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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση εργασιών οδοποιίας στο Δήμο Δοξάτου, σε 

διάφορες οδούς εντός των διοικητικών του ορίων, με στόχο την αποκατάσταση τους λόγω των 

ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία παρουσιάστηκαν κατά το 

τελευταίο χρονικό διάστημα.  

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι: 

 α) η αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα σε υφιστάμενες ασφαλτοστρωμένες οδούς ο 

οποίος έχει καταστραφεί και έχει καταστεί επικίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα (ενδεικτικές 

εργασίες: αποξηλώσεις παλαιών οδοστρωμάτων, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική 

ισοπεδωτική στρώση και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 5cm με χρήση κοινής ασφάλτου),  

β) η τοποθέτηση σωληνωτών αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής σε 

συγκεκριμένες θέσεις των οδών για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων για την αποφυγή 

νέων πλημμυρικών φαινομένων και καταστροφής του ασφαλτοτάπητα. 

γ) η υψομετρική προσαρμογή των υφιστάμενων φρεατίων υδροσυλλογής  

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο στο υπάρχων εύρος κατάληψης του 

οδοστρώματος και δεν θα πραγματοποιηθούν διαπλατύνσεις, καινούριες διανοίξεις και 

οποιαδήποτε εργασία η οποία θα αλλοιώνει την αρχική χάραξη των οδών, αντιθέτως θα 

διατηρηθούν τα αρχικά λειτουργικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά, αλλά θα πραγματοποιηθούν 

μόνο έργα αποκατάστασης της βατότητας και η σημειακή βελτίωση σε επικίνδυνα τμήματα.  

Σε όλα τα ασφαλτοστρωμένα τμήματα, θα αντικατασταθεί το κατάστρωμα με ίδιο υλικό 

επίστρωσης, με το αρχικό. Τα προϊόντα εκσκαφής θα επαναχρησιμοποιηθούν ως επί το 

πλείστον για τις ανάγκες του έργου, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί επανεπίχωση των 

ορυγμάτων που έχουν δημιουργηθεί. Αν κάποια κριθούν ακατάλληλα θα προωθηθούν σε 

αδειοδοτημένο χώρο απόρριψης. 

Ειδικότερα σύμφωνα με την συνημμένη Αναλυτική Επιμέτρηση στο φυσικό αντικείμενο 

του έργου περιλαμβάνονται:  

 

 

 

Οδός προς εργατικές κατοικίες Αγίου Αθανασίου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΔΟΞΑΤΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ    

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ    

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

Αρ. μελέτης :86/2019  ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 

  ΠΡΟΫΠ. :  418.500,00 € (με ΦΠΑ) 

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών 

  CPV : 45233120-6 
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Οι εργασίες περιλαμβάνουν την ανακατασκευή της οδού (αποξήλωση παλαιού 

ασσφαλτοτάπητα, εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωση)  

Οδός Ιερολοχιτών κοινότητας Δοξάτου 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εκ ασφαλτόστρωση της οδού (ασφαλτική συγκολλητική 

επάλειψη, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 5cm με χρήση 

κοινής ασφάλτου) 

Οδός κοινότητας Δοξάτου (περιοχή σπιτάκια) 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εκ ασφαλτόστρωση της οδού (ασφαλτική συγκολλητική 

επάλειψη, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 5cm με χρήση 

κοινής ασφάλτου 

Οδός περιοχή νεκροταφείων κοινότητας Δοξάτου 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την διαμόρφωση της οδού (οδοστρωσία, ασφαλτόστρωση)  

με στόχο την διαμόρφωση των απαιτούμενων κλίσεων για την απορροή ομβρίων υδάτων 

Κεντρική οδός κοινότητας Κ.Κεφαλαρίου  

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την ανακατασκευή της οδού (φρεζάρισμα, ασφαλτόστρωση, 

προσαρμογή των υφισταμένων φρεατίων)  

Οδός ΟΤ.111 κοινότητας Καλαμπακίου (περιοχή Δημαρχείου) 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την ασφαλτόστρωση της οδού με στόχο την διαμόρφωση 

των απαιτούμενων κλίσεων για την για την απορροή ομβρίων υδάτων 

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 418.500,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.). H χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πιστώσεις του 

Π.Δ.Ε του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Το έργο δρα συμπληρωματικά με τις υφιστάμενες υποδομές και εξασφαλίζει την 

αυτοτέλεια, την λειτουργικότητα και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των υποδομών.  

 

 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 

Καλαμπάκι  20.11.2019 Καλαμπάκι 20.11.2019 

 Η Προϊσταμένη 

               Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Nτάπα Ελένη 

Πολιτικός Μηχανικός  

 

 

 

Σωφρονιάδου Μαρία 

Πολιτικός Μηχανικός 
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