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Τεκυηοίωση m e σκοπιυότπτσε του έονου
Η παρούσα μελέτη αφορά επισκευές ρηγματώσεων και λακκουβών οδοστρωμάτων σε διάφορες οδούς του Δήμου 
Αγίας Παρασκευής. Η επισκευή των επικίνδυνων για ατύχημα φθαρμένων οδοστρωμάτων, θα πραγματοποιείται 
εντός δύο (2 ) ημερών από την έγγραφη πρόσκληση της Υπηρεσίας.

Η συντήρηση των οδών είναι αρμοδιότητα του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 75 /  I /  α) /  7 του Ν.3463 /  2006 (ΦΕΚ 
114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το Τμήμα Εργων Υποδομής σε εφαρμογή του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2015-2019.
Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά οδοί που μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της μελέτης χρήζουν τμηματικών - 
τοπικών επισκευών είναι: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ,
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΚΑΝΑΡΗ, ΚΑΒΑΦΗ, ΑΘ ΔΙΑΚΟΥ, ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΒΕΤΙΑΣ, ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ, 
Δ.ΡΑΛΛΗ, ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΠΑΡΤΗΣ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΓΡΑΒΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΣ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ. ΛΗΜΝΟΥ, ΨΑΡΡΩΝ, 
ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ

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.
Υπάρχων εξοπλισμός, προστατευτικά κάγκελα κλπ θα φωτογραφίζονται και θα καταγράφονται αναλυτικά. Στη 
συνέχεια και πριν την έναρξη των εργασιών, θα αφαιρούνται προσεκτικά, και εαν μεν 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 θα εκτελεστούν σύμφωνα με το αναλυτικό τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.

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 κρίοη της Υπηρεσίας θα εκτελείται εξυγίανση με κατασκευή 

υπόβασης οδοστρωσίας με κατάλλημη συμπύκνωση.

Ασφαλτική προεπάλλειψη.

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους όπου απαιτείται.

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

Με τις τιμές της παρούσας μελέτης θα αποζημειώνονται οι επισκευές λακουβών των ασφαλτοταπήτων σε περίμετρο 
έως 0.20 μ. έξω απο κάθε λακούβα καθώς επίσης οι επισκευές ρηγματωμένων ασφαλτοταπήτων σε περίμετρο έως 
0,20 μ. έξω απο κάθε ρηγματωμένη επιφάνεια, με σκοπό την έδραση του νέου ασφαλτοτάπητα σε υγιές 
υπόστρωμα. Οι αποκαταστάσεις θα κατασκευάζονται σε ορθσγωνική επιφάνεια.

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

Πριν την έναρξη των εργασιών με μέρυμνα του αναδόχου θα καταρτίζεται πίνακας εργασιών ανά οδό με σαφή 
περιγραφή και διαστασιολόγηση των επεμβάσεων , ο οποίος θα προεγκρίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία.

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 225.806,45 € πλέον ΦΠΑ 24%
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54.193,55 €, ήτοι συνολικά 280.000,00 €, θα χρηματοδοτηθεί με 10.000,00 € από ΣΑΤΑ 2018 και 270.000,00 
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 2019 βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2018, με κωδικό Κ.Α. 
30.7333.43, με τον τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 6 / 5 / 2 0 1 8  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 6 / 5 / 2 0 1 8

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε /Δ’

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ 

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./Α'
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