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ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ 
 

ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΑΛΣΟΣΡΩΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΔΡΕΤΗ     
(Δ.Ε. N.ΑΡΣΑΚΗ ΚΑΙ Δ. ΦΑΛΚΙΔΕΩΝ) 

 
 
 

Για την αποκατάσταση με ασφαλτικό των τομών μετά από εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης 
Δ.Ε. Ν. Αρτάκης και Δήμου Φαλκιδέων, απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες: 

 
1) Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους έως 15 cm με συμπύκνωση του θραυστού υλικού με 

χρήση κατάλληλου δονητικού μέσου.  Διαμόρφωση επίπεδης επιφάνειας με χρήση κυλίνδρου. 
2) υμπύκνωση επιχώματος χάνδακα με δονητική πλάκα επί υδραυλικής σφύρας μέχρι 

αρνήσεως. ε περίπτωση που η υφιστάμενη στρώση δε συμπυκνώνεται περαιτέρω, αφαίρεση 
εδαφικού υλικού για την επίτευξη τελικής επιφάνειας σκάφης από 5 έως 10 cm κάτω από την 
υφιστάμενη ερυθρά της οδού. 

3) Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και διάστρωση θραυστού υλικού λατομείου σύμφωνα με την 
ΠΣΠ 0-155 για την κατασκευή οδοστρωσίας σε στάθμη 5 cm χαμηλότερα από την τελική 
στάθμη της ασφαλτικής στρώσης. 

4) Ασφαλτική προεπάλλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τις ΠΣΠ Α-11 και       Α-
201. 

5) Εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης ασφαλτικού υλικού κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου 
μέσου πάχους 5 cm, σύμφωνα με την ΠΣΠ Α-265 με τις τοπικές μεταφορές. 

 
Σο έργο είναι αναγκαίο για την πλήρη αποκατάσταση των τομών μετά από συνδέσεις ή 

βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης σε διάφορα σημεία της Δ.Ε. Νέας Αρτάκης και Δήμου Φαλκιδέων.  
 

      Για την ανωτέρω εργασία απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για ασφαλτοστρώσεις 
(οδοστρωτήρας, κόπανος, φορτηγό κλπ.). 
      Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται εξωτερικός συνεργάτης με εργοληπτικό πτυχίο σε 
ισχύ τάξης Α1 και άνω στην κατηγορία Τδραυλικών ή Οδοποιίας. 
 

Ο προϋπολογισμός για τα έργα ασφαλτόστρωσης νέων έργων ύδρευσης Δ.Ε.Ν. 
Αρτάκης και Δ. Φαλκιδέων, (cpv: 45233222-1) για 1180 μ2 επιφάνειας ασφαλτόστρωσης, 
ανέρχεται στο ποσό των 19.855,62  € (χωρίς επιβάρυνση Υ.Π.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 
του ν. 4281/2014.). 

Η Δ.Ε.Τ.Α.Φ. υπάγεται στους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 και η 
εκτέλεση του έργου προτείνεται να γίνει με προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/16.  
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 
Η  δαπάνη θα βαρύνει το Σεχνικό Πρόγραμμα του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης 

του έτους 2019 που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 245/18 Απόφαση Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Φ., όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει στο κεφάλαιο «Ύδρευση», με Κ.Α. 150101 και τίτλο «Έργα 
ασφαλτόστρωσης νέων έργων ύδρευσης Δ.Ε.Ν. Αρτάκης και Δ. Φαλκιδέων».  
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               Ο                           Ο 
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