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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΕΡΓΟ: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                    ΜΟΝΑΧΙΤΙΟΥ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ” 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ                             ΧΡΗΜΑΤΟΔOTHΣΗ: Πρόγραμμα 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                        Δημοσίων Επενδύσεων ΚΑΠ 2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                 ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 67.000,00 €   
  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τους τεχνικούς όρους, τις τεχνικές οδηγίες και γενικής 

φύσεως λοιπούς περιορισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία βάσει των οποίων σε συνδυασμό 

με τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας θα εκτελεστεί το έργο του τίτλου για το 

οποίο προβλέπονται εργασίες  κατασκευής σωληνωτών οχετών και βελτίωσης βατότητας της οδού 

Μοναχιτίου Κηπουρείου. 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: 

1. Από χ.θ 0+0.00 έως χ.θ. 6+0.00 θα κατασκευαστούν τμηματικά επιχώματα ύψους 20εκ. και 
διάστωση υλικού κατηγορίας Ε2 Ε3 σε σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. 

2. Στην χ.θ. 0+900.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ100 μήκους 10 μέτρων με φρεάτιο 
εισόδου και τοιχείο εξόδου 

3. Στην χ.θ. 0+950.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ80 μήκους 10 μέτρων με φρεάτιο 
εισόδου και τοιχείο εξόδου 

4. Στην χ.θ. 1+0.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ80 μήκους 10 μέτρων με φρεάτιο 
εισόδου και τοιχείο εξόδου 

5. Στην χ.θ. 1+400.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ100 μήκους 10 μέτρων με φρεάτιο 
εισόδου και τοιχείο εξόδου 

6. Στην χ.θ. 2+700.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ80 μήκους 10 μέτρων με φρεάτιο 
εισόδου και τοιχείο εξόδου 

7. Στην χ.θ. 3+300.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ100 μήκους 12 μέτρων με φρεάτιο 
εισόδου και τοιχείο εξόδου 

8. Στην χ.θ. 3+600.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ80 μήκους 10 μέτρων με φρεάτιο 
εισόδου και τοιχείο εξόδου 

9. Στην χ.θ. 3+900.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ80 μήκους 10 μέτρων με φρεάτιο 
εισόδου και τοιχείο εξόδου 

10. Στην χ.θ. 4+000.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ800 μήκους 10 μέτρων με φρεάτιο 
εισόδου και τοιχείο εξόδου 

11. Στην χ.θ. 6+700.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ80 μήκους 12 μέτρων με φρεάτιο 
εισόδου και τοιχείο εξόδου 

 
       Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα κατασκευαστικά 
σχέδια των ανωτέρω εργασιών. Η δαπάνη για τις εργασίες αυτές περιλαμβάνεται ανηγμένα στις τιμές 
του τιμολογίου της μελέτης. 

                                                                                                       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
                Γρεβενά,  8-5-2020                                   Γρεβενά, 8 -5-2020 

                            Ο Συντάξας                         Ο Πρ/νος Τμ/τος Συγκ/κών  Έργων 
 
 
 

Βενέσης Χρήστος                                 Νικόλαος Μπαλοδήμος 
Τοπογράφος Μηχανικός                                Τοπογράφος Μηχανικός 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την απόφαση 

58589/11-5-2020 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Γρεβενών 
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