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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α 

Δ Η Μ Ο   Α Ι Γ Α Λ Ε Ω  
 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
TMHMA ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

 

 

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΕΩΝ ΣΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΣΤΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 550.000€ (με το Φ.Π.Α.) 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 

Η παξνύζα Σερληθή πεξηγξαθή αθνξά ζε εξγαζίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε επεηγόλησλ πξνβιεκάησλ 

αζθάιεηαο (επνύισζε ιάθθσλ, επηζθεπή ηνπηθώλ θζνξώλ νδνζηξώκαηνο κε ηαπεηίδηα θ.ι.π.) ηα 

νπνία ππάξρνπλ ήδε ή ζα παξνπζηαζηνύλ ζηηο Οδνύο Αξκνδηόηεηαο  ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ θαη ζηα 

ηέζζεξα ηεηαξηεκόξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Διαηώλα. 

Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα όηη ν αλάδνρνο, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή δεδνκέλνπ όηη απηή έρεη 

ππνινγηζηεί αλνηγκέλα ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, ππνρξενύηαη αλά εβδνκάδα λα 

ειέγρεη όιν ην δίθηπν αξκνδηόηεηαο ζπληήξεζεο Γήκνπ Αηγάιεσ θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί βιάβε 

ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ησλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο ηεο νδνύ (πηλαθίδεο,θιπ.) επηθίλδπλε γηα 

πξόθιεζε αηπρήκαηνο, λα ηελ απνθαηαζηήζεη απζεκεξόλ. 

Δθόζνλ ε απνθαηάζηαζε απαηηεί επέκβαζε κεγάιεο δηάξθεηαο θαη δελ είλαη δπλαηή ε 

απζεκεξόλ Απνθαηάζηαζε, ν αλάδνρνο νθείιεη λα ζεκάλεη ηε ζέζε κε ηα θαηάιιεια κέζα 

(πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, πεξίθξαμε, αλαιάκπνληεο θαλνύο θιπ). 

Σηο ίδηεο ππνρξεώζεηο ρξνληθά έρεη εθόζνλ εηδνπνηεζεί από ηελ Τπεξεζία γηα νπνηαδήπνηε 

βιάβε ζε νδό. 

Καηά ηελ δηάξθεηα απηνύ ηνπ ειέγρνπ ηα όπνηα πξνβιήκαηα επνύισζεο ηνπηθώλ θζνξώλ 

νδνζηξώκαηνο ζα αληηκεησπίδνληαη κε ηε ρξήζε ςπρξάο αζθάιηνπ ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

δπλαηόηεηα δηάζηξσζήο ηεο αθόκε θαη ππό βξνρή. 

Δθηόο ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ θαη επέκβαζεο, θάζε αλαγθαία επηπιένλ εξγαζία ζα γίλεηαη κε 

έγγξαθε ή πξνθνξηθή εληνιή ηεο Γηεπζύλνπζαο ηα Έξγα Τπεξεζίαο (Σκήκα Τπνδνκώλ θαη 

Κπθινθνξηαθώλ Δθαξκνγώλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ). 

Οη πξνβιεπόκελεο εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ βάζεη ησλ ηζρπνπζώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη 

ΔΣΔΠ γηα έξγα νδνπνηίαο θ.ι.π., θαη κε βάζε ηηο παξαθάησ αλαθεξόκελεο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο.  
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Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα,ζηελ θαηαγξαθή 

θαη απνθαηάζηαζε ησλ ζεκείσλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ πνπ παξνπζηάδνπλ επηθηλδπλόηεηα.  

 

1. ΔΠΟΤΛΧΗ ΣΟΠΙΚΧΝ ΦΘΟΡΧΝ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ 

α) Δθηξνπή ηεο θπθινθνξίαο κε πιήξε ζήκαλζε 

β) Υάξαμε ηεο θζνξάο 

γ) Κνπή ηνπ αζθαιηηθνύ κε αζθαιηνθόπηε  

δ) Απνμήισζε ηνπ αζθαιηηθνύ, ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηθξή θξέδα  

ε) Πνιύ θαιόο θαζαξηζκόο ηεο ηνκήο (παξεηέο – ππζκέλαο) 

ζη) Δπάιεηςε κε αζθαιηηθό ζπγθνιιεηηθό πιηθό 

δ) πκπιήξσζε ηνπ αζθαιηηθνύ ηάπεηα ζε ίδην πάρνο κε ην πξνϋπάξρνλ θαη ζπκπύθλσζή ηνπ κε 

κεραληθά κέζα (δνλεηηθή πιάθα θ.ι.π.) έηζη ώζηε ε ηειηθή επηθάλεηα πνπ ζα πξνθύςεη λα 

αθνινπζεί ηελ ζηάζκε ηεο ππόινηπεο νδνύ. 

