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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΕΡΓΟ:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΟΤΣΙΚΟΥ»                          
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                      
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.: 280.000,00 € 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 
Άρθρο 1ο. Αντικείμενο 
 
       Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τους τεχνικούς όρους, τις τεχνικές οδηγίες και γενικής φύσεως 
λοιπούς περιορισμούς βάσει των οποίων σε συνδυασμό με τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας θα εκτελεστεί το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  ΚΡΑΝΙΑΣ - ΔΟΤΣΙΚΟΥ».  
 
Συγκεκριμένα θα κατασκευάστούν: 
 
Στον άξονα Γρεβενών Κρανιάς: 
 

1. Στην θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 Χ:276380 Υ:4435007 θα κατασκευαστεί ισοπεδωτική στρώση 
κυκλοφορίας και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας στο μισό πλάτος του οδοστρώματος σε μήκος 500μ 

2. Στην θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 Χ:277434 Υ:4431504 θα κατασκευαστεί ισοπεδωτική στρώση 
κυκλοφορίας και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας στο μισό πλάτος του οδοστρώματος σε μήκος 500μ 

3. Στην θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 Χ:275034 Υ:4427023 θα κατασκευαστεί ισοπεδωτική στρώση 
κυκλοφορίας και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας στο μισό πλάτος του οδοστρώματος σε μήκος 100μ 

4. Στην θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 Χ:275034 Υ:4427023 θα κατασκευαστεί ισοπεδωτική στρώση 
κυκλοφορίας και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας στο μισό πλάτος του οδοστρώματος σε μήκος 80μ 

5. Στην θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 Χ:273699 Υ:4424908 θα κατασκευαστεί ισοπεδωτική στρώση 
κυκλοφορίας και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας στο μισό πλάτος του οδοστρώματος σε μήκος 50μ 

6. Στην θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 Χ:273350 Υ:4424312 θα κατασκευαστεί ισοπεδωτική στρώση 
κυκλοφορίας και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας στο μισό πλάτος του οδοστρώματος σε μήκος 50μ 

7. Στην θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 Χ:271681 Υ:4423279 θα κατασκευαστεί ισοπεδωτική στρώση 
κυκλοφορίας και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας στο μισό πλάτος του οδοστρώματος σε μήκος 50μ 

8. Στην θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 Χ:271290 Υ:4422988 θα κατασκευαστεί νέο επίχωμα, έργα 
αποστράγγισης και εξυγίανσης με λιθορριπή και σωλήνες αποστράγγισης. 

9. Στον οδικό άξονα Κρανιάς Καλλιθέας θα κατασκευαστούν τμηματικές ασφαλτοστρώσεις σε σημεία που 
θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 
 

 
 

Στον άξονα Γρεβενών Δοτσικού  
 

1. Στην θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ Χ:276320 Υ:4435369 θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας σε όλο το πλάτος της οδού για μήκος 100μ. 

2. Στην θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ Χ:275886 Υ:4435198 θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας σε όλο το πλάτος της οδού για μήκος 200μ. 

3. Στην θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ Χ:274672 Υ:4434369 θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας σε όλο το πλάτος της οδού για μήκος 300μ. 
4. θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ Χ:266860 Υ:4439883 θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας σε όλο το πλάτος της οδού για μήκος 200μ. 
5. θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ Χ:263093 Υ:4443323 θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας σε όλο το πλάτος της οδού για μήκος 200μ. 
6. θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ Χ:262449 Υ:4443863 θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας σε όλο το πλάτος της οδού για μήκος 100μ. 
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Άρθρο 2ο. Τοπογραφικές Εργασίες 
 
      Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή να λαμβάνει στοιχεία εδάφους σε τμήματα που γίνεται εξυγίανση 
του οδοστρώματος και κάτω από την υπόβαση και στα σημεία που θα κατασκευαστούν στρώσεις κυκλοφορίας. 
 
                                                                                                                          ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
      Γρεβενά,  16/ 4/2022                         ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                   Γρεβενά, 16/4/2022       
            Ο Συντάξας               Ο Προϊστάμενος Τμ. Συγκ. Έργων 
 
                            Με την απόφαση 
                             63024/26-4-2022 
                     της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
         Βενέσης Χρήστος                           Π.Ε. Γρεβενών                                  Μπαλοδήμος Νικόλαος  
    Τοπογράφος Μηχανικός                                                                              Τοπογράφος  Μηχανικός 
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