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ΕΡΓΟ: 

    

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ»                       

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 1.-Εργασίες αποκατάστασης επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές 
λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του 
σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων στις 
γέφυρες Λιανοτοπίου και Μυροβλήτη  της Ε.Ο.12.Καστοριάς 
             2.-Εργασίες αποκατάστασης των πεζοδρομίων με εφαρμογή υδροβολής επιφανειών 
σκυροδέματος μέσης πίεσης (150 - 200 bar) για τον πλήρη καθαρισμό τους από σκόνη, 
εξανθήματα αλάτων, παλιές επιστρώσεις, επιφανειακούς ρύπους (αιθάλη, γκράφιτι), 
σαθρά υλικά κ.λ.π., προκειμένου να κατασκευασθούν νέες προστατευτικές επιστρώσεις με 
σκυρόδεμα C20/25 και xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C στις γέφυρες Λιανοτοπίου και 
Μυροβλήτη  της Ε.Ο.12.Καστοριάς 
             3.-Εργασίες αποκατάστασης ,ελαιοχρωματισμών και συμπλήρωσης   των σιδηρών 
κιγκλιδωματων , στις γέφυρες Λιανοτοπίου και Μυροβλήτη της Ε.Ο.12.  και Ξηροποτάμου 
της Ε.Ο.11  Καστοριάς. 

    Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

 Ο  Ν.4412/2016«Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων ,Προμηθειών  και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις   Οδηγίες   2014/24/ΕΕ και   2014/25/ΕΕ). 

 Διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

   Η μελέτη  συντάχθηκε  από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Εργων  της  Δ/νσης Τεχνικών  

Εργων  της Π.Ε. Καστοριάς  με χρήση των ισχυουσών εκδόσεων Ενιαίων Τιμολογίων. 

    Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 70.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε.-Ο.Ε. (18%)-των απροβλέπτων  (15%)€    και του Φ.Π.Α  

(24%) 

    Το έργο είναι ενταγμένο στο Π. Δ. Ε. (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο 

«ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 

2008ΕΠ04100000)   

Kαστορια      ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 

       Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ   

 

 

 

 

ΣΤΡΕΖΟΥ   ΖΩΗ 

Πολ.Μηχ/κός  Τ.Ε. 

Kαστορια     ΑΠΡΙΛΙΟΣ   2018      

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  Τ.Σ.Ε.       

 

       

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Πολ.Μηχανικός 

Kαστορια     ΜΑΪΟΣ   2018      

 

Εγκρίθηκε με την α.π. 93077/1092/23-5-

2018(ΑΔΑ :Ψ1ΒΠ7ΛΨ-Δ5Σ) 

Απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της 

Δ.Τ.Ε.-Π.Ε.Καστοριάς 
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