ε) Απνκάθξπλζε όισλ ησλ, αρξήζησλ θαη κε, πιηθώλ θαη παξάδνζε ζε θπθινθνξία. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πιηθνύ ππόβαζεο ην αληηθαζηζηάκελν 

πιηθό ζα ζπκππθλώλεηαη ζε πνζνζηό 95% θαηά PROCTOR κε κεραληθά κέζα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

αθνινπζεί ε εξγαζία απνθαηάζηαζεο ησλ αζθαιηηθώλ. 

 

2.   ΔΠΙΚΔΤΔ ΦΡΔΑΣΙΧΝ ΤΓΡΟΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΦΗ  

Θα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα θαησηέξσ νξηδόκελα : 

Οη εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλύςσζε θαη θαηαβηβαζκό ηεο ζηάζκεο ηνπ θαπαθηνύ ηνπ 

θξεαηίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε θξεάηην επίζθεςεο, ή ηεο ζράξαο όηαλ πξόθεηηαη γηα θξεάηην 

πδξνζπιινγήο, ώζηε απηό λα είλαη ζηελ ίδηα ζηάζκε κε ην ππόινηπν νδόζηξσκα. Θα γίλεη αξρηθά 

πξνζεθηηθή αθαίξεζε ηνπ θαπαθηνύ ηνπ θξεαηίνπ ή ηεο ζράξαο πδξνζπιινγήο θαη απνμήισζε κεηά 

πξνζνρήο ηεο ζηεθάλεο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα απνμεισζνύλ 10-15 εθαηνζηά (θαη’ ύςνο) από ην 

ζθπξόδεκα ηνπ ιαηκνύ ηνπ θξεαηίνπ ώζηε λα είλαη δπλαηή ε πξόζθπζε λένπ θαη παιηνύ 

ζθπξνδέκαηνο, ζα ζπκπιεξσζεί κέρξη ηελ αλαγθαία ζηάζκε ν ιαηκόο ηνπ θξεαηίνπ, καδί θαη ν 

αλαγθαίνο νπιηζκόο θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ εθ λένπ ε ζηεθάλε θαη ην θαπάθη. Η λέα ζέζε ηνπ θαπαθηνύ 

ηνπ θξεαηίνπ ή ηεο ζράξαο πδξνζπιινγήο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε απνιύησο πςνκεηξηθά 

κε ηελ νδνζηξσζία ηεο νδνύ ζην ίδην ζεκείν. Δπηζεκαίλεηαη όηη ΓΔΝ ζα γίλεη εγθηβσηηζκόο ηεο 

ζηεθάλεο ησλ θαπαθηώλ ή ησλ εζραξώλ κε αζθαιηηθό πιηθό. 
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3. ΑΜΔΗ ΔΠΟΤΛΧΗ ΣΟΠΙΚΧΝ ΦΘΟΡΧΝ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ ΜΔ ΦΤΥΡΑ 

ΑΦΑΛΣΟ 

Γηα ηελ εξγαζία απηή ζα γίλεηαη ρξήζε ςπρξνύ αζθαιηνκίγκαηνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

δπλαηόηεηα δηάζηξσζεο αθόκε θαη ππό βξνρή. Οι ελάχιζηες απαιηούμενες ηεχνικές προδιαγραθές 

αναθέρονηαι ζηο παράρηημα 1 ηης ηεχνικής περιγραθής. Η εθαξκνγή ηνπ πιηθνύ ζα γίλεηαη κεηά 

από πξνεγνύκελν θαιό θαζαξηζκό ηεο ιαθθνύβαο ώζηε λα κελ παξακέλνπλ ζαζξά ε έηνηκα πξνο 

απνθόιιεζε ηκήκαηα αζθαιηηθνύ. Δπίζεο ζα ιακβάλνληαη κέηξα πξνζσξηλήο εθηξνπήο ηεο 

θπθινθνξίαο. Η ζπκπιήξσζε ηνπ αζθαιηηθνύ ηάπεηα ζα γίλεηαη ζε ίδην πάρνο κε ην πξνϋπάξρνλ θαη 

ε ζπκπύθλσζή ηνπ κε κεραληθά κέζα (δνλεηηθή πιάθα θ.ι.π.) έηζη ώζηε ε ηειηθή επηθάλεηα πνπ ζα 

πξνθύςεη λα αθνινπζεί ηελ ζηάζκε ηεο ππόινηπεο νδνύ. Πξηλ ηελ ρξήζε ηνπ πιηθνύ πξέπεη λα 

θαηαηεζνύλ ζηελ Τπεξεζία ηα ζρεηηθά έγγξαθα γηα ηελ έγθξηζή ηνπ. 

