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1. ΣΕΦΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
 

 Η παρούςα μελϋτη, προώπολογιςμού 74.000,00€ ςυμπεριλαμβανομϋνων απροβλϋπτων 15%, ΓΕ & ΟΕ 

18% και Φ.Π.Α. 24%, αφορϊ ςτισ εργαςύεσ για την ςυντόρηςη και αποκατϊςταςη τμημϊτων του οδικού 

δικτύου του Δόμου Η.Π. Νϊουςασ.  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούςα μελϋτη ςυντϊςςεται από τη Διεύθυνςη Τεχνικών Υπηρεςιών του Δόμου Η.Π. Νϊουςασ 

προκειμϋνου να πραγματοποιηθούν εργαςύεσ επιςκευόσ και αποκατϊςταςησ τμημϊτων του οδικού 

δικτύου (αςφαλτοςτρωμϋνων ό τςιμεντοςτρωμϋνων,) ςε διϊφορα ςημεύα, με ςκοπό την επαναφορϊ 

τουσ ςτην πρότερη κατϊςταςη, μετϊ από φθορϋσ που προκλόθηκαν εύτε λόγω παλαιότητασ του 

οδοςτρώματοσ, εύτε από ϊλλη αιτύα(βροχοπτώςεισ, χιονοπτώςεισ, παγωνιϊ, εκςκαφό δικτύων ΟΚΩ) , 

εντόσ των ορύων του Δόμου Η.Π.Νϊουςασ και εντόσ τησ αρμοδιότητασ ευθύνησ ςυντόρηςησ οδών . 

Οι θϋςεισ των τομών θα υποδειχθούν από την Τεχνικό Υπηρεςύα και οι αποκαταςτϊςεισ θα 

γύνονται κατϊ προτεραιότητα ό κατόπιν αξιολόγηςησ από την υπηρεςύα ςε περύπτωςη ϋκτακτησ 

ανϊγκησ. Οι τομϋσ των οδοςτρωμϊτων που θα αποκαταςταθούν, βρύςκονται διϊςπαρτεσ ςε όλεσ τισ 

Δημοτικϋσ Ενότητεσ του Δόμου Νϊουςασ (Δ.Ε Νϊουςασ, Δ.Ε. Ανθεμύων, Δ.Ε. Ειρηνούπολησ) και ςτο 

λοιπό δημοτικό οδικό δύκτυο. Η μελϋτη αφορϊ ςε ϋργα ςυντόρηςησ  οδοποιώασ, που θα προκύψουν 

κατϊ τη διϊρκεια  ενόσ ϋτουσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ του ϋργου. 

Το τιμολόγιο μελϋτησ περιλαμβϊνει εργαςύεσ που απαιτούνται για την αντιμετώπιςη ςυνόθων 

προβλημϊτων ςυντόρηςησ και αποκατϊςταςησ  οδοποιώασ. 

Το ϋργο θεωρεύται ϋργο ςυντόρηςησ και  δεν βαςύζεται ςε ςχϋδια και λοιπϊ προμετρητικϊ ςτοιχεύα. 
 

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Οι προσ εκτϋλεςη εργαςύεσ (cpv: 45233141-9 Εργαςύεσ ςυντόρηςησ οδών), για την ανακαταςκευό 

του οδοςτρώματοσ, ςυνύςτανται αναλυτικϊ ςτισ εξόσ ενϋργειεσ: 

Οι εργαςύεσ που θα λϊβουν χώρα κατϊ την επιςκευό μεμονωμϋνων φθορών και λακουβών, 

περιλαμβϊνουν ςυνοπτικϊ την εκςκαφό λϊκκων ςε ςχόμα ορθογώνιο και κατακόρυφεσ παρειϋσ, την 

προεπϊλειψη του πυθμϋνα και των παρειών δι' αςφαλτικού διαλύματοσ ΜΕ, τη διϊςτρωςη του 

αςφαλτομύγματοσ και όλεσ τισ απαραύτητεσ εργαςύεσ για την ϋντεχνη καταςκευό του, καθώσ και την 

εξυγύανςη τησ βϊςησ με θραυςτό υλικό λατομεύου, όπου απαιτηθεύ και κριθεύ αναγκαύο από την 

επύβλεψη τησ υπηρεςύασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι βαςικότερεσ εργαςύεσ που προβλϋπονται εύναι 

ενδεικτικϊ: 

1. Τομό οδοςτρώματοσ με αςφαλτοκόπτη, για την καλύτερη οριοθϋτηςη τησ εκϊςτοτε τεχνικόσ 

αποκατϊςταςησ. 

