
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ : 1.200.000,00 (με Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣH ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020-2021

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να συντηρηθούν - αποκατασταθούν οι φθορές των καταστρωμάτων και των υποδομών 

των οδών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που προκλήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες και την κυκλοφορία των οχημάτων.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ :

1.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ-ΑΠΕ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥNΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Συντηρήσεων Υποδομών 

Δημοτικών Κτιρίων & Υπαίθριων Χώρων

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ  16/2020

Επίσης θα τσιμεντοστρωθούν τα καταστρώματα των ισόπεδων διαβάσεων του ΟΣΕ εντός του αστικού ιστού της πόλης.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι: α) αποξήλωση των παλιών καταστρωμάτων τους (με ελαστικές πλάκες ή

ασφάλτινα), β) κατασκευή μεταλλικών πλαισίων από γωνιακά μεταλλικά ελάσματα 150*150*15 εντός της σιδηροδρομικής

γραμμής, σε όλο το μήκος της διάβασης, για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου κενού και της προστασίας της ακμής της

κοιτόστρωσης και γ) σκυροδέτηση της Ι.Δ. σε όλο το μήκος της εντός της γραμμής και εκατέρωθεν αυτής.

Συγκεκριμένα οι εργασίες  που προβλέπεται να γίνουν είναι: α) Σποραδικές αποκαταστάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων  

μικρής εκτάσεως  ( μπαλώματα τοπικά ),  β)  συντήρηση φθαρμένων κρασπέδων, γ) σκυροδετήσεις ισόπεδων διαβάσεων 

ΟΣΕ, δ) κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και ε) κατασκευή ασφαλτοταπήτων βάσης και  κυκλοφορίας. Τα παραπάνω 

θα εφαρμόζονται  σύμφωνα με την μελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας, ανάλογα με τον τύπο και τον βαθμό 

σοβαρότητας των φθορών .Σημειώνεται ότι τα όρια των προς αποκατάσταση οδοστρωμάτων θα καθοριστούν με ακρίβεια 

επί τόπου του έργου.

α) Για προβλήματα που εντοπίζονται μεμονωμένα στα καταστρώματα των οδών (λακκούβες, τρύπες, παλιές τομές,

καθίσματα κλπ.) και παρουσιάζουν φθορές στην ασφαλτική στρώση και στην βάση (οδοστρωσία), θα αποκαθίσταται

κόβοντας τον ασφαλτοτάπητα περιμετρικά της φθοράς (σε υγειές τμήμα του ) , σε τετράγωνο η ορθογώνιο σχήμα, θα

απομακρύνονται τα σαθρά υλικά της υφιστάμενης φθαρμένης ασφάλτου και βάσης, θα καθαρίζεται θα συμπυκνώνεται με

επιμέλεια το σημείο, θα κατασκευάζεται νέα στρώση βάσης , ασφαλτικής προεπάλειψης, και ασφαλτικής στρώσης

κυκλοφορίας 0,05 m .  

γ) Στα ασφάλτινα καταστρώματα που παρουσιάζουν διάσπαρτες λακκούβες, αποκόλληση αδρανών, ρηγματώσεις και

φθορές στις στρώσεις οδοστρωσίας, τα αποκαθιστούμε με ολική αποξήλωση των φθαρμένων ασφαλτικών στρώσεων και

στρώσεων οδοστρωσίας και κατασκευή εκ νέου των νέων στρωσεων .

β) Στα καταστρώματα που παρουσιάζουν φθορές περιορισμένου πλάτους μόνο στην ασφαλτική στρώση (διάσπαρτες

λακκούβες, αποκόλληση αδρανούς υλικού και ρηγματώσεις της ασφάλτου), τα αποκαθιστούμε κόβοντας τον

ασφαλτοτάπητα περιμετρικά της φθοράς (σε υγειές τμήμα του ), φρεζάρετε το φθαρμένο τμήμα της οδού και

κατασκευάζετεη  νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

δ) Στα τμήματα των καταστρωμάτων που παρουσιάζουν διάσπαρτες λακκούβες, αποκόλληση αδρανών υλικών,

ρηγματώσεις της ασφάλτου, χωρίς φθορές των στρώσεων οδοστρωσίας, τα αποκαθιστούμε φρεζάροντας τα τμήματα των

ασφάλτινων καταστρωμάτων των οδών και κατασκευάζουμε την νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Όπου απαιτείται θα

εφαρμόζεται και ισοπεδωτική στρώση.

