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Τεκυηοίωση me σκοπιιιότηταε του έονου
Η παρούσα μελέτη αφορά στην συντήρηση καθολικού ασφαλτοτάπητα σε οδούς του Δήμου Αγίας Παρασκευής οι οποίοι 
μετά από αυτοψία κρίθηκαννα χρήζουν καθολικής συντήρησης.
Η συντήρηση των οδών είναι αρμοδιότητα του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 7 5 / Ι / α ) / 7  του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114Α/8-6- 
2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το Τμήμα Εργων Υποδομής σε εφαρμογή του Ο.Ε.Υ. του Δήμου και του 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2015-2019.

Πεοινοαφή αντικειυένου

Καθιζήσεις πριν ή μετά το φρεζάρισμα θα εξυγιένονται με κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας.
Στις συναρμογές με παραμένοντες τάπητες το φρεζάρισμα θα γίνεται και κάθετα προς τον άξονα του δρόμου.
Τα φρεζαρίσματα γύρω από φρεάτια θα γίνονται επιμελημένα με χρήση μικρής φρέζας.
Κατά τη διάστρωση των ασφαλτικών τα φρεάτια υδροσυλλογής θα καλύπτονται με λαμαρίνες για να μην επιχώνονται και να 
παραμένουν καθαρά.
Απαραίτητη σε όλους τους δρόμους η κατασκευή καμπαρί.
Υπάρχων εξοπλισμός, προστατευτικά κάγκελα κλπ θα φωτογραφίζονται και θα καταγράφονται αναλυτικά. Στη συνέχεια και 
πριν την έναρξη των εργασιών, θα αφαιρούνται προσεκτικά, και εανμεν είχαν τοποθετηθεί νόμιμα, θα επανατοποθετούνται 
από τον Ανάδοχο, ειδάλως θα φορτώνονται από τον Ανάδοχο προσεκτικά και θα τα παραδίδονται στην αντίστοιχη υπηρεσία 
του Δήμου. Σε περίπτωση άρνησης από τον Ανάδοχο για την επανατοποθέτηση, ο Δήμος θα προβαίνει με κάθε πρόσφορο 
τρόπο σε επανατοποθέτηση εις βάρος και δια λογαριασμό του Αναδόχου.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος όπου απαιτείται.

Εκσκαφή -  Φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος

Μετά το πέρας του φρεζαρίσματος και όπου απαιτείται μετά από κρίση της Υπηρεσίας θα εκτελείται εξυγίανση με κατασκευή 

υπόβασης οδοστρωσίας με κατάλλημη συμπύκνωση.

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους όπου απαιτείται

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αντιολισθηρού τάπητα πάχους 0,04μ. με χρήση αντιολισθηρού

ασφαλτικού σκυροδέματος ή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού

Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων Ο.Κ.Ω.
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28η ς Ο ΚΤΩ ΒΡΙΟ Υ  
Π. Π. ΓΕΡΜ ΑΝΟΥ

Λ.Μ ΕΣΟ ΓΕΙΩΝ
ΗΠΕΙΡΟ Υ

αριθ. 73  κ νησίδα  
ΤΕΡΨ ΙΘ ΕΑΣ

ΣΙΦ Ν Ο Υ ΨΑΡΡΩΝ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ

ΣΚΡΑ ΓΑΡΥΤΤΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ

ΚΑΡΒΕΛΛΑ ΑΣΗΜ ΑΚΟ ΠΟ ΥΛΟ Υ ΤΡΩ Α Δ Ο Σ

Α ΧΕΡΩ Ν ΤΟ Σ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠ. ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΗΣ Λ.Μ ΕΣΟΓΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΓΑΡΥΤΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έγκαιρα, έντεχνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα προδιαγραφές (ΕΤΕΠ, ΠΕΤΕΠ κ,λ,π.) 

και τις εντολές της Υπηρεσίας. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας 

(CE κλπ) και πριν την ενσωμάτωση τους στο έργο, θα υποβάλλονται απαρέγκλιτα στους προβλεπόμενους εργαστηριακούς 

ελέγχους από πιστοποιημένα εργαστήρια και δείγματα τους θα υποβάλλονται προς έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Η κατά την μελέτη προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 806.048,39 € πλέον του ΦΠΑ 24%,

193.451,61 €, ήτοι συνολικά 999.500,00 €, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, του οικονομικού έτους 2018, με κωδικό

Κ.Α. 30.7333.44, και θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το ποσό των 10.000,00 € για το έτος 2018, από ΙΔΙΟΥΣ

ΠΟΡΟΥΣ με το ποσό των 989.500,00 € για το έτος 2019 , με τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 2018"

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 - 05 - 2018 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 - 05 - 2018

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./ θ'
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