2. Καθαύρεςη οριςμϋνων ςκυροδεμϊτων, για την απομϊκρυνςη από το ρεύθρο των παρϊνομα 

καταςκευαςμϋνων ραμπών ειςόδου ςε χώρουσ ςτϊθμευςησ και οι οπούεσ δυςχεραύνουν την 

διϊςτρωςη των αςφαλτικών ςτρώςεων καθώσ και την ομαλό ροό των όμβριων υδϊτων επύ του 

ρεύθρου. 

3. Αποξόλωςη αςφαλτοταπότων και ςτρώςεων οδοςτρωςύασ ςταθεροποιημϋνων με τςιμϋντο 

εντόσ του ορύου των γενικών εκςκαφών. 

4. Απόξεςη αςφαλτικού οδοςτρώματοσ  ςε βϊθοσ 4,6 ό 8 εκ., όπου απαιτηθεύ. 

5. Εξυγύανςη υπόβαςησ-βϊςησ και αποκατϊςταςη με θραυςτό υλικό λατομεύου. 
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6. Καταςκευό αςφαλτικόσ ςτρώςεωσ κυκλοφορύασ αςτικόσ οδού επύ υπϊρχοντοσ αςφαλτικού 

τϊπητα ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ 50 mm, αςτικών οδών. 

7. Ανύψωςη ό καταβιβαςμόσ φρεατύων δικτύων Ο.Κ.Ω. 

     Επύςησ υπϊρχει πρόβλεψη ϊρθρων για εργαςύεσ : 

1. καταςκευόσ ρεύθρων και τϊφρων με ϊοπλο ςκυρόδεμα C12/15, 

2. προμόθεια και τοποθϋτηςη χαλύβδινου δομικού πλϋγματοσ Β500C για τη βϋλτιςτη ςτόριξη του 

εδϊφουσ  

3. τοποθϋτηςη οδοςτρωςύασ μεταβλητού πϊχουσ από θραυςτϊ αδρανό υλικϊ ςταθεροποιουμϋνου 

τύπου, πριν την αςφαλτικό ςτρώςη κυκλοφορύασ αςτικόσ οδού, όπου παρατηρηθούν καθιζόςεισ ςτο 

οδόςτρωμα. 

4. Για επιδιόρθωςη μικρών λακουβών ό για ϋκτατεσ ανϊγκεσ, εύναι δυνατό  η χρόςη ψυχρού 

αςφαλτομύγματοσ. 

                Οι εργαςύεσ που θα εκτελεςτούν για την αποκατϊςταςη οδικού δικτύου και αφορούν ςτη 

ςυντόρηςη του, προκειμϋνου να εύναι πλόρωσ λειτουργικό, εύναι κυρύωσ εργαςύεσ οδοποιύασ 

(ςυντόρηςη και επιςκευό). Προβλϋπεται επύςησ να εκτελεςτούν οικοδομικϋσ εργαςύεσ                                                  

(χωματουργικϊ, οικοδομικϊ κλπ) ςε ποςοςτό μικρότερο του 10% τησ ςυνολικόσ δαπϊνησ εργαςιών. 
 

Σύμφωνα με την παρ. 7ι του ϊρθρου 53 του Ν.4412/2016 : « ...ςτην περύπτωςη εφαρμογόσ 

του ϊρθρου 125, για ϋργα που η προμϋτρηςη των εργαςιών εύναι δύςκολη ό αδύνατη, όπωσ ιδύωσ ϋργα 

ςυντηρόςεων, επιςκευών, βελτιώςεων, ανακαινύςεων, αναςτηλώςεων, ϊρςησ καταπτώςεων και 

για ύψοσ προώπολογιςμού ϋωσ εξόντα χιλιϊδεσ (60.000) ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α., μπορεύ ο προώπολογιςμόσ 

να μην περιλαμβϊνει ποςότητεσ των επιμϋρουσ εργαςιών, αλλϊ μόνο την κατ’ εκτύμηςη δαπϊνη του 

ςυνόλου κϊθε ομϊδασ ομοειδών εργαςιών και το γενικό ςύνολο.». Επειδό λόγω τησ φύςησ των 

εργαςιών  τησ ςυντόρηςησ τμημϊτων οδοποώιασ η ακριβόσ προμϋτρηςη εύναι δύςκολη και το 

ςυνολικό κόςτοσ των εργαςιών του παρόντοσ ϋργου δεν υπερβαύνει τισ 60.000,00€ (χωρύσ ΦΠΑ), ο 

προώπολογιςμόσ ςυντϊςςεται χωρύσ ποςότητεσ ςτισ επύ μϋρουσ εργαςύεσ και περιλαμβϊνει μόνο την 

κατ΄ εκτύμηςη δαπϊνη του ςυνόλου κϊθε ομϊδασ ομοειδών εργαςιών και το γενικό ςύνολο.   

