
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παποωζα μελέηη αθοπά ζηην ολοκλήπυζη δημοηικϊν οδϊν, 

καθϊρ και ζηην ανανέυζη και ζςνηήπηζη ηος καηαζηπϊμαηορ επικίνδςνυν 

ημημάηυν οδϊν ηος Δήμος Τπικκαίυν. 

Οι επγαζίερ αναθέπονηαι ζε οδοωρ ημιηελείρ, συμάηινοςρ ή 

σαλικοζηπυμένοςρ, αλλά εγκιβυηιζμένοςρ ζηην πλειοτηθία ηοςρ με 

κπάζπεδα. Σε ψζερ εξ αςηϊν δεν ςπάπσει δίκηςο ομβπίυν, πποβλέπεηαι 

επέκηαζη ηος ςθιζηαμένος ϊζηε να καλωτει και ηιρ νέερ ανάγκερ. Επίζηρ, 

θα αποξεθοων αζθαληοζηπϊζειρ επικίνδςνυν ημημάηυν οδϊν πος θα 

αζθαληοζηπυθοων εκ νέος. 

Οι παπεμβάζειρ αποζκοποων ζηην παπαγυγή ολοκληπυμένος έπγος, 

δηλαδή αζθαληοζηπυμένηρ οδοω αποηελοωμενηρ απψ ςπψβαζη 0,30μ, 

βάζη 0,20μ και αζθαληικήρ ζηπϊζηρ κςκλοθοπίαρ 0,05μ. 

Το νέο δίκηςο ηυν ομβπίυν ψπος απαιηείηαι θα αποηελεί επέκηαζη 

ηος ςθιζηαμένος πος ζςνήθυρ είναι ηζιμενηοζυλήναρ Φ400.  

Ππψκειηαι για κλειζηψ ςπψγειο αγυγψ , πος βπίζκεηαι ενηψρ 

πολεοδομικοω  ζσεδίος. 

Πποβλέπονηαι επίζηρ ππψσςηα κπάζπεδα για να καλωτοςν ηιρ 

πεπιπηϊζειρ μη οπιοθεηημένυν οδϊν.  

 

 

 
 

ΕΡΓΟ: ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΕΙ ΔΗΜΟΤ 
ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ 2019-2020 
 
 
Προϋπολογισμός: 300.000,00 € 
 
Υρηματοδότηση: Δημοτικοί πόροι 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ 

ΔΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Δ/ΝΗ  ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 



Όλερ οι επγαζίερ θα γίνοςν με βάζη ηα ζςμβαηικά ηεωση και ηιρ 

ιζσωοςζερ πποδιαγπαθέρ ψπυρ αςηέρ αναθέπονηαι και ζηην Τεσνική 

Σςγγπαθή Υποσπεϊζευν. 

         Η επιλογή ηυν οδϊν  γίνεηαι με κπιηήπιο ηη διαζθάλιζη  ηηρ 

αζθαλοωρ κςκλοθοπίαρ , με βάζη ηα αιηήμαηα ηυν δημοηϊν ,  ηιρ 

καηαγπαθέρ ηηρ Υπηπεζίαρ μαρ , ζε ζςνεπγαζία με ηιρ ηοπικέρ κοινψηηηερ , 

ηη Διεωθςνζη Επισειπηζιακοω Έπγος και ηη Δημοηική Απσή. 

Σηη Δ.Ε.Τπικάλυν θα γίνοςν επγαζίερ ζςνηήπηζηρ –ανακαηαζκεςήρ ηυν 

οδϊν: 

-ημήμα ηηρ  Σηπ.Σαπάθη  

-ημήμα ηηρ Καπδίηζηρ 

-ημήμα ηηρ Κονδωλη 

-ημήμα ηηρ Καηζιμήδος 

Και ζε ζςνοικίερ ψπυρ : 

-απιζηεπά οδοω Καλαμπάκαρ 

-δεξιά  οδοω Καλαμπάκαρ 

-αλϊνια Μπάπαρ 

-Πςπγεηψρ  

-Κλυηζοηήπα 

-Αγία Μονή Ι,ΙΙ,ΙΙΙ  

-Γέθςπα Πάζσος Ι,ΙΙ 

-Σαπαγίυν 

-Κένηπο 

Ο πποχπολογιζμψρ ηος έπγος ανέπσεηαι ζηο ποζψ ηυν 300.000,00 € 

ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. και η σπημαηοδψηηζή ηος θα γίνει απψ 



ιδίοςρ πψποςρ ηος Δήμος Τπικκαίυν , καηά 150.000,00€ για ηο έηορ 2019 

και 150.000,00€ για ηο έηορ 2020. 

 

Τπίκαλα,    /     / 2019   

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

Η Σςνηάξαζα Η Πποφζη. Τ.Μ.Κ. Η Αναπλ/ηπια Δ/νηπια Τ.Υ 

   

Σοθία  Κάλθα Θεοδϊπα Σαπγιϊηη Θεοδϊπα Σαπγιϊηη 

Πολ. Μησ/κψρ  Πολ. Μησ/κψρ  Πολ. Μησ/κψρ 
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