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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ                                                   

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:   

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ «ΠΛΑΚΑ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΣΙΝΟΥ ∆.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα µελέτη, που συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν. 3463/06 

προβλέπεται η κατασκευή του παραπάνω έργου, συνολικής δαπάνης: 1.740.000,00 €. 

Αναλυτικότερα η δαπάνη του έργου έχει ως εξής:  

α) Για εργασίες εργολάβου:    1.403.225,81 € 

β) Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% :   336.774,19 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:    1.740.000,00 € 

Το έργο περιλαµβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2020 είναι γραµµένο στον ΚΑ 02.64.7326.005 του 

Προϋπολογισµού έτους 2020, η πίστωσή του προέρχεται από Επιχορήγηση από το Υπουργείο Υποδοµών και 

Μεταφορών (κωδ. έργου: 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.∆.Ε.) µε ποσό 1.200.000,00 €, από ΣΑΤΑ 2011 

µε ποσό 769,49 €, από ΣΑΤΑ 2011 (3
η
 & 4

η
 δόση) µε ποσό 2.154,81 €, από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 2015 

µε ποσό 10.131,38 €, από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 2016 µε ποσό 59.642,50 €, από ΚΑΠ επενδυτικών 

δαπανών 2017 µε ποσό 69.319,17 €, από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 2018 µε ποσό 228.849,26 € και από ΚΑΠ 

επενδυτικών δαπανών 2019 µε ποσό 169.133,39 € και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν µέχρι σήµερα. 

Προβλεπόµενες εργασίες  

Προβλέπεται να κατασκευαστεί νέα γέφυρα σε βάθρα από οπλισµένο σκυρόδεµα, που θα θεµελιωθούν – 

κατασκευαστούν εκτός της κοίτης του ποταµού. Επί των βάθρων θα τοποθετηθούν µεταλλικά δικτυώµατα, τα 

οποία αποτελούν τον φέροντα οργανισµό της γέφυρας. Το κατάστρωµα της γέφυρας θα εδράζεται επί των 

µεταλλικών δικτυωµάτων και θα κατασκευαστεί µε οπλισµένο σκυρόδεµα. Επί του καταστρώµατος θα 

διαστρωθεί ασφαλτοτάπητας. Η γέφυρα θα συνδεθεί µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο µε ασφαλτικό οδόστρωµα.  

Εκατέρωθεν του καταστρώµατος της γέφυρας και του δρόµου θα υπάρχουν πεζοδρόµια για την ασφαλή κίνηση 

των πεζών. Όπου απαιτείται και κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας, θα κατασκευαστούν κιγκλιδώµατα και 

χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας για την ασφάλεια της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων. Επίσης, θα υπάρχει η 

κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση. Οι προβλεπόµενες εργασίες είναι οι ακόλουθες: 

• Εκσκαφή του φυσικού εδάφους για την δηµιουργία νέου θεµελίου βάθρων. 

• ∆ιαµόρφωση και εξυγίανση εδάφους µε λιθορριπή και κοκκώδες υλικό. 

• Καθαρισµός κοίτης από αυτοφυή βλάστηση. 

• Εργασίες οπλισµένου σκυροδέµατος (θεµελίωση και ανοδοµή βάθρων)σύµφωνα µε τη στατική µελέτη. 

• Κατασκευή προστατευτικών τοιχίων από σκυρόδεµα στις όχθες του ποταµού και διαµόρφωση της 

κοίτης. 

• Προστασία σκυροδέµατος µε αντιδιαβρωτικά κονιάµατα   

• Τοποθέτηση συρµατοκιβωτίων περιµετρικά του µεσόβαθρου της γέφυρας. Επιπλέον συρµατοκιβώτια θα 

τοποθετηθούν και σε όλη την κοίτη του Όλβιου ποταµού καθώς και στα πρανή του σε µήκος τουλάχιστο 

ανάντη και κατάντη της γέφυρας. 
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• Κατασκευή γέφυρας σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης: µεταλλικός φέρων οργανισµός, κατάστρωµα 

από σκυρόδεµα, µε επέκταση κατά πλάτος εκατέρωθεν για κατασκευή πεζοδροµίων. 

• ∆ιάστρωση ασφαλτοτάπητα στην επιφάνεια του καταστρώµατος της γέφυρας. 

• Κατασκευή ασφαλτικών οδοστρωµάτων και οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα για σύνδεση της 

κατασκευής µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο (µε τα πεζοδρόµια), όπου απαιτείται, κατόπιν υπόδειξης της 

Υπηρεσίας. 

• Κατασκευή κιγκλιδωµάτων και χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας επί της γέφυρας και όπου απαιτείται. 

• ∆ιαγράµµιση, τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ. 

Οι µεταφορές πάσης φύσεως υλικών έχουν ενσωµατωθεί στις τιµές µονάδος των αντίστοιχων εργασιών. 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΚΙΑΤΟ  22-6- 2020 

 

 

 

 

 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ Τ. 

Πολ. Μηχ.. ΠΕ3 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

ΚΙΑΤΟ  22-6- 2020 

Ο Αν. Πρ/νος  Τµ. ΤΕ-Η/Μ 

Έργων & Συγκ/νιών 

 

 

 

ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ Β. 

Πολ. Μηχ. ΤΕ3 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΚΙΑΤΟ 22-6- 2020 

Ο Πρ/νος  ∆/νσης Τ. Υ. & 

Πολ/µίας 

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β. 

Πολ. Μηχ. ΠΕ3 
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