
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 
ΛΟΥΔΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ. Μελ.:      32 /2015 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α.: 02.30.7323.005 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
CPV:45233222-1 

Χρηματοδότηση: -ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 
-ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 §1 ΤΟΥ Ν. 
2364/95 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

 
 

Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

          Η μελέτη αυτή προϋπολογισμού δαπάνης 520.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, 
αφορά εργασίες που θα γίνουν, προκειμένου να ασφαλτοστρωθεί η αγροτική οδός που συνδέει τη 
Δ.Ε. Αξιού του Δήμου Δέλτα και συγκεκριμένα τον οικισμό των Κυμίνων, με το Αλιευτικό καταφύγιο 
στον ποταμό Λουδία. 
 
Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι παρακάτω: 
 
1)Εκσκαφή χαλαρών εδαφών 
2)Γενικές εκσκαφές γαιωημιβραχώδεις  
3)Κατασκευή επιχωμάτων 
4)Κατασκευή υπόβασης πάχους 10cm  με θραυστά υλικά  - ΠΤΠ Ο -150 
5)Κατασκευή βάσης πάχους 10cm με 3Α ΠΤΠ Ο -155 
6)Ασφαλτική προεπάλειψη 
7)Ασφαλτοτάπητας ΠΤΠ Α-265 συμπ. πάχους 5cm 
 
Το μήκος της αγροτικής οδού που υπολείπεται προς κατασκευή για να συνδεθεί ο οικισμός των 
Κυμίνων με το αλιευτικό καταφύγιο είναι συνολικά 5.514,454m. 
Εξ αυτών με το παρόν έργο θα κατασκευασθεί τμήμα μήκους 4.154,407m, από τη Χ.Θ. 4+047 
(πέρας του ήδη κατασκευασμένου δρόμου)  έως τη Χ.Θ. 8+201,407 (σημείο διακλάδωσης οδών). 
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις επί τόπου οδηγίες 
της επίβλεψης. 
 
Η χάραξη της οδού, ακολουθεί πιστά τις υφιστάμενες οδούς οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά, ώστε 
να αποφευχθούν οι απαλλοτριώσεις των παρακείμενων ιδιοκτησιών και να περιοριστούν οι 
απαιτήσεις εκτεταμένων χωματουργικών έργων. Η τυπική διατομή που εφαρμόζεται είναι η ζ2 των 
ΟΜΟΕ με πλάτος λωρίδας ανά κατεύθυνση 2,75 m και πλάτος ερείσματος 0,25 m. 
 
Στο Παράρτημα Α δίνονται οι πίνακες με τα γεωμετρικά στοιχεία της χάραξης (Πίνακας κορυφών 
οριζοντιογραφίας και πίνακας κορυφών μηκοτομής της οδού) και στο Παράρτημα Β τα σχέδια 
οριζοντιογραφίας και μηκοτομών της μελέτης. 
 
Σύμφωνα με το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ο κωδικός CPV στον οποίο εντάσσονται οι 
εργασίες, είναι ο 45233222-1, "’Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης". 
 
 Ο Προϋπολογισμός Δαπάνης των προαναφερόμενων εργασιών θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2015, με Κ.Α. 02.30.7323.005 και χρηματοδότηση από: 
α) ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με ποσό 300.000,00 € 



β) ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, με ποσό 55.625,57 € 
γ) ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 §1 ΤΟΥ Ν. 2364/95, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, με ποσό 164.374,43 € 
και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση Δημ. 
Έργων: Ν. 1418/1984, Ν. 2229/1994, Ν. 2372/1996, Π.Δ. 609/1985, Π.Δ. 171/1987, Π.Δ. 
410/1995, όπως έχουν τροποποιηθεί έως και σήμερα, καθώς και τους Ν.3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 
179Α’), Ν. 3669/2008, Ν. 2070/2012, Ν. 4146/2013, Ν. 4250/2014, Ν. 4278/2014 και Ν. 
4281/2014 και θα υλοποιηθεί μέσω  Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
 
 
 
 

Σίνδος , 22/07/2015 
Η Συντάξασα 

 
 
 

Τσαρούχα Ελένη 
Πολιτικός Μηχανικός  
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