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 ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
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Πληροφ. : Πέτρου Ευρυβιάδης  
Τηλ: 2755360143
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΣΑΤΑ

63.450,00  €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.   ΓΕΝΙΚΑ

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας εξασφάλισε πίστωση 63.450,00 Ευρώ από πιστώσεις 

ΣΑΤΑ, με σκοπό την Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Παραλίου Άστρους. 

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

     ΘΕΣΗ Α

      Ασφαλτόστρωση τμήματος των δημοτικών οδών:

• Εθνικής Αντιστάσεως μεταξύ των Ο.Τ. 10 – 135, εμβαδού 1.050,00τ.μ. 

• Κανάρη μεταξύ των Ο.Τ. 135-136-137, εμβαδού 750,00τ.μ.

• Μιαούλη μεταξύ των Ο.Τ. 135-136, εμβαδού 280,00τ.μ.

Οι δρόμοι αυτοί βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Τ.Κ Παραλίου 

Άστρους, όπως φαίνονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα. Υπάρχουν μικρά τμήματα των 

οδών που είναι τσιμεντοστρωμένα στα οποία θα γίνει ολική καθαίρεση τους, και στην 

συνέχεια θα γίνει διαμόρφωση της υπόβασης σύμφωνα με τα υψόμετρα των διατομών 

που συνοδεύουν την μελέτη, με απομάκρυνση των περισσευούμενων υλικών. Στην 

συνέχεια  θα  γίνει  κατασκευή  βάσης  οδοστρωσίας  συμπυκνωμένου  πάχους  0,10μ. 

ασφαλτική προεπάλειψη και στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ.  Θα 

γίνει  καθαίρεση του υπάρχοντος πεζοδρομίου και κοπεί  6 δέντρων έμπροσθεν της 

ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κανάρη και Εθνικής Αντιστάσεως 

λόγω  του  ότι  έχει  ανατραπεί  από  τις  ρίζες  των  δέντρων,  καθώς  και  το 

τσιμεντοστρωμένο πεζοδρόμιο της ιδιοκτησίας επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως. Στη 

θέση τους θα  κατασκευασθεί νέο.    
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Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιλαμβάνουν τα  εξής : 

• Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση

    συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

• Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m και από 0,31-0,60

• Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων 

• Εκσκαφές χαλαρών εδαφών για την διαμόρφωση της υπόβασης 

• Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια) για τοποθέτηση κρασπέδων

• Τοποθέτηση – εγκιβωτισμός Πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα

• Διαμόρφωση υπόβασης οδοστρωσίας

• Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ.

• Ασφαλτική προεπάλειψη

• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση

       κοινής ασφάλτου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΕΣΗΣ
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     ΘΕΣΗ Β

Ασφαλτόστρωση τμήματος της δημοτικής οδού Δεληγιάννη μεταξύ των Ο.Τ. 13 – 

12, που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Τ.Κ Παραλίου Άστρους. 

Όπως φαίνονται  στο  συνημμένο  Τοπογραφικό  Διάγραμμα  το  τμήμα  της  οδού 

Δεληγιάννη έχει εμβαδόν 320,00τ.μ. 

Θα γίνει διαμόρφωση της υπόβασης σύμφωνα με τα υψόμετρα των διατομών που 

συνοδεύουν  την  μελέτη,  με  απομάκρυνση  των  περισσευούμενων  υλικών.  Στην 

συνέχεια  θα  γίνει  κατασκευή  βάσης  οδοστρωσίας  συμπυκνωμένου  πάχους  0,10μ. 

ασφαλτική προεπάλειψη και στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. 

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιλαμβάνουν τα  εξής : 

• Εκσκαφές χαλαρών εδαφών για την διαμόρφωση της υπόβασης 

• Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ.

• Ασφαλτική προεπάλειψη

• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση

       κοινής ασφάλτου
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Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Ακολουθεί  απόσπασμα αεροφωτογραφίας με τις θέσεις των έργων.
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 Γ.  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  πιστώσεις  ΣΑΤΑ  και  θα  εκτελεστεί  από  το  Δήμο 

Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Το  όριο  πληρωμών  και  η  δαπάνη  των  εργασιών  ανέρχεται  στο  ποσό  του 

συμφωνητικού που θα προκύψει από την δημοπρασία του έργου απαγορευμένης κάθε 

υπέρβασης του ποσού αυτού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι αφανείς εργασίες θα εκτελούνται υποχρεωτικά μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες της εβδομάδος που λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με έξοδα και φροντίδα του, να μεριμνά για την 

εργοταξιακή σήμανση και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθ’ 

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και καθίσταται υπεύθυνος για κάθε ατύχημα ή 

ζημία, που ήθελε συμβεί σε οποιονδήποτε τρίτο ή στο προσωπικό που απασχολεί όπως 

προκύπτει από το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Άστρος,  18/01/2019 Θεωρήθηκε
Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Πέτρου Ευρυβιάδης Δημήτρης Κούσουλας
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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