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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΓΑ 

ΓΗΜΟ ΛΑΜΙΔΩΝ 
Γ/ΝΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & 

ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 43/2021 

 

 

 

 Έργο: 
 
 
 
 
 
 

Τποέργο 1: 
 
 

 «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ  ΒΛΑΒΩΝ  ΣΩΝ 
ΤΠΟΓΟΜΩΝ  ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ  ΣΟΤ  
ΓΗΜΟΤ ΛΑΜΙΔΩΝ  ΜΔΣΑ  ΣΑ ΔΝΣΟΝΑ  
ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ  (ΦΟΓΡΗ  
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ  «ΙΑΝΟ»)  ΣΙ 18-9-
2020» 
 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ  ΟΓΟΠΟΙΙΑ  ΓΗΜΟΤ 
ΛΑΜΙΔΩΝ  ΜΔΣΑ  ΑΠΟ  ΘΔΟΜΗΝΙΑ. 

  Προϋπ/ζμός:  815.000,00€ (με Φ.Π.Α) 

  Υρημαη/ηηζη:  ΑΔΠ 866 Π..Δ 

 

 
 
 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η    Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
Α. ΓΔΝΙΚΑ 

Κε  ηελ  παξνύζα κειέηε πξνβιέπνληαη νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ 

ζην νδηθό  δίθηπν  ηνπ Γήκνπ Ιακηέσλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηε θπζηθή θαηαζηξνθή ηεο  18εο  

Σεπηεκβξίνπ 2020. 

Ν πεξηνρέο πνπ επιήγεζαλ είλαη ηδηαίηεξα ηα Αιεπόζπηηα,  Γύν Βνπλά,  Γέιθηλν,   Άλσ  Βαξδάηεο,  

Υπάηε,  Ινπηξά Υπάηεο , Ιπγαξηά,  Φξαληδή,   Θνκπνηάδεο , Θσζηαιέμε,  Θαζηαληά,  Ξύξγον  θαη ε Ξόιε 

ηεο Ιακίαο. Εεκηέο από ηε Θενκελία ππήξμαλ θαη ζε άιιεο Τνπηθέο Θνηλόηεηεο νη νπνίεο ζα 

αληηκεησπηζζνύλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ αλάινγα θαη κε ηελ έθηαζε 

ησλ θαηαζηξνθώλ θαη ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Υπεξεζίαο. 

Τα έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα  πξνθάιεζαλ εθηεηακέλεο δεκηέο ζην νδηθό δίθηπν, όπσο επηθαλεηαθέο  

απιαθώζεηο  ζε ρσκάηηλε νδνπνηία, απνμήισζε δξόκσλ από ζθπξόδεκα, απνζάξζξσζε - απνμήισζε 

αζθαιηνζηξσκέλσλ νδώλ, θαζηδήζεηο εξεηζκάησλ θαη ηκεκάησλ νδνζηξώκαηνο, ππνρσξήζεηο  θαη  

ππνζθαθέο ζσιελσηώλ νρεηώλ, θάιπςε δξόκσλ, απνζηξαγγηζηηθώλ ηάθξσλ θαη ηερληθώλ απνξξνήο  

πδάησλ κε ηιύ, ρώκα  θαη  άιια  θεξηά  πιηθά, πνπ θαζηζηνύλ  ηηο  ζπγθεθξηκέλεο  ππνδνκέο  

δπζιεηηνπξγηθέο. 

Κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ παξεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο ησλ νδώλ θαη ηερληθώλ έξγσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αξζεί ε επηθηλδπλόηεηα ησλ νδώλ  θαη  λα  θαηαζηνύλ  απηνί  βαηνί  από  πεδνύο  θαη  

νρήκαηα. 

 

Β. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ξξνβιέπνληαη νη αθόινπζεο επεκβάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νδνπνηίαο: 

α) Απνθαηάζηαζε ησλ νδνζηξσκάησλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

1. Απνκάθξπλζε  θεξηώλ  πιηθώλ,  εθζθαθή  όπνπ απαηηείηαη  θαη  δηακόξθσζε  ηεο  επηθάλεηαο ηνπ  
νδνζηξώκαηνο. 

2. Απνθαηάζηαζε  θαη δηάλνημε απνζηξαγγηζηηθώλ ηάθξσλ  ηξαπεδνεηδνύο  δηαηνκήο  ζε κήθνο 
~500κ. 
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3. Κεηαθνξά θαη θαηαζθεπή ζπκππθλσκέλσλ  επηρσκάησλ  κε πιηθό άκκν-ζθύξν  ρεηκάξξνπ ή 
ιαηνκείνπ  πάρνπο  0,20κ  πεξίπνπ. 

4. Θαηαζθεπή  ηερληθώλ    έξγσλ (ηζηκεληνζηξώζεηο νδώλ,  ηνηρία αληηζηήξημεο, κηθξά ηερληθά έξγα 
θιπ). 

5. Υπόβαζε  νδνζηξσζίαο  κε δύν ζηξώζεηο πάρνπο 0,10κ ζηα ηκήκαηα ησλ νδώλ πνπ απαηηείηαη. 

