ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (σε
συνέχεια π.κ 2013ΕΠ 00100014) ΥΠΟΕΡΓΟ:
Προληπτικές -προκατασταλτικές εργασίες
καθαρισμού - αποψίλωσης ερεισμάτων και πρανών
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Ηλείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ-ΠΕΡ/ ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που προβλέπεται να
εκτελεστούν , για την μόρφωση τάφρου η ερείσματος τριγωνικής διατομής , την
διάνοιξη τάφρων , τον καθαρισμό από βλάστηση θάμνων και δένδρων των
ερεισμάτων τάφρων και πρανών και την ισοπέδωση με διαμορφωτή επιφάνειας
καταστρώματος οδών
με η χωρίς οδόστρωμα του επαρχιακού οδικού δικτύου
Περ/κής Ενότητας Ηλείας.
Οι εργασίες θα γίνουν κατά προτεραιότητα στο πρωτεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο –
πάντοτε με εντολή της Δ/νουσας υπηρεσίας - με έμφαση στις στροφές όπου υπάρχει
βλάστηση και εμποδίζεται η ορατότητα, το κλάδεμα και η κοπή δένδρων που είτε
είναι επικίνδυνα να πέσουν είτε εμποδίζουν την υφιστάμενη σήμανση και ορατότητα
εν γένει.
Τέλος θα γίνεται καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων από χόρτα και θάμνους και
τέλος καθαρισμός ανάντη και κατάντη πρανών μέχρι υψομετρικής διαφοράς τριών
μέτρων από τη στάθμη των ερεισμάτων.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν με την παρούσα εργολαβία κρίνονται απολύτως
αναγκαίες , ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, προκειμένου η συγκοινωνία στους οδικούς
άξονες του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας να διεξάγεται απρόσκοπτα και με
ασφάλεια.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.500.000,00 €, ο δε Φ. Π. Α
εκ 24% βαρύνει τον κύριο του έργου.

ΗΛΕΓΧΘΗ
Πύργος 15 - 04 -2019
Ο Πρ/νος Τ Μ .Σ. Ε
Νικ. Μπούλιαρης
Τοπ. Μηχανικός με Ά΄ β

IOANNIS
THOMOPOULO
S

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Πύργος 15 - 04 -2019
Ο Δ/ντής Τ.Ε.Π.Ε.Ηλείας

Πύργος 15 - 04 -2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μιχάλης Καλογερόπουλος
Τοπ. Μηχανικός με Α΄ β

Ευγενία Βλάσση
Πολιτικός Μηχανικός
Ιωάννης Θωμόπουλος
Τοπ.. Μηχανικός Τ. Ε με Α΄ β
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