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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά σε εργασίες βελτίωσης οδικού δικτύου του Δήμου 
Αλίμου. 
 
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι : 
 
- απόξεση οδοστρώματος  

 

-ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας ή αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας ανά περίπτωση. 
 
-ανυψώσεις φρεατίων 
 

 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις ισχύουσες 

διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 
 
 
1. Προσαρμογή φρεατίων υδροσυλλογής και επίσκεψης 

 
Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν την ανύψωση της στάθμης του καπακιού του φρεατίου στην 

περίπτωση που έχουμε φρεάτιο επίσκεψης ή της σχάρας όταν πρόκειται για φρεάτιο 

υδροσυλλογής, ώστε αυτό να είναι στην ίδια στάθμη με το υπόλοιπο οδόστρωμα. Θα γίνει 

αρχικά προσεκτική αφαίρεση του καπακιού του φρεατίου ή της σχάρας υδροσυλλογής και 

αποξήλωση μετά προσοχής της στεφάνης τους. Στη συνέχεια θα αποξηλωθούν 5-10 

εκατοστά (καθ΄ύψος) από το σκυρόδεμα του λαιμού του φρεατίου ώστε να είναι δυνατή 

πρόσφυση νέου και παλαιού σκυροδέματος, θα συμπληρωθεί μέχρι την αναγκαία στάθμη ο 

λαιμός του φρεατίου και θα τοποθετηθούν εκ νέου η στεφάνη και το καπάκι. Η νέα θέση του 

καπακιού του φρεατίου πρέπει να είναι προσαρμοσμένη υψομετρικά με την οδοστρωσία της 

οδού στο ίδιο σημείο. 

 
Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνει εγκιβωτισμός της στεφάνης των καπακιών ή των εσχαρών με 



ασφαλτικό υλικό. 

 
Σε όλα τα φρεάτια υδροσυλλογής θα γίνουν εργασίες επιμελημένου καθαρισμού τους και 
απόφραξης (αν παραστεί ανάγκη) ώστε να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία. 
 
 

 
2. Ασφαλτικές εργασίες 

 
Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ και τα αντίστοιχα άρθρα 
της μελέτης. 

 
Πριν από την έναρξη των εργασιών , με ευθύνη του αναδόχου θα γίνει χωροστάθμηση των 
οδών . Οι διατομές θα ληφθούν ανά 10-20 μέτρα, ανάλογα με την ερυθρά της οδού. 

 
Μετά τις εργασίες φρεζαρίσματος (απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος) θα ακολουθήσει νέα 
χωροστάθμηση των οδών, τηρουμένων των ίδιων χωροσταθμικών σημείων. 
 
Η διαφορά των δύο χωροσταθμήσεων θα είναι το πάχος του φρεζαρισμένου ασφαλτικού. 
 
Θα πραγματοποιηθεί απόξεση οδοστρώματος, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και 

διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ (Α265) ή 

αντιολισθηρή στρώση  . 

 
Μετά τη διάστρωση του ασφαλτικού τάπητα θα ακολουθήσει νέα χωροστάθμηση , βάσει της 
οποίας θα προκύψουν οι τελικά κατασκευασμένες νέες ποσότητες. 
 
 

 
3. Μέτρα ασφαλείας 

 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών υποχρεωτικά θα λαμβάνονται τα προβλεπόμενα από το 

Ν.2696/1999 (ΚΟΚ) μέτρα οδικής ασφάλειας. Επίσης θα συνταχθεί τεχνική έκθεση μέτρων 

ασφαλείας και σήμανσης – σηματοδότησης η οποία λαμβάνει υπόψη της του νέους 

κανονισμούς της Γ.Γ. .Ε. και συγκεκριμένα το τεύχος σήμανσης Εκτελούμενων Έργων σε 

Οδούς, όπως αυτό ισχύει σήμερα. 

 
Επίσης θα γίνεται ενημέρωση των αντίστοιχων τμημάτων της τροχαίας, του Ο.Α.Σ.Α. κλπ 

φορέων για τη φύση , το είδος και την διάρκεια των εργασιών. Εξυπακούεται ότι στην 

περίπτωση που θα απαιτηθεί τροποποίηση της διαδρομής Λεωφορειακών Γραμμών πρώτα 

θα γίνονται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.(μελέτη τροποποίησης, άδεια από ΟΑΣΑ 

κλπ). 
 
 

 
4. Κατασκευαστικά σχέδια και στοιχεία του έργου  
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Ο ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα και δαπάνη του , χωρίς ειδική αποζημίωση, να 

φωτογραφήσει το έργο σε διάφορες φάσεις του. Οι φωτογραφίες , μετά την περαίωση των 

εργασιών, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία σε ψηφιακή μορφή και σε φάκελο φωτογραφιών 

(ALBUM) όπου επιγραφικά σε κάθε φωτογραφία θα αναγράφεται η ημερομηνία λήψεως, η 

θέση, η συνοπτική περιγραφή των εργασιών που εικονίζονται καθώς και κάθε άλλο στοιχείο 



που ήθελε κριθεί αναγκαίο για την πλήρη φωτογραφική παρουσίαση του έργου στις διάφορες 

φάσεις του. Η ποσότητα και οι θέσεις λήψεως φωτογραφιών του έργου θα επιλέγονται και θα 

καθορίζονται κάθε φορά σε συνεννόηση με την επίβλεψη. 
 
 
 

 

5. Αξία ασφάλτου- εργαστηριακοί έλεγχοι 

 
Για το έργο δεν προβλέπεται η καταβολή ιδιαίτερης αμοιβής για τη δαπάνη ασφάλτου η οποία 

ενσωματώνεται, δεδομένου ότι η αξία της συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του τιμολογίου της 

μελέτης. 

 
Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν την έναρξη των εργασιών να 

προσκομίσει μελέτες σύνθεσης ασφαλτικών, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση που θα 

υπάρξει αλλαγή του προμηθευτή ασφαλτικού. 

 
Οι κάθε φύσεως δειγματοληψίες θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές. 
 
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε επτά (7) μήνες. 
 
Ειδικότερα οι εργασίες περιγράφονται στο αναλυτικό τιμολόγιο της μελέτης. 

 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 999.600,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).  

      Μάιος  2019 
 

Η συντάξασα 
 
 
 

Συμινή Γεωργία 

Πολιτικός Μηχανικός 
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