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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Με ηελ παξνύζα εξγνιαβία πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 

αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ επί ηεο Δπαξρηαθήο Οδνύ ηαπξνύ – Οιπκπηάδνο, ε νπνία δηαζρίδεη 

ηε Γ.Κ. ηαπξνύ (νδνί Γ.Παπαλδξένπ θαη Παιαηνιόγνπ) ηεο Γ.Δ. Ρεληίλαο, θαζώο θαη ζε ηκήκαηα 

ηνπ δεκνηηθνύ νδηθνύ Γηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο πνπ ζπκβάιινπλ κε απηήλ.  

 

 

1. Περιγραθή 

Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο αζθαιηηθώλ 

νδνζηξσκάησλ: 

1. Καηά θύξην ιόγν επί ηεο Δπαξρηαθήο Οδνύ ηαπξνύ – Οιπκπηάδνο ζην ηκήκα πνπ 

δηαζρίδεη ηε Γ.Κ. ηαπξνύ (νδνί Γ.Παπαλδξένπ θαη Παιαηνιόγνπ) 

2. ε ηκήκαηα ηνπ δεκνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο πνπ ζπκβάιινπλ κε ηελ 

Δπαξρηαθή Οδό ηαπξνύ – Οιπκπηάδνο ζην ηκήκα πνπ δηαζρίδεη ηε Γ.Κ. ηαπξνύ. 

Οη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ επί ηνπ ηκήκαηνο ηεο Δπαξρηαθήο νδνύ ηαπξνύ – 

Οιπκπηάδνο πνπ δηαζρίδεη ηε Γ.Κ. ηαπξνύ (νδνί Γ.Παπαλδξένπ θαη Παιαηνιόγνπ) ζα 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Γύν ζηξώζεηο αζθαιηηθνπ 5 εθ. ε θάζε κία (αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξώζε ηύπνπ Α 31,5 

θαη αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ Α 12,5,) κε ηνπνζέηεζε 

αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο πξηλ ηε δηάζηξσζε θάζε κηαο από ηηο ελ ιόγσ 

ζηξώζεηο, ζην ηκήκα ηεο Δπαξρηαθήο νδνύ θπκαηλόκελνπ πιάηνπο όπνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ 

νη αγσγνί ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζην πιαίζην ηνπ ελ εμειίμεη έξγνπ 

«Καηαζθεπή εζσηεξηθώλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο, αληιηνζηαζίσλ θαη θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ 

ησλ νηθηζκώλ ηαπξνύ θαη Βξαζλώλ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο» γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί ε κε 

αξηζ. 467436/15788/15-11-2016 άδεηα εθζθαθήο ηεο Γ.Σ.Δ.Π.Δ.Θ., ε νπνία απνηειεί 

αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο κειέηεο 

 Φξεδάξηζκα θαη ηνπνζέηεζε αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο θαη κίαο αζθαιηηθήο 

ζηξώζεο θπθινθνξίαο Α 12,5 ειάρηζηνπ πάρνπο 5 εθ. εθαηέξσζελ ηνπ πξναλεθεξζέληνο 

ηκήκαηνο (όπνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ νη αγσγνί ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζην 

πιαίζην ηνπ ελ εμειίμεη έξγνπ «Καηαζθεπή εζσηεξηθώλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο, 

αληιηνζηαζίσλ θαη θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ ησλ νηθηζκώλ ηαπξνύ θαη Βξαζλώλ ηνπ Γήκνπ 

Βόιβεο») θαη ζε πιάηνο πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ Τπεξεζία. 

Οη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε ηκήκαηα ηνπ δεκνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηελ Δπαξρηαθή Οδό ηαπξνύ – Οιπκπηάδνο ζην ηκήκα πνπ δηαζρίδεη ηε Γ.Κ. 

ηαπξνύ, πεξηιακβάλνπλ είηε θξεδάξηζκα θαη ηνπνζέηεζε αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο 

θαη κίαο αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο Α 12,5 ειάρηζηνπ πάρνπο 5 εθ. (ζηηο δεκνηηθέο νδνύο 
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νη νπνίεο είλαη ήδε αζθαιηνζηξσκέλεο) είηε ηελ θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο 

κεηαβιεηνύ πάρνπο κεηά από ηηο εξγαζίεο αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο (ζηηο δεκνηηθέο νδνύο πνπ 

δελ είλαη αζθαιξνζηξσκέλεο). 

Οη αθξηβείο ζέζεηο ησλ εξγαζηώλ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ Τπεξεζία αθνύ 

πξαγκαηνπνηεζνύλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο ηνπ ππό εμέιημε έξγνπ. 

Η θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ην Ν. 4412/2016 γηα 

ηηο «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ 

ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147 Α’) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ην Π.Γ. 171/87 (ΦΔΚ Α' 84) 

«Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνύλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ πνπ 

εθηεινύληαη από ηνπο Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο» 

όπσο θάζε θνξά ηζρύεη, ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Δπηβιέπνληα Μεραληθνύ. 

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 36259/1757/Δ103 Κ.Τ.Α. 

(ΦΔΚ 1312/Β/24-08-2010) «Μέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ από εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)», κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

εξγνιαβηθνύ ζπκθσλεηηθνύ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ λα θαηαζέζεη ζηελ Τπεξεζία 

ζύκβαζε κε εγθεθξηκέλν ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Καηαζθεπώλ θαη 

Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) ή ππεύζπλε δήισζε όηη ζα ζπλεξγαζηεί κε εγθεθξηκέλν ζύζηεκα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ ζα παξαρζνύλ από ην έξγν (άξζξν 7 παξ. 2).  

 

2. Προϋπολογιζμός ηων έργων 

 

πλνπηηθά ε αλάιπζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζε επξώ έρεη σο εμήο: 

Επγαζίερ πποϋπολογιζμού: 211.227,00 

               Γενικά έξοδα & όθελορ επγολάβος (18%): 38.020,86 

Μεπικό ζύνολο: 249.247,86 

Αππόβλεπηα (15%): 37.387,18 

Μεπικό ζύνολο: 286.635,04 

Αναθεωπήζειρ: 

Μεπικό ζύνολο: 

3.687,54 

290.322,58 

Φ.Π.Α. 24%: 69.677,42 

Γενικό ζύνολο: 360.000,00 
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