
ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΕΑΝΖΣ           

ΓΖΜΟΣ ΒΟΙΟΥ                        

ΤΜΖΜΑ ΜΔΛΔΤΩΝ                         
ΚΑΙ ΤΔΦΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ  ΜΕΛΕΣΗ: 21/2022                                                                                        

ΕΡΓΟ: ΣΙΜΕΝΣΟΣΡΩΕΙ-ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΕΙ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΣΟ 

ΟΙΚΙΜΟΤ ΕΡΑΣΤΡΑ  

 

ΣΕΥΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΗ 
   

   Σηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Σζιμενηοζηρώζεις-αζθαληοζηρώζεις δρόμων 

ενηός οικιζμού Εράησρας», πξόθεηηαη λα γίλεη ζπληήξεζε ζε δξόκνπο εληόο ηνπ νηθηζκνύ Δξάηπξαο 

ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ, νη νπνίνη είλαη ζήκεξα ζε πνιύ θαθή θαηάζηαζε.  Σύκθσλα κε ην από 17-8-2022 

έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Βνίνπ, ζα γίλεη ζπληήξεζε κε ηζηκεληόζηξσζε θαη κε 

αζθαιηόζηξσζε ζε δξόκνπο ηνπ νηθηζκνύ, νη νπνίνη ππεδείρζεζαλ ζην ηκήκα κειεηώλ θαη επίβιεςεο 

έξγσλ. Ζ 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 ζηνλ νηθηζκό. 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 αλαθαηαζθεπή ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο θαη θαηαζθεπή ππόβαζεο 

θαη βάζεο νδνζηξσζίαο ζηνπο δξόκνπο όπνπ απαηηείηαη, αλύςσζε ησλ πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ, 

θαηαζθεπή αζθαιηηθώλ ηζνπεδσηηθώλ ζηξώζεσλ κεηαβιεηνύ πάρνπο θαη ηέινο θαηαζθεπή αζθαιηηθώλ 

ζηξώζεσλ θπθινθνξίαο. Δπίζεο ζε έλα δξόκν ζηελ πεξηνρή ησλ νηθηώλ Ννύηζνπ θαη Γηακαληόπνπινπ ν 

νπνίνο είλαη ηζηκεληνζηξσκέλνο αιιά ζε πνιύ θαθή θαηάζηαζε ζα γίλνπλ εξγαζίεο λέαο 

ηζηκεληόζηξσζεο.   

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

Σην δξόκν από νηθία Σεκαλδξάθνπ έσο ηα θνηκεηήξηα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 3.415κ2, ζην δξόκν ζηε 

ζέζε Κύβεινο επηθάλεηαο 280κ2, ζην δξόκν από νηθία Πάλην Γαιάλε έσο νηθία Μνπρηνύξε Εήζε 

επηθάλεηαο 700κ2 θαη ζην δξόκν ζηελ πεξηνρή Ννύηζνπ θαη Γηακαληόπνπινπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

710κ2.  Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη αλαθαηαζθεπή ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο θαη θαηαζθεπή βάζεο 

θαη ππόβαζεο ζηε ζέζε Κύβεινο, θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο ζηνπο ππόινηπνπο 

δξόκνπο, όπνπ απαηηείηαη,  θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο ζε όινπο 

ηνπο δξόκνπο. Σην δξόκν ζηελ πεξηνρή ησλ νηθηώλ Ννύηζνπ θαη Γηακαληόπνπινπ ζα γίλεη απνμήισζε 

ηεο πθηζηάκελεο ηζηκεληόζηξσζεο ζε κία ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί επί ηόπνπ από ηελ επίβιεςε, γηα ηε 

βειηίσζε ηεο κεθνηνκήο ηνπ δξόκνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θαηαζθεπαζζεί λέα ηζηκεληόζηξσζε κε 

δνκηθό πιέγκα.  Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο θιίζεηο ηνπ δξόκνπ ώζηε λα κελ ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα κε ηα όκβξηα γηα ηηο όκνξεο θαηνηθίεο. Οη αθξηβείο ζέζεηο όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη 

παξαπάλσ εξγαζίεο, ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ ππεξεζία.  Σε 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. 

 



  

 

 

  

(Δλδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο δξόκσλ ηνπ νηθηζκνύ) 

 

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

κειέηεο. Πεξεηαίξσ δηεπθξηλήζεηο ζα δίλνληαη από ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία. Σηηο 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  149.995,67 επξώ  κε ΦΠΑ  θαη ζύκθσλα κε 

ην έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ζα θαιπθζεί από «Έζνδα από ζηαζκνύο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζηε ΓΔ Αζθίνπ».  

 

 

 

 



 

 

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

ην Ν4782/2021  θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31-8-2022 

Η  ΤΝΣΑΞΑΑ 
 

 

 

ΚΑΡΙΝΕ ΠΟΤΣΑΥΙΔΟΤ 
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