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Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

Ζ παξνχζα κειέηε, ζπλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 548.000,00 € κε Φ.Π.Α 24%, αθνξά 

αζθαιηνζηξψζεηο, ηζηκεληνζηξψζεηο θαη απνθαηαζηάζεηο ζε  ηκήκαηα δεκνηηθψλ νδψλ εληφο ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ρνδνιίβνπο θαη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Παιαηνθψκεο, Νέαο 

Μεζνιαθθηάο, Κξελίδαο, Πξψηεο, Νέαο Μπάθξαο, πκβνιήο, Κνξκίζηαο, Νέαο Φπιήο θαη Νέσλ 

Κεξδπιίσλ,  πνπ ζηελ παξνχζα θάζε είλαη είηε ρσκαηφδξνκνη είηε παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιεο 

θζνξέο, ιφγσ ειιηπνχο απνθαηάζηαζεο απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο 

(αληηθαηάζηαζεο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη θαηαζθεπήο απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ) θαζψο θαη ιφγσ 

ηνπ απμεκέλνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ.  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε πινπνίεζε άκεζσλ παξεκβάζεσλ γηα ηε 

ζπληήξεζε, ηε βειηίσζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε θζνξψλ θαη βιαβψλ ηνπ δεκνηηθνχ νδηθνχ 

δηθηχνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. 

Οη εξγαζίεο νη νπνίεο πξνβιέπεηαη λα εθηειεζηνχλ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην αλαιπηηθφ 

ηηκνιφγην, αθνξνχλ ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε βιαβψλ ησλ αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ, ζηε 

ζπληήξεζε θαη ζηελ αλαθαηαζθεπή αζθαιηνηαπήησλ. Υξήδνπλ δε ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη ε 

αληηκεηψπηζή ηνπο ραξαθηεξίδεηαη αλαγθαία φζν θαη επείγνπζα θαζψο ηα ηκήκαηα ησλ δεκνηηθψλ 

νδψλ πνπ πξνβιέπνληαη κε ηελ παξνχζα κειέηε λα απνθαηαζηαζνχλ, ζα βειηηψζνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζε απηέο. 

Όιεο νη αλαθεξφκελεο εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ θαη ζα επηκεηξεζνχλ ζχκθσλα κε ην 

ηηκνιφγην ηεο κειέηεο κε ηηο εγθεθξηκέλεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) (ΦΔΚ 2221 

Β/30-7-2012) θαη δελ ζα επηθέξνπλ θακία κεηαβνιή ησλ νξηδνληηνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

δεκνηηθψλ νδψλ. 

Αλαιπηηθά νη δεκνηηθνί δξφκνη νη νπνίνη ζα αζθαιηνζηξσζνχλ, ηζηκεληνζηξσζνχλ, 

ζχκθσλα κε ηελ ππφδεημε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, θαη νη εξγαζίεο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη λα 

εθηειεζηνχλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

Α. Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Ρνδνιίβνπο (βάζεη ηνπ απνζπάζκαηνο ηνπ Υάξηε A) 

 

α/α Μήθνο (κ.κ.) Μέζν Πιάηνο (κ.κ.) 

Γξφκνο 1 (Η. Γξαγνχκε) 180,00 6,00 

Γξφκνο 2 (Φηιίππνπ) 117,00 4,31 

Γξφκνο 3 (Η.Μεηαμά) 115,00 4,30 

Γξφκνο 4 (Αλεκψλσλ)   98,00 4,73 

Γξφκνο 5 (Αλψλπκνο)   95,00 4,58 

Γξφκνο 6 (Ακθηπφιεσο) 312,50 6,70 

 EΡΓΟ:  «ΒΔΛΣΗΧΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ  

                       ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

                   ΓΖΜΟΤ ΑΜΦΗΠΟΛΖ» 



Γξφκνο 7 (Παηξηάξρνπ 

Νενθχηνπ έσο Αξηζηνηέινπο) 

 

270,30 

 

5,23 

Γξφκνο 8 (Aλψλπκνο πξνο 

Δθθιεζία) 

 

128,70 

 

4,50 

Γξφκνο 9 (Απφ Αξηζηνηέινπο 

πιαηεία- Πξ. Γθφγθνγινπ-

Γηνγέλνπο-Αγ. Αζαλαζίνπ) 

 

 

475,00 

 

 

5,27 

Γξφκνο 10 (Αγ. Αζαλαζίνπ –

Ππξνζβεζηηθή) 

 

187,00 

 

5,36 

Γξφκνο 11 (Απφ Δθθιεζία – 

Πξ. Γθφγθνγινπ- 

Αξηζηνηέινπο) 

 

 

155,00 

 

 

5,35 

Γξφκνο 12 (Γξάκκνπ Βίηζη)   91,00  5,38 

Γξφκνο 13 (Κ. Κηνξπέ) 162,30  4,83 

 

Oη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ δξφκσλ ηεο Γ.Κ. 

