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ΣΔΥΝΙΚΗ   ΔΚΘΔΗ 
   

   ηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ  ΟΓΟΠΟΙΙΑ 

ΣΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΜΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΪΟΤ ΔΣΟΤ 2022», πξόθεηηαη λα γίλεη 

ζπληήξεζε ζε δξόκνπο εληόο ησλ νηθηζκώλ Παιαηνθάζηξνπ, Αμηνθάζηξνπ, Αγηάζκαηνο, Απηδέαο, Υνξεγνύ, 

Μόξθεο, Λνύβξεο, Πνιπθάζηαλνπ, Εώλεο θαη Πεξηζηέξαο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ, νη νπνίνη είλαη ζήκεξα ζε 

πνιύ θαθή θαηάζηαζε.  Πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζπληήξεζε θπξίσο κε ηζηκεληόζηξσζε θαη αζθαιηόζηξσζε 

ζε δξόκνπο ησλ παξαπάλσ νηθηζκώλ, νη νπνίνη ππεδείρζεζαλ ζην ηκήκα κειεηώλ θαη ηερληθώλ έξγσλ. Δίλαη 

γεγνλόο όηη  ε θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δξόκνπο είλαη πνιύ θαθή,  ιόγσ 

παξέιεπζεο πνιιώλ εηώλ από ηελ ηειεπηαία ζπληήξεζή ηνπο, όπσο επίζεο ιόγσ ησλ δηαθόξσλ έξγσλ πνπ 

ζην κεηαμύ πινπνηήζεθαλ ζηνπο νηθηζκνύο απηνύο, αιιά θαη ιόγσ ηεο αλάγθεο αζθαιηόζηξσζεο ή 

ηζηκεληόζηξσζεο νξηζκέλσλ από απηνύο. Λόγσ ηεο θαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νδνζηξώκαηνο, ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα ζηηο κεηαθηλήζεηο πεδώλ θαη νδεγώλ θαη ε θαηάζηαζε έρεη γίλεη  επηθίλδπλε γηα ηνπο θαηνίθνπο 

θαη ηνπο δηεξρόκελνπο. Δπηπιένλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηα όκβξηα, ιόγσ ηεο θαθήο θιίζεο ηνπ 

νδνζηξώκαηνο.   

      Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη απνμήισζε ησλ ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο θαη εθζθαθή όπνπ απαηηείηαη, 

δηάλνημε ή θαζαξηζκόο θαη κόξθσζε ηάθξσλ, αλαθαηαζθεπή ησλ ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο όπνπ απαηηείηαη, 

θαηαζθεπή επηρσκάησλ κε πιηθό Δ4 ζηνπο δξόκνπο πνπ δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε ππνδνκή, ζηε ζπλέρεηα 

θαηαζθεπή ππόβαζεο θαη βάζεο νδνζηξσζίαο θαη ηέινο θαηαζθεπή ησλ ηζηκεληνζηξώζεσλ όπνπ 

πξνβιέπεηαη ή θαηαζθεπή ησλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ ζηνπο δξόκνπο όπνπ επίζεο πξνβιέπεηαη.  ε όινπο 

ηνπο δξόκνπο ζα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ηειηθέο θιίζεηο ηνπ νδνζηξώκαηνο, ώζηε λα κελ ππάξρεη 

θαλέλα πξόβιεκα κε ηα επηθαλεηαθά ύδαηα θαη ηπρώλ εηζξνή ή επαθή ηνπο κε ηηο παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο. 

  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη δξόκνη όπνπ ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο είλαη νη παξαθάησ: 

 

1.ΠΑΛΑΗΟΚΑΣΡΟ 

1. Σζηκεληόζηξσζε ζην δξόκν από νηθία Παρύο έσο νηθία Γειεδήζε ,  κήθνπο 170κ πεξίπνπ  

2. Σζηκεληόζηξσζε ζην δξόκν πξνο νηθία Κάζηηα θαη Γειεδήζε,  κήθνπο 65κ πεξίπνπ  

 

Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη θαζαξηζκόο ηεο πθηζηάκελεο ηζηκεληόζηξσζεο από ηα μέλα πιηθά, ηνπνζέηεζε 

ραιύβδηλνπ δνκηθνύ πιέγκαηνο B500C κε ηελ αλαγθαία επηθάιπςε θαη δηάζηξσζε κε ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο 

C20/25 πάρνπο 20 εθ. 

