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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 40.000,00€ περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α, αφορά στην
εκτέλεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση πεζοδρομίων και τσιμεντοστρωμένων οδών».
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη του αστικού χώρου της πόλης του Ωραιοκάστρου
µε προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών, στην εξυπηρέτηση ατόμων µε ειδικές ανάγκες και στην
ποιοτική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Αντικείμενο της παρούσας µελέτης είναι οι
εργασίες ανάπλασης πεζοδρομίων διαφόρων οδών της πόλης και

η τσιμεντρόστρωση οδών

χωρίς αλλαγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού σε κανένα τμήμα αυτής. Οι περιοχές
αυτές καθημερινά συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό πολιτών καθώς συνδυάζουν εμπορικές χρήσεις
και κατοικία. Η κατάσταση των πεζοδρομίων σήμερα είναι κακή, και από άποψη φθορών αλλά και
πολλών άλλων προβλημάτων (ανισοσταθμίες, εμπόδια, ετερόκλητα υλικά επίστρωσης, ημιτελής
κατασκευή πεζοδρομίων) µε αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κίνηση των πεζών και αισθητικά η
περιοχή να µην ανταποκρίνεται στη εικόνα ενός οργανωμένου σύγχρονου αστικού κέντρου.
Επίσης προβληματική είναι η κίνηση των οχημάτων σε οδούς με κατεστραμμένο οδόστρωμα το
οποίο χρήζει επισκευής ή/και αντικατάστασης.
Οι οδοί στις οποίες θα γίνουν επεμβάσεις ανάπλασης πεζοδρομίων και τσιμεντόστρωσης οδών
έχουν επιλεγεί μέσα από αιτήσεις Δημοτών τις οποίες καλείται η Προϊσταμένη Αρχή να
ικανοποιήσει ιεραρχώντας τες και λαμβάνοντας υπ’ όψη το είδος των απαιτούμενων εργασιών και
τη σπουδαιότητα του δρόμου.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι εκσκαφές, καθαιρέσεις, επιχώματα, κατασκευή ρείθρων και
κρασπέδων, διαμόρφωση ραµπών, επιστρώσεις, τσιμεντόστρωση με οπλισμένο σκυρόδεμα. Όλες
οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα µε τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του
τιμολογίου της μελέτης και στα συμβατικά τεύχη αυτής, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές
προδιαγραφές, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και
τις έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
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(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και η χρηματοδότηση είναι 30.000,00 από ΤΑΠ Εκτέλεσης
έργων και 10.000,00 από Ίδιους Πόρους. Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), τις διατάξεις του Ν.3669/2008 που παραμένουν σε ισχύ μέχρι την

έκδοση του ΠΔ του άρθρου 83 του Ν.4412/2016, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της
νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.
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