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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 συντήρησης του οδικού δικτύου  υφιστάμενων τεχνικών έργων 

κατασκευή νέων στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Γρεβενων. 

Όσον αφορά τις εργασίες η προτεραιότητα αυτών (είδος εργασιών, θέσεις κ.λ.π.) θα 

καθορίζεται κάθε φορά από την Υπηρεσία. 

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

 
 

1. Την βελτίωση βατότητας των μη ασφαλτοστρωμένων οδών της ΠΕ Γρεβενών με την κατασκευή 

επιχωμάτων ύψους 20 εκ με δάνεια υλικά Ε2 Ε3. Για την μεταφορά των υλικών υπολογίστηκε 

μέση αποσταση 20χλμ.  Οι θέσεις θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.  

 

2. Την ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας σε  μη ασφαλτοστρωμένες οδούς της ΠΕ Γρεβενών 

 

3. Την κατασκευή ή επέκταση τεχνικών πρόσβασης με τους απαιτούμενους πτερυγότοιχους στην 

είσοδο και την έξοδό τους με τσιμεντοσωλήνες διαφόρων διαμέτρων στις συμβολές των 

αγροτικών δρόμων με το επαρχιακό δίκτυο. 

 

4. Την κατασκευή αναβαθμών από οπλισμένο σκυρόδεμα για τη μείωση της ταχύτητας ροής των 

ορμητικών υδάτων εντός των χανδάκων της οδού, σε διάφορες θέσεις του οδικού δικτύου.       Η 

μορφή του αναβαθμού θα καθορισθεί από τη θέση κατασκευής του. 

 

5. Την κατασκευή τεχνικών στραγγιστικών κατά μήκος της οδού, ανάντι, στη βάση του πρανούς, 

για την απομάκρυνση των υπόγειων υδάτων, με διάτρητους τσιμεντοσωλήνες σε σημεία που θα 

υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

 

 



 2 

6. Την κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατάντι της οδού και στη βάση 

βραχώδους πρανούς ορύγματος για συγκράτηση καταπτώσεων σε σημεία που θα υποδειχθούν 

από την Υπηρεσία. 

7. Την επισκευή φθορών και λάκκων , με άμεση ανταπόκριση του αναδόχου, στο επαρχιακό οδικό 

δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών με την χρήση ψυχρής ασφάλτου ή ισοπεδωτικής στρώσης 

ασφαλτικού.   

 

       Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα κατασκευαστικά 
σχέδια των ανωτέρω εργασιών.  

                                                                                                       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
                Γρεβενά,  15-10-2020                                   Γρεβενά, 15 -10-2020 

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

Βενέσης Χρήστος                                 Νικόλαος Μπαλοδήμος 
Τοπογράφος Μηχανικός                                Τοπογράφος Μηχανικός 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την απόφαση 
55397/20-4-2021 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Γρεβενών 
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