 

 

 



 
 

 

Θέζε 1                                                                                               Θέζε 2 

 

2.ΑΞΗΟΚΑΣΡΟ 

1. Αζθαιηόζηξσζε ζην δξόκν πξνο νηθία Σζηξνγηάλλε Κσλ/λνπ,  κήθνπο 100κ πεξίπνπ 

   Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη αλαθαηαζθεπή ηεο πθηζηάκελεο ζηξώζεο νδνζηξσζίαο, δηάλνημε ηάθξνπ, επίρσζε 

κε πιηθό Δ4, θαηαζθεπή ππόβαζεο νδνζηξσζίαο πάρνπο 10 εθ., θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο πάρνπο 10 εθ. θαη 

θαηαζθεπή ηεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο πάρνπο 5 εθ.   

 

  



 

       3. ΑΓΗΑΜΑ  

Αζθαιηόζηξσζε ζην δξόκν πξνο νηθία Αζαλαζηάδε,  κήθνπο 80κ πεξίπνπ 

Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη απνμήισζε ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο θαη εθζθαθή ζηνλ πθηζηάκελν δξόκν, ώζηε λα 

απνκαθξπλζνπλ όια ηα αζηαζή θαη αθαηάιιεια πιηθά ηνπ πθηζηάκελνπ νδνζηξώκαηνο, δηάλνημε ηάθξνπ, επίρσζε 

κε πιηθό Δ4 θαη ζπκπύθλσζή ηνπ, θαηαζθεπή ππόβαζεο νδνζηξσζίαο πάρνπο 10 εθ., θαηαζθεπή βάζεο 

νδνζηξσζίαο πάρνπο 10 εθ. θαη θαηαζθεπή ηεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο πάρνπο 5 εθ.   

 

 

 4.ΑΠΗΓΔΑ 

Αζθαιηόζηξσζε ζηε ζέζε παξαπιεύξσο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ,  κήθνπο 20κ πεξίπνπ 

Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη θαζαξηζκόο ηεο πθηζηάκελεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο από ηα μέλα πιηθά, 

θαηαζθεπή αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ κεηαβιεηνύ πάρνπο ζηα ζεκεία πνπ απαηηείηαη θαη θαηαζθεπή ηεο 

αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο πάρνπο 5 εθ.   

 

      

 

 

 



      5. ΥΟΡΖΓΟ 

  Σζηκεληόζηξσζε ζην δξόκν από ηελ πεγή έσο ηελ νηθία Γθηόξγθα,  κήθνπο 35κ πεξίπνπ 

Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη εθζθαθή ώζηε λα απνκαθξπλζνύλ όια ηα αζηαζή θαη αθαηάιιεια πιηθά, 

επίρσζε κε πιηθό Δ4 θαη ζπκπύθλσζή ηνπ, θαηαζθεπή ππόβαζεο νδνζηξσζίαο, ηνπνζέηεζε ραιύβδηλνπ δνκηθνύ 

πιέγκαηνο B500C κε ηελ αλαγθαία επηθάιπςε θαη δηάζηξσζε κε ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25 πάρνπο 20 εθ.  

 

 
 

                 

6. ΜΟΡΦΖ 

Σζηκεληόζηξσζε ζην δξόκν έκπξνζζελ ησλ θνηκεηεξίσλ,  κήθνπο 100κ πεξίπνπ 

      Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη αλαθαηαζθεπή ηεο πθηζηάκελεο ζηξώζεο νδνζηξσζίαο, δηάλνημε ηάθξνπ, 

επίρσζε κε πιηθό Δ4 θαη ζπκπύθλσζή ηνπ, θαηαζθεπή ππόβαζεο νδνζηξσζίαο, ηνπνζέηεζε ραιύβδηλνπ 

δνκηθνύ πιέγκαηνο B500C κε ηελ αλαγθαία επηθάιπςε θαη δηάζηξσζε κε ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25 

πάρνπο 20 εθ. 

