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ΕΡΓΟ: Κατασκευή τμήματος δρόμου Β2-Ζ2
του σχεδίου πόλεως Καρμπόβολου
Πυθαγορείου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο Καρμπόβολος είναι τοποθεσία που εντάχθηκε πρόσφατα σχετικά στο σχέδιο πόλης Πυθαγορείου.
Η τεχνική έκθεση αυτή, αναφέρεται στην εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τμήματος δρόμου Β2-Ζ2 του
σχεδίου πόλεως Καρμπόβολου Πυθαγορείου» και αφορά την υποχρέωση του Δήμου Σάμου στην
εκτέλεση έργων διαμόρφωσης έπειτα από εξόφληση πληρωμής αποζημίωσης των ενδιαφερόμενων πολιτών
(εισφορά σε χρήμα). και πιο συγκεκριμένα στην κατασκευή δρόμου δυο σκελών περίπου 40 και 40 μέτρων
μεταξύ στα ΟΤ 18-19 του σχεδίου πόλεως Καρμπόβολου Πυθαγορείου για την εξυπηρέτηση ιδιοκτησίας
Τσαλπαρά και την εκτέλεση μικρής κλίμακας χωματουργών εργασιών της οδού μεταξύ στα ΟΤ 44-45-1-2,
λόγω υψομετρικής διαφοράς. Τέλος θα κατασκευαστεί τοιχίο ανάσχεσης επιχωματισμών στο τμήμα της
οδού στην ιδιοκτησία Σκαρπαθιωτάκη.

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Θα εκτελεστούν μικρής κλίμακας χωματουργικές εργασίες διάνοιξης οδών στο τμήμα Β2 και Ζ2 λόγω του
ότι είναι σχεδόν διαμορφωμένες. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί κρασπεδόρειθρο εκατέρωθεν της οδού,
υλικά οδοποιίας και τέλος θα ασφαλτοστρωθεί. Η ασφαλτική στρώση θα είναι συμπυκνωμένου πάχους 0,05
m αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04.
Στην οδό μεταξύ στα ΟΤ 44-45-1-2, λόγω υψομετρικής διαφοράς θα εκτελεστούν εργασίες εκβραχισμού
και θα κατασκευαστεί τοιχίο ανάσχεσης επιχωματισμών στο τμήμα της οδού στην ιδιοκτησία
Σκαρπαθιωτάκη.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 22.853,21€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17% και
προέρχεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2020, ΚΑ
30.7421.0001. Από τη συνολική δαπάνη ποσό 3.320,55€ αφορά τη δαπάνη του ΦΠΑ.
Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και η προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται
σε δυο (2) μήνες. Προτείνεται η δημοπράτηση με διαδικασία ανάθεσης με συνοπτικό διαγωνισμό
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