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ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΙΓΓΛΑΔΩΝ
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ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα τεχνική έκθεση υποβάλλεται στα πλαίσια της μελέτης
« ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΙΓΓΛΑΔΩΝ

Δ.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ» του

Δήμου Κέρκυρας.
Με την παραπάνω

μελέτη προτείνονται επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους του

πολεοδομικού ιστού της Λευκίμμης.
Σκοπός των επεμβάσεων αυτών είναι να αναπλάσουν και να αναβαθμίσουν περιβαλλοντικά τις
περιοχές στις οποίες ευρίσκονται οι κοινόχρηστοι αυτοί χώροι.
Τα αποτελέσματα τα οποία αναμένονται από την κατασκευή του έργου είναι:



Η αναβάθμιση της αισθητικής του οικισμού, ριγγλαδες, αλυκές κλπ
Η βελτίωση της εικόνας του δημόσιου χώρου από πλευράς αισθητικής και καθαριότητας



Η βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων



Η ασφάλεια στην κίνηση των πεζών.



Η βελτίωση της λειτουργικότητας και προσβασιμότητας των κοινοχρήστων χώρων για την
διευκόλυνση των μετακινήσεων των δημοτών.

Αναλυτικότερα για την ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω
εργασίες:


Καθαίρεσης άοπλου σκυροδέματος πεζοδρόμιων – κοινοχρήστων χώρων



Γενική εκσκαφή για την διαμόρφωση της βάσης των πεζοδρομίων – κοινοχρήστων χώρων



Κατασκευή ρείθρων από οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15 και τοποθέτηση προχυτων
κρασπέδων σε υπάρχοντα και νέα πεζοδρόμια



Κατασκευή σωληνωτών με με σωλήνες PVC-U SDR-41 DN315 Φ60 – φρεατίων και Εσχάρες
καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, για την απορροή όμβριων υδάτων



Τοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων στην διαμόρφωση πεζοδρομίων – πλατείας



Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες η ακανόνιστες τύπου Σινιων.



Προμήθεια και τοποθέτηση παραδοσιακoy Φωτιστικoy σωμάτoς



Προμήθεια χυτοσιδηρών κολονακίων πεζοδρομίου τύπου pioni.



Προμήθεια και τοποθέτηση Παραδοσιακών καθιστικών από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού
ξύλου.

Οι κοινόχρηστοι χώροι- πεζοδρόμια στα οποία θα γίνουν οι παραπάνω εργασίες και ο τύπος
της αναβάθμισης αναφέρονται οι παρακάτω.


ΟΔΟΣ ΡΙΓΓΛΑΔΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΙΓΓΛΑΔΩΝ)


Χάραξη- Κατασκευή νέου πεζοδρομίου με κρασπεδορειθρα και πλακόστρωση με
ακανόνιστες χονδροπλακες τύπου Σινιων

.



Πλήρη

ανακατασκευή

πεζοδρομίου

με

τη

κατασκευή

κρασπεδορείθρων

πλακόστρωση του με ακανόνιστες φυσικές πλάκες τύπου Σινιων.

και

την

ης



ΟΔΟΣ 25

ΜΑΡΤΙΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΙΓΓΛΑΔΩΝ)



Πλήρη ανακατασκευή πεζοδρομίου με τη κατασκευή κρασπεδορείθρων και την πλακόστρωση
του με ακανόνιστες φυσικές πλάκες τύπου Σινιων.



ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΙΓΓΛΑΔΩΝ)



Πλήρη Ανάπλαση πλατείας αγίων πάντων και κατασκευή νέου πεζοδρομίου επι της 25 ης
Μαρτίου με την τοποθέτηση κρασπέδων από μάρμαρο και κατασκευή ρείθρων για την
απορροή όμβριων υδάτων και την πλακόστρωση των χώρων με Ορθογωνισμένες πλάκες
τύπου Σινιων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 30.645,16€ (Χωρις το ΦΠΑ)
προυπολολογιζομενου και του ΦΠΑ 24% το συνολικό κόστος φτάνει το ύψος των 38.000,00€
Για την κατασκευή του έργου αυτού έχει προβλεφτεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό του Δημου
από πιστώσεις ΣΑΤΑ, για το τρεχον έτος με κωδικο ΚΑ:30.7324.005 υψους 38.000,00€.
Η δημοπράτηση, ανάθεση και κατασκευή του έργου θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τον
Ν.4412/2016
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