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                                             ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  
     
      Στο έργο αυτό θα γίνει καθαρισμός τεχνικών και τάφρων τα οποία είναι φραγμένα από φερτά υλικά που 

δυσκολεύουν την απορροή των υδάτων. 

    Επίσης θα γίνει και απομάκρυνση των προϊόντων εκβραχισμού που θα προκύψουν από την κατακρίμνηση 

του επικίνδυνου βραχώδους όγκου στην επαρχιακή οδό 12 (Νεστορίου-Πεύκου περίπου στο 7ο χλμ από το 

Νεστόριο) 

   Συγκεκριμένα οι επεμβάσεις θα γίνουν στις παρακάτω χιλιομετρικές θέσεις: 

 

 

1. Στην Ε.Ο 01 (περιμετρική Άργους Ορεστικού)  

1.1   Στο ύψος του αεροδρομίου καθαρισμός του από εργάτη του ρείθρου . 

 

 

2. Στην Ε.Ο 02 (Άργος Ορεστικό – Νόστιμο –Άγος Ηλίας)  

2.1   Βουλωμένο τεχνικό από Ασπροκκλησιά προς Νόστιμο. 

 

 

3. Στην Ε.Ο 03 (Άργος Ορεστικό – Μελάνθιο – γέφυρα Νεστορίου) χλμ  από γέφυρα. 

3.1  Στην διασταύρωση προς Κρεμαστό απομάκρυνση των ριζών. 

3.2  Στη διασταύρωση Λαχανόκηπων στο σημείο της γέφυρας θα γίνει καθαρισμός με τσάπα καθώς και 

των τεχνικών ανάντι και κατάντι. 

3.3   20 + 300 μ. ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους για 60 μ. 

3.4   21 + 000 μ. ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους για 40 μ. 

 

 

4. Στην Ε.Ο 5 (Διαστ. με Ε.Ο 3 –  Καστανόφυτο)  

4.1   Λίγο πριν το περιβόλλι να γίνει καθαρισμός του τεχνικού κατάντι. 

 

 

5. Στην Ε.Ο 9 (Καστοριά – Νεστόριο)  

5.1   Στην διασταύρωση Πενταβρύσου διερεύνηση και καθαρισμός τεχνικού. 

 

 

 



 

6. Στην Ε.Ο 10 (Διαστ. με Ε.Ο 09 – Ποριά - Ομορφοκλησιά)  

6.1   Στην είσοδο της Πενταβρύσου καθαρισμός δύο τεχνικών ανάντι και κατάντι καθώς και διαμόρφωση 

τάφρου για την απορροή των υδάτων.  

6.2   800 μ. πριν από την Ομορφοκκλησιά καθαρισμός τεχνικών και τάφρων στη θέση του τεχνικού. 

 

 

7. Στην Ε.Ο. 12 (Νεστόριο – Χρυσή)  

7.1   Στη θέση της μεγάλης κατολίσθησης στο 7ο χλμ από το Νεστόριο θα απομακρυνθούν τα προϊόντα    

  εκβραχισμού που θα προκύψουν από την κατακρίμνηση του επικίνδυνου βραχώδους όγκου. 

7.2   300 μέτρα περίπου πριν από το Πεύκο διευθέτηση της εισόδου του τεχνικού για να φεύγουν τα νερά. 

7.3   Μετά τη διασταύρωση του πάρκου εθνικής συμφιλίωσης καθαρισμός του τεχνικού ανάντι. 

7.4   Στη διασταύρωση  Γλυκονερίου αποκάλυψη εισόδου του τεχνικού. 

 

 

8. Στην Ε.Ο 25 (Διαστ. με Ε.Ο 24 – Μαυροχώρι - Σιδηροχώρι)  

8.1   Από Κεφαλάρι μέχρι Σιδηροχώρι καθαρισμός με τσάπα δύο βουλωμένων γεφυρών ανάντι και κατάντι 

του δρόμου.  

 

     

       

 

 

 

 

 

 
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Καστοριά 06-07-2017  Καστοριά 06-07-2017  Καστοριά 06-07-2017 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.  Ο Δ/ντης Δ.Τ.Ε. 

     

     

     

Ιωάννης Πολυχρονόπουλος  Βασιλική Σιδηροπούλου  Αθανάσιος Βεκιάρης 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ  Πολιτικός Μηχανικός  Πολιτικός Μηχανικός 


