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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

 

Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά εξγαζίεο πνπ πξόθεηηαη λα γίλνπλ γηα ηελ θάιπςε δξάζεσλ 

ππξνπξνζηαζίαο ηεο Γ.Δ. ΛΙΒΑΓΙΟΤ όπσο ηε ζπληήξεζε αληηππξηθώλ δσλώλ ζε αγξνηηθνύο – 

θηελνηξνθηθνύο – δαζηθνύο δξόκνπο ηεο Γ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνύλ από ηηο ππξθαγηέο θαη 

λα είλαη εθηθηή ε πξόζβαζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ, γηα ηελ αληηππξηθή πεξίνδν ηνπ έηνπο 

2018. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη λα γίλεη ηζνπέδσζε - δηακόξθσζε κε δηακνξθσηήξα γαηώλ ή κε 

νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν κεράλεκα έξγνπ ηνπ νδνζηξώκαηνο ησλ νδώλ, θαζαξηζκόο θαη 

δηακόξθσζε ησλ ηάθξσλ ζε ζεκεία πνπ είλαη θαηεζηξακκέλα ή πνπ ρξήδνπλ θαζαξηζκό ή όπνπ 

απαηηεζεί θαζώο θαη ν θαζαξηζκόο ησλ ηερληθώλ ησλ νρεηώλ.  

Θα δηακνξθσζνύλ νη θιίζεηο πξνο ηελ ηάθξν ησλ νδώλ όπνπ απηέο ππάξρνπλ. Η εξγαζία ζα 

εθηειείηαη  ώζηε λα αμηνπνηείηαη ην ππάξρνλ αδξαλέο πιηθό θαη ζα απνκαθξύλνληαη  ηα πιενλάδνληα 

πξντόληα. 

Σα ζεκεία πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη ζπληεξήζεηο θαη νη επηζθεπέο ζα ππνδεηρζνύλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα Γ.. ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηεο Γ.Δ ΛΙΒΑΓΙΟΤ. 

Η πξόνδνο ησλ εξγαζηώλ ζα παξαθνινπζείηαη από ηνλ εθάζηνηε Πξόεδξν ηεο Γεκνηηθήο ή 

Σνπηθήο Κνηλόηεηαο ή ηνλ νξηζκέλν εθπξόζσπό ηνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.  

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ ηήξεζε εκεξνινγίνπ ζην 

νπνίν ζα εγγξάθεηαη θαζεκεξηλώο ν ηόπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, ην είδνο θαη ην κήθνο απηώλ 

θαζώο επίζεο θαη ν ηύπνο ησλ κεραλεκάησλ– νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζα 

ζπλππνγξάθεηαη από ηνλ εθάζηνηε Πξόεδξν ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλόηεηαο 

 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ιζνπέδσζε – δηακόξθσζε νδνύ: 70,00 επξώ ην ρηιηόκεηξν ζπλ Φ.Π.Α. 24%. 

Καζαξηζκόο – δηακόξθσζε νδνύ κε  θαζαξηζκό –δηακόξθσζε ηάθξνπ: 85,00 επξώ ην 

ρηιηόκεηξν ζπλ Φ.Π.Α. 24%. 

 

 

 

 

 





 

ΣΟΠ.ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ.  ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ ΧΡΗΜ/ΣΗΗ ΧΙΛΙΟΜΕΣΡΑ ΣΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΛΙΒΑΔΙ Ιςοπζδωςη – διαμόρφωςη οδοφ  4500 7,00 70,00 € 490,00 € 

  Καθαριςμόσ – διαμόρφωςη οδοφ με τάφρουσ   25,00 85,00 € 2.125,00 € 

ΔΟΛΙΧΗ Ιςοπζδωςη – διαμόρφωςη οδοφ    4,50 70,00 € 315,00 € 

  Καθαριςμόσ – διαμόρφωςη οδοφ με τάφρουσ   8,00 85,00 € 680,00 € 

    ΤΝΟΛΑ 44,50   3.610,00 € 

    ΦΠΑ 24%     866,40 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     4.476,40 € 

 

 

      

 

Με ενηολή       Ο ςνηάξαρ 

Ο Ανηιδήμαπσορ  

 

  

                    Γιονύζιορ Μπαλούκαρ 

 

 

     Ηωάννηρ Μήζιορ 




