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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

   Η μελζτθ αυτι ςυντάχκθκε μετά τθν ζνταξθ του ζργου ςτο πρόγραμμα εκτελεςτζων ζργων του Διμου 
Ορχομενοφ (Κ.Α. 02.64.7333.0002) με πίςτωςθ για το 2020 12.400,00€. 

   Η μελζτθ προβλζπει τθν αποκατάςταςθ φκορϊν ςτα αςφαλτικά οδοςτρϊματα εντόσ των ορίων των 
οικιςμϊν τθσ Δ.Ε. Ορχομενοφ, που οφείλονται ςτον κυκλοφοριακό φόρτο, ςτισ εδαφικζσ, κλιματολογικζσ 
και περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ (ελλιπισ αποςτράγγιςθ, παγετόσ, υγραςία) και ςε πικανά καταςκευαςτικά 
ςφάλματα και αςτοχία των υλικϊν, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ αςφαλισ κυκλοφορία πεηϊν και 
οχθμάτων 

Β. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

   Βαςικό αντικείμενο τθσ εργολαβίασ είναι θ επιςκευι και ςυντιρθςθ τμθμάτων του οδοςτρϊματοσ που 
παρουςιάηουν τοπικζσ φκορζσ, θ εποφλωςθ λάκκων, παραμορφϊςεων και ρθγματϊςεων. 

   Οι τρόποι αποκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ μπορεί να αφοροφν ςε μία απλι αςφαλτικι επάλειψθ ι ςε 
ολικι αντικατάςταςθ του φκαρμζνου τμιματοσ του οδοςτρϊματοσ ανάλογα με τον τφπο, τθ ςοβαρότθτα 
και τθν ζκταςθ των φκορϊν. 

   Για μεγάλθσ ζκταςθσ ρωγμζσ τφπου «αλιγάτορα» και φωλιζσ (λακοφβεσ) υψθλισ ςοβαρότθτασ 
προβλζπεται «βακφ μπάλωμα» με : 

 εργαςίεσ αςφαλτοκοπισ των υφιςτάμενων παλιϊν αςφαλτικϊν ςτρϊςεων περιμετρικά του 
φκαρμζνου τμιματοσ του οδοςτρϊματοσ, ϊςτε οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ να γίνονται ςτθ 
προβλθματικι επιφάνεια και μόνο χωρίσ πρόκλθςθ άςκοπων ηθμιϊν ςε υγιι τμιματα.  

 Αποξιλωςθ του αςφαλτοτάπθτα και απομάκρυνςθ με κάκε πρόςφορο τρόπο των ανεπαρκϊν 
ςτρϊςεων βάςθσ και υπόβαςθσ μζχρι τθν εξεφρεςθ υγιοφσ ςτάκμθσ ζδραςθσ.  

 Προετοιμαςία του ςκάμματοσ με κακαριςμό, ορκογωνιςμό και κατακορφφωςθ των παρειϊν του. 

 Νζα διάςτρωςθ κραυςτοφ υλικοφ βάςθσ (3Α) μεταβλθτοφ πάχουσ, μζχρι να υπολείπονται 5 εκατοςτά 
για τθν πλιρωςθ του ςκάμματοσ, κατά ςτρϊςεισ και ςτον προβλεπόμενο βακμό ςυμπφκνωςθσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Π.Σ.Π. Ο-155.  

 Αςφαλτικι προεπάλειψθ του πυκμζνα και των παρειϊν του ςκάμματοσ με αςφαλτικό διάλυμα τφπου 
ΜΕ-Ο και τζλοσ 

 Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 5εκ. ςφμφωνα με τθν ΠΣΠ Α-
260. 

   Για μικρότερθσ ζκταςθσ και ςοβαρότθτασ φκορζσ προβλζπεται απλά, θ καταςκευι αςφαλτικισ 
ιςοπεδωτικισ ςτρϊςθσ μεταβλθτοφ πάχουσ ανάλογα με τθν περίπτωςθ. 

   Οι κζςεισ επζμβαςθσ κα κακοριςτοφν μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

   Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςε ψθφιακι μορφι φωτογραφίεσ των τμθμάτων που κα 
αποκαταςτιςει πριν και μετά τισ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ.  

   Επίςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λαμβάνει τα απαραίτθτα προλθπτικά μζτρα για τθν αποφυγι 
πρόκλθςθσ ατυχθμάτων.   

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ - ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 12.400,00€ (ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) 
το οποίο κα διατεκεί από πιςτϊςεισ του προγράμματοσ ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ. 

 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). 

 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. 
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Δ. ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

 Η προκεςμία περαίωςθσ του ςυνόλου των εργαςιϊν ορίηεται ςε  εξήντα (60) 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 04-08-2020 ` Ορχομενόσ 04-08-2020 
Η πρ/νθ Δ.Σ.Τ.  Ο μελετθτισ 

   
   
   

Λεμονιά ταματάκθ  Γρθγόρθσ Ηλιόπουλοσ 
αρχιτζκτων μθχανικόσ  πολιτικόσ μθχανικόσ 
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