Ρνδνιίβνπο είλαη: 

- Δθζθαθέο 

-Aπνθαηάζηαζε ηκήκαηνο νξχγκαηνο νδνζηξψκαηνο 220,00 η.κ. ζηνπο δξφκνπο 4 θαη 5  

κε θαηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο πάρνπο 0,10κ. ,αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε θαη 

αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο πάρνπο 50mm. 

-Aζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε 

-Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αλσκαιηψλ 

-Σάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m      

 

Β. Σνπηθή Κνηλφηεηα Παιαηνθψκεο (βάζεη ηνπ απνζπάζκαηνο ηνπ Υάξηε B) 

 

α/α Μήθνο (κ.κ.) Μέζν Πιάηνο (κ.κ.) 

Γξφκνο Παιαηνθψκεο 200,00 4,40 

 

 Oη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ παξαπάλσ δξφκνπ ηεο Σ.Κ. 

Παιαηνθψκεο είλαη: 

- Aζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε 

- Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ  

       αλσκαιηψλ 

-Σάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m      

 

Γ. Σνπηθή Κνηλφηεηα Νέαο Μεζνιαθθηάο (βάζεη ηνπ απνζπάζκαηνο ηνπ Υάξηε Γ) 

 

α/α Μήθνο (κ.κ.) Μέζν Πιάηνο (κ.κ.) 

Γξφκνο 1 413,00 7,02 

Γξφκνο 2 185,00 5,32 

Γξφκνο 3 148,00 7,80 

Γξφκνο 4 70,00 6,00 

 

Oη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ δξφκσλ ηεο Σ.Κ. Νέαο 

Μεζνιαθθηάο είλαη: 

- Aζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε 

- Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ  



       αλσκαιηψλ 

-Σάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m      

 

Γ. Σνπηθή Κνηλφηεηα  Κξελίδαο  (βάζεη ηνπ απνζπάζκαηνο ηνπ Υάξηε Γ) 

 

α/α Μήθνο (κ.κ.) Μέζν Πιάηνο (κ.κ.) 

Γξφκνο  Κξελίδαο 35,00 5,00 

 

Oη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ παξαπάλσ δξφκνπ ηεο Σ.Κ. 

Κξελίδαο είλαη: 

 

 - θπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 

 - Γνκηθφ πιέγκα Β500C, δηπιφ, Σ131  

  

Δ. Σνπηθή Κνηλφηεηα  Πξψηεο  (βάζεη ηνπ απνζπάζκαηνο ηνπ Υάξηε Δ) 

 

α/α Μήθνο (κ.κ.) Μέζν Πιάηνο (κ.κ.) 

Γξφκνο  1 215,50 6,45 

Γξφκνο  2 143,00 4,23 

 

Oη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ δξφκσλ ηεο Σ.Κ. Πξψηεο 

είλαη: 

- Aζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε 

- Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ  

       αλσκαιηψλ 

-Σάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m      

 

 

Σ. Σνπηθή Κνηλφηεηα  Νέαο Μπάθξαο  (βάζεη ηνπ απνζπάζκαηνο ηνπ Υάξηε Σ) 

 

α/α Μήθνο (κ.κ.) Μέζν Πιάηνο (κ.κ.) 

Γξφκνο  1 123,00 4,76 

Γξφκνο  2 58,00 6,00 

 

Oη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ δξφκσλ ηεο Σ.Κ. Νέαο 

Μπάθξαο είλαη: 

 

 - Δθζθαθέο 

   - Βάζε πάρνπο 0,10 m  

   - Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 

   - Aζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε 

   - Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ  

      αλσκαιηψλ 

   - Σάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m      

 

 

Ε. Σνπηθή Κνηλφηεηα  πκβνιήο  (βάζεη ηνπ απνζπάζκαηνο ηνπ Υάξηε Ε) 

 

α/α Μήθνο (κ.κ.) Μέζν Πιάηνο (κ.κ.) 

Γξφκνο  πκβνιήο 150,50 4,60 



 

Oη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ παξαπάλσ δξφκνπ ηεο Σ.Κ. 

πκβνιήο είλαη: 

 

- Δθζθαθέο 

- Βάζε πάρνπο 0,10 m 

-Aπνθαηάζηαζε ηκήκαηνο νξχγκαηνο νδνζηξψκαηνο 34,00 η.κ.  κε θαηαζθεπή ζηξψζεο   

  βάζεο νδνζηξσζίαο πάρνπο 0,10κ. ,αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε θαη αζθαιηηθή ζηξψζε 

  θπθινθνξίαο πάρνπο 50mm. 

- Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 

-Aζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε 

-Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αλσκαιηψλ 

-Σάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m      

 

 Ζ. Σνπηθή Κνηλφηεηα  Κνξκίζηαο  (βάζεη ηνπ απνζπάζκαηνο ηνπ Υάξηε Ζ) 

 

α/α Μήθνο (κ.κ.) Μέζν Πιάηνο (κ.κ.) 

