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   ΣΕΥΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΗ 

 

       Σν θπζηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο αθνξά 
εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ πνπ  
ρξεηάδνληαη επνύισζε  γηα αλαθαηαζθεπή θαη απνθαηάζηαζε 
βαηόηεηαο. 

Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελόο ηεηξαγσληθνύ 
κέηξνπ  θζαξκέλνπ νδνζηξώκαηνο απαηηνύληαη ελδεηθηηθά νη 
παξαθάησ εξγαζίεο: 

1.Δθζθαθή ώζπνπ λα βξεζεί ζηαζεξή ζηξώζε 
θαηαθνξύθσζεο παξεηώλ γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ δεκηνπξγία 
ζθάθεο ππνδνρήο ηνπ λένπ νδνζηξώκαηνο, πάρνπο ίζνπ κε απηό 
πνπ πξνϋπήξρε. 

2.Γηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε πιηθνύ νδνζηξσζίαο κε 
αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ  θαηά ζηξώζεηο πάρνπο σο 15 εθαηνζηά θαη 
ζπλνιηθνύ  πάρνπο ίζνπ κε απηό πνπ πξνϋπήξρε. 

2.Πξνεπάιεηςε ζηελ επηθάλεηα ηεο νδνζηξσζίαο, αθνύ απηή 
ζηεγλώζεη. 

3.Γηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε  αζθαιηνκίγκαηνο ζε 
δηαδνρηθέο ζηξώζεηο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 ρηιηνζηώλ, 
πάρνπο ίζνπ κε απηό πνπ πξνϋπήξρε 

4.Δθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο ζε 
πεξίπησζε δηπιήο αζθαιηηθήο ζηξώζεο ή ζε επηθάλεηεο 
νδνζηξώκαηνο πνπ έρνπλ θαζηδάλεη 

5.Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο κεηαβιεηνύ πάρνπο επηκεηξνύκελεο 
θαηά βάξνο γηα ηελ επαλαθνξά ηεο βαηόηεηαο ηνπ νδνζηξώκαηνο 

ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη 
κεηαθνξά όισλ ησλ ελζσκαηνύκελσλ πιηθώλ , ε ιήςε κέηξσλ γηα 
ηηο απαηηνύκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαζώο θαη ε ζπιινγή θαη 
απνκάθξπλζε ηπρόλ πιενλαδόλησλ πιηθώλ θαη ν θαζαξηζκόο ηνπ 
νδνζηξώκαηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ. 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο κε δπζθνιία πξνκέηξεζεο (κηθξέο 
πνζόηεηεο εξγαζηώλ ζπληήξεζεο, πδξαπιηθέο εξγαζίεο θιπ, πνπ 
ελδερνκέλσο ζα πξνθύςνπλ )πεξηιακβάλνληαη ζηηο απνινγηζηηθέο  
εξγαζίεο. 

Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε νθηώ (8) κήλεο 
από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ 



εξγαζηώλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 
έθδνζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ από ηνλ Νόκν αδεηώλ. 

Οη εξγαζίεο ζα ππνδεηθλύνληαη έγθαηξα ζηνλ αλάδνρν από ηελ 
Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο ηνπ 
νδηθνύ δηθηύνπ. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ θζάλεη ζην πνζό ησλ  74.400€ 
κε ΦΠΑ θαη ε ρξεκαηνδόηεζε ζα γίλεη από ΑΣΑ 2020. 
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