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ΕΡΓΟ : ‘’ Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών δρόµων
∆ήµου Λοκρών’’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε για την υλοποίηση του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις
δηµοτικών δρόµων ∆ήµου Λοκρών» µετά την µε Αρ. Πρωτ,: ∆ΟΥ/102844/19-112020 (Α∆Α :ΨΤΣ1465ΧΘΞ-1Ι∆) Απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του
ΥΠΟΜΕ µε θέµα :’’Έγκριση δέσµευσης ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(250.000,00€), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισµού
του ενάριθµου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.∆.Ε., διάθεση ισόποσης
πίστωσης και µεταβίβασής της στον ∆ήµο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδος για την υλοποίηση του έργου Ασφαλτοστρώσεις

δηµοτικών δρόµων

∆ήµου Λοκρών’’ προκειµένου όπως αναφέρεται στην απόφαση, να αποκατασταθεί
το οδικό δίκτυο του ∆ήµου και να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των κατοίκων και
των επισκεπτών του ∆ήµου.
Στις εργασίες που θα εκτελεσθούν µε το παρόν έργο περιλαµβάνονται τα ακόλουθα :

• Μέτρα σήµανσης και κυκλοφοριακών ρυθµίσεων
• Σποραδικές εξυγιάνσεις σκάφης υποβασης µε διαβαθµισµένο υλικό λατοµείου
• Κατασκευή υποβασης (ΠΤΠ 0-1550) µε υλικό λατοµείου
• Κατασκευή βάσης (ΠΤΠ 0-1550) µε υλικό λατοµείου
• Αρµοκοπες για προσαρµογή επιφανειακών στοιχείων (σχάρες, φρεάτια κτλ)
• Εργασίες ασφαλτικής προεπαλειψης
• Εργασίες ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης
• Φρεζάρισµα παλαιού οδοστρώµατος για πλήρη προσαρµογή ερυθράς δρόµου
• Εργασίες ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης (ΠΕΤΕΠ 06-03-11-04)
• Εργασίες ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,5 cm (ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04)
• Σποραδικά ταπητίδια σε κατεστραµµένα σηµεία
• Επούλωση λακουβων µε ασφαλτοµιγµα
• ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή (ΠΕΤΕΠ 05-04-02-00)

Το έργο

θα υλοποιηθεί

στις ∆ηµοτικές Ενότητες Ατάλαντης, Μαλεσίνας ,

∆αφνουσίων και Οπουντίων σύµφωνα µε το Τ∆Ε χρηµατοδότησης και δεδοµένου της
φύσεως του έργου οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν κατά προτεραιότητα σε δρόµους :

1. Με επιφάνειες που απαιτείται άµεση επέµβαση για την εξασφάλιση της

οδικής

ασφάλειας των οχηµάτων πάσης φύσεως
2. Με ολοκληρωµένα τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (αποχέτευση, ύδρευση, ∆Ε∆∆ΗΕ, ΟΤΕ
κτλ.)
3. Με ολοκληρωµένες πολεοδοµικές ρυθµίσεις που αφορούν τυχόν απαλλοτριώσεις ,
αµφισβητήσεις γεωµετρικών χαρακτηριστικών κτλ
4. Με κατασκευασµένα τυχόν παράπλευρα δοµικά στοιχεία (κράσπεδα, διαβάσεις κτλ)
5. Με ολοκληρωµένη αντιπληµµυρική προστασία όµβριων υδάτων στην ζώνη επιρροής

της προς ασφαλτόστρωση οδού
∆εδοµένου του ως άνω χαρακτήρα της εργολαβίας (αποκαταστάσεις οδών –
σποραδικές επισκευές µε ταπητιδια, λακκούβες κτλ) η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωµα να δίνει ειδικές εντολές στον Ανάδοχο για:
1. Εκτέλεση εργασιών πάσης φύσεως σύµφωνα µε τις συµβατικές τιµές µονάδας
αλλά και εκτέλεσης νέων εργασιών σε όλη την περιοχή του ∆ήµου

και σε

οιοδήποτε σηµείο
2. Συχνές τροποποιήσεις του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, που θα αφορούν
τόσο στη σειρά (προτεραιότητα) όσο και στη διάρκεια κατασκευής των εργασιών.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ κατ’ εφαρµογή της Εγκυκλίου 26 /
Αρ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./356/4-10-2012 µε θέµα «∆ηµοσίευση Απόφασης Αναπλ. Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα: «Έγκριση
τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική
εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα», όπως έχουν τροποποιηθεί και συµπληρωθεί ως και
σήµερα.
Το παρών έργο απαλλάσσεται από περιβαλλοντικές και λοιπές αδειοδοτήσεις δεδοµένου ότι
όλες οι εργασίες ασφαλτόστρωσης αφορούν υφιστάµενες οδούς και δεν θα γίνουν αλλαγές
στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους.
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 201.612,90 € και µε τον ΦΠΑ 24 % ο
οποίος είναι 48.387,10 € ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00

€ και η χρηµατοδότηση του

θα γίνει από το Π∆Ε 2020 (ΣΑΕ 571 - ΥΠΥΜΕ ) . Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τον
Ν.4412/16 για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
καθώς και τα σχετικά εκτελεστικά του διατάγµατα.
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