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ΑΡΙΘΜΟ  ΜΔΛΔΣΗ: 17/2022                                                                                        

ΔΡΓΟ: ΤΝΣΗΡΗΗ – ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΪΟΤ ΔΣΟΤ 2022 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ   ΔΚΘΔΗ 
   

   ηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΤΝΣΗΡΗΗ – ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ 

ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΪΟΤ ΔΣΟΤ 2022», πξόθεηηαη λα γίλεη 

ζπληήξεζε ζε δξόκνπο εληόο ησλ νηθηζκώλ Πεληαιόθνπ, Απγεξηλνύ, Γακαζθεληάο, Γιπθνθεξαζηάο, 

Σζνηπιίνπ, Νεάπνιεο, Πειεθάλνπ, Καινλεξίνπ  θαη ηάηηζηαο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ, νη νπνίνη είλαη ζήκεξα 

ζε πνιύ θαθή θαηάζηαζε.  ύκθσλα κε ην από 8-7-2022 έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Βνίνπ, 

ζα γίλεη ζπληήξεζε κε αζθαιηόζηξσζε ζε δξόκνπο ησλ παξαπάλσ νηθηζκώλ, νη νπνίνη ππεδείρζεζαλ 

ζην ηκήκα κειεηώλ θαη επίβιεςεο έξγσλ. Η θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

δξόκνπο είλαη πνιύ θαθή,  ιόγσ παξέιεπζεο πνιιώλ εηώλ από ηελ ηειεπηαία ζπληήξεζή ηνπο, αιιά θαη 

ιόγσ ησλ δηαθόξσλ έξγσλ πνπ ζην κεηαμύ πινπνηήζεθαλ ζηνπο νηθηζκνύο 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 ιόγσ ηεο θαθήο θιίζεο ηνπ νδνζηξώκαηνο.   

      Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη απνμήισζε ηεο πθηζηάκελεο αζθαιηόζηξσζεο ζε νξηζκέλνπο 

δξόκνπο, θαζαξηζκόο θαη κόξθσζε ηάθξνπ, αλαθαηαζθεπή ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο, θαηαζθεπή 

ππόβαζεο θαη βάζεο νδνζηξσζίαο ζηνπο δξόκνπο όπνπ απαηηείηαη θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπή 

αζθαιηηθώλ ηζνπεδσηηθώλ ζηξώζεσλ κεηαβιεηνύ πάρνπο, αλύςσζε ησλ πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ θαη 

ηέινο θαηαζθεπή αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ θπθινθνξίαο.  ε όινπο ηνπο δξόκνπο ζα δνζεί ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηηο ηειηθέο θιίζεηο ηνπ νδνζηξώκαηνο, ώζηε λα κελ ππάξρεη ην παξακηθξό 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: 

 

ΟΙΚΙΜΟ ΠΔΝΣΑΛΟΦΟΤ 

ηελ πεξηνρή Αγίνπ Αρίιιεηνπ από νηθία Γεώξγηνπ Πηξβαλά έσο νηθία Μαξηγνύιαο Σδέιια κήθνπο 

650κ. θαη επηθάλεηαο 1.820 κ2.  Θα γίλεη εθαξκνγή δηδαληνθηόλσλ επί ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα 

αζθαιηνζηξσζεί θαη όπνπ απαηηείηαη, απνκάθξπλζε ησλ απνμεξακέλσλ δηδαλίσλ από ηνλ ρώξν ηνπ 

έξγνπ, θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο όπνπ απαηηείηαη  θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπή 

αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο.   



