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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:   29/2020 

ΕΡΓΟ: "Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. 

Μύκης" 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   248.000,00 € 

CPV:45233222-1  

Κατασκευαστικές εργασίες για έργα  

οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  
 Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που πρόκειται να 

γίνουν σε δρόμους των οικισμών του Δήμου Μύκης. Πρόκειται για παρεμβάσεις  συντήρησης  

υφιστάμενων  δημοτικών  οδών  (ανακατασκευή  ασφαλτοταπήτων,  επίστρωση  νέων  

ασφαλτοταπήτων επί υφιστάμενων,κλπ  

Με τις εργασίες αυτές δεν γίνεται οριοθέτηση της οδού και δεν καταργούνται ιδιοκτησιακά 

δικαιώματα των κυρίων παροδίων γεωτεμαχίων.  

Σκοπός των  εργασιών  είναι κυρίως διατήρηση  ή  και η  συντήρηση της κατάστασης βατότητας 

των  υφιστάμενων  οδών για  τον περιορισμό επικινδυνοτήτων στην κυκλοφορία των διερχομένων 

οχημάτων. 

Γενικά στο πλαίσιο συντήρησης των ασφαλτικών οδοστρωμάτων θα  

εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες 

• Απόξεση (φρεζάρισμα) υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος 

• Συγκολλητική επάλειψη επί του παλαιού αποκαλυπτόμενου ασφαλτικού 

• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με κοινή άσφαλτο (πλην ειδικών περιπτώσεων με μεγάλες  

κλίσεις όπου θα χρησιμοποιηθεί αντιολισθηρή άσφαλτος) 

• Ισοπέδωση και κυλίνδρωση ασφαλτικού τάπητα 

Σε κάποιες περιπτώσεις  θα γίνει ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων, ή επίστρωση χωρίς 

φρεζάρισμα, . 

Το έργο δε επηρεάζει την αρχική διαμόρφωση κλίσεων των δρόμων. Συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν 

οι παρακάτω εργασίες ανά οικισμό: 

1. Οικισμός Αιώρας: Ασφαλτόστρωση τσιμεντοστρωμένου δρόμου σε δύο τμήματα. 

 

2.  Δρόμος προς Αιώρα: Αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος (υπάρχει καθίζηση του 

οδοστρώματος λόγω υπογείων υδάτων). 

 

3.  Οικισμός Άλματος Ασφαλτόστρωση παλαιού ασφαλτοστρωμένου δρόμου. 

 

4.  Οικισμός Αιμόνιο: Ασφαλτόστρωση δρόμου με παλαιό και φθαρμένο τσιμεντένιο 

οδόστρωμα. 

 

5.  Οικισμός Σμίνθη: Ασφαλτόστρωση δρόμου με παλαιό και φθαρμένο τσιμεντένιο 

οδόστρωμα. και ασφαλτόστρωση χωμάτινου δρόμου 

 

6. Οικισμός Ωραίου: Ασφαλτόστρωση δρόμου με παλαιό και φθαρμένο τσιμεντένιο 

οδόστρωμα. 
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7. Οικισμός Εχίνου: Ασφαλτόστρωση δρόμου με παλαιό και φθαρμένο τσιμεντένιο και 

ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα. 

 

8. Οικισμός Κοτύλη: Ασφαλτόστρωση χωμάτινου δρόμου και ασφαλτόστρωση δρόμου με 

παλαιό και φθαρμένο τσιμεντένιο οδόστρωμα. 

 

9. Οικισμός Γλαύκης: Ασφαλτόστρωση δρόμων με παλαιό και φθαρμένο τσιμεντένιο και 

ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα εντός του οικισμού. 

 

10. Οικισμός Στήριγμα: Ασφαλτόστρωση δρόμου με παλαιό και φθαρμένο τσιμεντένιο 

οδόστρωμα. 

 

 

11. Οικισμός Ρεύμα: Ασφαλτόστρωση δρόμου με παλαιό και φθαρμένο τσιμεντένιο 

οδόστρωμα. και ασφαλτόστρωση χωμάτινου δρόμου. 

 

12. Οικισμός Κενταύρου: Ασφαλτόστρωση δρόμου με παλαιό και φθαρμένο τσιμεντένιο 

οδόστρωμα. και ασφαλτόστρωση χωμάτινου δρόμου. 

 

 

13. Οικισμός Μύκης: Ασφαλτόστρωση παλαιού και φθαρμένου εσωτερικού οδικού δικτύου.  

 

14. Οικισμός Τεμένους: Ασφαλτόστρωση δρόμου σε παλαιό και φθαρμένο τσιμεντένιο 

οδόστρωμα. 

 

 

Σημειώνεται ότι όλα τα  ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και καθαιρέσεων θα συλλεχθούν 

και θα μεταφερθούν σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων. 

    

Ο προϋπολογισμός του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ(24%), ανέρχεται σε 

248.000,00 ευρώ, και ο χρόνος περαίωσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. 

 

Το έργο θα εκτελεσθεί  σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις 

του όπως ισχύουν σήμερα.  
 

  ΞΑΝΘΗ  22   –  12-2020 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 

 

 

ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   
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