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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

   Π. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ                 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ                                             
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                          
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 

ΔΗΜΟΣ: 
 
ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
  

  ΥΔΡΑΣ 

 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ»  
  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 151.700.00€             
              (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

 

  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το έργο την αποκατάσταση της βατότητας τμήματος τσιμεντοστρωμένης οδού από το ξενοδοχείο MIRAMARE 
προς την χωματερή της Ύδρας.  
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 
      Πρόκειται για το τμήμα της τσιμεντοστρωμένης οδού πλάτους 4,00μ. που οδηγεί από πόλη της Ύδρας προς 
την χωματερή, και συγκεκριμένα από το ξενοδοχείο MIRAMARE προς τον Χ.Α.Δ.Α. και για μήκος 500,00μ. Επειδή 
η τσιμεντόστρωση στο συγκεκριμένο τμήμα έχει υποστεί μεγάλη φθορά, τα λάστιχα των τροχών των οχημάτων και 
ειδικότερα των απορριματοφόρων που κινούνται επ΄ αυτής καταστρέφονται, με αποτέλεσμα ο Δήμος Ύδρας να 
δαπανά μεγάλα ποσά για την επισκευή των. 
Για την αποκατάσταση, θα διαστρωθεί πάνω στην υπάρχουσα υποδομή σκυρόδεμα C16/20 πάχους 15cm, το 
οποίο θα οπλιστεί με δομικό πλέγμα Τ188. Επίσης θα γίνει ανύψωση υπάρχοντος φρεατίου αποχέτευσης μέχρι την 
στέψη της νέας τσιμεντόστρωσης. 
Επειδή ο δρόμος διέρχεται άνωθεν της κοίτης ρέματος το οποίο είναι μπαζωμένο, στην θέση αυτή η κοίτη θα 
διανοιχτεί και θα κατασκευαστεί κιβωτοειδής οχετός καθαρού ανοίγματος 2,00X2,00 μέτρων, και λοιπών στοιχείων 
και διαστάσεων σύμφωνα με τα συνημμένα κατασκευαστικά σχέδια. Μικρής κλίμακας τροποποιήσεις είναι δυνατόν 
να γίνουν κατά την κατασκευή, σύμφωνα με την  λεπτομερή αποτύπωση του ρέματος. Σε καμία περίπτωση όμως 
δεν μπορεί να μειωθεί η επιφάνεια του καθαρού ανοίγματος του αγωγού.  
Στην παρούσα μελέτη συμπεριλαμβάνεται και υδρολογική- υδραυλική έκθεση.   
Ο Δήμος Ύδρας οφείλει προ της δημοπράτησης αυτού του έργου να έχει εξασφαλίσει όσες εγκρίσεις και άδειες 
εκτέλεσης απαιτούνται να ληφθούν από τις αρμόδιες κατά τον Νόμο Δημόσιες Υπηρεσίες. 
 
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τα σχετικά διατάγματα για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων  (Ν. 4412/2016) 

                      

          ΠΕΙΡΑΙΑΣ  20 – 01 – 2017                                                         
                  Ο Συντάξας              
                      
 

   
   

        Μουστάκης Παναγιώτης   
       Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.        

 


		2018-09-13T08:52:14+0300




