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Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες εκσκαφής-εξυγίανσης ακατάλληλων εδαφών, 

διαμόρφωσης χωμάτινων δασικών και αγροτικών οδών, κατασκευής επιχωμάτων και μικρών τεχνικών έργων, 

εργασίες οδοστρωσίας καθώς και σκυροδέτηση  σε επιλεγμένες θέσεις κατά την κρίση της επίβλεψης. Οι 

βασικές εργασίες που θα γίνουν αφορούν αποκαταστάσεις, διαμορφώσεις και σκυροδετήσεις αγροτικών και 

δασικών οδών, για την ομαλή βατότητα τους και σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης, καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους. 

Στα άρθρα 2α και 2β του Περιγραφικού Τιμολογίου της παρούσας μελέτης που αφορά καθαρισμό και 

μόρφωση εδαφών με διαμορφωτήρα, ως πεδινές περιοχές νοούνται οι περιοχές Αγριάς, Αισωνίας, Αϊδινίου, 

Άνω Βόλου, Άνω Λεχωνίων, Βόλου, Διμηνίου, Κάτω Λεχωνίων, Μικροθηβών, Ν. Αγχιάλου κάτω από Ε.Ο., Ν. 

Ιωνίας και Σέσκλου, ενώ ως ορεινές Αγ. Βλάσης, Αγ. Λαυρέντιος, Ιωλκού, Δράκεια, Κατηχώρι, Μακριντίτσα, 

Πορταριά και Σταγιάτες, Κάπουρνα και Αγχίαλος πάνω από Εθνική οδό. 

 Επίσης, ο ανάδοχος θα καθορίσει τηλέφωνο στο Bόλο, στο οποίο θα είναι δυνατή η όχληση καθ’ 

όλο το 24ωρο για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Η ανταπόκριση του στα επείγοντα περιστατικά 

πρέπει να είναι άμεση και σε κάθε περίπτωση εντός της ίδιας μέρας , ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αποτροπή 

κινδύνου. 

Οι θέσεις στις οποίες θα γίνονται οι εργασίες θα καθορίζονται από την Υπηρεσία στους πίνακες 

εργασιών ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες στους οποίους πίνακες θα καθορίζεται και ο τρόπος επισκευής 

κατά περίπτωση. 

Η προτεραιότητα στην αποκατάσταση καθορίζεται πάντα από τον Δήμο. 

Το έργο θα έχει διάρκεια   δώδεκα (12) μήνες  και 

Η δαπάνη του έργου προβλέπεται ν’ ανέλθει στο ύψος των 72.257,26 € για εργασίες,  συν 323,38€ 

για την αναθεώρηση και 17.419,35 € για Φ.Π.A. ήτοι σύνολο 90.000,00 ευρώ 

H εκτέλεση του έργου θα γίνει με ανάθεση σε εργολήπτη κατόπιν δημόσιου μειοδοτικού 

διαγωνισμού. 
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