπηρεσία απαιτείται η κατασκευή ενός κιβωτοειδούς οχετού, με τους απαιτούμενους πτερυγότοιχους με
σκυρόδεμα ποιότητας C20/25, εφαρμόζοντας τα κατασκευαστικά σχέδια που θα υποδειχθούν από την
υπηρεσία. Επίσης σε τμήμα της οδού θα κατασκευαστεί και τσιμεντόστρωση μήκους 100,00 μ. περίπου.
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• Σε διάφορα σημεία των οδών που θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία θα κατασκευαστούν
ιρλανδικές απαιτείται η κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων, διαστάσεων που θα υποδειχθούν επί τόπου από
την επιβλέπουσα υπηρεσία, από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 πάχους 20 εκ, οπλισμένο με δομικό πλέγμα
B500C, για την ομαλή παροχέτευση των υδάτων και των οχημάτων.
• Σύμφωνα με υπόδειξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας σε σημεία που κρίνονται απαραίτητα θα
τοποθετηθούν τσιμεντοσωλήνες για την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων καθώς η κατασκευή τάφρων και
φρεατίων με τις απαραίτητες σχάρες και οποιοδήποτε άλλο μικρό τεχνικό κριθεί απαραίτητο.
• Περίφραξη του ναού που υπάρχει στον κεντρικό οικισμό τ.κ. Ροπωτού, εντός της κατολισθαίνουσας
ζώνης.
• Σε θέσεις όπου θα υποδειχθούν από την υπηρεσία ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει μικρά
τεχνικά.
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016.
Στα τμήματα των οδών όπου προβλέπεται τσιμεντόστρωση, θα γίνει αφού προηγηθεί

η καθαίρεση

παλαιού σκυροδέματος όπου χρειάζεται, ισοπέδωση και διαμόρφωση του καταστρώματος, βάση από
σκυρόδεμα ποιότητας C16/20.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν με βάση τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες προδιαγραφές καθώς
και όλα τα μέτρα ασφαλείας και τις διαδικασίες που προβλέπονται και ρυθμίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις. 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 170.000,01€ για εργασίες, απρόβλεπτα
και

Φ.Π.Α. Οι πιστώσεις προέρχονται από το Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και

καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας του Υπουργείου
Εσωτερικών για το ποσό των 89.000,01 € και από (ΣΑΤΑ) του Δήμου Πύλης με το ποσό των 81.000,00 € με
κωδικό ΚΑ. 30-7336.005
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