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ΕΡΓΟ: «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος
στο Βόρειο Τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2021»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.: 250.000,00 €
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άρθρο 1ο. Αντικείμενο
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τους τεχνικούς όρους, τις τεχνικές οδηγίες και γενικής φύσεως
λοιπούς περιορισμούς βάσει των οποίων σε συνδυασμό με τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες της
Υπηρεσίας θα εκτελεστεί το έργο «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο βόρειο τμήμα της ΠΕ
Γρεβενών 2021» σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου, εκτός πόλεων και χωριών, και στις θέσεις που
θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία.
Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν:
1. Στον άξονα Γρεβενών Περιβολίου θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας και όπου αλλού κρίνεται αυτό απαραίτητο.
2. Στον άξονα Γρεβενά Δασύλλιο θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κυκλοφορίας σύμφωνα με
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και όπου αλλού κρίνεται αυτό απαραίτητο.
3. Στον άξονα Γρεβενά Κρανιά θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας και όπου αλλού κρίνεται αυτό απαραίτητο.
4. Σε όλο το βόρειο τμήμα του Νομού Γρεβενών και όπου αλλού υποδειχθεί από την Υπηρεσία εντός του
Νομού Γρεβενών, θα επισκευαστούν οι φθορές με ισοπεδωτική στρώση κυκλοφορίας και με ψυχρό
ασφαλτόμιγμα.
Οι εργασίες συντήρησης ανάλογα με το είδος περιλαμβάνουν:
1.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται εξυγίανση, εργασίες εξυγιάνσεως και στη συνέχεια ισοπεδωτική στρώση
ασφαλτοσκυροδέματος μεταβλητού πάχους ή κατασκευή ασφαλτικής στρώσης πάχους 5cm (θα δίνεται
εντολή από την Υπηρεσία αφού προηγηθεί η προεπάλειψη).
2.
Σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται εξυγίανση, εργασίες κατασκευής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού
πάχους ή πάχους 5cm (θα δίνεται εντολή από την Υπηρεσία αφού προηγηθεί συγκολλητική επάλειψη).
Επίσης σε τμήματα μικρής επιφανείας που παρουσιάζουν φθορές επιφανειακές δηλαδή μόνο στρώση
κυκλοφορίας, προβλέπεται η επισκευή του ασφαλτικού οδοστρώματος με ασφαλτικό μίγμα.
Επίσης στις περιπτώσεις επισκευών του ασφαλτικού οδοστρώματος στη διάρκεια των χειμερινών
συνθηκών θα γίνει χρήση έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος τύπου βιτουμίξ, EXCEL ή αναλόγου.
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, εκτός από την δαπάνη των εργασιών, τόσο για τις θέσεις
κατασκευής των εργασιών συντήρησης όσο και για τις ποσότητες. Οι τιμές του τιμολογίου ισχύουν για
οποιαδήποτε θέση κατασκευής των εργασιών.
Επίσης οι τιμές των ασφαλτικών εργασιών που περιλαμβάνουν και την μεταφορά του ασφαλτομίγματος
επί τόπου του έργου ισχύουν για οποιαδήποτε θέση στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών.
Διαγράμμιση θα γίνει στις θέσεις τμημάτων που θα συντηρηθούν και σε τμήματα που θα υποδειχθούν
από την υπηρεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάρκεια κατασκευής των εργασιών να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα
προσωρινής σήμανσης τυχόν επικίνδυνων θέσεων για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
Άρθρο 2ο. Τοπογραφικές Εργασίες
Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή να λαμβάνει στοιχεία εδάφους σε τμήματα που γίνεται εξυγίανση
του οδοστρώματος και κάτω από την υπόβαση και στα σημεία που θα κατασκευαστούν στρώσεις κυκλοφορίας.
Γρεβενά, 17 / 08 /2021
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Γρεβενά, 17 / 08 /2021
Ο Προϊστάμενος Τμ. Συγκ. Έργων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την απόφαση ΔΤΕ 124348/17-8-2021
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