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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ :    3/2015 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Συντήρηση  δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Εξαπλατάνου.  

  
  

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

 ΑΡΘΡΟ 1: 
(κατ` αποκοπή, Εμπειρικό) - Σχετικό Αρθρο 4.09: Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων. (Κωδικός 
Αναθεώρησης: Σχετικό ΟΔΟ 4521Β) 
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 
Οι εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση των φθορών στα ασφαλτικά οδοστρώματα που μπορεί να 
οφείλονται στην κυκλοφορία, στις εδαφικές (π.χ. ελλιπής αποστράγγιση), κλιματολογικές (π.χ. παγετός, 
υγρασία,) και περιβαλλοντικές συνθήκες, σε πιθανά κατασκευαστικά σφάλματα, στα χρησιμοποιούμενα 
υλικά. Οι τρόποι συντήρησης και αποκατάστασης που αναλύονται παρακάτω στοχεύουν στη βελτίωση 
του οδοστρώματος, την επιμήκυνση της ζωής του και την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας σε ανεκτά 
πλαίσια κόστους και με ασφαλή ταυτόχρονα αποτέλεσμα.  
Οι τρόποι με τους οποίους θα γίνεται η συντήρηση και η αποκατάσταση κατά περίπτωση μπορεί να 
αναφέρονται σε επιδιόρθωση με ολική αντικατάσταση του φθαρμένου τμήματος ή με μια απλή ασφαλτική 
επάλειψη.  Οι τρόποι συντήρησης και αποκατάστασης είναι γνωστοί και καθιερωμένοι από υποδείξεις του 
ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και από επιστημονικά συμπεράσματα έπειτα από μακρόχρονη εφαρμογή τους.  
Αναλυτικά κατά περίπτωση: 
1) Ρωγμές τύπου "αλιγάτορα" 
Σχηματίζουν πλήθος από μικρά πολύγωνα και προέρχονται λόγω ασταθούς βάσης της υποδομής. Μικρής 
έκτασης βλάβη συνήθως που μεγαλώνει γρήγορα .Γίνεται "βαθύ μπάλωμα 11 με σκάψιμο 30 εκατοστών 
γύρω από τη ρηγματωμένη επιφάνεια και σε τέτοιο βάθος ώστε να αποκαλυφθεί η υγιής εδαφική στρώση . 
Στις κάθετες παρειές του ορύγματος πραγματοποιούμε συγκολητική επάλειψη με καθαρή άσφαλτο και 
πληρώνουμε το όρυγμα με ασφαλτόμιγμα πυκνής συνθέσεως και θερμοκρασίας πάνω από 120 C . Τέλος 
διαστρώνουμε με προσοχή και ελέγχουμε την οριζόντια επιφάνεια με τον πύχη. 
2) Ρωγμές στα άκρα του οδοστρώματος 
Δημιουργούνται εξ αιτίας κακής αποστράγγισης της οδού , κακής αντιστήριξης , ή ύπαρξης δέντρων και 
θάμνων κοντά στον ασφαλτοτάπητα .Επισκευάζονται βελτιώνοντας τις συνθήκες αποστράγγισης του 
νερού , καθαρίζοντας τις ρωγμές και το γύρω από αυτές οδόστρωμα με πεπιεσμένο αέρα , πληρώνοντας 
τις ρωγμές με ασφαλτικό πολτό γαλακτώματος η διαλύματος με άμμο. Τα περισεύματα πρέπει να 
καθαρίζονται καλά. Στο τέλος γίνεται ασφαλτική επάλειψη . 
3) Ρωγμές από ανάκλαση 
Αντανακλούν το σχήμα και την διάταξη άλλων φθορών που βρίσκονται σε υποκείμενα στρώματα. Μπορεί 
να είναι επιμήκεις εγκάρσιες η διαγώνιες η να σχηματίζουν πολύγωνα. Συνήθως εμφανίζονται σε τάπητες 
που διαστρώθηκαν επάνω σε ρηγματωμένους παλιούς ασφαλτοτάπητες χωρίς αυτοί να επισκευαστούν 
προηγουμένως. Εξ αιτίας της θερμοκρασίας και του κυκλοφοριακού φόρτου οι ρωγμές στο υπόστρωμα 
μεγαλώνουν οπότε εμφανίζονται και στο νέο τάπητα. Οι ρωγμές με άνοιγμα μεγαλύτερο από 3 εκ. δεν 
είναι δυνατόν να σφραγισθούν αποτελεσματικά . Για τις μεγαλύτερες ρωγμές η διδικασία είναι η εξής : 
Καθαρίζουμε τις ρωγμές με πεπιεσμένο αέρα, τις γεμίζουμε με ασφαλτικό πολτό ,τις σφραγίζουμε με 
διάλυμα ασφάλτου και κατόπι διαστρώνουμε ξηρή άμμο κατά μήκος των ρωγμών αμέσως μετά την 
σφράγγιση . 
4) Ρωγμές από συστολή 
Δημιουργούνται εξ αιτίας μεταβολής του όγκου του ασφαλτομίγματος. Διορθώνονται με ασφαλτική 
επάλειψη . 
5) Ρωγμές από ολίσθηση σε θέσεις τροχοπέδησης οχημάτων 
Οφείλονται σε κακή συνεργασία τάπητα και υπόβασης , η πιθανόν εξ αιτίας ύπαρξης μεταξύ των δύο 
στρώσεων σκόνης, ορυκτέλαιου , νερού , χώματος κ.λ.π. Οι φθορές αυτές αντικαθίστανται με αφαίρεση 
της στρώσης κυκλοφορίας καθαρισμό και συγκολητική επάλειψη της υποκείμενης στρώσης και 
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συμπλήρωση του κενού με ασφαλτόμιγμα . Οι παραπάνω τρόποι επισκευών αφορούν σε φθορές του 
οδοστρώματος τύπου ρωγμών. 
Αλλη κατηγορία φθορών αφορούν επιφανειακές βλάβες ή παραμορφώσεις του οδοστρώματος . 
Εδω εντάσσονται : 
1) Κατά μήκος αυλακώσεις από κακή συμπήκνωση 
Η επισκευή γίνεται αφού καθορίσουμε τα όρια του παραμορφωμένου τμήματος με πύχη . Στην συνέχεια 
εφαρμόζουμε μια ελαφρά συγκολητική επάλειψη , διαστρώνουμε ασφαλτόμιγμα και το συμπυκνώνουμε 
.Τέλος εφαρμόζουμε μια σφραγιστική επάλειψη άμμου 
2) Εγκάρσιες αυλακώσεις (Στάσεις λεωφορίων ή κυκλοφ.κόμβοι) 
Για τάπητες πάχους άνω των 3 εκατ. ισοπεδώνεται η κυμματοειδής επιφάνεια και ακολουθεί σφραγιστική 
επάλειψη. Για πάχος τάπητα μικρότερο των 3 εκατ. Αναμοχλεύεται , θρυμματίζεται και στην συνέχεια 
γίνεται νέα ασφαλτική επάλειψη. 
3) Φωλιές (λακούβες) 
Οφείλονται σε ανεπαρκή αντοχή του οδοστρώματος για διάφορους λόγους . Επισκευάζονται όπως οι 
φθορές μορφής "αλιγάτορα ". 
4) Επιφανειακή εκτόπιση -αποκόληση αδρανών από την άσφαλτο. 
Εδώ εμφανίζεται επιφανειακή διάβρωση του τάπητα .Το πρόβλημα λύνεται με σφραγιστική επάλειψη . 
5) Ολισθηρότητα 
Αυτή μπορεί να οφείλεται στην λείανση των αδρανών του οδοστρώματος εξ αιτίας του κυκλοφοριακού 
φόρτου και της γήρανσης , η εξ αιτίας της δημιουργίας ασφαλτικής μεμβράνης . Αν η ολισθηρότητα 
οφείλεται σε λείανση των αδρανών τότε η επισκευή γίνεται με επικάλυψη της οδού είτε με σφραγιστική 
επάλειψη είτε με στρώση θερμού ασφαλτομίγματος . Στην δεύτερη περίπτωση η ασφαλτική μεμβράνη 
οφείλεται σε ανάδυση (εξύδρωση ) της ασφάλτου , η οποία παρατηρείται σε 
πολύ θερμές περιόδους και οφείλεται συνήθως σε μεγάλο ποσοστό ασφάλτου στο μίγμα . Η επισκευή 
γίνεται με διάστρωση , θερμής άμμου , σκωρίας ή ψηφίδων για την δέσμευση της ασφάλτου και 
συμπήκνωση με ελαστιχοφόρο κατά προτίμηση οδοστρωτήρα. 
 