 
 

 

 

ΟΙΚΙΜΟ ΑΤΓΔΡΙΝΟΤ 

ην δξόκν από νηθία Κνπζνύιε έσο νηθία Ισάλλε Νάηα κήθνπο 150κ. θαη επηθάλεηαο 525κ2 θαη ζηελ 

επάλσ είζνδν ηνπ νηθηζκνύ ζην δξόκν πξνο βξύζε ¨Μηρόο¨ ζε κήθνο 100κ. θαη επηθάλεηαο 500κ2. Θα 

γίλεη θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο όπνπ απαηηείηαη  θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπή 

αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

ΟΙΚΙΜΟ ΓΑΜΑΚΗΝΙΑ 

ην δξόκν πξνο ηελ νηθία ηαπέξδα Αζαλάζηνπ από ηε δηαζηαύξσζε κε ηνλ θεληξηθό δξόκν ηνπ 

νηθηζκνύ κήθνπο 200κ. θαη επηθάλεηαο 1.100κ2. Θα γίλεη εθαξκνγή δηδαληνθηόλσλ επί ηεο επηθάλεηαο 

πνπ ζα αζθαιηνζηξσζεί θαη όπνπ απαηηείηαη, απνκάθξπλζε ησλ απνμεξακέλσλ δηδαλίσλ από ηνλ ρώξν 

ηνπ έξγνπ, θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο όπνπ απαηηείηαη  θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπή 

αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο.   

 

 

  

 

 

 

ΟΙΚΙΜΟ  ΓΛΤΚΟΚΔΡΑΙΑ 

 ην δξόκν πξνο ηα θνηκεηήξηα,  κήθνπο 400κ πεξίπνπ.   

Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη θαζαξηζκόο θαη κόξθσζε ηεο πθηζηάκελεο ηάθξνπ, θαζαξηζκόο ηεο 

πθηζηάκελεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο από ηα μέλα πιηθά, θαηαζθεπή αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ 



κεηαβιεηνύ πάρνπο (ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο) ζηα ζεκεία πνπ απαηηείηαη θαη θαηαζθεπή ηεο 

αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο.   

 

 

 

  
 

 

 

ΟΙΚΙΜΟ ΣΟΣΤΛΙΟΤ 

 

ηνπο δξόκνπο πέξημ ηεο ιατθήο αγνξάο θαη ηεο παηδηθήο ραξάο ζπλνιηθνύ κήθνπο πεξί ηα 350κ. θαη 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξί ηα 2.000κ2 θαη ζην δξόκν θαη ζηε δηαζηαύξσζε εκπξόο από ην δεκνηηθό 

ζρνιείν ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 2.000κ2. Θα γίλεη απνμήισζε ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο όπνπ απαηηείηαη, 

θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο όπνπ απαηηείηαη  θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπή 

αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο θαη αλύςσζε θξεαηίσλ. 

 

  
 



 

  
 

 

 

ΟΙΚΙΜΟ ΝΔΑΠΟΛΗ   

 

Αζθαιηόζηξσζε ζα γίλεη ζηνπο παξαθάησ δξόκνπο: ηελ πεξηνρή Αγίνπ Πλεύκαηνο εκπξόο από ηελ 

νηθία Καξαιίγθνπ επηθάλεηαο 255κ2, ζηελ πεξηνρή Αγίαο Σξηάδαο πξνο ηελ νηθία Λαδαξάηνπ επηθάλεηαο 

95κ2, ζην δξόκν από νηθία Υαηδειενληηάδε έσο νηθία Σδεκόπνπινπ ηζνπεδσηηθή ζηξώζε ζηα ζεκεία 

πνπ απαηηείηαη, ζηελ έμνδν ηεο Νεάπνιεο πξνο ηνλ νηθηζκό Βειαληδηά ζην δξόκν έσο νηθία 

Μαγγνπξέηζνπ επηθάλεηαο 230κ2, ζην δξόκν από ηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνύ έσο ηελ πεξηνρή Αγίνπ 

Πλεύκαηνο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξί ηα 1.600κ2 θαη ζην δξόκν πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ππξνζβεζηηθνύ ζώκαηνο επηθάλεηαο 450κ2. Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη εθαξκνγή δηδαληνθηόλσλ 

επί ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα αζθαιηνζηξσζεί θαη όπνπ απαηηείηαη, απνκάθξπλζε ησλ απνμεξακέλσλ 

δηδαλίσλ από ηνλ ρώξν ηνπ έξγνπ, θαζαξηζκόο ηάθξνπ, αλαθαηαζθεπή ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο όπνπ 

