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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 

που παρουσιάζουν μεγάλη κλίση (τσιμεντόδρομοι). 

 

Η συντήρηση-ανακατασκευή θα γίνει σε επιλεγμένα τμήματα οδών σύμφωνα με το 

συν. Κατάλογο. Επίσης θα γίνουν συντηρήσεις–ανακατασκευές και σε άλλα 

τμήματα οδών του Δήμου που θα παρουσιάσουν σημαντικές φθορές έως ότου 

ξεκινήσει η εκτέλεση του έργου. 

 

1) Αποξήλωση του υφιστάμενου  οδοστρώματοςαπό σκυρόδεμα. 

 

2) Κατασκευή  οδοστρώματος από ειδικό ραβδωτό σκυρόδεμα C20/25, με 

επίπαση λεπτής χαλαζιακής άμμου (Νο 1-3 πάχους 2χιλστ.) σε αναλογία 

6kgr/m2 πάχους στρώσης 7 εκατοστών σκυροδέματος που διαστρώνεται σε 

υπάρχουσα υπόβαση από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

πάχους 9 εκατοστών και δονείται καλά, περιλαμβανομένης της εργασίας 

πηχαρίσματος ανά 10 έως 12 εκατοστά με πήχη, για τη διαμόρφωση των 

επιφανειακών ραβδώσεων πλάτους 1 έως 1,5 εκ. και βάθους 1,5 εκ. 

τουλάχιστον και με την εργασία διαμόρφωσης και των αρμών διαστολής 

δηλαδή ενός κατά τον άξονα της οδού και των εγκαρσίων ανά 5-6 μ. και σε 

όλο το μεταξύ των ρείθρων πλάτος της οδού.  

 
 

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

 



4) Οι προβλεπόμενες εργασίες έχουν προϋπολογισμό 326.120,00  Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του έτους 2020 και στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 

Δήμου με κωδικό 02.30.7323.28 και με πίστωση έτους (2020) 1000 ευρώ 

(χρηματοδότηση ΣΑΤΑ) και με πρόβλεψη πίστωσης 2021 για το 

υπολειπόμενο ποσό (325.120). Οι εργασίες θα εκτελεστούν  σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 «περί Δημοσίων συμβάσεων έργων Προμηθειών 

και Υπηρεσιών», τις διατάξεις όλων των σχετικών νόμων και σύμφωνα 

πάντα με όλες τις τροποποιήσεις, αποφάσεις και εγκυκλίους που ισχύουν. 
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