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Α.Μ. : 15/2018 
 
ΜΕΛΕΤΗ :  
Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων 
οδοστρώματος των ΔΕ Κόζιακα, Παραληθαίων, 
Παληοκάστρου, Φαλώρειας, Εστιαιώτιδας,      
Μ. Καλυβίων και Καλλιδένδρου 

 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 € 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υπουργείο Εσωτερικών 
                                              (ΣΑΕ 055) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων 

οδοστρωμάτων των ΔΕ Κόζιακα, Παραληθαίων, Παληοκάστρου, Φαλώρειας, Εστιαιώτιδας, 

Μ. Καλυβίων και Καλλιδένδρου, με ασφαλτόστρωση και τσιμεντόστρωση,  

Τις οδούς που θα αποκατασταθούν έχουν υποδείξει στην Υπηρεσία οι Πρόεδροι και 

τα Τοπικά Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων, ανάλογα με τις 

ανάγκες που προέκυψαν, όπως αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 190/5-3-2018 Απόφαση 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα «Κήρυξη περιοχών των Δήμων της Περιφερειακής 

Ενότητας Τρικάλων – Περιφέρειας Θεσσαλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 

προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, 

κατολισθήσεις) από την 26-2-2018». Οι εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη είναι, η 

διαμόρφωση των τμημάτων των οδών με εκσκαφές, οι καθαρισμοί τάφρων, η κατασκευή 

υπόβασης - βάσης και η ασφαλτόστρωσή ή η τσιμεντόστρωση τους. Επίσης όπου είναι 

απαραίτητο θα γίνει η κατασκευή μικρών τεχνικών (αποκατάσταση δικτύου ομβρίων κτλ.).  

Οι θέσεις και οι τοπικές Κοινότητες στις οποίες θα εκτελεστούν εργασίες είναι:  

Στον Α΄ τομέα θα γίνει αποκατάσταση κατεστραμμένων ασφαλτοστρώσεων σε οδούς 

των Τ.Κ. Ριζώματος, Αρδανίου, Χρυσαυγής και Μεγάρχης , ενώ θα γίνει αποκατάσταση 

τσιμεντοστρώσεων σε οδούς εντός των οικισμών των Σπαθάδων.  

Στον Β΄ τομέα θα γίνει αποκατάσταση κατεστραμμένων ασφαλτοστρώσεων σε οδούς 

των Τ.Κ. Πρίνους, Προδρόμου και Βαλτινού και τσιμεντοστρώσεις σε οδούς εντός των 

οικισμών του Ξυλοπάροικου και του Γενεσίου.  



 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με βάση τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες 

προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται και στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει από το πρόγραμμα Υπουργείου Εσωτερικών 

(αριθμ. απόφασης 6825/9-3-2018) για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών 

που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), ως αυτή έγινε αποδεκτή με την αριθμ. 

161/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων (ΚΑΕ 30-7323.1014). 

 

ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 

 

Αθανάσιος Κωστόπουλος 

Πολ. Μηχ/κος 

 

 

Καλλιόπη Κοτσίρα 

Πολ. Μηχ/κος Συγκ/γος 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τ.Τ.Υ. 

 

 

Θεοδώρα Σαργιώτη 

Πολ. Μηχ/κος  

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

 

 

Φανή Τσαπάλα – Βαρδούλη 

Αρχ. Μηχ/κος 

 

 

Μαρία Ελένη Αλμπάνη 

Πολ. Μηχ/κος Τ.Ε. 
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