Η μέθοδος της αποκατάστασης διαφοροποιείται  ανάλογα με το είδος και την έκταση των βλαβών. Προβλέπονται τρεις 

διαφορετικές μέθοδοι αποκατάστασης που εφαρμόζονται αναλόγως στα τμήματα.



Σήμανση εκτελούμενων έργων

Ο Ανάδοχος θα εκτελεί την προσωρινή σήμανση των εργασιών σύμφωνα με την προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων

έργων (ΟΜΟΕ, τεύχος 7), που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/0/613/16-2-2011 (ΦΕΚ Β 905 - 20.05.2011) Υπουργική

Απόφαση του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., τις λοιπές εγκεκριμένες τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές. Ο ανάδοχος θα διαθέτει το σύνολο

των μέσων που απαιτούνται για την εφαρμογή της εκάστοτε απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης.

ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από τους διαφόρους οργανισμούς ενημέρωση για τις θέσεις των τροφοδοτικών

γραμμών των δικτύων Ο.Κ.Ω. στις περιοχές κατασκευής του έργου και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει τις παρακάτω μελέτες και να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για

την εκτέλεση των έργων και τη σύνταξη των επιμετρήσεων:

α) Μελέτη σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων για διάφορες ασφαλιτικές στρώσεις (π.χ. ισοπεδωτικής, κυκλοφορίας,

αντιολισθηράς κ.α) σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές

β) Λεπτομερή τοπογραφική αποτύπωση της υφισταμένης κατάστασης 

γ) Απαιτούμενες μελέτες εφαρμογής του έργου

δ) Τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις μελετών που θα χρειασθεί να γίνουν, στα πλαίσια της εκτέλεσης

του έργου, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. μετά και τον έλεγχο που προβλέπεται στην

παραπάνω παράγρ. 6.1.7.

ε) Τη μελέτη εξασφάλισης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με το άρθρο 34 αυτής της Ε.Σ.Υ

ζ) Διατομές, υψομετρικές αποτυπόσεις και οριζοντιογραφίες σε κλίμακα 1:200 στα τμήματα που τυχόν θα γίνει χρήση

ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβαλλόμενου πάχους. 

η) Τις μελέτες μικροτροποποιήσεων ή συμπληρώσεων των οριστικών μελετών, η ανάγκη των οποίων θα προκύψει κατά

την εκτέλεση των εργασιών λόγω απρόβλεπτων παραγόντων. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Χωματουργικά έργα - Αποξηλώσεις

1. Πριν από την έναρξη εκσκαφών γίνεται έλεγχος για πιθανά δίκτυα Ο.Κ.Ω.. 2. Τα προϊόντα εκσκαφών που αφορούν

στρώσεις οδοστρωσίας και γαίες θα επαναχρησιμοποιούνται για την συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας του δήμου και για

την επικάλυψη των παλαιών ΧΑΔΑ αντίστοιχα. Το κόστος μεταφοράς έχει συνυπολογιστεί στην εργασία. Η διάστρωση θα

γίνεται με μέσα και προσωπικό του Δήμου. Οι θέσεις των αγροτικών οδών και παλαιών ΧΑΔΑ θα υποδεικνύονται από την

υπηρεσία. 3. Η απόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, καθαιρέσεων και αποξηλώσεων θα γίνει σε ειδικά

αδειοδοτημένους χώρους για τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) όπως καθορίζεται στην ΚΥΑ

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύεται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με την ΕΣΥ του έργου. 4. Απαγορεύονται

αποθέσεις, έστω και προσωρινώς, σε χώρους προστασίας φυσικού περιβάλλοντος ή προστασίας πολιτιστικής

κληρονομιάς.

Οδοστρωσία - ασφαλτικά 

• Οι ασφαλτικές στρώσεις βάσης θα είναι τύπου ΑΣ20 και θα χρησιμοποιείται άσφαλτος 50/70. 

