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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση ζημιών που 

προκλήθηκαν από καιρικά φαινόμενα σε 
δημοτικές οδούς της Τ.Κ. Τριλόφου Δ.Ε. 
Ελαφίνας» 

       ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. 136/2019                                       
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το έργο αφορά την ανακατασκευή οδού από οπλισμένο σκυρόδεμα (τσιμεντόδρομου), 
μήκους περίπου 100,00 μ και πλάτους περίπου 6,00 μ, χωρίς καμία αλλαγή των 
γεωμετρικών χαρακτηριστικών της  στην Τ.Κ. Τριλόφου της Δ.Ε. Ελαφίνας , η οποία από 
τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις) της 24ης Ιουνίου 2019, 
υπέστη σοβαρές φθορές με αποτέλεσμα σήμερα, να είναι αδύνατη η κυκλοφορία της.  
Συγκεκριμένα θα γίνει καθαίρεση του υφιστάμενου οδοστρώματος από οπλισμένο 
σκυρόδεμα , διαμόρφωση της υποδομής με υλικό υπόβασης μεταβλητού πάχους και 
στην συνέχεια λόγω της μεγάλης κλίσης της οδού θα γίνει τσιμεντόστρωση με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 με την τοποθέτηση του απαιτούμενου οπλισμού. Στην 
συμβολή της οδού με την κεντρική οδό , θα γίνει η  αντικατάσταση εσχάρων σε φρεάτιο 
υδροσυλλογής ομβρίων . 
Σε άλλη θέση στην Τ.Κ. Τριλόφου θα γίνει καθαίρεση και επανακατασκευή υφιστάμενου 
φρεατίου το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ σε επόμενη θέση απαιτείται η 
κατασκευή νέου φρεατίου υδροσυλλογής διαστάσεων περίπου 6,00 μ Χ 1,00 μ , με την 
τοποθέτηση εσχάρων , σε αντικατάσταση   δύο υφιστάμενων μικρότερων φρεατίων. 
Τα υλικά που θα προκύψουν από τις καθαιρέσεις θα μεταφερθούν σε κατάλληλο χώρο 
ΑΕΚΚ.  
Κατά την φάση της κατασκευής και με ευθύνη του Αναδόχου θα εξασφαλίζεται η 
κίνηση οχημάτων / γεωργικών μηχανημάτων και θα εφαρμόζονται όλα τα 
προβλεπόμενα μέτρα οδικής ασφάλειας στην υπό κατασκευή οδό (εργοταξιακή , 
οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση). 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 43.750,00 € . Στο ποσό 
αυτό συμπεριλαμβάνονται το Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) € 24.313,45 , δαπάνη των απροβλέπτων 
(15%) € 28.689,87, ΑΕΚΚ  € 2.288,91 , Φ.Π.Α. (24%) € 8.467,74 και € 43.750,00 για 
εργασίες. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕ 02.30.7336.928 του προϋπολογισμού του δήμου 
του τρέχοντος έτους.  

 Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-
2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύουν, τις οδηγίες της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων. 

 
Κατερίνη  14-11-2019                 Κατερίνη  14-11-2019            Κατερίνη  14-11-2019  
         Ο Συντάξας                                ΕΛΕΧΘΗΚΕ                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                               Ο Προϊστάμενος Τμήματος                            Ο Δ/ντης ΤΥ 
                                                               Τεχνικών  Έργων  
                                                                                      
   Μαρίνα Χρονάκη 
ΠΕ Πολ/κός Μηχ/κός             Γκαβαρδίνας Δημήτριος                   Παλαιοσελίτης Γεώργιος 
                                                 ΠΕ Πολ/κός Μηχ/κός           ΠΕ Αγρ/μος Τοπ/φος Μηχ/κός 
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