6. Βάζε  νδνζηξσζίαο  κε  δύν  ζηξώζεηο πάρνπο 0,10κ ζηα  ηκήκαηα  ησλ  νδώλ  πνπ απαηηείηαη. 

7. Αζθαιηηθέο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαηεζηξακκέλσλ αζθαιηνζηξσκέλσλ νδώλ κε δύν 
ζηξώζεηο  αζθαιηηθώλ  ζπκππθλσκέλνπ  πάρνπο  0,05κ  έθαζηε. 

8. Τνπηθέο  απνθαηαζηάζεηο  κε  αζθαιηηθή  ζηξώζε  κεηαβιεηνύ  πάρνπο. 

9. Απνθαηάζηαζε  θαηεζηξακκέλσλ  θηγθιηδσκάησλ  ηερληθώλ  έξγσλ. 

10. Δγθαηάζηαζε  νξηζηηθήο  ζήκαλζεο  γηα  ηελ  αζθάιεηα ησλ δηεξρνκέλσλ νρεκάησλ θαη πεδώλ. 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο Δ.ΤΔ.Ξ. θαη ηηο νδεγίεο επίβιεςεο ηεο Γ/λζεο Υπνδνκώλ  
θαη  Τερληθώλ  Έξγσλ  ηνπ  Γ. Ιακηέσλ, γηα ηελ  εληερλε  θαη  θαιή  εθηέιεζε. 

Θαηά  ηε ζύληαμε ηεο  κειέηεο,   ηα  ρηιηόκεηξα πνπ ιήθζεθαλ ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο  
κνλάδαο  γηα  ηηο  κεηαθνξέο  πιηθώλ  είλαη  ηα  παξαθάησ: 

 
 Γηα  ηα  άξζξα  ησλ  εξγαζηώλ  κε  Α.Τ./  Α-2,  Α-3  &  Β-1  κε  ηε  κεηαθνξά:  

oδνί  εθηόο  πόιεσο  θαθήο  βαηόηεηαο   <5km   (εληόο Γ.Γ): 
 Γηα ην  άξζξν  Α.Τ. Α-1  κε ηελ κεηαθνξά  ζε  ρώξν  ΑΔΔΘ    κέζε απόζηαζε                           

 
5,00 ρικ. 
12,00 ρικ  

 Γηα  ηα  άξζξα  ησλ  εξγαζηώλ  κε Α.Τ./Α-4, Α-6, Β-2, Γ-1, Γ-2, Γ-3, Γ-4, Γ-4, Γ-5 
θαη  Γ-6  κε  ηε  κεηαθνξά:   νδνί  εθηόο  πόιεσο  θαιήο  βαηόηεηαο >5km 
(κέζε  απόζηαζε  από  Γ.Γ  έσο Ιαηνκηθή  πεξηνρή  Ιακίαο): 

 

 
 

22,00 ρικ. 
 

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ – ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Ν πξνϋπνινγηζκόο  ηνπ  έξγνπ  αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 815.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ 

Φ.Ξ.Α) ην  νπνίν  ζα  δηαηεζεί  από  πηζηώζεηο  Ξεξηθέξεηαο  Σηεξεάο  Διιάδαο  (ΣΑΔΞ866). 

Τν έξγν ζα εθηειεζηεί από ην Γήκν Ιακηέσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή  Γεκνζίσλ  έξγσλ  (Λ.4412/2016  θαη  ηηο  ηξνπνπνηήζεηο  απηνύ). 

Τν  όξην  πιεξσκώλ  θαη  ε δαπάλε ησλ εξγαζηώλ αλέξρεηαη ζην πνζό ηνπ ζπκθσλεηηθνύ πνπ ζα 

πξνθύςεη από ηε δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ απαγνξεπκέλεο θάζε ππέξβαζεο ηνπ πνζνύ απηνύ ρσξίο ηελ 

έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Υπεξεζίαο. 

 

 

Γ. ΠΡΟΘΔΜΙΔ – ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 

Ζ πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη ζε διακόζιες ζαράνηα  (240) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

 

 

Δ. ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε έμνδα θαη θξνληίδα ηνπ, λα κεξηκλά γηα ηελ εξγνηαμηαθή ζήκαλζε 

θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ 

θαη θαζίζηαηαη ππεύζπλνο γηα θάζε αηύρεκα ή δεκηά, πνπ ελδερνκέλσο ζπκβεί ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ή 

ζην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί. 
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Τέινο  είλαη  ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Υγείαο (ΦΑΥ), σο απαξαίηεην ζηνηρείν  

γηα  ηελ  πξνζσξηλή  θαη  νξηζηηθή  παξαιαβή  ηνπ  έξγνπ. 

 

     
 

Ζ ΣΥΛΤΑΜΑΣΑ  
  
  
  
  

ΑΛΔΞΙΑ ΡΟΤΥΑ   
ΞΝΙΗΤΗΘΝΣ ΚΖΦΑΛΗΘΝΣ Τ.Δ  
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