Οι παραπάνω τρόποι αναφέρονται πλήρως σε ολόκληρο το φάσμα των προβλημάτων που εμφανίζονται 
στο Δήμο μας όσον αφορά στα έργα οδοποιίας και οι επεμβάσεις που θα γίνουν συνοψίζοντας στους 
δρόμους του Δήμου μας είναι : 

1. Τοπικές επιδιορθώσεις με καθάρισμα των σαθρών τμημάτων του ασφαλτοτάπητα , μια μικρή 
εξυγείανση της υπόβασης και πλήρωση με ασφαλτικό υλικό. 

2. Αποξύλωση του παλιού ασφαλτοτάπητα για το χαμήλωμα της στάθμης του οδοστρώματος - 
δημιουργία τραχιάς στρώσης παράλληλης προς την κυκλοφορία - ασφαλτική επάλειψη — 
ασφαλτική στρώση. 

3. Δημιουργία καινούργιου οδοστρώματος με θεμελίωση- υπόβαση - ασφαλτική στρώση και πιθανή 
διαγράμμιση όπου απαιτείται . 

 
Σχετικό Αρθρο 4.09: Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων. (Κωδικός Αναθεώρησης: Σχετικό 
ΟΔΟ 4521Β) 
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 
οδοστρώματος, ήτοι: 
1.  Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10 m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150. 

2.  Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 
m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-155. 

3. Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις ΠΤΠ  ΑΣ-11 
και Α-201 ορίζεται. 

4.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση, 
συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην ΠΤΠ Α-260 ορίζεται. 

5.  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην ΠΤΠ Α-265 ορίζεται. 
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Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου των έργων όλων των 
απαιτούμενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), με τη σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά 
αυτών στη θέση ενσωμάτωσης και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη 
απασχόλησης του απαιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού. 
Όλες οι κατασκευές θα πληρούν τις προδιαγραφές και τις διατομές των υφιστάμενων δικτύων. 
Με το πέρας κάθε εργασίας θα γίνεται έλεγχος βατότητας.   
 
Τιμή κατ' αποκοπή    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι χιλιάδες εξακόσια; Εξήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικά): 20.669,70 
 

 
 

Αριδαία,   26/01/2015 
ΟΗ  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

ΛΟΥΜΠΟΥΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΤΕΧΝΟΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Αριδαία,   26/01/2015 
 
 
 
 
 
 
 

     
            