Οι εργαςύεσ, θα ιεραρχούνται και θα υποδεικνύονται ϋγκαιρα ςτον ανϊδοχο από την Διευθύνουςα 

Υπηρεςύα, ϋπειτα από ϋγγραφη εντολό  , ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ ςυντόρηςησ που θα προκύψουν ςτο 

δύκτυο οδοποιύασ ευθύνησ του Δόμου Η.Π. Νϊουςασ κατϊ την διϊρκεια του ϋτουσ. Η εντολό αυτό 

μπορεύ να εύναι και προφορικό, η οπούα όμωσ θα αναγρϊφεται ςτο ημερολόγιο του ϋργου και θα 

αφορϊ το κϊθε ϋνα τμόμα χωριςτϊ με χρόνο αποπερϊτωςησ από τον ανϊδοχο 15 (δεκαπϋντε) ημερών 

από την ημερομηνύα εντολόσ.         Εύναι επύςησ δυνατόν με απόφαςη τησ Διευθύνουςασ Υπηρεςύασ να 

ςυμπεριληφθεύ ςτο αντικεύμενο του ϋργου και κϊθε ϊλλη ςχετικό, με την επιςκευό και ςυντόρηςη του 

οδικού δικτύου  του Δόμου εργαςύα, η οπούα θα κριθεύ αναγκαύα για λόγουσ αςφϊλειασ ό/και 

λειτουργικότητασ. 

Οι ςυνεννοόςεισ με την Τροχαύα για την ρύθμιςη τησ κυκλοφορύασ, η εργοταξιακό ςόμανςη, οι 

περιφρϊξεισ των ςκαμμϊτων, οι ςημϊνςεισ με προειδοποιητικϋσ πινακύδεσ, αναλϊμποντεσ φανούσ 

επιςόμανςησ κινδύνου, εύναι αποκλειςτικόσ αρμοδιότητασ του αναδόχου. Ο ανϊδοχοσ ϋχει όλη την 

ευθύνη για την ςωςτό κυκλοφοριακό ρύθμιςη και την λόψη μϋτρων αςφαλεύασ καθ' όλη την διϊρκεια 

των εργαςιών αποκατϊςταςησ των τμημϊτων οδοςτρώματοσ. 

    Ο προώπολογιςμόσ για το ϋργο αυτό ανϋρχεται ςτο ποςό των 59677,42  ευρώ πλϋον Φ.Π.Α. 24% 

(14322,58 ευρώ), ότοι η ςυνολικό δαπϊνη θα ανϋλθει ςτο ποςό των 74.000,00 ευρώ. Η ςχετικό 

πύςτωςη ϋχει εγγραφεύ ςτον προώπολογιςμό ϋτουσ 2020 με Κ.Α.Ε. 02.30.7333.031 και θα 

χρηματοδοτηθεύ από την ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (Πρώην ΣΑΤΑ). 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art125
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Βϊςει του εγγρϊφου με αριθμ. πρωτ.  οικ.100357/19-2-2016 τησ Διεύθυνςησ Περιβαλλοντικόσ 

Αδειοδότηςησ , τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Περιβαλλοντικόσ Πολιτικόσ , του Υπουργεύου Περιβϊλλοντοσ 

και Ενϋργειασ,  για το ςυγκεγκριμϋνο ϋργο, δεν απαιτεύται περιβαλλοντικό αδειοδότηςη. 

 Για τη διαχεύριςη των αποβλότων,  εκςκαφών, καταςκευών και κατεδαφύςεων (ΑΕΚΚ) ιςχύει η 

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010. (ΦΕΚ 1312/Β/2010). 

Επύςησ ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται πριν από την ϋναρξη των εργαςιών να μεριμνόςει για την ϋκδοςη 

όλων των απαιτούμενων από το Νόμο αδειών, εφόςον απαιτεύται. 

Το ϋργο θα καταςκευαςτεύ με επύβλεψη τησ Δ.Τ.Υ.Δ.Ν.,  ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 

4412/2016 (Κώδικασ Δημοςύων Έργων), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 
 

                                                                               Αύγουςτοσ 2020 

Ο ςυντϊξασ Η προώςταμϋνη Τμ. Μελ. & Διαγ. Ο Δ/ντησ Τ.Υ.Δ.Ν. 
 
 

  

Παπαςτόώκασ Α.Ιωϊννησ Τςιόγκα Ελϋνη Κυριακύδησ Παύλοσ 
Αγρ.Τοπογρϊφοσ  Μηχανικόσ Αγρ. Τοπ. Μηχανικόσ Πολιτικόσ Μηχανικόσ 

με Α΄ βο με Α΄ βο με Α΄ βο 

 
 