 

 



 

7.ΛΟΤΒΡΖ 

 Σζηκεληόζηξσζε ζην δξόκν έκπξνζζελ ηεο εθθιεζίαο θαη ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη έσο ηελ νηθία Μπισλά, 

κήθνπο 80κ πεξίπνπ  

Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη θαζαξηζκόο ηεο πθηζηάκελεο ηζηκεληόζηξσζεο από ηα μέλα πιηθά, ηνπνζέηεζε 

ραιύβδηλνπ δνκηθνύ πιέγκαηνο B500C κε ηελ αλαγθαία επηθάιπςε θαη δηάζηξσζε κε ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο 

C20/25 πάρνπο 20 εθ. 

  
 

8.ΠΟΛΤΚΑΣΑΝΟ 

 Αζθαιηόζηξσζε ζην δξόκν από ηαβέξλα Φνύλνπ πξνο δεμακελή, έσο ηε ζέζε ¨Γπθηνθάιπβν¨, κήθνπο 145κ 

πεξίπνπ  

Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη θαζαξηζκόο ηεο πθηζηάκελεο ηζηκεληόζηξσζεο από ηα μέλα πιηθά, θαηαζθεπή 

αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ κεηαβιεηνύ πάρνπο ζηα ζεκεία πνπ απαηηείηαη θαη θαηαζθεπή ηεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο 

θπθινθνξίαο πάρνπο 5 εθ.   

 

  



9. ΕΧΝΖ  

Αζθαιηόζηξσζε ζην δξόκν πξνο Πνιπθάζηαλν κήθνπο 160κ πεξίπνπ  

Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη θαζαξηζκόο ηεο πθηζηάκελεο ηζηκεληόζηξσζεο από ηα μέλα πιηθά, θαηαζθεπή 

αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ κεηαβιεηνύ πάρνπο ζηα ζεκεία πνπ απαηηείηαη θαη θαηαζθεπή ηεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο 

θπθινθνξίαο πάρνπο 5 εθ.   

 
 

 

10.ΠΔΡΗΣΔΡΑ 

 Σζηκεληόζηξσζε ζην δξόκν πξνο νηθία Γ. θηπεηάξε, κήθνπο 75κ πεξίπνπ  

Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη θαζαξηζκόο θαη αλαθαηαζθεπή ηεο πθηζηάκελεο ζηξώζεο νδνζηξσζίαο, 

δηάλνημε ηάθξνπ, εθζθαθή ζην άθξν ηνπ δξόκνπ ζε πιάηνο 0,50 κ., επίρσζή ηνπ ηκήκαηνο απηνύ κε πιηθό Δ4, 

θαηαζθεπή ππόβαζεο νδνζηξσζίαο πάρνπο 10 εθ. θαη θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο πάρνπο 10 εθ. ζην 

ζπγθεθξηκέλν πιάηνο, θαηαζθεπή αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ κεηαβιεηνύ πάρνπο ζηα ζεκεία πνπ απαηηείηαη θαη 

θαηαζθεπή ηεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο πάρνπο 5 εθ. ζε όιν ην πιάηνο ηνπ δξόκνπ.  

 

 

 



 

 

Όιεο νη εξγαζίεο αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθόηεξα ζηελ αλάιπζε ησλ άξζξσλ ηεο κειέηεο. 

Πεξεηαίξσ δηεπθξηλήζεηο ζα δίλνληαη από ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία. ηηο ηηκέο ησλ  πιηθώλ πνπ ζα 

ελζσκαησζνύλ ζην έξγν, έρεη ιεθζεί ην θόζηνο ησλ κεηαθνξώλ από ην πιεζηέζηεξν αλαγλσξηζκέλν εξγνηάμην.  

        Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  153.700,00 επξώ  κε ΦΠΑ  θαη ζα θαιπθζεί από 

ην Δ.Α.Π.  Π.Γ.Μ. 2012-2018 ηνπ Γήκνπ Βνίνπ. 

  Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν, 

4782/21 θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     4-5-2022                                                                                                                                                   

Η  σςντάξασα 

 

 
Καπινέ Ποςτασίδος 

Πολιτικόρ Μησανικόρ 
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