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Ανακατασκευή οδοστρωμάτων 
τοπικών οδών Δήμου Γαλατσίου 
 
42/2019 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Η μελέτη για το εν λόγω έργο συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Μελετών Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με την υπ’ αριθμ. 42/2019 μελέτη. Το έργο αφορά την 
βελτίωση οδών με ασφαλτικό οδόστρωμα. Η θέση και η έκταση του έργου, οι απαιτούμενες 
εργασίες, τ’ απαραίτητα υλικά και μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε σκέλος του έργου, 
είναι τα εξής: 
 

Α. ΛΟΓΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Οι φθορές που δημιουργούνται στο οδόστρωμα σε διάφορες 
οδούς, λόγω κυρίως της κυκλοφορίας και των τομών εξαιτίας διαφόρων εργασιών ΟΚΩ, αλλά και 
από οποιαδήποτε αιτία. 

Β. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Διάφορες οδοί του Δήμου μας. Προτεραιτότητα 
δίνεται σε οδούς με σημαντικές ή/και επικίνδυνες φθορές. Δευτερευόντως θα ληφθεί υπόψη και η 
χωρική συνάφεια των σημείων για καλύτερη οργάνωση της εργασίας. Ακολουθεί συνημμένος 
πίνακας των οδών. 

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Εργασίες εκσκαφής, φορτοεκφόρτωσης προϊόντων 
εκσκαφής, μεταφορά και επίστρωση ασφαλτομίγματος Α265. Ως μέση απόσταση μεταφοράς, βάσει 
εμπειρίας ελήφθησαν τα 30 km περίπου . Επίσης, λαμβάνονται υπόψη και οι εργασίες 
αποκατάστασης στάθμης φρεατίων ΟΚΩ που θα βρεθούν στα τμήματα τα οποία θα επισκευαστούν 
και αποκατάστασης μικρών φθορών οι οποίες θα επισκευαστούν τοπικά κατόπιν συνενόησης με 
τον ανάδοχο. 

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: Κομπρεσέρ, φορτηγά, ασφαλτόμιγμα, 
ασφαλτοκόπτης, finisher, federal, σκούπα, δονητικός συμπιεστής κλπ. 
 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία: 
- Του  Ν. 4412/2016  όπως ισχύει 
 - Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  . 
 - Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 - Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 - Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με τιμές του ενιαίου τιμολογίου και ο αρχικός 
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.5000.000,00 €.  
 

Γαλάτσι  …/04/2021 

 



 
 

Ο Συντάξας 
 
 
 

Χρυσάφης Θωμάς 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
Η  προϊσταμένη του 

Τμήματος Μελετών & Έργων 
 
 
 

Ζήκου Χριστίνα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η αν/ρια προϊσταμένη της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Αναγνωσταρά Αικατερίνη 
Τοπογράφος Μηχανικός 
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