
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                        ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΟΜΩΝ  

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                               Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ  

            ΛΕΣΒΟΥ                                                      ∆ΕΥΑΛ  ΣΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ                                                    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                            ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                         

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το προτεινόµενο έργο µε τον τίτλο «Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων δικτύων 

∆ΕΥΑΛ λόγω βλαβών, στον πρώην ∆ήµο Μυτιλήνης» αφορά την επαναφορά του 

οδοστρώµατος της τοµής στην πρότερα κατάσταση, στην περιοχή του πρώην ∆ήµου 

Μυτιλήνης. 
Οι θέσεις των τοµών θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆ΕΥΑΛ, και οι 
αποκαταστάσεις θα γίνουν κατά προτεραιότητα & αξιολόγηση της υπηρεσίας. 
Οι τοµές των οδοστρωµάτων που θα αποκατασταθούν βρίσκονται διάσπαρτες, στην 

∆ηµοτική Ενότητα Μυτιλήνης (πόλη Μυτιλήνης, Αγία Μαρίνα, Αλυφαντά, 

Αφάλωνας, Λουτρά, Μόρια, Πάµφιλα & Παναγιούδα). Στο ηµερολόγιο των 

συνεργείων της ∆ΕΥΑΛ βρίσκονται καταγεγραµµένες οι τοµές των οδοστρωµάτων 

ανά οικισµό, οδό (όπου υφίσταται ονοµασία οδού) & τύπου οδοστρώµατος. Από τις 
καταγεγραµµένες αυτές τοµές θα γίνει επιλογή και θα δοθεί προτεραιότητα από την 

Τεχνική Υπηρεσία για την αποκατάσταση τους. Στο έργο περιλαµβάνονται και οι νέες 
τοµές οδοστρωµάτων από βλάβες δικτύων που θα επισκευάσουν τα συνεργεία 

ύδρευσης αποχέτευσης της ∆ΕΥΑΛ σε χρονικό ορίζοντα δύο (2) ετών. 

Οι τύποι οδοστρωµάτων που συναντώνται και θα αποκατασταθούν σε τοµές είναι:  
-Ασφαλτικά οδοστρώµατα 

-Οδοστρώµατα µε ψυχρή άσφαλτο 

-Οδοστρώµατα µε σκυρόδεµα 

-Οδοστρώµατα ή πεζοδρόµια ή πλατείες ή νησίδες, µε τσιµεντόπλακες ή κυβόλιθους 
ή λιθοσώµατα ή µάρµαρα. 

Με το έργο προτείνεται η επισκευή τοµών 1.295,00 τµ. Αναλυτικότερα θα 

αποκατασταθούν  σε τοµές 250,00 τµ  ασφαλτικού οδοστρώµατος, 80,00 τµ µε ψυχρή 

άσφαλτο, 800,00 τµ οδοστρωµάτων µε σκυρόδεµα & 165,00 τµ οδοστρωµάτων µε 
χρήση τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωµάτων & µαρµάρων. 

Το έργο θεωρείται έργο συντήρησης και η προµέτρηση των επιµέρους εργασιών είναι 
πρόβλεψη µε βάσει την εµπειρία και  δεν βασίζεται σε σχέδια και λοιπά προµετριτικά 

στοιχεία.   

 

 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι βλάβες των δικτύων αποκαθίστανται από τα συνεργεία ύδρευσης αποχέτευσης της 
∆ΕΥΑΛ, τα οποία προβαίνουν στην επίχωση του σκάµµατος της τοµής µε θραυστό 

υλικό έως την στάθµη κυκλοφορίας. 
Οι προς εκτέλεση εργασίες για την ανακατασκευή του οδοστρώµατος σε όχι 
περιοριστικό βαθµό προσδιορίζονται ως εξής: 



• Μερική άρση της επίχωσης της τοµής ανάλογα µε τον τύπο του 

οδοστρώµατος που θα ανακατασκευαστεί: 
α.- Για οδοστρώµατα από ασφαλτοσκυρόδεµα, άρση της επίχωσης 60εκ. 