απαηηείηαη, θαηαζθεπή βάζεο θαη ππόβαζεο ζηνπο δξόκνπο πνπ απαηηείηαη, θαηαζθεπή αζθαιηηθήο 

ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο όπνπ απαηηείηαη  θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεο 

θπθινθνξίαο. Οη αθξηβείο ζέζεηο όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη παξαπάλσ εξγαζίεο, ζα ππνδεηρζνύλ 

από ηελ ππεξεζία.   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

ΟΙΚΙΜΟ ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ  

Αζθαιηόζηξσζε ζα γίλεη ζηνπο παξαθάησ δξόκνπο: ην δξόκν εκπξόο από ηελ νηθία Βιάρνπ Ισάλλε ζε 

ζπλνιηθή επηθάλεηα 165κ2, ζην δξόκν από νηθία Ισάλλε Ρνκπόια έσο νηθία Μπέιια Νηθόιανπ 

επηθάλεηαο 1.210κ2, θαη ζην δξόκν πξνο νηθία Καξαλάζηνπ Λάδαξνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 600κ2. Οη 

εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη απνμήισζε αζθαιηηθνύ ηάπεηα ζε ζεκείν πνπ απαηηείηαη, εθαξκνγή 

δηδαληνθηόλσλ επί ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα αζθαιηνζηξσζεί θαη όπνπ απαηηείηαη, θαηαζθεπή αζθαιηηθήο 

ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο όπνπ απαηηείηαη  θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεο 

θπθινθνξίαο. Οη αθξηβείο ζέζεηο όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη παξαπάλσ εξγαζίεο, ζα ππνδεηρζνύλ 

από ηελ ππεξεζία.    

 

  



 

 

 

ΟΙΚΙΜΟ ΚΑΛΟΝΔΡΙΟΤ 

Αζθαιηόζηξσζε ζα γίλεη ζηελ θεληξηθή πιαηεία ζε ζπλνιηθή επηθάλεηα 700κ2. Οη εξγαζίεο πνπ ζα 

γίλνπλ είλαη θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο όπνπ απαηηείηαη  θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο. Οη αθξηβείο ζέζεηο όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη 

παξαπάλσ εξγαζίεο, ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ ππεξεζία.    

 

 

 

 



 

ΟΙΚΙΜΟ ΙΑΣΙΣΑ 

 

Αζθαιηόζηξσζε ζα γίλεη ζηνπο παξαθάησ δξόκνπο: Από ηελ πιαηεία Γεξάλεηαο έσο ηελ έμνδν πξνο 

Κνδάλε ζε ζπλνιηθή επηθάλεηα 3.060κ2, ζην δξόκν από νηθία Μπδηώηε Παλαγηώηε έσο νηθία Ώηηα 

Βαζίιεηνπ επηθάλεηαο 1210κ2, ζηελ πεξηνρή Αγίνπ Υξηζηνθόξνπ ζε ηζηκεληνζηξσκέλν δξόκν 

επηθάλεηαο 333κ2, ζηνλ θεληξηθό δξόκν ζηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνύ από Δξάηπξα ζε επηθάλεηα 1250κ2 

θαη ζην δξόκν από νδό Μαιάηε έσο ηελ νηθία Μπνύξηδνπ Σξηαληάθπιινπ επηθάλεηαο 1.035κ2. Οη 

εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο όπνπ απαηηείηαη  θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο. Οη αθξηβείο ζέζεηο όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

νη παξαπάλσ εξγαζίεο, ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ ππεξεζία.    

  
 

 

 

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.  

        Η ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  520.000,00 επξώ  κε ΦΠΑ  θαη ζα 

θαιπθζεί από ην Δηδηθό Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2012-2018. 

  Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν4412/16, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε 

ην Ν4782/2021  θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο. 

 

 

 
19-7-2022 

Η  ΤΝΣΑΞΑΑ 
 

 

 

 

ΚΑΡΙΝΔ ΠΟΤΣΑΥΙΓΟΤ 
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