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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  την  εκτέλεση  εργασιών  συντήρησης  σε  τμήματα  του
Δημοτικού οδικού Δικτύου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βεντζίου   του  Δήμου  Γρεβενών. Πιο
συγκεκριμένα το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί  στις   οδούς  από οικισμό Καλοχίου προς
Μεσόλακκο και  εντός του οικισμού Ιτέας.
Οι φθορές που παρουσιάζονται είναι οι εξής:
-Ρωγμές παράλληλες με τροχιά  των τροχών οι οποίες  διακλαδίζονται και αλληλοσυνδέονται 
μεταξύ τους, σχηματίζοντας  πολλά  μικρά πολυγωνικά κομμάτια όμοια με αυτά του δέρματος 
του αλιγάτορα. Τα  κομμάτια   αυτά μπορεί κάποια στιγμή να αποκολληθούν και να 
δημιουργήσουν μεγάλη φθορά στο οδόστρωμα. 
-Ρωγμές  κατά μήκος του οδοστρώματος 
-Τοπικές καθιζήσεις μικρής έκτασης.
- Λακκούβες σε διάφορα μεγέθη και μορφές που δημιουργούν μικρές λεκάνες στο οδόστρωμα
με αποτέλεσμα να είναι πολύ επικίνδυνες. 

Με  την  ολοκλήρωση  του  έργου  θα  επιτευχθεί  η  βελτίωση  των  φθαρμένων
οδοστρωμάτων  με  αποτέλεσμα  την  αποφυγή  τυχόν  ατυχημάτων  και  την  βελτίωση  της
καθημερινότητας και  των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών,  προφέροντας μεγαλύτερη
οδική ασφάλεια στους πολίτες. 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο τεχνικό αντικείμενο του έργου είναι οι εξής:
 Εργασίες για την πλήρη διαμόρφωση και προετοιμασία – καθαρισμού της οδού από

χώματα , αδρανή , σκόνες 
 Επάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα ολόκληρης της επιφάνειας με κατάλληλο μηχανικό

εξοπλισμό 
 Κατασκευή και επιμελή διάστρωση της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με  χρήση

κοινής ασφάλτου  και κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Γρεβενών  με  προϋπολογισμό  που  ανέρχεται  στο  ποσό  των  39.999,99€
(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%).  Στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  και  στον
ΚΑ30.7335.520 υπάρχει πίστωση 40.000,00€.

Ο  Ανάδοχος  του  έργου  υποχρεούται  χωρίς  αμοιβή  να  λαμβάνει  στοιχεία  της
υφισταμένης κατάστασης στα τμήματα που πρόκειται  να κατασκευαστούν εργασίες και να
συντάσσει τα κατασκευαστικά σχέδια με τις λεπτομέρειες όπου απαιτούνται,  σύμφωνα με τις
υποδείξεις της υπηρεσίας. Επίσης οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
και ασφάλειας τόσο του προσωπικού όσο και των υπολοίπων χρηστών. Θα ληφθούν όλα τα
απαραίτητα  μέτρα  ασφαλείας  σύμφωνα  με  το  Ν.  1396/83  (ΦΕΚ  126/Α/15-9-83)
«Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά
και  τεχνικά  έργα»  και  το  Π.Δ.  305/96  (ΦΕΚ  126/Α/29-8-96)  «Ελάχιστες  προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά η κινητά εργοτάξια σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ, όπως ισχύουν. 

 



Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αντίστοιχα άρθρα
του  τιμολογίου  της  μελέτης,  τις  ισχύουσες  πρότυπες  τεχνικές  προδιαγραφές  και  την
νομοθεσία που αναφέρεται στην Σ .Υ. καθώς και τους ισχύοντες κανόνες τις επιστήμης και
τεχνικής. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, τις διατάξεις
του Ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 για
Δημοτικά  Έργα  και  με  την  επίβλεψη  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου
Γρεβενών.

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις,  καθώς και  λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που
διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Γρεβενά, 20/06/2022

          Συντάχθηκε                                                                                      Θεωρήθηκε

                                               Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια  
                                                       Τεχνικών Υπηρεσιών

        Μπότζη Ειρήνη                                                                     Κωσταρέλα Κωνσταντία 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                                                             Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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