 

4. ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ππνρξεσηηθά ζα ιακβάλνληαη ηα πξνβιεπόκελα από ην Νόκν 

2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) κέηξα νδηθήο αζθάιεηαο. Δπίζεο ζα ζπληαρζεί ηερληθή έθζεζε κέηξσλ αζθάιεηαο 

θαη ζήκαλζεο - ζεκαηνδόηεζεο ε νπνία ζα ιακβάλεη ππόςε ηεο ηνπο λένπο θαλνληζκνύο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηεύρνο ήκαλζεο Δθηεινύκελσλ Έξγσλ ζε Οδνύο 

(ΤΠΔΥΩΓΔ/ΓΓΓΔ/ΓΙΠΑΓ/νηθ/502/1-7-2003, ΦΔΚ 946/ΣΒ΄/9.7.2003) όπσο ηζρύνπλ κέρξη ζήκεξα. 

Δπηπιένλ ζα γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ηξνραίαο, ηνπ Ο.Α..Α., θ.ι.π. θνξέσλ 

γηα ηε θύζε, ην είδνο θαη ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ. Δμππαθνύεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

απαηηεζεί ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδξνκήο Λεσθνξεηνγξακκώλ, πξώηα ζα γίλνληαη όιεο νη 

πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο ( κειέηε ηξνπνπνίεζεο, άδεηα από Ο.Α..Α., θ.ι.π.). 

 

5. ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ ΚΑΙ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ο αλάδνρνο κεηά από θάζε ηκεκαηηθή πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίδεη ζηελ 

ππεξεζία, ηα αληίζηνηρα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, απηνύ θαη ηα νπνία ζα 

πεξηιακβάλνπλ: νξηδνληηνγξαθία ηεο νδνύ ζε ζρέδην, όπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ε νδόο θιπ. κε ηηο 

ηπρόλ δηαζηαπξνύκελεο νδνύο. 

 

6. ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, ρσξίο εηδηθή απνδεκίσζε θαη ζε βάξνο ησλ ΓΔ 

θαη ΟΔ, λα θσηνγξαθήζεη ην έξγν ζε δηάθνξεο θάζεηο ηνπ. Οη θσηνγξαθίεο, κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ 

εξγαζηώλ, θαη ζε ςεθηαθή κνξθή, ζα παξαδνζνύλ ζηελ Τπεξεζία ζε ηξείο (3) ζεηξέο κέζα ζηνπο 
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ηζαξίζκνπο εηδηθνύο θαθέινπο θσηνγξαθηώλ (ALBUM) όπνπ επηγξαθηθά, ζε θάζε θσηνγξαθία, ζα 

αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήςεσο, ε ζέζε, ε ζπλνπηηθή, πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ πνπ εηθνλίδνληαη, 

θαζώο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ήζειε θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ πιήξε θσηνγξαθηθή παξνπζίαζε 

ηνπ έξγνπ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ. 

Η πνζόηεηα θαη νη ζέζεηο ιήςεσο θσηνγξαθηώλ ηνπ  έξγνπ ζα επηιέγνληαη θαη ζα θαζνξίδνληαη θάζε 

θνξά ζε ζπλελλόεζε κε ηελ επίβιεςε. 

Γηα ηελ πεξίπησζε παξάιεηςεο ή πιεκκεινύο εθηέιεζεο ηεο πην πάλσ αλαθεξνκέλεο θσηνγξάθεζεο 

ηνπ έξγνπ, επηβάιιεηαη θαη παξαθξαηείηαη, ζηνλ πξώην επόκελν ινγ/ζκό, ηζόπνζε πνηληθή ξήηξα 

πξνο ηελ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ή ζπκπιήξσζε γηα λα θαιπθζνύλ νη πην πάλσ ππνρξεώζεηο ηεο 

θσηνγξάθεζεο θαη ζα επηηεπρζνύλ κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο κε άιια πξόζσπα ή κέζα 

απνινγηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ε Τπεξεζία δελ ππνρξενύηαη λα επηιέμεη ηνλ θζελόηεξν ηξόπν.  

