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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 Η παροφςα μελζτθ ςυντάχκθκε μετά τθν χρθματοδότθςθ του Διμου Ορχομενοφ ςε βάροσ των 
πιςτϊςεων του ζργου με αρικ. 2003Ε0550005 Επιχοριγθςθ των Ο.Σ.Α. "Πρόγραμμα πρόλθψθσ και 
αντιμετϊπιςθσ ηθμιϊν και καταςτροφϊν που προκαλοφνται από κεομθνίεσ ςτουσ Ο.Σ.Α. α' και β' βακμοφ 
τθσ Χϊρασ" του Τπουργείου Εςωτερικϊν. 

  Η μελζτθ περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν που 
προκάλεςε το πζραςμα τθσ καταιγίδασ "Ζορμπάσ", ςτισ 19 και 20/09/2018, από τθν περιοχι του Διμου 
Ορχομενοφ και ιδιαίτερα από τισ Σ.Κ. Κάςτρου, Ακραιφνίου και Κοκκίνου τθσ Δ.Ε. Ακραιφνίασ, που 
επλιγθςαν ςε μεγαλφτερο βακμό από τθν κεομθνία. 

  Σα ζντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεςαν εκτεταμζνεσ ηθμιζσ ςτο αγροτικό και δθμοτικό οδικό 
δίκτυο, όπωσ επιφανειακζσ αυλακϊςεισ ςτθ χωμάτινθ οδοποιία, κακιηιςεισ ερειςμάτων και τμθμάτων 
οδοςτρϊματοσ, υποχωριςεισ και υποςκαφζσ τοίχων αντιςτιριξθσ και κιβωτοειδϊν οχετϊν, κάλυψθ 
δρόμων, αποςτραγγιςτικϊν τάφρων και τεχνικϊν απορροισ υδάτων με ιλφ, χϊμα και άλλα φερτά υλικά, 
που κακιςτοφν τισ ςυγκεκριμζνεσ υποδομζσ δυςλειτουργικζσ. 

 Με τθν καταςκευι του ζργου κα γίνουν παρεμβάςεισ αποκατάςταςθσ οδοποιίασ και 
οδοςτρωςίασ, τεχνικϊν ζργων και τοίχων αντιςτιριξθσ, προκειμζνου να αρκεί θ επικινδυνότθτα των οδϊν 
και κοινοχριςτων χϊρων και να καταςτοφν αυτοί βατοί από πεηοφσ και οχιματα. 
 

Β. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

  Προβλζπονται οι ακόλουκεσ επεμβάςεισ ανά Σοπικι Κοινότθτα τθσ Δ.Ε. Ακραιφνίασ : 

Τοπική Κοινότητα Ακραιφνίου 

α)  Αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ του αγροτικοφ οδικοφ δικτφου και ειδικότερα τθσ οδοφ από το 
Κοιμθτιριο του Ακραιφνίου ζωσ τθν λίμνθ Τλίκθ, ςυνολικοφ μικουσ 2.250,0m., θ οποία περιλαμβάνει : 

 Απομάκρυνςθ φερτϊν υλικϊν, ιςοπζδωςθ και διαμόρφωςθ τθσ επιφάνειασ του οδοςτρϊματοσ 

 Αποκατάςταςθ και διάνοιξθ αποςτραγγιςτικϊν τάφρων τριγωνικισ διατομισ ςε μικοσ 600,0m. 

 Προμικεια, μεταφορά δανείων και καταςκευι ςυμπυκνωμζνων επιχωμάτων ςε τμιματα τθσ οδοφ 

 Οδοςτρωςία με μία ςτρϊςθ υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10m. ςε όλο το μικοσ 
τθσ οδοφ. 

 Οδοςτρωςία με μία ςτρϊςθ βάςθσ οδοςτρωςίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10m. ςε όλο το μικοσ τθσ 
οδοφ 

β) Αποκατάςταςθ τεχνικοφ (ςωλθνωτοφ αγωγοφ) ςτθν περιοχι τθσ Αγ. Παραςκευισ, ςυνολικοφ μικουσ 
12,0m, θ οποία περιλαμβάνει : 

 Εκςκαφζσ και απομάκρυνςθ υφιςτάμενων ςκυροδεμάτων και τςιμεντοςωλινων Φ1200mm. 

 Καταςκευι εξυγιαντικισ ςτρϊςθσ με χονδρόκοκκο υλικό κατάλλθλθσ διαβάκμιςθσ πάχουσ 0,40m. 

 Καταςκευι ςτρϊςθσ ςκυροδζματοσ (κακαριότθτασ) C8/10 πάχουσ 0,15m. 

