
 

                       
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
Ε.Ο 6 ΠΡΟΣ ΛΑΓΚΑ -  ΒΡΑΧΟ  
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 541 / 2014ΕΠ54100002 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 € 

 

                                             ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ        

            Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η συντήρηση υφιστάμενων γεφυρών, τεχνικών στον 
επαρχιακό δρόμο προς Βράχο καθώς και η κατασκευή νέων τεχνικών μαζί με 
τσιμεντόστρωση διασταυρωμένων  αγροτικών δρόμων. 

 
Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι ακόλουθες: 
▪ Καθαρισμός με μηχανικό εκσκαφέα ανάντι και κατάντι γεφυρών 
▪ Συντήρηση υφιστάμενων τεχνικών. 
▪ Γενικές εκσκαφές όπου χρειάζεται για την μόρφωση των σημείων που θα κατασκευαστούν 

οι τάφροι και τα νέα τεχνικά. 
▪ Οπλισμός και σκυροδέτηση νέων τεχνικών. 
▪ Συντήρηση γεφυρών. 
▪ Κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων και τσιμεντόστρωση διασταυρωμένων  αγροτικών 

δρόμων. 
 

▪  

        Συγκεκριμένα οι επεμβάσεις θα γίνουν στις παρακάτω χιλιομετρικές θέσεις:  
 

1. Στην Ε.Ο 03 (Άργος Ορεστικό – Νεστόριο μέσω Μελανθίου), χλμ  από γέφυρα Αλιάκμονα 
1.1   1 + 700 μ.  Συντήρηση γέφυρας (αρμολογηση, υδροβολή, αποκατάσταση επιφανειών     
                               σκυροδέματος με κονιάματα, υδροχρωματισμός γέφυρας με κίτρινο χρώμα,  
                               συμπλήρωση στηθαίων γέφυρας με μεταλλικά κιγκλιδώματα ύψους 0,5 μέτρο,  
                               τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων, καθαρισμός ανάντι και κατάντι). 
1.2    3+ 800 μ.  Καθαίρεση υφιστάμενου τοιχίου   και κατασκευή καινούριου μαζί με τάφρο για    
                              την απορροή των ομβρίων υδάτων, κατασκευή νέας  τάφρου στον  διασταυρω- 
                              μένο αγροτικό δρόμο,  συντήρηση κιγκλιδωμάτων  γέφυρας, καθαρισμός γέφυρας  
                              ανάντι και κατάντι . 
1.3    8 +300 μ.  Συντήρηση γέφυρας (υδροβολή, αποκατάσταση επιφανειών  σκυροδέματος με      
                               κονιάματα, ελαιοχρωματισμός μεταλλικών  κιγκλιδωμάτων γέφυρας με κίτρινο       
                               χρώμα, τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων, καθαρισμός γέφυρας ανάντι   
                               και κατάντι). 
1.4    9 +700 μ.  Συντήρηση γέφυρας (υδροβολή, αποκατάσταση επιφανειών  σκυροδέματος με      
                               κονιάματα, ελαιοχρωματισμός μεταλλικών  κιγκλιδωμάτων γέφυρας με κίτρινο       
                               χρώμα, τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων, καθαρισμός γέφυρας ανάντι   
                               και κατάντι). 
1.5    9 +900 μ.  Συντήρηση γέφυρας (υδροβολή, αποκατάσταση επιφανειών  σκυροδέματος με      
                               κονιάματα, ελαιοχρωματισμός μεταλλικών  κιγκλιδωμάτων γέφυρας με κίτρινο       
                               χρώμα, τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων, καθαρισμός γέφυρας ανάντι   
                               και κατάντι). 
1.6    10 +700 μ. Συντήρηση γέφυρας (υδροβολή, αποκατάσταση επιφανειών  σκυροδέματος με      
                                κονιάματα, ελαιοχρωματισμός μεταλλικών  κιγκλιδωμάτων γέφυρας με κίτρινο       
                                χρώμα, τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων, καθαρισμός γέφυρας ανάντι   
                               και κατάντι). 
1.7     11+400 μ.  Συντήρηση γέφυρας (υδροβολή, αποκατάσταση επιφανειών  σκυροδέματος με      
                                κονιάματα, ελαιοχρωματισμός μεταλλικών  κιγκλιδωμάτων γέφυρας με κίτρινο       
                                χρώμα, τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων). 
 



 
 
1.8    13 +300 μ.  Κατασκευή ιρλανδικής διάβασης,  τσιμεντόστρωση διασταυρωμένου αγροτικού  
                                 δρόμου, κατασκευή τεχνικών στον αγροτικό δρόμο για την απορροή ομβρίων     
                                 υδάτων. 
1.9    13 +350 μ.  Κατασκευή ιρλανδικής διάβασης,  τσιμεντόστρωση διασταυρωμένου αγροτικού  
                                 δρόμου, κατασκευή τεχνικών στον αγροτικό δρόμο για την απορροή ομβρίων     
                                 υδάτων. 
 
2. Στην Ε.Ο 06 (διαστ. Ε.Ο 3 - Βράχος), χλμ  από γέφυρα Αλιάκμονα 
2.1   14 + 600 μ.  Συντήρηση γέφυρας (υδροβολή, αποκατάσταση επιφανειών  σκυροδέματος με      
                                κονιάματα, ελαιοχρωματισμός μεταλλικών  κιγκλιδωμάτων γέφυρας με κίτρινο       
                                χρώμα, τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων). 
2.2   15 +200 μ.  Κατασκευή ιρλανδικής διάβασης. 
2.3   16 +000 μ.  Κατασκευή ιρλανδικής διάβασης. 
2.4   16 +800 μ.  Κατασκευή ιρλανδικής διάβασης,   κατασκευή τεχνικού. 
2.5   19 +100 μ.  Καθαίρεση τάφρου και κατασκευή νέας τριγωνικής τάφρου. 
2.6   24 +000 μ.  Συντήρηση γέφυρας (υδροβολή, αποκατάσταση επιφανειών  σκυροδέματος με   
                                κονιάματα, υδροχρωματισμός γέφυρας με κίτρινο χρώμα, συμπλήρωση    
                                στηθαίων γέφυρας με μεταλλικά κιγκλιδώματα ύψους 0,5 μέτρο, τοποθέτηση    
                                πληροφοριακών πινακίδων, καθαρισμός ανάντι και κατάντι). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Καστοριά 11-12-2020  Καστοριά 11-12-2020  Καστοριά 11-12-2020 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Τ.Ε. 

     

     

Ιωάννης Πολυχρονόπουλος                 Σιδηροπούλου Βασιλική  Αθανάσιος Βεκιάρης 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ  Πολιτικός Μηχανικός  Πολιτικός Μηχανικός 
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