
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Μελέτη: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ 

∆ΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟΥΠ: 1.400.000,00 Ευρώ 
 

Η παρούσα µελέτη αφορά  την αποκατάσταση των ζηµιών σε κοινωφελή δίκτυα όπως 
δηµοτικοί οδοί, δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροφωτισµού  από τον σεισµό της 17-11-2015, στις 
τοπικές κοινότητες του ∆ήµου µας. Οι Τ.Κ. είναι : Αθάνι, ∆ραγάνος ,Κοµηλιό, Χορτάτα, Μανάσι, 
Νικολής, Άγιος Πέτρος, Εξάνθεια, Άγιος Ηλίας, Καλαµίτσι, Ράχη, Μαραντοχώρι, Σύβρος, 
Βουρνικάς, Βασιλική, Καρυά και Εγκλουβή.  Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν περιλαµβάνουν την 
αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης κατάντη των δηµοτικών οδών για την αποκατάσταση του 
αρχικού τους πλάτους και για την  ασφάλεια της  διέλευσης τους και τοίχων  ανάντη που κρίνεται 
αναγκαίο να υλοποιηθούν για λόγους  ασφάλειας.  

Τα τοιχία που θα κατασκευαστούν θα είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20 και από 
αργολιθοδοµή µε την αντίστοιχη στατική επίλυση οπλισµένων  τοίχων και τοίχων βαρύτητας και θα 
είναι:  

Στην Τ.Κ.  Αθανίου τριάνταένα (31) τεµάχια.  
Στην Τ.Κ.  ∆ραγάνου οκτώ  (08) τεµάχια, για τον οικισµό Πανοχωρίου δύο  (02) τεµάχια (το 

ένα  προς υδραγωγείο) και για τον Ι.Ν. Υπαπαντής τρία (03) τεµάχια   
Στην Τ.Κ.  Κοµηλιού  δύο (02) τεµάχια. 
Στην Τ.Κ.  Χορτάτων δύο (02) τεµάχια και θα επιστρωθεί δρόµος µε σκυρόδεµα ποιότητας 

C16/20  πάχους 0,12µ. σε µήκος 190µ. µε µέσο πλάτος 4µέτρων µε δοµικό πλέγµα τύπου Τ131  
Στην Τ.Κ.  Μανάσι  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν  συνολικά θα είναι σε αριθµό τέσσερα 

(04) τεµάχια. 
Στην Τ.Κ.  Νικολής  έξι (06) τεµάχια καθώς και το πλακόστρωτο της πλατείας. 
Στην Τ.Κ.  Άγιος Πέτρος  τρία (03) τεµάχια και θα αποκατασταθούν  οι  δρόµοι στην 

περιοχή «Πατρικάτα» και πλησίον του Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων . 
Στην Τ.Κ.  Εξάνθειας  πέντε (05) τεµάχια. 
Στην Τ.Κ.  Άγιος Ηλίας   τρία (03) τεµάχια,  θα επιστρωθούν δύο ∆ηµοτικοί οδοί µε 

σκυρόδεµα ποιότητας C16/20  πάχους 0,12µ. µε δοµικό πλέγµα τύπου Τ131, ενώ θα 
κατασκευαστεί και σωληνωτό διαµέτρου Φ400 µε φρεάτια υδροσυλλογής και εσχάρες. 

Στην Τ.Κ.  Καλαµίτσι  δύο (02) τεµάχια και θα ασφαλτοστρωθεί δηµοτική οδός και 
κοινόχρηστος χώρος. 

Στην Τ.Κ.  Ράχης  θα υλοποιηθεί ασφαλτόστρωση και τάφρος οµβρίων 
Στην Τ.Κ.  Μαραντοχωρίου  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν  συνολικά θα είναι σε αριθµό 

τέσσερα  (04) τεµάχια. 
Στην Τ.Κ.  Σύβρου  τέσσερα  (04) τεµάχια. 
Στην Τ.Κ.  Βουρνικάς δύο (02) τεµάχια. 
Στην Τ.Κ.  Βασιλικής έξι (06) τεµάχια. 
Στην Τ.Κ.  Καρυάς δύο (02) τεµάχια και  
Στην Τ.Κ.  Εγκλουβής τα τοιχία που θα κατασκευαστούν  συνολικά θα είναι σε αριθµό πέντε 

(05) τεµάχια. 
Οι  θέσεις των παραπάνω τοιχίων φαίνονται στις επισυναπτόµενες  επιµέρους 

οριζοντιογραφίες των  οικισµών (χάρτες Google). 
 