χαµηλότερα από την στάθµη κυκλοφορίας. 
β.- Για ασφαλτικά οδοστρώµατα η αποκατάσταση των οποίων θα γίνει µε 
ψυχρή άσφαλτο, άρση της επίχωσης 50 εκ. χαµηλότερα από την στάθµη 

κυκλοφορίας. 
γ.- Για οδοστρώµατα από σκυρόδεµα, άρση της επίχωση 45εκ. χαµηλότερα 

από την στάθµη κυκλοφορίας. 
δ.- Για οδοστρώµατα επικαλυµµένα µε τσιµεντόπλακες, κυβόλιθους, 
λιθοσώµατα & µάρµαρα, άρση της επίχωσης υψοµετρικά κατά το πάχος του 

υφιστάµενου οδοστρώµατος και επιπλέον 50εκ. από την στάθµη κυκλοφορίας. 
• ∆ιαµόρφωση σκάφης έδρασης του προς αποκατάσταση οδοστρώµατος. 
• Κοπή του οδοστρώµατος περιµετρικά της τοµής µε αρµοκόφτη. 

• Ανάλογα µε τον τύπο του υφιστάµενου οδοστρώµατος  η σειρά των εργασιών 

είναι η παρακάτω: 

-Ασφαλτικά οδοστρώµατα, επίχωση κατά 30 εκ. θραυστού υλικού λατοµείου, 

κατασκευή στρώσεων υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 10 εκ., βάσης 
πάχους 10 εκ., µε αδρανή υλικά λατοµείου & ασφαλτικές στρώσεις συνολικού 

πάχους 10 εκ., σύµφωνα µε το συµβατικό άρθρο (ΑΤ 4) και ειδικότερα το 

άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/4.09. 

     -Τα ασφαλτικά οδοστρώµατα για τα οποία η αποκατάσταση θα γίνει µε ψυχρή      

      άσφαλτο (µόνο χειµερινή περίοδο ή περίοδο που δεν υπάρχει παραγωγή    

      ασφαλτικού), επίχωση κατά 30 εκ. του σκάµµατος µε θραυστό υλικό   

      λατοµείου, κατασκευή στρώσης κατά 15 εκ. σκυρόδεµατος κατηγορίας C  

      16/20, τελική αποκατάσταση του οδοστρώµατος µε 5 εκ. στρώσης ψυχρής  
      ασφάλτου. 

     -Οδοστρώµατα από σκυρόδεµα, επίχωση κατά 30 εκ. θραυστού υλικού, &  

      τελική αποκατάσταση οδοστρώµατος σύµφωνα µε το άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ   

      Α/1.01. 

Οι συνεννοήσεις µε την Τροχαία για την ρύθµιση της κυκλοφορίας, οι 
περιφράξεις των σκαµµάτων, οι σηµάνσεις µε προειδοποιητικές πινακίδες, 
αναλάµποντες φανούς επισήµανσης κινδύνου, είναι αποκλειστική αρµοδιότητα 

του αναδόχου. 

 

 

 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Η µελέτη αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 

1.∆ιακήρυξη, 2.Τεύχος Οικονοµικής Προσφοράς, 3.Τιµολόγιο Μελέτης, 
4.Συγγραφή Υποχρεώσεων, 5.Τεχνική Περιγραφή, 6.Προϋπολογισµός Μελέτης, 
7.Προµέτρηση, 8. Ανάλυση Τιµών, 9. Σχέδιο Ασφαλείας & Υγιεινής, 10. 

Φάκελλος Ασφαλείας & Υγιεινής.  
 

 

 

 

 

 



4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε:  
Αξία εργασιών                  :    73.589,30 ευρώ 

ΓΕ & ΟΕ 18%                  :     13.246,07 

Άθροισµα                         :     86.835,37 

Απρόβλεπτα (15%)          :     13.025,31 

Άθροισµα                         :     99.860,68 

Αναθεώρηση                    :       2.139,32 

Άθροισµα                         :   102.000,00 

Φ.Π.Α  (16%)                  :      16.320,00 

Γενικό Σύνολο                 :    118.320,00 

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ:   118.320,00    

 

 

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ  ∆ΕΥΑΛ 

ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

 

 

Παρασκευάς Φινδανής                                       ∆έσποινα Μπώκου 

Πολιτικός Μηχανικός                                         Πολιτικός Μηχανικός 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης       
 

  

 


