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ΤΜΗΜΑ Α’ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ∆ηµοσίων έργων και αφορά αφορά στην ολοκλήρωση 

δηµοτικών οδών, καθώς και την ανανέωση και συντήρηση του καταστρώµατος 

επικίνδυνων τµηµάτων οδών του ∆ήµου Τρικκαίων. 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση  Ηµεροµηνία 
Κτήσεως 

Τµήµα του έργου 
όπου υπάρχει 

ιδιοκτησία 

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18   

    

    

    

    

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ. 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ. 

……………………………………. 
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5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ. 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση Ηµεροµηνία 
αναπροσαρµογής 

                     

∆ΗΜΟΣ   

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  

Προϊσταµένη αρχή 
(∆.Τ.Υ.) 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18  

    

    

    

 



∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018-2019 
 

  Σελ. 5 

  

    ΤΜΗΜΑ Β’ 
 

1. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1) Τεχνικές Εκθέσεις του έργου  

2) Η παρούσα µελέτη αφορά στην ολοκλήρωση δηµοτικών οδών, καθώς και στην 

ανανέωση και συντήρηση του καταστρώµατος τµηµάτων οδών του ∆ήµου 

Τρικκαίων. 

3) Οι παρεµβάσεις αποσκοπούν στην παραγωγή ολοκληρωµένου έργου, δηλαδή 

ασφαλτοστρωµένης οδού µε τελική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05µ. 

4) Οι εργασίες αναφέρονται σε οδούς ηµιτελείς, χωµάτινους ή 

χαλικοστρωµένους, κυρίως σε νεοεντασσόµενες περιοχές (π.χ. Αγία Μονή, 

∆εξιά οδού Καλαµπάκας κλπ), αλλά και σε ασφαλτοστρωµένες οδούς εντός 

του κεντρικού αστικού ιστού, τµήµατα των οποίων έχουν καταστραφεί από τις 

αλλεπάλληλες εκσκαφές δικτύων κοινής ωφελείας και απαιτείται απόξεση και 

εκ νέου ασφαλτόστρωση. 

5) Γίνεται επίσης πρόβλεψη - σε κάποια τµήµατα οδών που απαιτείται και δύναται 

να κατασκευαστεί- για επέκταση του υφιστάµενου δικτύου οµβρίων  και για 

οριοθέτηση αυτών µε πρόχυτα κράσπεδα. 

6) Όλες οι εργασίες θα γίνουν µε βάση τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες 

προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται και στην Τεχνική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων. 
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7) Παραδοχές µελέτης 

Α) ΥΛΙΚΑ 

• Υλικά επιχωµάτων    :Αµµοχάλικα και θραυστό λατοµείου  

• Σκυροδέµατα          : C 16/20, C 12/15  

• Οπλισµός              :  S500s- Χαλύβδινος οπλισµός-∆οµικά πλέγµατα 

• Οδοστρωσία-ασφαλτικά: Αδρανή θραυστά σταθεροποιηµένου τύπου σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές  , ασφαλτικό διάλυµα/γαλάκτωµα και ασφαλτόµιγµα σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές  

• ∆ικτυα                : Τσιµεντοσωλήνες Φ300, Φ4ΟΟ 

• Κατά τα άλλα : όπως προβλέπονται στις προµετρήσεις – 

  Προϋπολογισµό των µελετών Εφαρµογής 

  

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Στα πλαίσια κατασκευής θα υλοποιηθούν : 

Α/Α ΆΡΘΡΟ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

1 Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες  m
3
 4.400,00 

2 Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 m
3
 3.700,00 

3 Α-20 Κατασκευή επιχωµάτων m
3
 3.700,00 

4 Β-1 
Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους 
έως 5,0 m 

m
3
 1.000,00 

5 5.05.01 
Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 
διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, για 
συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 

m3 200,00 
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6 5.05.02 
Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 
διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 

m3 400,00 

7 Β-4.1 Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια m
3
 150,00 

8 Α-2.1 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων 
οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο εντός του 
ορίου των γενικών εκσκαφών   

m
3
 30,00 

9 22.10.01 
Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων 
καθαίρεσης 

m3 10,00 

10 Β-2 
Πρόσθετη τιµή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από 
διερχόµενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

m
3
 250,00  

11 Β-29.2.1 
Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ µε σκυρόδεµα C12/15, 
άοπλο 

m
3
 25,00 

12 Β-29.3.1 
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα 
C16/20 

m
3
 135,00 

13 Β-30.3 Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C εκτός υπογείων έργων kg 500,00 

14 Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα m 3.000,00 

15 Β-81 
Πλακοστρώσεις µε πλάκες από σκυρόδεµα διαστάσεων 
40x40 cm 

m
2
 20,00 

16 N Β-85 
Προσαρµογή στάθµης υφισταµένου φρεατίου επί 
ανακατασκευαζοµένου πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος 

τεµ. 30,00 

17 12.01.01.02 

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων 
κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης 
κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονοµαστικής 
διαµέτρου D300 mm 

m 10,00 
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18 12.01.01.03 

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων 
κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης 
κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, Ονοµαστικής 
διαµέτρου D400 mm 

m 1.000,00 

19 
N Υ∆Ρ 

16.06.01 
Φρεάτιο υδροσυλλογής τεµ. 22,00 

ΟΜΑ∆Α Β: Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

20 Γ-6 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας m
2
 5.000,00 

21 Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους m
3
 1.800,00 

22 Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους   m
3
 1.800,00 

23 
∆-1 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη m 500,00 

24 ∆-2.2 
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα)  
σε βάθος έως 6 cm 

m
2
 2.800,00 

25 ∆-2A 
Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού µε χρήση 
φρέζας 

m2 1.300,00 

26 ∆-3 Ασφαλτική προεπάλειψη m
2
 13.100,00 

27 ∆-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη m
2
 4.100,00 

28 ∆-6 
Ασφαλτικές στρώσεις µεταβλητού πάχους επιµετρούµενες 
κατά βάρος  

ton 150,00 

29 ∆-8.1 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου 
πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου  

m
2
 16.000,00 

περιέχονται στο τεύχος της  µελέτης. 
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2.1. ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Αντικείµενο 

• Μελέτη έργων οδοποιίας   

• Τεύχη ∆ηµοπράτησης 
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ΤΜΗΜΑ Γ’ 
 
 

1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισηµάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη καθ’ όλη την 

διάρκεια ζωής του έργου και απευθύνονται στους µεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / 

επισκευαστές του. 

