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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Με ην έξγν απηό πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο γηα ηηο  
Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Ησλίαο θαη Μαζηηρνρσξίσλ ηεο Νόηηαο Υίνπ.  
Πξνβιέπνληαη εξγαζίεο θαζαίξεζεο ζθπξνδεκάησλ ζε πθηζηάκελνπο δξόκνπο 
εληόο ησλ νηθηζκώλ, επαλαζθπξνδέηεζεο ή αζθαιηόζηξσζεο σο ηειηθή ζηξώζε 
θπθινθνξίαο θαη λέεο πιαθνζηξώζεηο ζε ηκήκαηα ηνπ εζσηεξηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ 
πνπ απνηεινύλ ζπλέρεηα άιισλ, όκνηα κε ηελ πθηζηάκελε πιαθόζηξσζε. 
Δξγαζίεο επηζθεπήο ηκεκάησλ ηνηρνδνκώλ από αξγνιηζνδνκέο κε θαζαίξεζε ησλ 
θζαξκέλσλ ηκεκάησλ ηεο ηνηρνπνηίαο, επαλαθαηαζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ηνπ 
νδνζηξώκαηνο ζε πθηζηάκελνπο δξόκνπο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνύ. 
  
ηελ Γ.Δ. Μαζηισοσωπίων θαη αλαιπηηθά ζε θάζε θνηλόηεηα ζα γίλνπλ νη 

παξαθάησ εξγαζίεο: 
 
Γ.Κ.  Πςπγίος ζηελ πεξηνρή ηνπ ειαηνηξηβείνπ 

 Καζαίξεζε ηκήκαηνο νδνύ επηθάλεηαο πεξίπνπ 225κ2 ζε βάζνο 0,12κ, θαη 
επαλαζθπξνδέηεζε κε δνκηθό πιέγκα Σ131 σο ηειηθή ζηξώζε 
νδνζηξσζίαο. 
 

Σ.Κ.  Απμολίων πεξηνρή Αγ. Γεκεηξίνπ  

 Δπίζηξσζε κε ρνλδξόπιαθεο αθαλόληζηεο από πέηξα πεξηνρήο (Νελήησλ 
ιεπθή), όκνηαο κε πθηζηάκελεο, ζε ήδε ηζηκεληνζηξσκέλε επηθάλεηα 85κ2 
πεξίπνπ.   
 

Σ.Κ.  Καλαμωηήρ ζηε πεξηνρή Υαιθσκαηά  

 Καζαίξεζε ηκήκαηνο νδνύ επηθάλεηαο πεξίπνπ 50κ2 ζε βάζνο 0,12κ, θαη 
δηακνξθώλνληαο θαηάιιεια ηελ επηθάλεηα, ζθπξνδέηεζε πάρνπο 0,12  σο 
ηειηθή ζηξώζε νδνζηξσζίαο.  
ηελ αλαηνιηθή είζνδν ηνπ Γπκλαζίνπ 

 ε ηκήκα 70κ2 πεξίπνπ ζηελ αξρή ηεο νδνύ πξνο ην Γπκλάζην θαη 105κ2 
πεξίπνπ ζην ηέξκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδνύ δηακνξθώλνληαο θαηάιιεια 
ηελ επηθάλεηα, ζθπξνδέηεζε πάρνπο 0,12  σο ηειηθή ζηξώζε νδνζηξσζίαο. 
ηελ πεξηνρή Κώκε-Ληιηθά(από νηθία Ησάλλε Βηηέια) 

 Αζθαιηόζηξσζε σο ηειηθή ζηξώζε νδνζηξσζίαο ζε πθηζηάκελν νδόζηξσκα 
από ζθπξόδεκα, επηθάλεηαο πεξίπνπ 70κ2. 

 
 

 



 
 

Σ.Κ.  Ολύμπων ζηε πεξηνρή Αλεζώκαηνο  

 Καζαίξεζε ηκήκαηνο νδνύ επηθάλεηαο πεξίπνπ 110κ2 ζε βάζνο 0,12κ, θαη 
επαλαζθπξνδέηεζε κε δνκηθό πιέγκα Σ131 σο ηειηθή ζηξώζε 
νδνζηξσζίαο. 

 
 Σ.Κ.  Μεζηών ζηελ πεξηνρή Αγ. Απόζηνινη  

 Καζαίξεζε ηκήκαηνο νδνύ επηθάλεηαο πεξίπνπ 85κ2 ζε βάζνο 0,20κ, θαη 
δηακνξθώλνληαο θαηάιιεια ηελ επηθάλεηα, ζθπξνδέηεζε πάρνπο 0,12  σο 
ηειηθή ζηξώζε νδνζηξσζίαο. 

ηηο πεξηνρέο Αγ.Απόζηνινη-Γύξνο-Νεν Πεγάδη-Αγ.Υαξάιακπνο  

 θπξνδέηεζε γηα ηελ εμνκάιπλζε ηκεκάησλ νδώλ (ιαθθνύβεο)(πεξίπνπ 
8κ2). 

