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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

   Η μελζτθ αυτι ςυντάχκθκε μετά τθν ζνταξθ του ζργου ςτο πρόγραμμα εκτελεςτζων ζργων του Διμου 
Ορχομενοφ (Κ.Α. 02.30.7323.0104) με πίςτωςθ για το 2020, 37.380,75€. 

   τόχοσ του ζργου είναι θ βελτίωςθ τθσ βατότθτασ τμιματοσ αγροτικισ οδοφ, ςυνολικοφ μικουσ 172,0m 
και μζςου πλάτουσ 4,0m, ςτθν κζςθ "Μαςτρολουκά" τθσ περιοχισ Δζνδρθ τθσ Σ.Κ. Παφλου. 

Β. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

   το πλαίςιο τθσ εργολαβίασ προβλζπονται οι ακόλουκεσ εργαςίεσ : 

 Γενικι εκςκαφι ςε βάκοσ 10εκ. περίπου για τθν αφαίρεςθ τυχόν φυτικϊν γαιϊν και τθν διαμόρφωςθ 
(ιςοπζδωςθ) τθσ επιφάνειασ τθσ οδοφ. 

 Διάνοιξθ αποςτραγγιςτικϊν τάφρων τριγωνικισ διατομισ και ςτισ δφο οριογραμμζσ τθσ οδοφ και ςε 
μικοσ 120,0m (από τθν διαςταφρωςθ με κάκετθ αγροτικι οδό και ανάντι) 

 Επζνδυςθ τθσ αριςτερισ τάφρου με ςκυρόδεμα C16/20 πάχουσ 10εκ. 

 Καταςκευι τεχνικοφ (ςωλθνωτοφ) που περιλαμβάνει δφο φρεάτια υδροςυλλογισ και δίκτυο 
ςυνολικοφ μικουσ 12,0μ, από ςωλινεσ πολυαικυλενίου δομθμζνου τοιχϊματοσ, SN8, διαμζτρου 
DN/OD 500mm, για τθν παροχζτευςθ των όμβριων υδάτων από το πζρασ τθσ επενδεδυμζνθσ τάφρου 
ςε παράπλευρο ρζμα.  

 Οδοςτρωςία με ςτρϊςθ υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ (μζςο πάχοσ οδοςτρωςίασ 
0,10m) ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ και 

 τοποκζτθςθ δομικοφ πλζγματοσ Σ131 και τςιμεντόςτρωςθ τθσ οδοφ με ςκυρόδεμα C16/20 πάχουσ 
0,15m. 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ - ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 31.396,80€ (ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.), 
το οποίο κα διατεκεί από πιςτϊςεισ Α.Π.Ε. τθσ Σ.Κ. Παφλου. 

 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. 

Δ. ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

 Η προκεςμία περαίωςθσ του ςυνόλου των εργαςιϊν ορίηεται ςε  εξήντα (60) θμερολογιακζσ 
θμζρεσ. 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 

Ορχομενόσ 10-08-2020 ` Ορχομενόσ 10-08-2020 
Η πρ/νθ Δ.Σ.Τ.  Ο μελετθτισ 

   
   
   

Λεμονιά ταματάκθ  Γρθγόρθσ Ηλιόπουλοσ 
αρχιτζκτων μθχανικόσ  πολιτικόσ μθχανικόσ 
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