 Καταςκευι κιβωτοειδοφσ οχετοφ διαςτάςεων 12,0mΧ2,0mΧ2,0m με πάχοσ τοιχωμάτων 0,25m 
(καταςκευι ξυλότυπου, τοποκζτθςθ ςιδθροφ οπλιςμοφ, ςκυροδζτθςθ με ςκυρόδεμα κατθγορίασ 
C20/25), χωρίσ τεχνικά ειςόδου εξόδου, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

 Μόνωςθ των επιφανειϊν που βρίςκονται ςε επαφι με τθν επίχωςθ με διπλι αςφαλτικι επάλειψθ. 

 Επίχωςθ του ςκάμματοσ και αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ ςτθν αρχικι του μορφι. 

Τοπική Κοινότητα Κάςτρου 

α) Ανακαταςκευι τεχνικοφ (κιβωτοειδισ οχετόσ διαςτάςεων 7,0mX2,50mX1,0m) αγροτικισ οδοφ από το 
οποίο διζρχεται ο χείμαρροσ "Καψοροφτθσ", θ οποία περιλαμβάνει :  

 Εκςκαφζσ και κακαιρζςεισ υφιςτάμενων οπλιςμζνων ςκυροδεμάτων. 

 Καταςκευι εξυγιαντικισ ςτρϊςθσ με χονδρόκοκκο υλικό κατάλλθλθσ διαβάκμιςθσ πάχουσ 0,40m. 

 Καταςκευι ςτρϊςθσ ςκυροδζματοσ (κακαριότθτασ) C8/10 πάχουσ 0,15m. 

 Καταςκευι κιβωτοειδοφσ οχετοφ διαςτάςεων 7,0mΧ5,0mΧ2,0m με πάχοσ πλευρικϊν τοιχωμάτων 
0,40m και τοιχωμάτων άνω και κάτω πλάκασ 0,50m (καταςκευι ξυλότυπου, τοποκζτθςθ ςιδθροφ 
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οπλιςμοφ, ςκυροδζτθςθ με ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25), και τεχνικϊν ειςόδου εξόδου ςφμφωνα 
με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

 Μόνωςθ των επιφανειϊν που βρίςκονται ςε επαφι με τθν επίχωςθ με διπλι αςφαλτικι επάλειψθ. 

 Επίχωςθ του ςκάμματοσ για τθν ανακαταςκευι τθσ οδοφ. 

Τοπική Κοινότητα Κοκκίνου 

α) Ανακαταςκευι τοιχίου αντιςτιριξθσ δθμοτικισ οδοφ (ζμπροςκεν οικίασ Μοφτςιου) ςυνολικοφ μικουσ 
8,0m, πλάτουσ 0,30m και φψουσ 2,60m θ οποία περιλαμβάνει : 

 Κακαίρεςθ του υφιςτάμενου τοιχίου από αργολικοδομι και εκςκαφζσ μζχρι τθν ςτάκμθ κεμελίωςθσ 
του νζου τοιχίου 

 Καταςκευι ςτρϊςθσ ςκυροδζματοσ (κακαριότθτασ) C8/10 πάχουσ 0,10m. 

 Καταςκευι τοιχίου αντιςτιριξθσ (καταςκευι ξυλοτφπου, τοποκζτθςθ ςιδθροφ οπλιςμοφ, 
ςκυροδζτθςθ με ςκυρόδεμα C20/25) ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

 Μόνωςθ των επιφανειϊν του τοιχίου οι οποίεσ βρίςκονται ςε επαφι με τα επιχϊματα. 

 Επανεπίχωςθ του ορφγματοσ και αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ ςτθν αρχικι του μορφι. 

β) Ανακαταςκευι τοιχίου αντιςτιριξθσ δθμοτικισ οδοφ (ζμπροςκεν οικίασ Καραγιάννθ) ςυνολικοφ 
μικουσ 12,0m, πλάτουσ 0,25m και φψουσ 1,60m, θ οποία περιλαμβάνει τισ ανάλογεσ με το 
προθγοφμενο τοιχίο εργαςίεσ. 

γ) Ανακαταςκευι τοιχίου αντιςτιριξθσ δθμοτικισ οδοφ ςυνολικοφ μικουσ 5,0m, πλάτουσ 0,30m και 
φψουσ 2,60m (αντίςτοιχεσ εργαςίεσ) 

δ) Αποκατάςταςθ τεχνικοφ δθμοτικισ οδοποιίασ (ςωλθνωτοφ αγωγοφ) ςυνολικοφ μικουσ 17,0m, θ οποία 
περιλαμβάνει : 

 Εκςκαφζσ και απομάκρυνςθ των υφιςτάμενων ςκυροδεμάτων και τςιμεντοςωλινων 

 Καταςκευι δφο φρεατίων υδροςυλλογισ ςτθν είςοδο και ζξοδο του τεχνικοφ και ςφνδεςθ του 
τελευταίου ςτο υφιςτάμενο δίκτυο όμβριων υδάτων. 

 Προμικεια και τοποκζτθςθ αγωγϊν από πολυαικυλζνιο (ΡΕ) δομθμζνου τοιχϊματοσ SN8, DN/ID 
400mm που εγκιβωτίηονται περιμετρικά ςε ςτρϊςθ άμμου λατομείου. 