ηελ πεξηνρή Δπαγγειίζηξηα  

 Γηακόξθσζε επηθάλεηαο πεξίπνπ 70κ2 θαη ζθπξνδέηεζε κέζνπ πάρνπο 
0,12κ  ζε ζπλέρεηα, όπσο πξνβιέπεηαη θαη ζε έξγν πνπ είλαη ζε εμέιημε, 
εζσηεξηθήο νδνπνηίαο ηνπ 2015.  

 
 Σ.Κ.  Δλάηαρ ζηε ζέζε λόηηα πιεπξά πιαηείαο  

 Καζαίξεζε ηκήκαηνο νδνύ επηθάλεηαο πεξίπνπ 35κ2 ζε βάζνο 0,20κ, 
ζθπξνδέηεζε κέζνπ πάρνπο 0,12κ  θαη πιαθόζηξσζεο κε ρνλδξόπιαθεο 
αθαλόληζηεο από πεηξα πεξηνρήο νκνίσο θαη ζε ζπλέρεηα, όπσο 
πξνβιέπεηαη θαη ζε έξγν πνπ είλαη ζε εμέιημε, εζσηεξηθήο νδνπνηίαο ηνπ 
2015.  
 

Σ.Κ.  Βέζζαρ ζηελ πεξηνρή Ληβαδάθη 

 Καζαίξεζε αξγνιηζνδνκήο θαη επαλαθαηαζθεπή ζύκθσλα κε ην άξζξν ηνπ 
ηηκνινγίνπ κειέηεο (εξγαζία θαη απνθνπή). 

  Καζαίξεζε ηκήκαηνο νδνύ άλσζελ ηεο αξγνιηζνδνκήο, επηθάλεηαο πεξίπνπ 
25κ2 ζε βάζνο 0,12κ, θαη επαλαζθπξνδέηεζε. 

 
Σ.Κ.   Λιθίος ζηε ζέζε Υάληεο  

 ε ήδε δηακνξθσκέλν ηκήκα νδνύ επηθάλεηαο 180κ2 πεξίπνπ, ζα γίλεη 
ζθπξνδέηεζε κέζνπ πάρνπο 0,12κ. 

 
Σ.Κ.   Παηπικών ζηελ πεξηνρή από Καξβνύλνπ πξνο Άλσ Πεγάδη  

 Καζαίξεζε ηκήκαηνο νδνύ επηθάλεηαο πεξίπνπ 65κ2 ζε βάζνο 0,12κ, θαη 
επαλαζθπξνδέηεζε κε δνκηθό πιέγκα Σ131, σο ηειηθή ζηξώζε 
νδνζηξσζίαο ζε ζπλέρεηα, όπσο πξνβιέπεηαη θαη ζε έξγν πνπ είλαη ζε 
εμέιημε, εζσηεξηθήο νδνπνηίαο ηνπ 2015.  

ηελ Γ.Δ. Ιωνίαρ θαη αλαιπηηθά ζε θάζε θνηλόηεηα ζα γίλνπλ νη παξαθάησ 
εξγαζίεο: 
 
Γ.Κ.  Καλλιμαζιάρ ζηελ πεξηνρή από ηελ Δθθιεζία ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ 

πξνο ην  Γεκνηηθό Καηάζηεκα  

 Καζαίξεζε ηκήκαηνο νδνύ επηθάλεηαο πεξίπνπ 160κ2 ζε βάζνο 0,20κ, 
ζθπξνδέηεζε κέζνπ πάρνπο 0,12κ θαη αζθαιηόζηξσζε σο ηειηθή ζηξώζε 
νδνζηξσζίαο.  
 



Γ.Κ.   Νενήηων ζηελ πεξηνρή Λνύξα νηθία Ρέππα  

 Καζαίξεζε ηκήκαηνο νδνύ επηθάλεηαο πεξίπνπ 140κ2 ζε βάζνο 0,12κ, θαη 
επαλαζθπξνδέηεζε ηδίνπ πάρνπο. 
θαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία( έκπξνζζελ θαηαζηεκάησλ Ησάλλαο Φαξαηδή θαη 
Γηώξγνπ Υσξεςηκά) 

 Αζθαιηόζηξσζε, ηκήκαηνο νδνύ από ζθπξόδεκα, επηθάλεηαο 120κ2 
πεξίπνπ, σο ηειηθή ζηξώζε νδνζηξσζίαο. 
 

Σ.Κ.  Καηαππάκηη ζηε ζέζε νηθία Μηλάθε  

 Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο (θξεδάξηζκα) ηκήκαηνο νδνύ 
επηθάλεηαο πεξίπνπ 80κ2 θαη ηειηθή αληηνιηζζεξή ζηξώζε νδνζηξσζίαο. 
Καη ζηελ Αγ. Δηξήλε  

 Αληηνιηζζεξή ζηξώζε νδνζηξσζίαο, ηκήκαηνο νδνύ από ζθπξόδεκα, 
επηθάλεηαο 100κ2 πεξίπνπ, σο ηειηθή ζηξώζε. 

