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1.  ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με σκοπό την αντικατάσταση του οδοστρώματος της οδού 
δημοκρατίας στην Δ.Κ. Οιχαλίας του Δήμου Φαρκαδόνας συνολικού εμβαδού περίπου 4.665 τ.μ.  

 
 

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
Ο παραπάνω περιγραφόμενος δρόμος της Δ.Κ. Οιχαλίας είναι ασφάλτινο παλαιό και με το 
πέρασμα των χρόνων σε πολλά σημεία του έχει υποστεί διάβρωση καθώς και καθιζήσεις. 
Επίσης οι συνεχείς τομές από την υπηρεσία ύδρευσης για την αποκατάσταση των διαρροών 
στο δίκτυο της ύδρευσης καθώς και της αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων έχουν 
δημιουργήσει προβλήματα (μπαλώματα , σαμαράκια , γούβες κ.τ.λ) καθιστώντας την 
κυκλοφορία των οχημάτων προβληματική.  
 

3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεσθούν κυρίως οι ακόλουθες εργασίες: 

 
Απόξεση – φρεζάρισμα ασφαλτοταπήτων σταθεροποιημένων με τσιμέντο. 
 

Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους για την επούλωση των 
διαφόρων λακκουβών και σκαμμάτων από προηγούμενες εργασίες (τομές ύδρευσης κλπ) 
που παρουσιάζουν καθιζήσεις. 
  
Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων και σχαρών αποχέτευσης όμβριων με σκυρόδεμα 
C16/20, όπου απαιτηθεί μετά και την απόξεση - φρεζάρισμα των ασφαλτοταπήτων.  
 
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. 
 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 
κοινής ασφάλτου. 
  

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  

 

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

     Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι τόσο για την εφαρμογή της μελέτης, όσο και για την 
ποιότητα και αντοχή των έργων, υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, ο δε 
έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο 



από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. 

     Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του 
τιμολογίου και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές 
προδιαγραφές, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης Δημοτικών και Κοινοτικών έργων και 
τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν διάφορα δίκτυα υπόγεια 

ή υπέργεια και πρέπει να φροντίζει για την προστασία τους. 

 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 130.000,00 €, εκ των οποίων τα 104.838,71 € 
αφορούν εργασίες  και τα 25.161,29 € τον Φ.Π.Α. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. 
 
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν.3669/08, του 
Ν.1418/84, του Π.Δ.609/85 και του Π.Δ.171/87 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και 
του Ν.3263/2004. 
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει επίσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας μελέτης, των 
τευχών δημοπράτησης, τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και τις αποφάσεις της 
Προϊσταμένης Αρχής. 
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Φαρκαδόνας και από τον 
Κ.Α. 30-7323.090 
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