 

 

 

 

 

            Οη Μειεηεηέο                                                                                      Δγθξίζεθε 
Αηγάιεσ, 06/12/2019        Αηγάιεσ, 06/12/ 2019 

   

                         

        Ο Γηεπζπληήο      

ΣερληθώλΤπεξεζηώλ 

          

 

 

                   

 

 

                                              Γεώξγηνο Ρνδάηνο 

        Αξρ. Μεραληθόο 

 
   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Βαζηιηθή ηνύκπνπ 

          Αξρ. Μεραληθόο 

 

 

      Γεώξγηνο Υξεζηάθεο  

      Πνι. Μεραληθόο ΣΔ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΛΑΥΙΣΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

ΦΤΥΡΑ ΑΦΑΛΣΟΤ 

 

- Να κπνξεί λα δηαζηξσζεί ζε πγξή ή γεκάηε κε λεξό ιαθθνύβα. 

- Να ζπλνδεύεηαη από επηζηνιή/ιέο γηα ηελ απόδνζε ηνπ πιηθνύ από δεκόζην θνξέα (π.ρ. 

ΓΔΔ-ΔΠΔΛ). 

- Να έρνπκε άκεζε απόδνζε ζηελ θπθινθνξία. 

- Να κελ πεξηέρεη ηνμηθά ,εξεζηζηηθά ή  δηαβξσηηθά πιηθά (απηό λα απνδεηθλύεηαη από 

πηζηνπνηεηηθό ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ). 

- Να κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζπζθεπαζκέλν (ζε ζάθνπο ησλ 20 ή 25 θηιώλ γηα 1 έηνο 

ηνπιάρηζηνλ). 

- Να έρεη εγγπεκέλε απόδνζε γηα δύν ρξόληα ηνπιάρηζηνλ ρξόληα. 

- Να είλαη απνηειεζκαηηθό θάησ από νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηόζν ζε εμαηξεηηθά. 

ςπρξέο θαη βξνρεξέο ρεηκσληάηηθεο ζπλζήθεο (έσο -10°C), όζν θαη ζε πνιύ ζεξκέο 

θαινθαηξηλέο κέξεο (έσο + 50°C) θαη λα δηαζηξώλεηαη εύθνια ζηηο παξαπάλσ ζεξκνθξαζίεο. 

- Να επηηξέπεη ζηα ζπλεξγεία ζπληήξεζεο λα απνθαζηζηνύλ ηηο ιαθθνύβεο κε ηνλ ίδην ηξόπν 

όπσο θαη κε ζεξκό αζθαιηόκηγκα είηε πξόθεηηαη γηα ιαθθνύβα γεκάηε κε λεξό, είηε γηα ηνκή 

πνπ έγηλε γηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΗ,ΟΣΔ,ΔΤΓΑΠ θ.ι.π.). 

- Να κελ απαηηεί πξνεγνπκέλσο ζπγθνιιεηηθή. 

- Να ζπλνδεύεηαη από πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο (ΔΛΟΣ ή ISO). 

- Να είλαη αλαθπθιώζηκε. 

ΑΓΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ 

 100 % θπαςζηόρ αζβεζηόλιθορ (ASTM C-136) 

 καθαπά-ποζοζηό άμμος 2 % max (ASTM C-117) 

 ξηπά (ςγπαζία 4 % max) 

 ειδικό βάπορ : 2,55-2,75 gr/cm
3
 max (ASTM C-127,128) 

 αποππόθηζη : 1,0-2,0 % max (ASTM C-127,128) 

 Los Angeles λείανζη: 40,0 % max (ASTM C-131) 

 Μαλακά αδπανή : 3,0 % max (ASTM C-123) 

ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΙΚΗ ΓΙΑΒΑΘΜΙΗ ΑΓΡΑΝΧΝ 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΚΙΝΟΤ  

mm-(in/#) 

ΔΙΕΡΥΟΜΕΝΟ ΠΟΟΣΟ  

(%) 

9,5 - (3/8) 

4,7 - (4) 

2,4 - (8) 

1,2 - (16) 

0,3 - (5) 

0,075 - (200) 

90-100 

20-55 

5-30 

0-10 

0-5 
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ΑΦΑΛΣΙΚΟ ΤΝΓΔΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 ΤΝΘΕΗ : Αζθαληορ (80/100), ςγπανηικά, ομο-πολςμεπή 

 ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ ΜΙΓΜΑ : 6,15 % ( 0,25 %) 

 ΔΙΕΙΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ : 200mm min (ASTM D 5) 

 ΚΙΝΗΜΑΣΙΚΟ ΙΞΩΔΕ (60
0
 C) : 300-4.000 Cts (ASTM D 2170) 

 ΝΕΡΟ : 0,2 % max (ASTM D 95) 

 ΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗ (TOC) : 94
0
 C min (ASTM D 1310) 
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