 
Σ.Κ.  Μςπμηγκίος ζηε ζέζε Μέζα Πιαηεία  

 Καζαίξεζε ηκήκαηνο νδνύ επηθάλεηαο πεξίπνπ 15κ2 ζε βάζνο 0,20κ, 
ζθπξνδέηεζε κέζνπ πάρνπο 0,12κ  θαη πιαθόζηξσζεο κε ρνλδξόπιαθεο 
αθαλόληζηεο νκνίσο θαη ζε ζπλέρεηα, όπσο πξνβιέπεηαη θαη ζε έξγν πνπ 
είλαη ζε εμέιημε, εζσηεξηθήο νδνπνηίαο ηνπ 2015.  
 

Σ.Κ.  Μέζα Γιδύμαρ ζην ρώξν ζηάζκεπζεο ηνπ νηθηζκνύ  

 ε δηακνξθσκέλε επηθάλεηα 65κ2 πεξίπνπ, ζα γίλεη ζηξώζε πιηθνύ 
νδνζηξσζίαο, κεηαβιεηνύ πάρνπο θαη  ζθπξνδέηεζε κέζνπ πάρνπο 0,12κ 
σο ηειηθή επηθάλεηα. 
 

 Σ.Κ. Έξω Γιδύμαρ ζην θεληξηθό δξόκν ηνπ νηθηζκνύ  

 Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο (θξεδάξηζκα) ηκήκαηνο νδνύ 
επηθάλεηαο πεξίπνπ 55κ2 θαη αζθαιηόζηξσζε σο ηειηθή ζηξώζε 
νδνζηξσζίαο.  
 

Σ.Κ.  Παγίδαρ ζηε ζέζε Πάλσ Υσξηό  

 Καζαίξεζε ηκήκαηνο νδνύ επηθάλεηαο πεξίπνπ 40κ2 ζε βάζνο 0,12κ, θαη 
επαλαζθπξνδέηεζε. 
  

Σ.Κ.  Κοινήρ ζηελ πεξηνρή Βνπλνύζηθν  

 Καζαίξεζε ηκήκαηνο νδνύ επηθάλεηαο πεξίπνπ 35κ2 ζε βάζνο 0,20κ, 
ζθπξνδέηεζε κέζνπ πάρνπο 0,12κ θαη αζθαιηόζηξσζε σο ηειηθή ζηξώζε 
νδνζηξσζίαο.  

 
Σ.Κ.  Φλαηζίων ζηε ζέζε ηεο νηθίαο Βιαζηάξε Άγγεινπ  

 Καζαίξεζε ηκήκαηνο νδνύ επηθάλεηαο πεξίπνπ 40κ2 ζε βάζνο 0,12κ, θαη 
επαλαζθπξνδέηεζε. 
 

Σ.Κ.  Βοςνού ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ ρσξηνύ ζηελ νηθία ηνπ Μάξθνπ Εσάλλνπ   

 Καζαίξεζε ηκήκαηνο νδνύ επηθάλεηαο πεξίπνπ 70κ2 ζε βάζνο 0,20κ, θαη 
επαλαζθπξνδέηεζε κέζνπ πάρνπο 0,12κ . 

 
 



Σ.Κ. Θολοποηαμίος ζηε ζέζε από Γύξν πξνο Σζνπκπάξη ζηελ θεληξηθή νδό ηνπ 

νηθηζκνύ  

 Καζαίξεζε ηκήκαηνο νδνύ επηθάλεηαο πεξίπνπ 160κ2 ζε βάζνο 0,20κ, θαη 
δηακνξθώλνληαο θαηάιιεια ηελ επηθάλεηα, ζθπξνδέηεζε πάρνπο 0,12 κε 
δνκηθό πιέγκα Σ131 σο ηειηθή ζηξώζε νδνζηξσζίαο.  

 
 
 
 
 
Σν έξγν απηό αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ «Οηθνδνκηθώλ Έξγσλ» θαη  
«Οδνπνηίαο». 
Αλαιπηηθόηεξα νη πνζόηεηεο ησλ εξγαζηώλ πνπ ζα εθηειεζηνύλ γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαίλνληαη θαη ζηελ αλαιπηηθή πξνκέηξεζε θαη ζηνλ 
πξνϋπνινγηζκό ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ε δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 65.000 
€ κε Φ.Π.Α. θαη ζα δηαηεζεί από πόξνπο ΑΣΑ γηα ην έηνο 2016, πνζνύ 
50.000,00€ θαη γηα ην έηνο 2017, πνζνύ 15.000,00€.  
 
 
 
  
 
 

 

 

    ΥΗΟ   26 /01 /2016 

    ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
Οη πληάμαζεο 
 
    Ο Πξνηζηάκελνο Γ/λζεο Σ.Γ.Τ. Υίνπ 
Βαζηιηθή Γαιαβάγθα         
Π.Δ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
 Με Βαζκό Δ 
 
 
 
Αζεκίλα Λπθνπξίλα 
Σ.Δ. Πνιηηηθώλ Έξγσλ ππνδνκήο 
Με Βαζκό Γ 
    

Διεπζέξηνο Παπαιάλεο 
Π.Δ.Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
 Με Βαζκό Β 

 

     

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 


