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ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ:  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ

     
                                                     

ΕΡΓΟ:      ΄΄   ΒΕΛΤΙΩΣΗ  KATAΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ  5η   ΕΠΟ, Κ10 ΚΑΙ Δ6 ΟΔΟΥΣ 
                       ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ΄΄
                       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  380.300,00 €  ( με  Φ.Π.Α. 24% )

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.  ΓΕΝΙΚΑ
Η  παρούσα μελέτη  προϋπολογισμού  380.300,00 € ( με το Φ.Π.Α.) εκ των  οποίων   ( 224.736,50 € για 

εργασίες, 40.452,57 € για  Ο. Ε. & Γ. Ε, 39.778,36€ για  απρόβλεπτες  δαπάνες 1.000,00€ για απολογιστικές

εργασίες, 726,12 € για αναθεώρηση και 73.606,45 € για  αναλογούντα  Φ.Π.Α.  24% ),  έχει σαν 

αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών γιά βελτίωση του καταστρώματος της 5ης ΕΠΟ και της Κ10 και Δ6 των 

οποίων την αρμοδιότητας συντήρηση έχει η  Π.Ε. Πιερίας. Οι  εργασίες πού προβλέπονται  για την 

κατασκευή του έργου:

α) Εκσκαφές σε τμήματα που το οδόστρωμα έχει  βαθιά ζυμώματα

β) Κατασκευή βάσης  σε τμήματα που θα αφαιρεθεί ο υπάρχων ασφαλτοτάπητας
γ) Κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης σε τμήματα που έχουν υποστεί καθίζηση
δ) Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στα παραπάνω τμήματα και σε τμήματα που το οδόστρωμα παρουσιάζει 
φθορές λόγω παλαιότητας (Μπακλαβάδιασμα)

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
         

Θα  γίνουν  παρεμβάσεις  στήν  5η  ΕΠΟ  καθώς  και  στην  Κ10  και  Δ6  οδοί  των  οποίων   την  ευθύνη
συντήρησης έχει η Π.Ε. Πιερίας Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε τμήματα των παραπάνω οδών τα οποία
παρουσιάζουν καθιζήσεις, ζυμώματα , φθαρμένο ασφαλτοτάπητα ή μπακλαβάδιασμα λόγω παλαιότητας
του  ασφαλτοτάπητα.  Σε  τμήματα  που  έχουμε  ζυμώματα  θα  γίνει  αφαίρεση  του  υπάρχοντος
ασφαλτοτάπητα,  στην  συνέχεια  θα  γίνει  κατασκευή  βάσης  και  θα  ακολουθήσει  η  κατασκευή  νέου
ασφαλτοτάπητα.

Σε τμήματα  πού έχουμε καθίζηση του οδοστρώματος θα προηγηθεί  ασφαλτόστρωση με ισοπεδωτική
στρώση για να γεμίσει τα κενά και στην συνέχεια θα γίνει κατασκευή ασφαλτοτάπητα. Όπου παρατηρείται
φθαρμένος  ασφαλτοτάπητας  ή  μπακλαβάδιασμα  θα  γίνει  μια  νέα  στρώση ασφαλτοτάπητα.   Όλες  οι
παραπάνω εργασίες θά γίνουν σε τμήματα τα οποία θα επιλέξει  η υπηρεσία σύμφωνα με τον βαθμό
επικινδυνότητας, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε το οδικό δίκτυο στην 5η ΕΠΟ και στην Κ10 και Δ6.
Με τις παραπάνω επεμβάσεις θα βελτιώσουμε το παραπάνω οδικό δίκτυο για την ασφαλέστερη κίνηση
των  οδηγών.  Τα  υλικά  τα  οποία  θα  προέλθουν  από  την  αποξήλωση  τού  ασφαλτικού  τάπητα  θα
μεταφερθούν για ανακύκλωση σε εγκεκριμένους χώρους
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3. ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ     

Για την ασφάλεια των εργαζομένων και των οχημάτων που κινούνται στά παραπάνω οδικά δίκτυα κατά
την  διάρκεια  εκτέλεσης  των  εργασιών  θα  ληφθούν  όλα  τα  μέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  που  θα
περιλαμβάνονται στο Φ.Α.Υ που θα εγκριθεί από την υπηρεσία.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην οδοστρωσία αλλά και στην παραγωγή του ασφαλτομίγματος θα
προέρχονται από εγκεκριμένες πηγές λήψης αδρανών υλικών
Ο ανάδοχος  θα  έχει  στην  διάθεση  του  έργου  όλα  τα  απαραίτητα  μηχανήματα  και  το  εξειδικευμένο
προσωπικό για την σωστή ασφαλή και ποιοτική κατασκευή του έργου.

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

 Όλες οι εργασίες που προβλέπονται από την παρούσα μελέτη δεν χρήζουν περιβαλλοντικής αδειοδότησης

διότι είναι εργασίες συντήρησης σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. Οικ. Επ.148875/995/7-4-2016 έγγραφο της

Οικονομικής Επιτροπής του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της ΠΚΜ  και  του με Α.Π. 3868/28-5-2014

εγγράφου  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης.  Η  δαπάνη  της  διάθεσης  των  ΑΕΚΚ

σύμφωνα τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-ΦΕΚ 1312/24-8-2010 θα καλυφθεί  από μέρος  των

απολογιστικών εργασιών. 

           
   5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

      To έργο έχει ενταχθεί στο  Π.Ε.Δ  2017  χρηματοδοτούμενο  από Ιδιους Πόρους έτους 2017 της Π.Ε.      

      Πιερίας (  Κωδ. έργου: 2131ΠΙΕ002ΙΔΠ17 )  με εγκεκριμένο  προϋπολογισμό 380.300€ με ΦΠΑ 24%. 

      Επίσης έχει εκδοθεί το  Πρωτογενές Αίτημα με αριθ. Πρωτ. 173246/716/4-05-2017  με αρχικό   

     ΑΔΑΜ:17REQ006135279 και τελικό ΑΔΑΜ:17REQ001572944

   6. ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Το έργο θα  κατασκευαστεί   σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4412/16  για τα Δημόσια Έργα  όπως

ισχύει  σήμερα και  σύμφωνα με τις  οδηγίες που θα δοθούν από την Υπηρεσία,  ανάλογα με τον βαθμό

φθοράς του οδοστρώματος.

                   Κατερίνη 22-06-2017                   
  

Συντάχθηκε
Ελέγχθηκε

Η αν.  προϊστάμενη
Τμ. Συγκοινωνιακών έργων

              Θεωρήθηκε 
Ο  αναπληρωτής προϊστάμενος 
της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας

Δημήτριος Μουτάφης
Εργ. Δομ. Έργων

Πιπιλιάνου Τριανταφυλλιά
Πολιτικός Μηχανικός

        Παναγιώτης Μαυρίδης
        Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.
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