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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 
προκάλεςαν οι ςυνεχείσ και ζντονεσ βροχοπτϊςεισ και χιονοπτϊςεισ του χειμϊνα του 2019 ςτθν Σ.Κ. 
Ακραιφνίασ και κυρίωσ θ επακόλουκθ άνοδοσ τθσ ςτάκμθσ τθσ λίμνθσ Τλίκθσ (ωσ αποδζκτθ  των υδάτων 
του Βοιωτικοφ Κθφιςοφ και των παρακείμενων περιοχϊν τθσ Βοιωτίασ και Λωκρίδασ). 

  Σα ζντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεςαν εκτεταμζνεσ ηθμιζσ ςτο αγροτικό οδικό δίκτυο, όπωσ 
επιφανειακζσ αυλακϊςεισ ςτθ χωμάτινθ οδοποιία, κακιηιςεισ ερειςμάτων και τμθμάτων οδοςτρϊματοσ, 
υποχωριςεισ και υποςκαφζσ ςωλθνωτϊν οχετϊν, κάλυψθ δρόμων, αποςτραγγιςτικϊν τάφρων και 
τεχνικϊν απορροισ υδάτων με ιλφ, χϊμα και άλλα φερτά υλικά, που κακιςτοφν τισ ςυγκεκριμζνεσ 
υποδομζσ δυςλειτουργικζσ, ενϊ ζνα τμιμα τθσ αγροτικισ οδοφ πρόςβαςθσ ςτα αντλιοςτάςια φδρευςθσ 
των Σ.Κ. Ακραιφνίου και Κοκκίνου καλφφκθκε εξολοκλιρου από το νερό λόγω τθσ ανόδου τθσ ςτάκμθσ τθσ 
λίμνθσ Τλίκθσ, αποκλείοντασ τθν πρόςβαςθ ςε αυτά.  

 Με τθν καταςκευι του ζργου κα γίνουν παρεμβάςεισ αποκατάςταςθσ οδοποιίασ και οδοςτρωςίασ 
και τεχνικϊν ζργων, προκειμζνου να αρκεί θ επικινδυνότθτα των οδϊν και να καταςτοφν προςβάςιμοι. 
 

Β. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

  Προβλζπονται οι ακόλουκεσ επεμβάςεισ : 

Αγροτική οδόσ πρόςβαςησ ςτα παρόχθια αντλιοςτάςια φδρευςησ των Τ.Κ. Ακραιφνίου και Κοκκίνου 

 Αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ τθσ οδοφ, ςυνολικοφ μικουσ 2.430,0m και μζςου πλάτουσ 4,20m,  
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 πάχουσ 0,50m για τθν 
άνοδο τθσ ερυκράσ του οδοςτρϊματοσ, ςε τμιμα 200,0m αυτισ που πλθμμφρθςε με τθν άνοδο τθσ 
ςτάκμθσ τθσ Τλίκθσ   

 Οδοςτρωςία με δφο ςτρϊςεισ υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ, ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10m ζκαςτθ ςε όλο 
το μικοσ τθσ οδοφ. 

Αγροτική οδόσ πρόςβαςησ ςε καλλιζργειεσ δυτικά τησ Τ.Κ. Ακραιφνίου 

 Αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ τθσ οδοφ, ςυνολικοφ μικουσ 1.300,0m και μζςου πλάτουσ 4,20m,  
θ οποία περιλαμβάνει : 

 Απομάκρυνςθ φερτϊν υλικϊν, ιςοπζδωςθ και διαμόρφωςθ τθσ επιφάνειασ του οδοςτρϊματοσ 

 Αποκατάςταςθ και διάνοιξθ αποςτραγγιςτικϊν τάφρων τριγωνικισ διατομισ ςε μικοσ 350,0m. 

 Οδοςτρωςία με δφο ςτρϊςεισ υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ, ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10m ζκαςτθ, ςε όλο 
το μικοσ τθσ οδοφ. 

Αποκατάςταςη τεχνικοφ οδοποιίασ (ςωληνωτοφ αγωγοφ) 

 Αποκατάςταςθ τεχνικοφ από ςωλθνωτό αγωγό ςε αγροτικι οδό διερχόμενθ από ρζμα ςτα βόρεια τθσ 
λίμνθσ Τλίκθσ, θ οποία περιλαμβάνει 

 Εκςκαφζσ και απομάκρυνςθ των υφιςτάμενων φερτϊν υλικϊν και τςιμεντοςωλινων. 

 Καταςκευι εξυγιαντικισ ςτρϊςθσ με χονδρόκοκκο υλικό κατάλλθλθσ διαβάκμιςθσ πάχουσ 0,35m. 

 Καταςκευι ςτρϊςθσ ςκυροδζματοσ (κακαριότθτασ) C12/15 πάχουσ 0,15m. 

 Προμικεια και τοποκζτθςθ διπλϊν αγωγϊν από τςιμεντοςωλινεσ διαμζτρου DN/ΟD 1200mm, 
ςυνολικοφ μικουσ 5,0m, που εγκιβωτίηονται περιμετρικά με ςκυρόδεμα C12/15. 

 Επανεπίχωςθ του ορφγματοσ με κραυςτό υλικό λατομείου και αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ ςτθν 
αρχικι του μορφι.  
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Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ - ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 123.833,35€ (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). 

 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 ενενήντα (90) θμερολογιακζσ 
θμζρεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 

Ορχομενόσ 16-10-2020  Ορχομενόσ 16-10-2020 
Η πρ/νθ Δ.Σ.Τ.  Ο μελετθτισ 

   
   
   

Λεμονιά ταματάκθ  Γρθγόρθσ Ηλιόπουλοσ 
αρχιτζκτων μθχανικόσ  πολιτικόσ μθχανικόσ 

 


		2020-12-01T13:19:53+0200




