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ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για  την  υπηρεσία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ 

ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ FINISHER ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΤΛ ΣΤΗ ΔΕ ΑΝ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

  

Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

3. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του Ν. 3536/2007. 

4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας του θέματος 

                                          

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: Εκτέλεση εργασίας με τίτλο: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης με 

μηχανήματα έργου Finisher και οδοστρωτήρα στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου» με σκοπό την συντήρηση 

του ασφαλτοτάπητα σε τμήματα του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου του Δήμου Δίου-

Ολύμπου που έχουν υποστεί βλάβες και είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία των οχημάτων και 

γενικότερα για την ασφάλεια των πολιτών. 

 

Ειδικότερα, αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλτόστρωσης με 

θερμό ασφαλτόμιγμα συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50mm, το οποίο θα προμηθεύσει ο 

Δήμος, με χρήση μηχανήματος έργου τύπου Finisher για την διάστρωση του και με χρήση ελαφρού 

οδοστρωτήρα για την συμπύκνωση του, τμηματικά σε όλο το μήκος του οδικού δικτύου της Δ.Ε. 

Ανατ. Ολύμπου του Δήμου Δίου-Ολύμπου και στα σημεία που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία. 

 

Τα μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών είναι: 

Διαστρωτήρας ασφαλτομίγματος τύπου Finisher ισχύος άνω των 100 HP  

Οδοστρωτήρας ελαφρύς, βάρους 3 ton και άνω και ισχύος  άνω των 30 ΗΡ 

Μονάδα χρέωσης της εργασίας των  μηχανημάτων  έργου  ορίζεται η μία (1) ώρα εργασίας. 

 

Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν από ιδιοκτήτη μηχανημάτων  έργου τα οποία απαιτούνται  για 

την εκτέλεση των εργασιών αυτών.  

 

Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη Δήμο και ευθύνεται αποκλειστικά 

προσωπικά, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, σε αποζημίωση για βλάβες που 

ενδεχομένως προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το εργατοτεχνικό προσωπικό του, τα 

μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα, σε ξένη ιδιοκτησία και σε 

έργα του Δημοσίου, των δήμων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του 

εργοδότη. 

 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να λάβει μέριμνα όπως το προσωπικό, τα μηχανήματα 

έργου και τα λοιπά μέσα τα οποία πρόκειται να απασχοληθούν και χρησιμοποιηθούν για την 



εκτέλεση των εργασιών, πληρούν τις προσήκουσες γι’ αυτήν προϋποθέσεις και προδιαγραφές και τα 

οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άδεια χειριστή, άδεια κυκλοφορίας μηχανήματος, ασφάλιση 

προσωπικού, ασφάλεια και τέλη κυκλοφορίας μηχανήματος σε ισχύ κλπ), καθώς στην εφαρμογή 

των σχετικών διατάξεων για τη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας του προσωπικού αλλά και 

των τρίτων. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην λήψη μέτρων οδικής σήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 

5000 €  

 
Α/Α             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            

             ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 Α.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

     (ώρα) 
     ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
   (€/ώρα) 

ΔΑΠΑΝΗ 
      (€) 

 
 
  1 
 
 
 
 
 

Εργασία ασφαλτόστρωσης  
με μηχάνημα έργου  
τύπου Finisher  

(οδοστρωτήρας 
ασφαλτομίγματος) 
ισχύος άνω των 100 HP 

1.1      ΩΡΑ        24       128,00   3.072,00 

2 

Εργασία συμπύκνωσης   

ασφαλτομίγματος με         
οδοστρωτήρα  άνω των  
3 ton και ισχύος άνω των          00 
30 HP 

1.2       ΩΡΑ         24         40,00      960,00 

                                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ   4.032,00 

                                                                                                      ΦΠΑ 24%      967,28 

                                                                                   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   4.999,68 

 

 

Η μελέτη θα υλοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και του Ν. 4782/2021, τα συμβατικά 

τεύχη, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις τις επίβλεψης. 

 

CPV: 44113620-7 

                                                                                                                          

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς και έπειτα από σύγκριση προσφερόμενων 

τιμών από οικονομικούς φορείς σε αναθέσεις προηγούμενων ετών του Δήμου. Η διαδικασία της 

ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 
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