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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.

Συνοπτική περιγραφή Έργου

Το Έργο αφορά την αναβάθμιση της αγροτικής οδού πλησίον του ιερού
Ναού Αγίου Κωνσταντίνου στην αγροτική περιοχή της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
Πύργου.
Ο εν λόγω δρόμος κινείται παράλληλα με το Επαρχιακό οδικό δίκτυο
Πύργου – Κατακόλου και εξυπηρετεί αγροτικές εκτάσεις και κατοικίες.
Προς εξυπηρέτηση των πολιτών, θα ασφαλτοστρωθούν περίπου 690μ
αγροτικού δρόμου.

2.

Περιγραφή Έργου

Για την υλοποίηση του έργου, θα εκτελεστούν εργασίες ανακατασκευής
και συμπύκνωσης του υπάρχοντος καταστρώματος της αγροτικής οδού, προτού
εκτελεστούν οι εργασίες κατασκευής της υποδομής της ασφαλτόστρωσης.
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού δεν θα μεταβληθούν. Η
αποστράγγιση δε της οδού θα γίνεται επιφανειακά με εγκάρσιες κλίσεις του
καταστρώματος της οδού προς τις αποστραγγιστικές τάφρους εκατέρωθεν του
δρόμου.
Τα τελικό υψόμετρο της ερυθράς του δρόμου δεν θα μεταβληθεί, θα
ληφθούν όμως υπόψη τα υψόμετρα των καθέτων σε αυτή οδών και οι
προσβάσεις προς τις παρόδιες ιδιοκτησίες.
Για το βαθμό συμπύκνωσης και τις προδιαγραφές οδοστρωσίας και
ασφαλτικών ισχύουν οι ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 & 05-03-11-04.
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3.

Μεθοδολογία της κατασκευής

Η παραδοχή που διέπει την παρούσα μελέτη είναι ότι ο δρόμος
αναβαθμίζεται χωρίς να επηρεάζονται τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά,
πέραν της διατήρησης του ελάχιστου πλάτους τους στα 3,5μ. (κατηγορία
δρόμου «Α VI – τριτεύουσα οδός Η1» κατά ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ).
Εκτελούνται χωματουργικές εργασίες για την εξασφάλιση της
σταθερότητας της υποδομής, κατασκευάζεται η υποδομή του καταστρώματος
της αγροτικής οδού και η τελική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόδεμα.
Η μηκοτομή του δρόμου δεν τροποποιείται. Ο Ανάδοχος υποχρεούται
με την έναρξη των εργασιών, να επαληθεύσει το φυσικό έδαφος ανά περιοχή
παρέμβασης και να υποβάλλει στην Υπηρεσία σχέδιο (οριζοντιογραφία +
διατομές χαρακτηριστικών θέσεων) σε στάδιο μελέτης εφαρμογής.

4.

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Έργου

Η χρονική διάρκεια κατασκευής του έργου συνολικά, εκτιμάται
σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

5.

Οικονομικά στοιχεία Έργου.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΓΕ + ΟΕ, απροβλέπτων & ΦΠΑ.
Η Δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2019 του Δήμου Πύργου
στον ΚΑ 30.7333.084

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ

Τ.Υ. & Περ

Τ.Υ. & Περ
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Δημητρακόπουλος Χ.

Φιλιππόπουλος Αριστείδης

Τσίκας Άγγελος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός
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