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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.   ΓΕΝΙΚΑ

Ο Δήμος  Βόρειας  Κυνουρίας  έχει  την  υποχρέωση,  δυνάμει  της  υπ`  αριθμ. 

46/2018 Απόφασης του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Τρίπολης, αλλά και  της υπ` 

αριθμ.  12517/29-11-2018  Εισήγησης  του  Νομικού  Συμβούλου  του  Δήμου,  να 

προβεί  στην  κατασκευή  του  έργου  :  «ΒΕΛΤΊΩΣΗ  ΜΗΚΟΤΟΜΉΣ  ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΤΌΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΡΌΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.  ΑΓΊΟΥ ΠΈΤΡΟΥ», με σκοπό 

την άρση της προσβολής στην κυριότητα επί του οικοπέδου ιδιοκτησίας Ραφαήλ 

Μεταξά του Δημοσθένη. 

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πρόκειται  για  εργασίες  βελτίωσης  της  μηκοτομής  και  ασφαλτόστρωσης 

Δημοτικού  Δρόμου  στην  Τ.Κ.  Αγίου  Πέτρου,  και  συγκεκριμένα  του  μικρού 

κατηφορικού  δρόμου  που  ξεκινάει  από  ασφαλτοστρωμένο  Δημοτικό  Δρόμο  και 

εφάπτεται  με  την  Ιδιοκτησία  Ραφαήλ  Μεταξά,  όπως  αυτός  αποτυπώνεται  στην 

Τοπογραφική  και  Υψομετρική  Αποτύπωση  της  Υπηρεσίας,  υπό  στοιχεία  : 

(30.3.4.5.9.....23.21.20.22.....28.29.30.), και εντός ορίων του οικισμού. 

Επίσης θα γίνει αποκατάσταση του υδραύλακα στη διασταύρωση του δρόμου με 

τον  ασφαλτοστρωμένο  Δημοτικό  δρόμο,  και  συγκεκριμένα  στα  σημεία  υπό 

στοιχεία: (31.32.2.29.30.31) ώστε να συνδεθεί με τον υφιστάμενο υδραύλακα υπό 

στοιχεία : (6.31.32.7.)  

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες που αφορούν στην 

άρση της προσβολής στην κυριότητα επί του οικοπέδου ιδιοκτησίας Ραφαήλ Μεταξά 
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του Δημοσθένη, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 46/2018 Απόφαση του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Αναλυτικά οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιλαμβάνουν : 

●    Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. Στα σημεία (32.2.) και (31.30.29) σε 

πλάτος  40  cm της  ασφαλτοστρωμένης  οδού,  προκειμένου  να  τοποθετηθεί 

μεταλλική εσχάρα.

●     Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους 

κρουστικού εξοπλισμού. Στo τμήμα της ασφαλτοστρωμένης οδού υπό στοιχεία 

(32.2.29.30.31.32.)  με  πλάτος  40  cm και  βάθος  30  cm,  προκειμένου  να 

συνδεθούν οι υδραύλακες.

●   Κοιτοστρώσεις,  περιβλήματα  αγωγών,  εξομαλυντικές  στρώσεις  κλπ  από 

σκυρόδεμα C12/15.  Στο τμήμα δρόμου υπό στοιχεία : (10.27.28.29.30.3.4.5.

       9.10.) Επιφάνειας Ε= 14,35 m2, με πάχος σύμφωνα με τη μηκοτομή.

●     Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών. Στα σημεία υπό στοιχεία : (30.29.28.27)

●    Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. Στο τμήμα του δρόμου υπό στοιχεία : 

(30.3.4.5.9.....23.21.20.22.....28.29.30.),  συνολικού  μήκους  25,92  m και 

Επιφάνειας 57,78 m2.

●    Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος. Στο 

τμήμα του δρόμου υπό στοιχεία : (30.3.4.5.9.....23.21.20.22.....28.29.30.), 

συνολικού μήκους 25,92 m και Επιφάνειας 57,78 m2.

●    Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση 

τροποποιημένης  ασφάλτου.  Στο  τμήμα  του  δρόμου  υπό  στοιχεία  : 

(30.3.4.5.9.....23.21.20.22.....28.29.30.),  συνολικού  μήκους  25,92  m και 

Επιφάνειας 57,78 m2.

●     Φορτοεκφόρτωση ασφαλτικών με μηχανικά μέσα. Λόγω της έντονης κλίσης 

του δρόμου που πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί, θα γίνει φορτοεκφόρτωση των 

ασφαλτικών σε μικρό εργοταξιακό όχημα. 

●   Διακίνηση  ασφαλτικών  επί  τόπου  του  έργου  με  διάφορα  μέσα  πλήν 

αυτοκινήτων, με χρήση ελαφρών εργοταξιακών οχημάτων.

●    Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron). Στo 

τμήμα  της  ασφαλτοστρωμένης  οδού  υπό  στοιχεία  (32.2.29.30.31.32.),  με 

πλάτος 40 cm και μήκος 5,30 m.

●     Μεταλλικός Υδατοφράκτης υπερχείλισης, για την ελεγχόμενη ροή των υδάτων 

του αρδευτικού καναλιού (παράπλευρα της ασφαλτοστρωμένης οδού),  που 

συνοδεύεται  με  τα  απαραίτητα  εξαρτήματα  εκτροπής  προς  το  κανάλι 

υδροσυλλογής.
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       Γ.  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Κ.Α.Π. και θα εκτελεστεί από το Δήμο 

Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Το  όριο  πληρωμών  και  η  δαπάνη  των  εργασιών  ανέρχεται  στο  ποσό  του 

συμφωνητικού που θα προκύψει από την δημοπρασία του έργου απαγορευμένης 

κάθε υπέρβασης του ποσού αυτού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι  αφανείς  εργασίες  θα  εκτελούνται  υποχρεωτικά  μόνο  κατά  τις  εργάσιμες 

ημέρες και ώρες της εβδομάδος που λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με έξοδα και φροντίδα του, να μεριμνά για την 

εργοταξιακή σήμανση και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων 

καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και καθίσταται υπεύθυνος για κάθε 

ατύχημα ή ζημία, που ήθελε συμβεί σε οποιονδήποτε τρίτο ή στο προσωπικό που 

απασχολεί όπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Άστρος,  10/12/2018 Θεωρήθηκε

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Γιώργος  Παπούλιας Δημήτρης Κούσουλας
Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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