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1.ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Διμοσ Μεςςινθσ, προκειμζνου να αντιμετωπίςει τισ ανωμαλίεσ του οδοςτρϊματοσ λόγω αυλακϊςεων
και ρθγματϊςεων αποξθλϊςεων αςφαλτικϊν και διάφορεσ φκορζσ των δρόμων (δθμοτικϊν και
αγροτικϊν )που δθμιουργικθκαν από τθ κεομθνία τθσ 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2018 που ζπλθξε τθν
περιοχι τθσ Δ.Ε. Μεςςινθσ και Δ.Ε. Πεταλιδίου και που επιβαρφνκθκαν από τισ πρόςφατεσ βροχοπτϊςεισ
με αποτζλεςμα να γίνουν αδιάβατοι οι οδοί και να καταςτιςουν τθν ςυγκοινωνία από προβλθματικι
ζωσ αδφνατθ , ςυνζταξε τθν παροφςα μελζτθ με τίτλο:
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΗ Ν
Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ ΚΑΙ ΠΕΣΑΛΙΔΙΟΤ»
Για τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν αυτϊν κα χρειαςτεί να ξθλωκοφν κάποια τμιματα αςφάλτου που
ζχουν υποςτεί πολφ ςοβαρζσ ηθμιζσ να γινει αποκατάςταςθ με υπόβαςθ και βάςθ από κραυςτό
υλικό λατομείου τθσ Π.Τ.Π. 0-155 και ςτθ ςυνζχεια να γίνει αςφαλτόςτρωςθ. Εκτόσ αυτϊν των
τμθμάτων ςε παρά πολλά τμιματα αςφαλτοςτρωμζνων δρόμων κα χρειαςτεί να διαςτρωκοφν με
αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ μεταβλθτοφ πάχουσ επιμετροφμενου κατά βάροσ και τζλοσ με αςφαλτικι
ςτρϊςθ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05 m με χριςθ κοινισ αςφάλτου μετά τθσ απαραίτθτθσ
προεπάλειψθσ ι ςυγκολλθτικισ επάλειψθσ .
. Οι εργαςίεσ κα πραγματοποιοφνται όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο περιγραφικό τιμολόγιο τθσ μελζτθσ και οι
κζςεισ που κα γίνουν οι επεμβάςεισ είναι επι του οδικοφ δικτφου τθσ Τ.Κ Καλοχωρίου , τθσ Τ.Κ.
Πανιπερίου , του οικιςμοφ Αγια Σωτιρα και ςτο δρόμο ςτθ κζςθ «Καρυά» τθσ Δ.Ε. Πεταλιδίου . Εκτόσ
αυτϊν υπάρχουν και κάποια αλλά μικρότερα τμιματα που ζχουν υποςτεί ηθμιζσ ςτθν Δ.Ε. Πεταλιδίου και
Μεςςινθσ τα οποία κα υποδειχτοφν από τουσ τοπικοφσ προζδρουσ τθσ κάκε Τ.Κοινότθτασ
Ο ανάδοχοσ του ζργου ζχει τθν υποχρζωςθ να λαμβάνονται κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν όλα
τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ (διευκζτθςθ κυκλοφορίασ, κϊνοι, πρόςκετεσ πλθροφοριακζσ πινακίδεσ
ςιμανςθσ, αναλάμποντα προειδοποιθτικά ςιματα κλπ) ςχετικά με τουσ πεηοφσ και τα οχιματα ςφμφωνα
με τθν κείμενθ νομοκεςία.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κα δίνονται επί τόπου του ζργου από τον επιβλζποντα μθχανικό.
Η μελζτθ εκπονικθκε από τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου Μεςςινθσ και για τθν ςφνταξθ τθσ
μελζτθσ χρθςιμοποιικθκαν άρκρα οδοποιίασ και νζα άρκρα.
Ο προϋπολογιζμός ηων εργαζιών ανέρτεηαι ζηο ποζό ηων 260.000,00 €με ΦΠΑ 24% και η
τρημαηοδόηηζή είναι 260.000,00€ , ΣΑΕ 055 και είναι εγγεγραμμένα ζηο προϋπολογιζμό ηοσ
2019 και ζηο ηετνικό πρόγραμμα με ηον Κ.Α. 30.7333.0003 .
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