 Επανεπίχωςθ του ορφγματοσ με κραυςτό υλικό λατομείου και αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ ςτθν 
αρχικι του μορφι.  

ε) Αποκατάςταςθ δθμοτικισ οδοποιίασ (υποχϊρθςθ οδοςτρϊματοσ) ςυνολικισ επιφάνειασ 150,0m2, θ 
οποία περιλαμβάνει : 

 Γενικι εκςκαφι ςε βάκοσ 0,40m ςτθ περιοχι που παρουςιάηει βφκιςθ και περιμετρικά αυτισ. 

 Καταςκευι ςτρϊςθσ υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,35m. 

 Αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ ςτθν αρχικι του μορφι με τθν καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ 
κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05m, αφοφ προθγθκεί αςφαλτικι προεπάλειψθ τθσ 
υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ. 

ςτ) Αποκατάςταςθ τεχνικοφ οδοποιίασ (ςωλθνωτοφ αγωγοφ) ςυνολικοφ μικουσ 6,0m, θ οποία 
περιλαμβάνει :  

 Εκςκαφζσ και απομάκρυνςθ των υφιςτάμενων ςκυροδεμάτων και τςιμεντοςωλινων 

 Προμικεια και τοποκζτθςθ αγωγϊν από τςιμεντοςωλινεσ DN/ΟD 600mm που εγκιβωτίηονται 
περιμετρικά με ςκυρόδεμα C12/15. 

 Επανεπίχωςθ του ορφγματοσ με κραυςτό υλικό λατομείου και αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ ςτθν 
αρχικι του μορφι.  

 
Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ - ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 180.000,00€ (ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) 
το οποίο κα διατεκεί από πιςτϊςεισ του Π.Δ.Ε. (Ε055). 

 Σο ζργο κα εκτελεςκεί από το Διμο Ορχομενοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν για τθν 
καταςκευι Δθμόςιων ζργων (Ν.4412/2016 και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ). 
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 Σο όριο πλθρωμϊν και θ δαπάνθ των εργαςιϊν ανζρχεται ςτο ποςό του ςυμφωνθτικοφ που κα 
προκφψει από τθν δθμοπραςία του ζργου απαγορευμζνθσ κάκε υπζρβαςθσ του ποςοφ αυτοφ χωρίσ τθν 
ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Τπθρεςίασ. 

 
Δ. ΠΡΟΘΕΜΙΑ - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

 Η προκεςμία περαίωςθσ του ςυνόλου των εργαςιϊν ορίηεται ςε εκατόν πενήντα (150) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

 
Ε. ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 Σα υλικά Αποβλιτων Εκςκαφϊν Καταςκευϊν Κατεδαφίςεων (αςφαλτικά και ςκυροδζματα 
οδοςτρωμάτων, ςκυροδζματα κακαιρζςεων τεχνικϊν κλπ.) κα διατίκενται ςε αδειοδοτθμζνθ μονάδα 
διαχείριςθσ Α.Ε.Κ.Κ.  το υπό καταςκευι ζργο με δεδομζνο ότι θ πλειονότθτα των Α.Ε.Κ.Κ. εμπεριζχονται 
ςε προϊόντα εκςκαφϊν ορυγμάτων, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κάνει τθν διαλογι αυτϊν από τα 
υπόλοιπα κακαρά προϊόντα εκςκαφϊν, προκειμζνου να τα μεταφζρει ςε ςφςτθμα εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ. Η δαπάνθ για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των Α.Ε.Κ.Κ. κα καλυφκεί από το κονδφλι των 
απολογιςτικϊν εργαςιϊν. 

 Οι αφανείσ εργαςίεσ κα εκτελοφνται υποχρεωτικά μόνο κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ τθσ 
εβδομάδασ που λειτουργοφν οι Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ. 

 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με ζξοδα και φροντίδα του, να μεριμνά για τθν εργοταξιακι 
ςιμανςθ και τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων κακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν και κακίςταται υπεφκυνοσ για κάκε ατφχθμα ι ηθμιά, που ενδεχομζνοσ ςυμβεί ςε οποιονδιποτε 
τρίτο ι ςτο προςωπικό που απαςχολεί. 

 Σζλοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τον Φάκελο Αςφάλειασ και υγείασ (ΦΑΤ), ωσ απαραίτθτο 
ςτοιχείο για τθν προςωρινι και οριςτικι παραλαβι του ζργου. 

 

 

 

  

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 

Ορχομενόσ 05-06-2020 ` Ορχομενόσ 05-06-2020 
Η πρ/νθ Δ.Σ.Τ.  Ο μελετθτισ 

   
   
   

Λεμονιά ταματάκθ  Γρθγόρθσ Ηλιόπουλοσ 
αρχιτζκτων μθχανικόσ  πολιτικόσ μθχανικόσ 
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