Γξφκνο  Κνξκίζηαο 250,00 5,00 

 

 

Oη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ παξαπάλσ δξφκνπ ηεο Σ.Κ. 

Κνξκίζηαο είλαη:         

    

 - Aζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε 

      - Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αλσκαιηψλ 

      -Σάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m      

 

Θ. Σνπηθή Κνηλφηεηα  Νέαο Φπιήο  (βάζεη ηνπ απνζπάζκαηνο ηνπ Υάξηε Θ) 

 

α/α Μήθνο (κ.κ.) Μέζν Πιάηνο (κ.κ.) 

Γξφκνο  1 429,00 6,30 

Γξφκνο  2 365,00 5,70 

 

Oη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ δξφκσλ ηεο Σ.Κ. Νέαο 

Φπιήο είλαη:         

 

 - Aζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε 

      - Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αλσκαιηψλ 

      -Σάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m      

 

 

Η. Σνπηθή Κνηλφηεηα  Νέσλ Κεξδπιίσλ (βάζεη ηνπ απνζπάζκαηνο ηνπ Υάξηε Η) 

 

α/α Μήθνο (κ.κ.) Μέζν Πιάηνο (κ.κ.) 

Γξφκνο  Νέσλ Κεξδπιίσλ 412,00 6,20 

Oη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ παξαπάλσ δξφκνπ ηεο Σ.Κ. Νέσλ 

Κεξδπιίσλ είλαη:       

 

- Aζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε 

     - Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αλσκαιηψλ 



     -Σάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m      

       

Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη, φπνπ ππάξρνπλ θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν ζην 

ζχλνιν ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ νη θάησζη εξγαζίεο: 

α) Ζ πξνζαξκνγή ηεο ζηάζκεο ησλ πθηζηακέλσλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ή παξνρήο 

χδξεπζεο ή θξεαηίνπ επίζθεςεο θ.ι.π. επί αλαθαηαζθεπαδφκελεο νδνχ, γηα θξεάηηα επηθάλεηαο 

θαιχκκαηνο έσο 0,50 η.κ. 

β) Ζ πξνζαξκνγή ζραξψλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο κε ηε ζηάζκε θαη επίθιηζε ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο ηεο νδνχ, γηα θάζε άλνηγκα θξεαηίνπ θαη γηα θάζε επηπιένλ άλνηγκα θξεαηίνπ.   

γ) Ζ πξνζαξκνγή νιφζσκσλ ζραξψλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο κε ηε ζηάζκε θαη επίθιηζε ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο ηεο νδνχ. 

δ) Δζράξεο πδξνζπιινγήο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, φπνπ ρξεηαζηεί λα γίλεη αληηθαηάζηαζε 

ηνπο. 

χκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ. νηθ.4834/25-01-2013 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.ΠΔΡ/ΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

& ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ κε ζέκα: «Γηαρείξηζε πεξίζζεηαο πιηθψλ εθζθαθψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δεκφζηα έξγα-Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ απαηηήζεσλ ηεο ΚΤΑ 

36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312 Β)», δελ απνξξέεη ππνρξέσζε δηαρείξηζεο ηεο πεξίζζεηαο ησλ 

εθζθαθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δεκφζηα έξγα κέζσ εγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο. 

 

Σν έξγν κε ηελ παξνχζα  δαπάλε ζεσξείηαη νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ θαη 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο  ηνπ Π.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ ηνπ 

ελάξηζκνπ  έξγνπ 2019Δ07100013 ηεο ΑΔ071 (Βάζεη ηεο ππ’αξηζκ. πξση.: ΓΤΟ/1132/9-3-2020 

Απφθαζεο Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ) 500.000,00 € (κε ην Φ.Π.Α.) θαη απφ πφξνπο ηεο 

ΑΣΑ/2020  πνζνχ 48.000,00 € (κε ην Φ.Π.Α.) βάζεη ηεο ππ’αξηζκ. 125/10-11-2020 

(ΑΓΑ:9ΠΜΚΧΦ1-Θ6Β) Α.Γ.. Γήκνπ Ακθίπνιεο.  

Ζ εθηέιεζε ηνπ ζα γίλεη  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  N. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 

ηεχρνο Α): Γεκφζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).  

 

 

 

      

             Πξψηε 15 /10/2020 

                 Ζ πληάμαζα 

 

 

 

        Γξακκαηηθνπνχινπ Μαξία 

        Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ. 

Διέγρζεθε                                                                      

Πξψηε 15/10/2020 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ 

Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

 

 

Μεξηδάλνο Υξήζηνο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 

 

Θεσξήζεθε 

Πξψηε 15/10/2020 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο 

Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

 

 

Ηαζσλίδεο Υαξάιακπνο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 
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