
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & 

                 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ »   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000.000,00 € 

ΤΡΟΠ. ΕΚΤΕΛ.: ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :   11/2020 

CPV: 45233141-9 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Α.   Αντικείμενο  της  Εργολαβίας  

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την συντήρηση των οδοστρωμάτων του Δήμου με 

ασφαλτοτάπητες καθώς και επισκευές σποραδικών φθορών σε διάφορους δρόμους. Στόχος 

είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης και η εξασφάλιση πρόσβασης σε φυσικούς και 

πολιτιστικούς χώρους όπως και η βελτίωση των συνθηκών των οδικών μεταφορών που θα 

εξασφαλίζει την σωματική ακεραιότητα των διερχομένων οδηγών και πεζών. 

Οι εργασίες που προβλέπονται για την εκτέλεση του έργου είναι αναλυτικά οι παρακάτω: 

1. Φρεζάρισμα των παλαιών οδοστρωμάτων από 4εκ. έως 6εκ. ανάλογα με το επίπεδο του 

υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα σε σχέση με το ρείθρο του εκάστοτε δρόμου. 

2. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη για την σύνδεση του παλαιού φρεζαρισμένου 

οδοστρώματος με τον νέο ασφαλτοτάπητα. 

3. Επίστρωση με αντιολισθηρό ασφαλτοτάπητα πάχους 4εκ. στους δρόμους που θα κριθεί 

απαραίτητο (λεωφορειακοί με μεγάλες ανωφέρειες), είτε επίστρωση με ασφαλτοτάπητα Α265 

πάχους 5 εκ. σε δρόμους με μικρή κυκλοφορία αυτοκινήτων και μικρές κλίσεις. 

4. Επισκευή σποραδικών φθορών των οδοστρωμάτων σε όλο το Δήμο όπου απαιτείται. 

5. Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων. 

6. Επισκευή & τοποθέτηση αντιολισθηρών πλακών με επίπαση χαλαζία σε οδούς  στην 

περιοχή της Άνω  Νεάπολης. 

7. Επίστρωση με αντιολισθηρό σκυρόδεμα για την πλήρη κατασκευή ενός  οδοστρώματος 

από ειδικό ραβδωτό σκυρόδεμα C20/25 με επίπαση λεπτής χαλαζιακής άμμου (Νο 1 - 3 

πάχους 2χλστ.) σε αναλογία 6kgr/m2 πάχους στρώσης 7 εκατοστών σκυροδέματος που 

διαστρώνεται σε υπάρχουσα σταθερή υπόβαση, περιλαμβανομένης της εργασίας 

πηχαρίσματος ανά 10 εώς 12 εκατοστά με πήχυ για την διαμόρφωση των επιφανειακών 

ραβδώσεων πλάτους 1 εως 1,5 εκ. τουλάχιστον και με την εργασία διαμόρφωσης και των 

αρμών διαστολής δηλαδή ενός κατά τον άξονα της οδού και των εγκαρσίων ανά 5-6μ. 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ  

 

Β.  Γενικές  Παρατηρήσεις 

 

1.  Έγκαιρα και τουλάχιστον από την  προηγούμενη ημέρα των εργασιών, θα πρέπει 

να εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο του έργου, η δυνατότητα της απρόσκοπτης 

κατασκευής (τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων για την απομάκρυνση   

αυτοκινήτων κλπ). 

 

2. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν θα πρέπει να αποτίθενται επί του εδάφους σε καμιά   

περίπτωση, θα πρέπει δε ν’ απομακρύνονται από τον Ανάδοχο εντός της ίδιας ημέρας 

και να μεταφέρονται σε πιστοποιημένους χώρους ανακύκλωσης, όπως έχει 

οριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. 

3. Αυτονόητο είναι ότι επιβάλλεται η λήψη μέτρων ασφαλείας  για την πρόληψη 

ατυχημάτων τόσο  στους εργαζομένους, όσο και στους διερχομένους. 

 

4. Ο προβλεπόμενος χρόνος κατασκευής είναι (18) δεκαοκτώ ημερολογιακοί μήνες. 

 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. 

 
  

 

 

       Νίκαια:  19/11/2020 
                           Ο συντάξας & μελετητής 
 
 
        Γεώργιος Δ. Πάλλας 
                Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε 
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