Οι επισηµάνεις αφορούν κατεξοχήν τα ακόλουθα στοιχεία (αναφέρονται ως είναι γνωστά στο στάδιο 

της µελέτης) : 

1) Θέσεις δικτύων 

Θα καταγραφούν κατά την διάρκεια  κατασκευής του έργου. 

2) Σηµεία κεντρικών διακοπτών  

Θα καταγραφούν κατά την διάρκεια  κατασκευής του έργου. 

3) Θέσεις υλικών που υπό ορισµένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν 

κίνδυνο 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου 

4) Ιδιαιτερότητες στην στατική δοµή, ευστάθεια και αντοχή 

∆εν υπάρχουν.  

5) Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου 

 

6) Περιοχές εκποµπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου 
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7) Υφιστάµενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

Αίτηση προς όλους τους πιθανά εµπλεκόµενους Ο.Κ.Ω. για τον εντοπισµό και 

καταγραφή των δικτύων τους προ της έναρξης των εργασιών. 

Προσωρινή αποκατάσταση των δικτύων όπου απαιτείται. 

8) Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου.  

9) Άλλες ζώνες κινδύνου 

Θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε µη ειδικευµένα άτοµα στις θέσεις όπου θα 

πραγµατοποιούνται οι εργασίες. 

10)  Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία  

Θα καταγραφούν κατά την διάρκεια  κατασκευής του έργου. 

 

 

    ΤΜΗΜΑ ∆’ 
 
 

1. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1 Ασφάλεια εργαζοµένων 

Η ασφάλεια των εργαζοµένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια όλων 
των συµβαλλοµένων. Για τον λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόµενους όλα τα 
εφόδια και εξοπλισµός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρµογή των 
µέτρων ασφαλείας  του εργοταξίου κάθε εργαζόµενος θα παραλαµβάνει τα εφόδια της 
προσωπικής του ασφαλείας και θα του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφαλείας του 
εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής : 
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• Όλοι οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά την 
διάρκεια της εργασίας τους. 

• Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόµενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλειά 
τους, θα πρέπει να αναφέρουν αµέσως στον επικεφαλής του συνεργείου ή 
στον εργοδηγό. 

• Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισµός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να 
αναφέρεται και να αντικαθίσταται άµεσα. 

• Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισµού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως 
στον επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 

• Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα για την εργασία 
τους. 

• Κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να προσέχει να µην προβαίνει σε ενέργειες που 
θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζόµενους. 

• Κατά την διάρκεια ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα µηχανήµατα 
κανένας  εργαζόµενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από 
αιωρούµενο φορτίο. 

• Ο εξοπλισµός και τα εργαλεία θα χρησιµοποιούνται και θα επισκευάζονται µόνο 
από ειδικευµένα άτοµα. 

• Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν 
την κατάσταση των συσκευών και των καλωδίων τους. Κάθε φθορά θα 
αναφέρεται αµέσως στον επικεφαλής του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται 
άµεσα. 

• Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τα 
προστατευτικά της µηχανήµατα. 

• Ζώνες ασφαλείας θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν 
ο εργαζόµενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός µέτρου από το δάπεδο εργασίας. 

• Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέµβαση σε µηχανήµατα ή 
εξοπλισµό ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, 
επιθεώρησης και επισκευής θα πραγµατοποιείται µε τους κινητήρες εκτός 
λειτουργίας. 

• Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν οξυγόνο θα πρέπει : 
1. να µην τα χρησιµοποιούν µε λαδωµένα ή φθαρµένα γάντια 
2. να έχουν τις φιάλες κεκλιµένες – όχι οριζόντιες 
3. να µην τα χρησιµοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή µε προϊόντα 
πετρελαίου ή οξειδωµένα αντικείµενα και 
4.  να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας . 
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ΤΜΗΜΑ Ε’ 
 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

1.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΕΡΓΩΝ  

Σε κάθε τακτική επιθεώρηση θα επισηµαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες συντήρησης ή 

βελτίωσης. 

 

Ηµεροµηνία 

συντήρησης 

Τµήµα που 

συντηρήθηκε 

Τύπος 

συντήρησης 

Στοιχεία 

υπεύθυνου 

συντήρησης 

Υπογραφή 

αρµοδίου 

     

     

  

 

 

 

Τρίκαλα, Φεβρουάριος 2018   

Οι Συντάξαντες Ο Προϊστάµενος Τ.Π.Ε.Μ. Η ∆/ντρια Τ.Υ. 

   

   

Ηλίας Γεωργούλας Θεοδώρα Σαργιώτη Φανή Τσαπάλα–Βαρδούλη 

Πολ/κός  Μηχ/κός Πολ/κός  Μηχ/κός  Αρχιτ. Μηχ/κός 

   

   

Χρήστος Κόνιαρης   

Αγρ. Τοπ  Μηχ/κός    
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