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ΤΕ Χ ΝΙ ΚΗ ΕΚΘΕ ΣΗ 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Θερµαϊκού, προκειµένου να 

συµπεριλάβει τις εργασίες συντήρησης των οδοστρωµάτων του οδικού δικτύου του ∆ήµου 

Θερµαϊκού.  

Ειδικότερα η µελέτη αφορά : επουλώσεις λάκκων, σφραγίσεις ρωγµών και αποκατάσταση τοπικών 

καθιζήσεων που µπορεί να προήλθαν είτε από παρατεταµένη χρήση, είτε από κακοτεχνίες 

προηγουµένων επεµβάσεων (Ο.Κ.Ω.) και σκοπός της είναι η βελτίωση του οδοστρώµατος, η 

επιµήκυνση της ζωής του και η ασφαλής διεξαγωγή  της κυκλοφορίας. 

Οι θέσεις των υπό αποκατάσταση φθορών θα υποδεικνύονται από την Τεχνική Υπηρεσία του 

∆ήµου Θερµαϊκού και οι επεµβάσεις θα γίνονται κατά προτεραιότητα και έπειτα από αξιολόγηση 

της υπηρεσίας µε κύριο µέληµα την άµεση αποκατάσταση της οδική ασφάλειας.  

Οι προς αποκατάσταση τοµές και φθορές βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορα σηµεία του οδικού 

δικτύου του ∆ήµου Θερµαϊκού.  

Το έργο θεωρείται και έργο συντήρησης και η προµέτρηση των επιµέρους εργασιών έγινε µε 

εκτίµηση της υφιστάµενης αλλά και της προβλεπόµενης κατάστασης και δεν βασίζεται σε σχέδια 

και λοιπά προµετρητικά στοιχεία.   

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι προς εκτέλεση εργασίες για την αποκατάσταση του οδοστρώµατος σε όχι περιοριστικό βαθµό 

και κατά περίπτωση προσδιορίζονται ως εξής:  

Α) Εργασίες απόξεσης (φρεζάρισµα) του υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα και αποµάκρυνση των 

αποκοπτώµενων τµηµάτων, συµπλήρωση αν είναι απαραίτητο µε θραυστό αµµοχάλικο έως του 

επιθυµητού βάθους,  και αφού προηγηθεί η απαραίτητη ασφαλτική προεπάλειψη ή συγκολλητική 



επάλειψη, αποκατάσταση µε µία ή δυο στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέµατος µεταβλητού πάχους, 

ανάλογα µε το πάχος του παρακείµενου ασφαλτοτάπητα. 

Β) Σε περιπτώσεις στις οποίες θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, η αποκατάσταση κάποιων 

οπών µπορεί να γίνει άµεσα µε ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχους χωρίς να 

προηγηθεί απόξεση. 

Όποιες άλλες εργασίες προκύψουν θα ολοκληρωθούν σύµφωνα πάντα µε το τιµολόγιο µελέτης του 

έργου. 

Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως, η ανάγκη τοποθέτησης από τον ανάδοχο µε ευθύνη του και µε δαπάνες 

του επαρκούς εργοταξιακής σήµανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, προς αποφυγή 

τροχαίων ατυχηµάτων και προστασίας των εργαζοµένων και σύµφωνα µε την εγκύκλιο υπ' αριθ./ 

&ΙΠΑ&/οικ/502/1-07-2003 του ΠΕΧΩ&Ε (ΦΕΚ Β' /946/9-7-2003) σε συνδυασµό µε τα 

προβλεπόµενα στο τεύχος 7 των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του ΥΠΟ.ΜΕ.&Ι. αλλά και σύµφωνα µε τα άρθρα 9 

και 10 του Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3542/2007 και ισχύει 

σήµερα. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την έναρξη των εργασιών να µεριµνήσει για την έκδοση 

όλων των απαιτούµενων από το Νόµο αδειών. 

Το έργο κρίνεται απαραίτητο λόγω των εκτεταµένων φθορών που έχουν παρουσιαστεί και 

συνεχίζουν να παρουσιάζονται στο οδικό δίκτυο του ∆ήµου Θερµαϊκού τις οποίες αδυνατούν να 

επουλώσουν τα συνεργεία του ∆ήµου και οι οποίες αποτελούν κίνδυνο τόσο για τα οχήµατα όσο και 

για τους χρήστες τους. 

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν µε τις επί τόπου υποδείξεις του επιβλέποντα µηχανικού. 

∆ιευκρινήσεις θα υποδειχθούν στον ανάδοχο κατά την έναρξη  και την διάρκεια του έργου. 

Το έργο προϋπολογισµού 100.000,00 € (µε Φ.Π.Α 24%) χρηµατοδοτείται από Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

του ∆ήµου Θερµαϊκού µε Κ.Α. 02.30.7323.1036  και είναι εγγεγραµµένο στον Προϋπολογισµό και 

στο Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους 2022 και θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τον Ν.4412/16 όπως 

αυτός τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα. 

 

 

 
Περαία, 26/05/2022 

Η  Συντάκτρια 

 

 

Παντσαρτζίδου Σοφία 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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