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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Εισαγωγή 

 Η παρούσα Μελέτη και Τεχνική Περιγραφή αφορά την εκτέλεση έργων οδοποιίας, δηλαδή 

προβλέπεται αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων οδών του οικισμού Καμαριώτισσας, 

κατασκευή ασφαλτόδρομου και οδοφωτισμου από την διασταύρωση γέφυρας Κρέμασης έως 

Γριά Βάθρα του Δήμου Σαμοθράκης . 

 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται: 

 Η εκπόνηση όλων των συμπληρωματικών μελετών απαραίτητων για την εκτέλεση του 

έργου πέραν αυτών που παραδίνονται με τα τεύχη δημοπράτησης.     

 Τα έργα οδοποιίας σύμφωνα με τα ισχύοντα ρυμοτομικά σχέδια 

Τα άρθρα της παρούσας μελέτης συντάχθηκαν με βάση τα ανάλογα άρθρα των ΑΤΥΕ και 

ΑΤΕΟ για υλικά και εργασίες. Έγινε αναπροσαρμογή των οικονομικών τευχών με βάση τις 

τρέχουσες τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων  Γ΄ τριμήνου 2012. 

 

2. Περιγραφή των εργασιών και βασικά χαρακτηριστικά του έργου 

2.1 Τόπος εκτέλεσης έργου. 

 Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η ευρύτερη περιοχή του Δήμου ΣαΑμοθράκης  

 

2.2 Αντικείμενο  του δημοπρατούμενου έργου 

 Αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η εκτέλεση 

των παρακάτω εργασιών: 

(Α) Η εκπόνηση από τον Ανάδοχο αν απαιτείται των τυχών συμπληρωματικών μελετών όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στην ΕΣΥ, π.χ. εκπόνηση μελετών εφαρμογής στο έδαφος, κ.τ.λ. 

και οι οποίες θα εγκριθούν  από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.  

 Στην  μελέτη εφαρμογής θα ενσωματωθεί και πρόβλεψη για χρήση των δρόμων και των 

πεζοδρομίων σύμφωνα και με τις τυπικές τομές της Οριστικής Μελέτης. 

(Β) Η υλοποίηση έργων οδοποιίας όπως:  Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις, υπόβαση και βάση 

οδοστρωσίας, εκσκαφή – απόξεση και φρεζάρισμα υπάρχοντος ασφαλτικού, εφαρμογή 

ασφαλτικής προεπάλειψης, εφαρμογή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης, ασφαλτική 

στρώση κυκλοφορίας, επισκευή φθορών οδοστρώματος κ.λ.π.  

Β.   ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Εργασίες ανακατασκευής οδών που περιλαμβάνουν εξυγιάνσεις, καθαιρέσεις και 
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αποξηλώσεις υπαρχόντων στοιχείων, όπου και εφόσον απαιτηθεί, καθώς και εργασίες 

ανακατασκευής οδοστρώματος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σαμοθράκης, 

συγκεκριμένα οικισμού Καμαριώτισσας και κατασκευή ασφαλτόδρομου και οδοφωτισμου 

από την διασταύρωση γέφυρας Κρέμασης έως το χώρο πρόσβασης της περιοχής "Γριά 

Βάθρα".   

 Οι εκσκαφές τάφρων ή ορυγμάτων για την εγκατάσταση αντίστοιχων δικτύων 

ηλεκτροδότησης ή αγωγών και την εκτέλεση τεχνικών έργων θα γίνονται σύμφωνα με τα 

σχέδια εκτελέσεως (θεωρημένα από την Υπηρεσία Επιβλέψεως) και τις επί τόπου οδηγίες 

της Επιβλέψεως 

 Η μετάθεση των εσχάρων ή των καλυμμάτων των φρεατίων κλπ στην οριστική θέση τους 

θα γίνεται με επιμέλεια, και προβλέπεται στα τιμολόγια της μελέτης. 

 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιγράφονται για τις εργασίες οδοποιίας: 

1. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες  

2. Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 

τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών. 

3. Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 

4. Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με 

σκυρόδεμα C20/25 

5. Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του 

καταστρώματος της οδού.  

6. Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας στην στάθμη του οδοστρώματος. 

7. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m 

8. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 

9. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 

10. Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας 

11. Ασφαλτική προεπάλειψη 

12. Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

13. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

14. Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές)  στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m  

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

ασφάλτου  

16. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού 

17. Μεταλλικός ιστός ύψους 3,5 m 

18. Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 

διώδων φωτοεκμπομπής (LED) 

19. Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων 

 

Β1. Τοπογραφικές Εργασίες 

 Η οριοθέτηση των δρόμων θα γίνει σύμφωνα  με το συγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και 
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το σύστημα των συντεταγμένων που θα δοθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Β.2 Χωματουργικά – καθαιρέσεις 

 Στους μερικούς δρόμους προβλέπεται εκσκαφή και αφαίρεση του εδάφους στο πλάτος του 

δρόμου και σε βάθος ελάχιστου πάχους 0,40 m από την ερυθρά της μελέτης. Όπου το 

έδαφος κρίνεται ακατάλληλο για έδραση της οδοστρωσίας η εκσκαφή μπορεί να γίνει και 

σε μεγαλύτερο βάθος  και θα προβλεφθεί εξυγίανση ή στρώση στράγγισης με χρήση 

κατάλληλου υλικού.  

 Σε ορισμένους δρόμους όπου απαιτηθεί προβλέπεται η καθαίρεση ή η μετατόπιση 

μαντρών και περιφράξεων των παροδίων οικοπέδων που ρυμοτομούνται. Επισημαίνεται 

η ανάγκη έγκαιρου εντοπισμού των περιπτώσεων αυτών .  

 Επιχώματα θα γίνουν εκεί που προκύπτει ανάγκη, λόγω εφαρμογής της ερυθράς της 

μελέτης, με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια προϊόντα επίχωσης από 

εγκεκριμένες θέσεις δανειοθαλάμων. 

Β.3 Εξυγίανση 

 Εάν απαιτηθεί η εφαρμογή της εξυγιαντικής στρώσης, αυτή θα γίνει με την υπόδειξη του 

επιβλέποντα και την σύμφωνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα γίνεται κυρίως για να 

αποφευχθούν αστοχίες τοπικές (σε επίπεδο κατασκευής) και γενικές σε επίπεδο έργου και 

για να βελτιωθεί η φέρουσα ικανότητα του εδάφους κατά την κατείσδυση των νερών της 

βροχής  καθώς και η  μεταβολή της αντοχής και των μηχανικών τους ιδιοτήτων από τους 

κραδασμούς των εδαφικών μορίων πού προκαλούνται κατά την διάδοση των σεισμικών 

κυμάτων σε περίπτωση σεισμού.  

 Για την οδοποιία το πάχος της εξυγιαντικής στρώσης θα υπολογιστεί με βάση το μέγιστο 

φορτίο που η εμπειρία και οι κανονισμοί δείχνουν ότι μπορεί να δεχθούν τέτοιου είδους 

δρόμοι και τις εδαφικές συνθήκες που θα προκύψουν  από την γεωτεχνική έρευνα της 

περιοχής 

Β.4 Οδοστρωσία 

 Προ της οδοστρωσίας θα γίνει κατάλληλη διαμόρφωση της σκάφης του δρόμου και 

συμπύκνωση του εδάφους έδρασης. Από τη μελέτη προβλέπεται η δημιουργία των 

παρακάτω στρώσεων οδοστρωσίας: 

α)  Εξυγιαντική στρώση (όπου απαιτείται με την υπόδειξη του επιβλέποντα και την 

σύμφωνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) – στρώση στράγγισης  μεταβλητού πάχους 

(μέσο πάχος 0,15μ.) με κατάλληλο θραυστό υλικό λατομείου. 

β) Μία στρώση υπόβασης από θραυστό υλικό λατομείου (3Α), της Π.Τ.Π. 0150, 

συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. έκαστη με επιτευχθέν βαθμό συμπύκνωσης ≥ 95% κατά 

Proctor D’  τροποποιημένη. 

γ)  Μια στρώση βάσης από θραυστό υλικό λατομείου (3Α), της Π.Τ.Π. 0155, 

συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. έκαστη με επιτευχθέν βαθμό συμπύκνωσης ≥ 95% κατά 

Proctor D’  τροποποιημένη. 
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Β.5 Ασφαλτικές Εργασίες 

 Οι ασφαλτικές εργασίες (εργασίες οδοποιίας) θα γίνουν όπως αναφέρονται στo Άρθρο 15 

της Ε.Σ.Υ. και στα αντίστοιχα άρθρα της Τ.Σ.Υ και με την σειρά και το είδος τους  όπως 

φαίνεται στην προμέτρηση της μελέτης.  

