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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΦΩΤΙΣΜΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Τ.Κ. ΜΕΛΙΓΓΩΝ
Προυπ 73.900 Ευρώ

( με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή ΣΑΤΑ ΠΟΕ, ΤΑΚΤΙΚΑ-ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ,ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χρήση 2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 59.596,77 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενω με ΦΠΑ 73.900 Ευρώ
Με την παρούσα μελέτη θα γίνουν παρεμβάσεις στην Τοπική Κοινότητα Μελιγγών για την
συντήρηση και αποκατάσταση των δημοτικών οδών και των κοινοχρήστων χώρων.
Ειδικότερα, θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:
1. Στην Αγία Τριάδα για μήκος δρόμου 100 μ. και πλάτος 3,50 μ. θα γίνει εκσκαφή πάχους 50 εκ. Στο ίδιο
σημείο για μήκος δρόμου 220 μ. και πλάτος 3,00 μ. θα γίνει ασφαλτόστρωση.
2. Στους Πετραίους ο δρόμος θα διαμορφωθεί και θα ισοπεδωθεί για μήκος 120,00 μ. και πλάτος 2,50 μ..
3. Στο δρόμο προς Γιαννάκη θα κατασκευαστεί τοιχίο για μήκος 13,00 μ. και θα γίνει εκσκαφή θεμελίου
βάθους 0,50 μ καθώς και γενικές εκσκαφές.
4. Στο σημείο του πετάλου Τζιόβα και για 100,00 μ2. θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: εκσκαφή,
υπόβαση, βάση, ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτόστρωση.
5. Στο σημείο του πετάλου Βραζέλη και για 50,00 μ2. θα ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος και θα τοποθετηθεί
μία στρώση βάσης 60 μ2.
6. Στον υπάρχοντα τσιμεντένιο δρόμο προς τη Ζώη Χριστίνα θα γίνει ασφαλτόστρωση για μήκος 60,00 μ.
και πλάτος 2,70 μ.
7. Στον υπάρχοντα τσιμεντένιο δρόμο προς τη Σακά Ελένη θα γίνει ασφαλτόστρωση για μήκος 60,00 μ.
και πλάτος 3,00 μ και θα κατασκευαστεί στηθαίο 15,00 μ.
8. Στον κεντρικό δρόμο θα γίνει διαπλάτυνση 1,00 μ. για μήκος 35,00 μ. με εξυγιαντική στρώση πάχους
60,00 εκ., μία στρώση υπόβασης και βάσης, ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτόστρωση.
9. Ο υπάρχων τσιμεντένιος δρόμος προς τη Σακά Αφροδίτη έως Αθανασίου Δημήτρη θα ασφαλτοστρωθεί
για μήκος 100,00 μ. και πλάτος 2,70 μ.
10. Στον υπάρχοντα χαλικοστρωμένο δρόμο προς Τζιόβα Ιωάννη θα γίνει τσιμεντόστρωση για μήκος 20,00
μ. και πλάτος 3,20 μ με μία στρώση βάσης.
11. Μπροστά από το πλάτωμα του Λαογραφικού μουσείου θα τοποθετηθεί ασφαλτική στρώση εμβαδού
350 μ2.
12. Στο δρόμο προς Σακά Παναγιώτη και για μήκος 100,00 μ. και πλάτος 2,50 μ. θα γίνει οδοστρωσία και
τσιμεντόστρωση.
13. Στον υπάρχοντα τσιμεντένιο δρόμο προς Κοντοδήμο Κώστα του Δημητρίου θα γίνει ασφαλτόστρωση
για μήκος 60,00 μ. και πλάτος 3,30 μ
14. Ο δρόμος προς Σιώζιο Ελευθέριο θα τσιμεντοστρωθεί για μήκος 40,00 μ. και πλάτος 3,50 μ. Θα
προηγηθεί η εκσκαφή βάθους 15 εκ. και η τοποθέτηση στρώσης βάσης.
15. Από Νούτσο Αχιλέα προς Σιώζιο Γεώργιο (μήκος δρόμου 80,00 μ και πλάτος 3,50 μ.) θα γίνει
τμηματική καθαίρεση του σκυροδέματος για διόρθωση τμήματος του δρόμου. Θα τοποθετηθεί
ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και άσφαλτος.
16. Στο δρόμο μεταξύ Βραζέλη – Παρθενίου θα τσιμεντοστρωθεί ο δρόμος για μήκος 30,00 μ. και πλάτος
2,70 μ.
17. Στο σημείο Ζαρνόλακος – στάση θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τριγωνική τάφρος για μήκος 15,00 μ.
και θα γίνει τσιμεντόστρωση.
18. Στο δρόμο προς Γούσια θα γίνει τσιμεντόστρωση του δρόμου για μήκος 8,00 μ. και πλάτος 3,20 μ.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννινα…./…./….
Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος

Ιωάννινα…./…./….

Ναούμ Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Συγκούνα Πωλίνα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

