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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία  και προβλέπει τη

συντήρηση - ανακατασκευή  τμημάτων του οδικού δικτύου του Δήμου Ζωγράφου.

Η  συντήρηση-ανακατασκευή  θα  γίνει  σε  τμήματα  των  παρακάτω  οδών:

Αγ.Γεωργίου, Μακρυγιάννη, Παπαναστασίου, Ναπ. Ζέρβα , Ιωλκού , Πολυδώρου,

Ποτιδανίας, Παναγούλη, Αριστομένους , Ζώγκου , Λαοδικείας και Κοκκινοπούλου.

Επίσης θα γίνουν συντηρήσεις – ανακατασκευές και σε άλλα τμήματα οδών

του Δήμου που θα παρουσιάσουν σημαντικές φθορές. 

1) Απόξεση του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος από 6cm-

8cm.  Η  απόξεση  του  οδοστρώματος  θα  γίνει  με  χρήση  αποξεστικού

μηχανήματος (φρέζας). 

2) Εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο, μετά το φρεζάρισμα, σε επιλεγμένα τμήματα θα

κατασκευαστεί  στρώση  βάσεως  οδοστρωσίας  συμπυκνωμένου  πάχους

0,10m από θραυστά αδρανή υλικά.

3) Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο

ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα.

4) Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης πάχους 2,5cm.

5) Εφαρμογή  (επάλειψη)  συγκολλητικής  επάλειψης  επί  της  ασφαλτικής

ισοπεδωτικής  στρώσης πάχους 2,5cm.

6) Κατασκευή  αντιολισθηρής  ασφαλτικής  στρώσης  συμπυκνωμένου  πάχους

4cm με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου.  



7) Ανακατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής , φρεατίων Ο.Κ.Ω  και  σήμανσης.

8) Οι προβλεπόμενες εργασίες έχουν προϋπολογισμό  398.520,00  Ευρώ με

Φ.Π.Α. και αναθεώρηση, έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους

2015 με κωδικό 02.30.7323.21 και θα εκτελεστούν  σύμφωνα με τις διατάξεις

του Ν.1418/84 «περί Δημοσίων Έργων κ.λ.π» όπως τροποποιήθηκε με τον

Ν.2229/94 του Π.Δτος 609/1985 «περί κατασκευής δημοσίων έργων» του

Π.Δ/τος 171/87 «περί έργων Ο.Τ.Α» και τις όμοιες του Ν. 3463/06 και του Ν.

3263/04 « Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των Δημοσίων Έργων και άλλες

διατάξεις», του Ν.3669/2008 και σύμφωνα πάντα με όλες τις τροποποιήσεις,

αποφάσεις και εγκυκλίους που ισχύουν.
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