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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση των διαβάσεων  με την εφαρμογή

θερμοπλαστικών  ή  ψυχροπλαστικών  υλικών,  καθώς  και  η  διαγράμμιση  ασφαλτικού
οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή στην πόλη των Γρεβενών.

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
     Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι εξής :

1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

2 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό 

Συγκεκριμένα αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι:

α) η διαγράμμιση των διαβάσεων  περιμετρικά των σχολείων  της πόλης των Γρεβενών
καθώς,  των  διαβάσεων  των  οδών  Κ.  Ταλιαδούρη  και  13ης  Οκτωβρίου  με  την  εφαρμογή
θερμοπλαστικών ή ψυχροπλαστικών υλικών και 

β)  η  διαγράμμιση  ασφαλτικού  οδοστρώματος  με  ανακλαστική  βαφή  των  οδών  Κ.
Ταλιαδούρη και 13ης Οκτωβρίου στην πόλη των Γρεβενών. 

Για την ταχεία ολοκλήρωση των εργασιών αυτών και τον περιορισμό της όχλησης θα
απαιτηθεί η εκτέλεση τους εκτός ωρών κυκλοφοριακής αιχµής και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

 Υποχρέωση του αναδόχου θα είναι η σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων σε κατάλληλη
κλίμακα στα σημεία που πρόκειται να γίνουν οι παρεμβάσεις. Τα παραπάνω σχέδια θα πρέπει
να σχεδιαστούν από τον Ανάδοχο ο οποίος και θα έχει τη γενική ευθύνη της μελέτης από την
πλευρά του αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανόνες εφαρμογής και την
ισχύουσα νομοθεσία. Τα υποβληθέντα σχέδια θα εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία. 

Το έργο θα εκτελεσθεί με βάση τις τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές (ή αυτές που θα
βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου): 

1. Ν. 2696/99 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» 
2. Σ 307-75 «Διαγράμμιση οδοστρωμάτων» ΥΔΕ 1975
3. Σ 308-75 «Σήμανση οδών – προδιαγραφαί διαγραμμίσεων οδών» ΥΔΕ 1975
4. ΠΕΤΕΠ –ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-02-00 «Οριζόντια σήµανση οδών»

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ.
 Σύμφωνα  με  τον  συνημμένο  πίνακα  προϋπολογισμού,  η  δαπάνη  εκτέλεσης  του  έργου
ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 € με τον ΦΠΑ. Στον Κ.Α. 64.7333.005 υπάρχει πίστωση
24.000,00€. Η πίστωση προέρχεται από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”.

4. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
 Όλες οι  εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αντίστοιχα άρθρα του
τιμολογίου  της  μελέτης  τις  ισχύουσες  πρότυπες  τεχνικές  προδιαγραφές,   την  ΤΕΧΝΙΚΗ



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)  του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.   και  τον Ν.4412/2016 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
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