• Όλες οι ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας θα είναι τύπου ΑΣ12,5 και θα χρησιμοποιείται άσφαλτος 35/50. 

• Μεταξύ ασφαλτικών στρώσεων θα εφαρμόζεται ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.

Ο ανάδοχος θα εκπονεί τις προβλεπόμενες από τις ΟΜΟΕ και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μελέτες προσωρινών

μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας. Η δαπάνη εκπόνησης των μελετών είναι ανηγμένη στον προϋπολογισμό του έργου. Οι

μελέτες θα ελέγχονται και εγκρίνονται από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ακολούθως θα διαβιβάζονται στην αρμόδια Υπηρεσία της Τροχαίας για την έκδοση των

προβλεπόμενων αστυνομικών αποφάσεων του Κ.Ο.Κ. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών σε

κυκλοφορούμενο οδικό τμήμα πριν την έκδοση των αστυνομικών αποφάσεων και την τοποθέτηση της σήμανσης

εκτελούμενων έργων.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή ( Δήμος Αλεξανδρούπολης) μπορεί εφαρμόζοντας την παρ. 1.α του

άρθρου 132 του Ν 4412/16, να τροποποιήσει μονομερή δήλωση της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, την αρχική

σύμβαση με ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για παρόμοιες εργασίες, σύμφωνα με το βασικό σχέδιο των

εργασιών που θα αποτελέσουν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, για τα ακόλουθα:

Την επέκταση της αρχικής σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες που αφορά την συντήρηση και την διάνοιξη οδών του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης όπως αναφέρονται παραπάνω και στην προμέτρηση του έργου, προϋπολογισμού ως έγγιστα

1.200.000,00 € με το Φ.Π.Α. 



Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις του επιβλέποντα.

Η δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α. θα φτάσει στο ποσό των που διαχωρίζεται σε:

1. στο αρχικό έργο, ποσού 1.200.000,00 € με το ΦΠΑ

2. το δικαίωμα προαίρεσης ποσού 1.200.000,00 € με το ΦΠΑ Αλεξ/πολη  22- 10 - 2020

Ο Συντάξας

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

2.400.000,00 €

Το έργο θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 . 

Το έργο θα κατασκευαστή σύμφωνα με την μελέτη, τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, και τα κατασκευαστικά

σχέδια.  

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος μονομερούς παράτασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής ( Δήμος Αλεξανδρούπολης

), θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης και τουλάχιστο τρείς (3) μήνες πριν την ολοκλήρωση της,

ενώ προϋποθέτει  να πληρούνται  σωρευτικά τα ακόλουθα:

• Εξασφάλιση της χρηματοδότησης ( π.χ. έκδοση αποφάσεων ανάληψης χρηματοδότησης )

• Έκδοση θετικού πορίσματος από το ελεγκτικό συνέδριο για την προς υπογραφή σύμβαση που αφορά στην προαίρεση

Ο ανάδοχος μετά την άσκηση του δικαιώματος της παράτασης της διάρκειας της σύμβασης θα συνεχίσει να παρέχει τις

υπηρεσίες συντήρησης κατά τους όρους της σύμβασης και για το κατά παράταση χρονικό διάστημα ισχύος της.  

Για την ανάθεση του αντικειμένου της προαίρεσης θα υπογραφή ξεχωριστή σύμβαση.

Για κάθε ομάδα εργασιών θα εφαρμοστεί το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε ο ανάδοχος στην αντίστοιχη ομάδα

εργασιών της αρχικής σύμβασης και θα ισχύουν τα συμβατικά τεύχη αυτής.

Ο ανάδοχος οφείλει μετά την υπογραφή της σύμβασης προαίρεσης να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες συντήρησης. 

Το έργο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ειδικότερα στις Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης –

Τραϊανούπολης – Φερών.

Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες συντήρησης βάσει των εγκεκριμένων από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. οδηγιών.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εποπτεία του έργου οι εργασίες συντήρησης των οδών διαχωρίζονται στον

προϋπολογισμό σε αυτές του αρχικού και της προαίρεσης.    