 Για τη συμπλήρωση κατασκευής ορισμένων τμημάτων οδών, της υποδείξεως της 

Υπηρεσίας, θα πραγματοποιηθεί φρεζάρισμα με ειδικό αυτοκινούμενο όχημα. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα δοθεί στις συναρμογές με υφιστάμενους διαμορφωμένους δρόμους 

(πεζοδρόμους ή ασφαλτοστρωμένους) 

 Επί της τελευταίας στρώσης της βάσης οδοστρωσίας θα εφαρμοστεί ασφαλτική 

προεπάλειψη δια ασφαλτικού διαλύματος και κατόπιν θα κατασκευασθεί ασφαλτική 

στρώση ισοπεδωτική στρώση ή ασφαλτική βάση συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.  

 Θα ακολουθήσει συγκολλητική επάλειψη  κυκλοφορίας με ασφαλτικό διάλυμα ΜΕ5 ή 

καθαρή άσφαλτος 180/220 της Π.Τ.Π. ΑΣ-12 και Α 201 και ύστερα  

 Θα ακολουθήσει ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m ή 

ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού αναλόγως της οδού όπως φαίνεται στην 

προμέτρηση της μελέτης.  

 

3.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Σύμφωνα με την εγκεκριμένη ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του έργου, προβλέπεται ο 

φωτισμός του διάδρομου που ξεκινάει από την διασταύρωση γέφυρας Κρέμασης φτάνει έως 

την είσοδο στο χώρο της τοποθεσίας "Γριά Βάθρα" του Δήμου Σαμοθράκης. Τοποθετούνται 

ιστοί ηλεκτροφωτισμού οδών ύψους 3,50 m., που φέρουν ένα φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού 

τύπου βραχίονα με (LED). 

 Βάσεις ιστών οδοφωτισμού 

 Οι βάσεις στήριξης ιστών κατασκευάζονται από σκυρόδεμα είτε ως προκατασκευασμένη  

επιφανειακή θεμελίωση σύμφωνα με τη μελέτη 

 Κατασκευή προκατασκευασμένης βάσης.  

 Πριν από την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων βάσεων ελέγχεται από τον επιβλέποντα  

το σκάμμα για τις πραγματικές συνθήκες του εδάφους θεμελίωσης και αναλόγως λαμβάνονται 

μέτρα. 

 Η κατασκευή των βάσεων έδρασης των ιστών από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και η 

τοποθέτηση τους μέσα στα σκάμματα γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Μέσα στο 

σκυρόδεμα τοποθετείται το σύστημα αγκυρίων με κοχλίωση τα οποία πρέπει να παραμένουν 

κάθετα ως προς την επιφάνεια της βάσης κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης. Η στάθμη 

τοποθέτησης της προκατασκευασμένης βάσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τα σχέδια. 

 Η επανεπίχωση γύρω από τις βάσεις γίνεται με άμμο λατομείου και αποκαθίσταται η φυσική ή 

τεχνητή επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση. 

 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΛΑΡ) 

 Κατασκευή ΠΙΛΛΑΡ από προκατασκευασμένα τεμάχια και υλικά ενσωματούμενα επιτόπου 
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περιλαμβανομένης και της βάσης έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 για 

κάθε τύπο που ορίζεται ανάλογα με τον αριθμό αναχωρήσεων. 

 

4.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Οι τιμές που χρησιμοποιηθήκαν είναι οι τελευταίες εγκεκριμένες τιμές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Το 

τεύχος δημοπράτησης συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης.   

 Η δαπάνη του έργου προβλέπεται να φτάσει στο ποσό των 300.000,00 € εκ των οποίων το 

58.064,52 € είναι για το Φ.Π.Α. 

           

 

Αλεξανδρούπολη 20 - 03 - 2018 Σαμοθράκη  26- 03 - 2018 

Οι Συντάξαντες 

 

 

 

 

 

Αμοιρίδης Ισίδωρος 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α΄ β 

 
 
 
 

Κασκαμπάνης Δημήτριος 
Γεωλόγος ΠΕ με Β΄ β 

 
 
 
 
 

Τζιντζής Σταμάτης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Β΄ β 

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε 

Η Προϊσταμένη του 

Αυτοτελούς Τμήματος της Τεχνικής 

Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Σαμοθράκης 
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