
 

 

 

 
Ζργο : "Αποκατάςταςη του εςωτερικοφ 
οδικοφ δικτφου ςτισ Σοπικζσ Κοινότητεσ 
του Δήμου Νάουςασ"  

 
 
ΚΑΕ: 02.64.7333.001 

ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ Προχπολογιςμόσ: 800.000 € 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ C.P.V.: 45233140-2, Οδικά ζργα 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ Αρ. μελζτθσ: 13/2021 

 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  

 Με το παρόν ζργο προβλζπεται  θ αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ ςε υφιςτάμενα οδικά 
τμιματα εντόσ του εγκεκριμζνου ςχεδίου των Τοπικϊν Κοινοτιτων του Διμου Νάουςασ και ςυγκεκριμζνα 
ςτισ Τ.Κ. Επιςκοπισ, Κοπανοφ και Χαρίεςςασ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ανκεμίων, Αγγελοχωρίου, 
Αρχαγγζλου και Πολυπλατάνου τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ειρθνοφπολθσ, Γιαννακοχωρίου και Στενθμάχου 
τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Νάουςασ. Οι ςυγκεκριμζνοι δρόμοι, όπωσ φαίνονται ςτα ςυνθμμζνα 
αποςπάςματα χάρτθ των διανομϊν, κατατάςςονται λειτουργικά, κατά ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ, ςτθν κατθγορία ΔV, 
διότι πρόκειται για οδικά τμιματα εντόσ ςχεδίου (αςτικζσ περιοχζσ), ςτισ οποίεσ κατά προτεραιότθτα 
εξυπθρετοφνται ςκοποί άμεςθσ πρόςβαςθσ (προςπζλαςθσ) ςε ιδιοκτθςίεσ. 
 Σκοπόσ του ζργου είναι θ επιςκευι του οδοςτρϊματοσ τθσ κάκε οδοφ, προκειμζνου να είναι 
αςφαλισ θ λειτουργία τθσ. Πρόκειται να γίνουν επεμβάςεισ ςε ςθμεία και οδοφσ, όπου ζχουν διαπιςτωκεί 
ιδθ ςθμαντικά προβλιματα. 
 Οι εργαςίεσ που κα απαιτθκοφν για κάκε οδό είναι : 
 T.K. Επιςκοπισ, Κοπανοφ, Χαρίεςςασ, Αγγελοχωρίου, Πολυπλατάνου, Αρχαγγζλου, Στενθμάχου: 

 Εκςκαφι – κακαριςμόσ ςτα πρανι του δρόμου για απομάκρυνςθ τθσ φυτικισ γθσ, 

 Τομι αςφαλτοςκυροδζματοσ, 

 Αποξιλωςθ αςφαλτοτάπθτα (ςτισ διαςταυρϊςεισ τθσ οδοφ με άλλεσ οδοφσ), 

 Απόξεςθ του αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ ςε βάκοσ ζωσ 6 cm,  

 Προςαρμογι των υφιςτάμενων φρεατίων ςτθ νζα ςτάκμθ του οδοςτρϊματοσ,  

 Τοποκζτθςθ αςφαλτικισ ςυγκολλθτικι επάλειψθσ,  

 Καταςκευι ιςοπεδωτικισ ςτρϊςθσ μεταβλθτοφ πάχουσ (προκειμζνου να δοκοφν οι 

απαραίτθτεσ κλίςεισ τθσ οδοφ),  

 Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 5,0 cm.  

 

 Τ.Κ. Γιαννακοχωρίου : 

 Εκςκαφι φυτικισ γθσ για διαπλάτυνςθ του οδοςτρϊματοσ, 

 Καταςκευι υπόβαςθσ και βάςθσ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ,  

 Αςφαλτικι προεπάλειψθ,  

 Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 5,0 cm. 

 

Η διάκεςθ των αποβλιτων κα γίνει μζςω Συλλογικοφ Συςτιματοσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΣΣΕΔ) 

και θ πλθρωμι του κα γίνει απολογιςτικά. Τόςο θ κατάλλθλθ φυτικι γθ που κα προκφψει από τισ 

εκςκαφζσ, όςο και τα κατάλλθλα προϊόντα από το φρεηάριςμα του αςφαλτοτάπθτα κα χρθςιμοποιθκεί ςε 

παρόμοιεσ εργαςίεσ ςτισ οικίεσ κοινότθτεσ (πλιρωςθ νθςίδων με φυτικι, επιδιόρκωςθ αγροτικϊν δρόμων 

κλπ).   



Ο προχπολογιςμόσ του ζργου μαηί με ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, πρόβλεψθ απολογιςτικϊν, 

πρόβλεψθ ανακεϊρθςθσ και ΦΠΑ 24% ανζρχεται ςτο ποςό των 800.000 € και κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ςυμπλθρωκεί μζχρι ςιμερα. 

Νάουςα, 16-08-2021 
Ο αναπλ. Προϊςτάμενοσ του 

Τμιματοσ Μελετϊν & Διενζργειασ 
Διαγωνιςμϊν 

 
 

Κυράνοσ Θωμάσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ  

Ο Διευκυντισ Τ.Υ.Δ.Ν. 
 

 
 

 
Κυριακίδθσ Παφλοσ 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ  
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