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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο αφορά την ανακατασκευή – βελτίωση και εξομάλυνση του
ασφαλτοτάπητα των δημοτικών και κοινοτικών δρόμων στο σύνολο των
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Τεμπών, όπου κρίνεται απαραίτητο και
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι επεμβάσεις
αφορούν συνολική επιφάνεια ασφαλτοτάπητα 6.450,00 m2 περίπου.
Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των
κατοίκων των οικισμών, καθώς από τις καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίσαμε
κατά τους χειμερινούς μήνες και τους σεισμούς και μετασεισμούς που
ακολούθησαν δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο μέρος του
δημοτικού και κοινοτικού δικτύου. Το έργο προβλέπεται να καλύψει τις πάγιες
ανάγκες ασφαλούς μετακίνησης των κατοίκων των οικισμών.
Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι ακόλουθες:
- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4cm.
- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με
χρήση κοινής ασφάλτου.
- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά
βάρος.
- Ασφαλτική προεπάλειψη.
- Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας ,όπου απαιτείται.
- Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155), όπου απαιτείται.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και τις
οδηγίες της επίβλεψης όπως και οποιαδήποτε εργασία που περιλαμβάνεται στη
μελέτη και δεν αναφέρεται στην παρούσα, καθώς και όποια άλλη ήθελε προκύψει
κατά την διάρκεια των εργασιών και δεν περιλαμβάνεται στην μελέτη, όμως
κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του συγκεκριμένου
έργου, θα κατασκευαστεί ύστερα από συνεννόηση και εντολή της υπηρεσίας.
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους
των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών και να διακατέχονται από τους
αντίστοιχους κανονισμούς και να τοποθετούνται σύμφωνα με τα
κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης και όποια αλλαγή θα πρέπει να γίνει θα

δίδεται εντολή από την επίβλεψη του έργου. Η δε πληρωμή των ορίζεται στα
αντίστοιχα άρθρα τιμολογίου της παρούσας μελέτης.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει τα αναγκαία σήματα για
τον καθορισμό της θέσης σε οριζοντιογραφία και κατά μήκος τομή των έργων.
Οι εργασίες που θα γίνουν περιγράφονται στον προϋπολογισμό και την
αναλυτική προμέτρηση εργασιών της παρούσης.
Η απαιτούμενη δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 120.619,19 €
και η δαπάνη για το ΦΠΑ στις 28.948,61€ ήτοι συνολικά απαιτούμενη πίστωση
149.567,80 € που θα εξασφαλίσει ο Δήμος από τους ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών
για την κατασκευή του έργου .
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