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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                Κ.Α:       30.7323.0035 

 
 

 
  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   60.000,00 Ευρώ    ( +  Φ.Π.Α. 24 %) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η ασφαλτόστρωση και η συντήρηση δρόμων της Δ. Κ. Βιλίων του 

Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, όπου υπάρχουν τοπικές φθορές του οδοστρώματος, από τη διέλευση βαρέων 

οχημάτων, ή φυσικά αίτια κλπ 

Η επισκευή των φθαρμένων τμημάτων του οδοστρώματος, ανάλογα με το μέγεθος της φθοράς καθώς 

και το πάχος του οδοστρώματος, θα γίνεται ως ακολούθως: Προετοιμασία του σκάμματος με καθαρισμό, (η 

διατομή του σκάμματος θα κρατείται σταθερή καθ΄ όλο το βάθος της λακκούβας και θα διαμορφώνεται 

διατομή ορθογώνιου σχήματος), , ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση και ασφαλτική 

ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας Α265 πάχους 5cm  .   
Οι οδοί που κατά προτεραιότητα θα συντηρηθούν είναι αστικοί οδοί (εντός της πόλεως). 

Συγκεκριμένα θα συντηρηθούν κατά προτεραιότητα οι κάτωθι οδοί : 

1)Οδός Πλαταιών (από Άγιο Μηνά έως συμβολή με ασφαλτόδρομο) μήκους 200 μέτρων 

2) Πάροδος Κιθαιρώνος (από οδό Κιθαιρώνος έως Ο.Τ. 54 ) μήκους 350 μέτρων 

3) Οδός Ελευθερών μήκους 50 μέτρων 

4) Οδός Μεγ. Αλεξάνδρου έως συμβολή Ελευθερών και Σουλίου μήκους 150 μέτρων 

5) Οδός Καποδιστρίου (μεταξύ ΟΤ 163 και 164) μήκους 50 μέτρων 

6)Θέση Αλώνια (μεταξύ ΟΤ 170,172,184και 185) μήκους 350 μέτρων 

7) Πάροδος Ναυαρίνου μήκους 70 μέτρων 

8)Όπου αλλού υποδείξει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Έργων.  

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο του έργου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και θα καλυφθεί  από Ίδιους Πόρους. 

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 120 (εκατόν είκοσι ) ημερολογιακές 

     ημέρες. 

H διάθεση της σχετικής πίστωσης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α 30.7323.0035 του προϋπολογισμού του 

έτους 2016 του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το ποσό των 74.400,00€. 

 
Το  έργο  θα  κατασκευασθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  1418/84,  όπως  τροποποιήθηκε  

και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και του Π..368/94 αντίστοιχα και των Π./των 609/85 & 171/87, και του 

Ν.2576/98 περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων, του Ν.3263/2004 και του Ν.3669/2008 καθώς και τη λοιπή 

ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

 

 

             ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  

ο Προϊστ. Τμ. Συγκ. κ΄Κτ. Εργων                                                    Ο  Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. 

  

 

 

          Κρητικός  Ανδρέας                                                                         Κανάκης  Παναγιώτης 

        Πολ. Μηχ. ΠΕ 3 με Γ΄β.                                                                              Πολ. Μηχ. ΠΕ 3 με Β΄β. 



 


