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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την βελτίωση (ασφαλτόστρωση και κατά θέση και περίπτωση λοιπά συνοδά 

έργα όπως κατασκευή κρασπέδων και πεζοδρομίων καθώς και τμήματα αγωγών όμβριων) τμημάτων εσω-

τερικής (εντός οικισμών) οδοποιίας του Δήμου Κιλελέρ. Τα τμήματα των οδών που προτείνεται να ασφαλ-

τοστρωθούν (ενδεικτικά) έχουν συνολικό μήκος ίσο με 12.000 μ εκ των οποίων τα 2.000 μ είναι ήδη α-

σφαλτοστρωμένα σε αρκετούς οικισμούς και χρίζουν εκ νέου ασφαλτόστρωσης αφού η συχνή κίνηση α-

γροτικών μηχανημάτων έχει διαβρώσει τον υφιστάμενο ασφαλτοτάπητα και τα 10.000 μ είναι τμήματα ο-

δών σε όλους τους οικισμούς που είναι χωματόδρομοι και πρέπει να ασφαλτοστρωθούν. Τα πεζοδρόμια 

που θα κατασκευασθούν θα είναι συνολικού μήκους 12.000 μ σε όλους τους οικισμούς, στα τμήματα που 

θα γίνει και η καινούργια ασφαλτόστρωση. 

Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει: 

- Εκσκαφές και καθαιρέσεις τσιμεντοστρώσεων (άοπλων ή ελαφρώς οπλισμένων σκυροδεμάτων) 

- Επιχώσεις με θραυστά επίλεκτα υλικά προελεύσεως λατομείου και δανειοθαλάμου  

- Κατασκευή υπόβασης και βάσης  

- Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα 

- Φρεζάρισμα ασφαλτοτάπητα 

- Κατασκευή κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων 

- Κατασκευή φρεατίων και αγωγών ομβρίων  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της παρούσης μελέτης, όπως αυτές 

περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη ενώ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με την κατασκευή του έργου 

θα δίδονται από την επίβλεψη.  

Οι εργασίες που θα γίνουν περιγράφονται στον προϋπολογισμό εργασιών της παρούσης. 

 Η απαιτούμενη δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.969.564,41 €, εκ των οποίων 

354.521,59 για ΓΕ & Ο.Ε., 348.612,90 για απρόβλεπτα, 4.000,00 για απολογιστικά, 720,00 για ΓΕ & Ο.Ε. 

των απολογιστικών, 642.580,54 για Φ.Π.Α. ήτοι η συνολικά απαιτούμενη πίστωση είναι 3.319.999,44 €. 

 

Λάρισα 09/07//2021 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

 

 

ΖΩΗ ΚΡΑΧΤΗ 
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