Στην Τ.Κ.  Αγίου Πέτρου  θα υλοποιηθεί τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης µήκους 490 µέτρων 

διαµέτρου Φ110, 16 ατµοσφαιρών από πολυαιθυλένιο  µε δύο  φρεάτια σύνδεσης του νέου 
αγωγού µε τον υφιστάµενο,  µε ένα φρεάτιο διακλάδωσης και ένα  φρεάτιο  τοποθέτησης βαλβίδας 
εισαγωγής – εξαγωγής αέρα (εξαεριστικό).   Ακόµη θα τοποθετηθεί  αγωγός ύδρευσης µήκους 600 
µέτρων διαµέτρου Φ75, 16 ατµοσφαιρών από πολυαιθυλένιο  µε επτά  φρεάτια όπου τα τρία είναι  
σύνδεσεων, τα άλλα τρία είναι διακλαδώσεων και ένα εξαεριστικό. Ακόµη  θα τοποθετηθούν 75  
φρεάτια παροχής ύδρευσης που θα είναι προκατασκευαµένα και ο αγωγός της σύνδεσης θα είναι 
διαµέτρου DN 32 mm , ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm.     

      



Επίσης η παρούσα µελέτη περιλαµβάνει την αποκατάσταση τµηµάτων των δρόµων, που 
εφάπτονται στα τοιχία που θα κατασκευαστούν. Η αποκατάσταση θα υλοποιηθεί µε σκυρόδεµα 
ποιότητας C16/20, πάχους 0,12 µέτρων,  όπου το κατάστρωµα της υφιστάµενης οδού είναι από 
σκυρόδεµα. Όπου το κατάστρωµα είναι από ασφαλτοσκυρόδεµα θα αποκατασταθεί από 
ασφαλτοσκυρόδεµα µέσου πάχους πέντε (05) εκατοστών  και όπου είναι µε πλάκες ακανόνιστες 
θα αποκατασταθεί µε πετρόπλακες ακανόνιστες µέσου πάχους πέντε (05) εκατοστών  µε υπόβαση 
από σκυρόδεµα ποιότητας C16/20 πάχους 0,12 µέτρων οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα τύπουΤ131.  

Για  τις άµεσες ανάγκες του ηλεκτροφωτισµού των Τοπικών Κοινοτήτων µε την παρούσα 
µελέτη θα προµηθευτεί απολογιστικά ο ∆ήµος µας φωτιστικά σώµατα µε βραχίονα (φωτιστικά 
µπράτσα) που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάµενα που έχουν πρόβληµα από  τους κεραυνούς. 
Συγκεκριµένα θα είναι 300 τεµάχια φωτιστικών σωµάτων 70watt ατµών  Νατρίου µε ενδεικτική τιµή 
40€/τεµάχιο χωρίς Ε.Ο. 18% και Φ.Π.Α., 30 τεµάχια  φωτιστικών σωµάτων 150 watt ατµών 
Νατρίου µε ενδεικτική τιµή 75€/τεµάχιο χωρίς Ε.Ο. 18% και Φ.Π.Α.   και    30 τεµάχια  φωτιστικών 
σωµάτων 250 watt ατµών Νατρίου µε ενδεικτική τιµή 80€/τεµάχιο χωρίς Ε.Ο. 18% και Φ.Π.Α.,  και 
όλα τα παραπάνω χωρίς τους λαµπτήρες. Η επιλογή θα γίνει σε συνεννόηση µε το Τµήµα 
Ηλεκτροφωτισµού και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Το συνολικό ποσό στα  
απολογιστικά αναδόχου θα είναι 19.647,00€ µε Ε.Ο 18%  χωρίς Φ.Π.Α. και 24.165,81 € µε Φ.Π.Α. 

 
Για την ανάγκη παρουσίας αρχαιολόγων επι τόπου του έργου κατά την εκτέλεση 

των εργασιών καθαιρέσεων και εκσκαφών  σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες θα διατεθεί το 
συνολικό ποσό των 30.750,00€ (απολογιστικά φορέα)  

 
      
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 1.138.211,38 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 1.400.000,00€ 

και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΕΠ022 
 

 
 

 

Εισηγούµαι 

1. την έγκριση της παραπάνω µελέτης καθώς και των τευχών δηµοπράτησης 

2. τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου µε δηµοπράτηση, τους όρους 

της οποίας θα καθορίσει µε απόφασή της η Ο.Ε. 

 

                                                                                            Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

 

                                                                                        Κων/νος Σέρβος  

                                                                                  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 


