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Τ  ΕΧΝΙΚΗ   Π  ΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με  την  παρούσα  μελέτη  προϋπολογισμού  44.000,00€,  προβλέπονται  οι  εργασίες  που

απαιτούνται για την ασφαλτόστρωση σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Σκουτάρεως.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας στις παρακάτω τοπικές κοινότητες: 

1.  Στην  Δ.Κ.  Σκουτάρεως  θα  φρεζαριστεί  και  θα  ασφαλτοστρωθεί  εκ  νέου  ο  δρόμος

μπροστά από τον Παιδικό Σταθμό, μήκους 110μ και πλάτους 5μ περίπου. 

2.  Στην Τ.Κ.  Αγίας Ελένης θα φρεζαριστεί  και  θα  ασφαλτοστρωθεί  εκ  νέου τμήμα του

δρόμου κοντά στην κεντρική πλατεία του χωριού, μήκους 60μ περίπου και πλάτους 6μ.

3.  Στην  Τ.Κ.  Αδελφικού  θα  ασφαλτοστρωθεί  υφιστάμενος  τσιμεντόδρομος  μήκους  70μ

περίπου και πλάτους 4μ.

4.  Στην Τ.Κ.  Κάτω Καμήλας θα φρεζαριστεί  και  θα ασφαλτοστρωθεί  εκ  νέου ο δρόμος

ανάμεσα στην εκκλησία και το δημοτικό σχολείο, μήκους 80μ και πλάτους 6μ. 

5. Στην Τ.Κ. Κουβουκλίου θα φρεζαριστεί και θα ασφαλτοστρωθεί τμήμα μπροστά από την

πλατεία, εμβαδού 350τ.μ. περίπου.

6.  Στην  Τ.Κ.  Κουμαριάς  θα  φρεζαριστεί  και  θα  ασφαλτοστρωθεί  τμήμα  του  κεντρικού

δρόμου (στην είσοδο από Αδελφικό) μπροστά από το πάρκο (πρ. παιδική χαρά), μήκους 40μ και

πλάτους 8μ περίπου.

7. Στην Τ.Κ. Πεπονιάς θα κατασκευαστεί εκ νέου τμήμα της επαρχιακής οδού προς Αγ.

Ελένη, μήκους 20μ και πλάτους 8μ. Στο συγκεκριμένο τμήμα που παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές

θα  αποξηλωθεί  η  υπάρχουσα  άσφαλτος  και  θα  γίνει  εξυγίανση  της  υπόβασης  με  σκυρόδεμα

πάχους 10εκ. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 5εκ.

Γενικά οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με την παρούσα μελέτη είναι:

α. Αποξήλωση ασφ/των εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών



β. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm

γ. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

δ.  Ασφαλτική  στρώση  κυκλοφορίας  συμπυκνωμένου  πάχους  0,05  m  με  χρήση  κοινής

ασφάλτου 

Οι κλίσεις για την απορροή των ομβρίων θα διατηρηθούν οι ίδιες, στα υπάρχοντα φρεάτια

υδροσυλλογής της οδού. 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με την αριθμ. 36259/1757/Ε103 ΚΥΑ

(ΦΕΚ  1312/Β/24-08-2010)  «Μέτρα,  όροι  και  πρόγραμμα  για  την  εναλλακτική  διαχείριση   των

αποβλήτων  από  εκσκαφές,  κατασκευές  και  κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ)»,  με  την  υπογραφή  του

εργολαβικού  συμφωνητικού  και  πριν  την  έναρξη  των  εργασιών  να  καταθέσει  στην  Υπηρεσία

σύμβαση  με  εγκεκριμένο   Σύστημα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Αποβλήτων  Κατασκευών  και

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ή υπεύθυνη δήλωση ότι θα συνεργαστεί με εγκεκριμένο σύστημα για την

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν από το έργο ( άρθρο 7 παρ. 2)

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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