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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  

 

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση και βελτίωση του αγροτικού οδικού 
δικτύου των Δημοτικών Ενοτήτων Ομηρούπολης, Αμανής και Καρδαμύλων. 

 
Αναλυτικότερα θα γίνουν οι εξής εργασίες ανά Δημοτική Ενότητα : 
 

Δ.Ε. Αμανής 
Τ.Κ. Πισπιλούντας 

 Τσιμεντοστρώσεις με σκυρόδεμα C16/20 σε τρία τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου. 
Στον δρόμο που οδηγεί στην Σπαρτούντα μήκους 15μ και μέσου πλάτους 4μ, στον 
δρόμο που οδηγεί στον Αγ. Κων/νο μήκους 30μ και μέσου πλάτους 4μ και στον δρόμο 
από οικισμό προς Ταμάρκου μήκους 6μ και μέσου πλάτους 4μ. 

Τ.Κ. Ν. Ποταμιάς 

 Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 μήκους 50μ και μέσου πλάτους 4μ σε ένα 
τμήμα του δρόμου ανατολικά της εκκλησίας, ο οποίος οδηγεί σε αγροτικές καλλιέργειες. 

Τ.Κ. Φυτών 

 Διαμόρφωση του καταστρώματος της οδού (ισοπέδωση με διαμορφωτήρα) με χρήση 
μηχανικών μέσων συνολικού μήκους 1,2χλμ. 

 
Δ.Ε. Καρδαμύλων 
Τ.Κ. Αμάδων 

 Κατασκευή ενός φρεατίου υδροσυλλογής από σκυρόδεμα C16/20, εξωτερικών 
διαστάσεων 1,3μ*1,3μ*1,3 και πάχους τοιχώματος 25εκ. Ο αγωγός θα έχει μήκος 4μ και 
θα είναι από PVC διαμέτρου Φ400. Θα ακολουθήσει καθαρισμός και μόρφωση της 
τάφρου σε μήκος 50μ ανάντη του φρεατίου και λιθοπλήρωση σε ένα τμήμα μήκους 15μ 
προκειμένου να γίνει ανάσχεση των καθιζήσεων. 

Τ.Κ. Βικίου 

 Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 μήκους 50μ και μέσου πλάτους 3,5μ σε ένα 
τμήμα του δρόμου που οδηγεί από τον οικισμό στην παραλία Κεράμου. 

Τ.Κ. Σπαρτούντας 

 Τσιμεντοστρώσεις με σκυρόδεμα C16/20 σε δύο τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου. 
Στον δρόμο που οδηγεί στην Αγ. Παρασκευή μήκους 25μ και μέσου πλάτους 4μ και 
στον δρόμο από οικισμό προς Κάμπο μήκους 25μ και μέσου πλάτους 4μ. 

 
Δ.Ε. Ομηρούπολης 
Τ.Κ. Σιδηρούντας 

 Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 μήκους 50μ και μέσου πλάτους 4μ σε ένα 
τμήμα του δρόμου από επαρχιακό προς Αγ. Γιάννη. 

Τ.Κ. Αναβάτου 
• Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 μήκους 50μ και μέσου πλάτους 4μ σε ένα 

τμήμα του δρόμου πλησίον Αγ. Παρασκευής. 
 
 



Τ.Κ. Συκιάδας 

 Τσιμεντοστρώσεις με σκυρόδεμα C16/20 σε δύο τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου 
που οδηγεί στον βιολογικό συνολικού μήκους 50μ και μέσου πλάτους 4μ. 

 
Τ.Κ. Λαγκάδας 

 Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 στον δρόμο που οδηγεί από το Αγρελωπό 
στην Κυδιάντα μήκους 30μ και μέσου πλάτους 4μ. 

 
Δ.Κ. Βροντάδου 

 Τσιμεντοστρώσεις με σκυρόδεμα C16/20 σε δύο τμήματα του δρόμου από αλωνάκια 
προς Κλειδού,το πρώτο τμήμα έχει μήκος 15μ και πλάτος 5μ και το δεύτερο μήκος 
125μ και μέσο πλάτος 4μ. 

  Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 σε ένα τμήμα του δρόμου που οδηγεί από Αγ. 
Στέφανο προς Αγ. Δημήτριο Φαγανό μήκους 12μ και μέσου πλάτους 5μ. 

 Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 σε ένα τμήμα του δρόμου στην περιοχή του 
Ράκτη μήκους 150μ και μέσου πλάτους 4μ. 

 
 
  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00 € (μαζί με το Φ.Π.Α.)   
και  η υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2017 είναι από πόρους ΣΑΤΑ ποσού 60.000,00 €. 

 
Το έργο  ανήκει στην κατηγορία των έργων «ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».  
 
Τα μελετηθέντα τμήματα είναι αυτοτελή, αυτοπροστατευόμενα και ολοκληρώνονται.   
 
Προβλέπεται να εκτελεστεί με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 και τους Ν. 2940/01, Ν. 3263/04, Ν.3669/08,  
Ν. 4412/16 καθώς και τα Π.Δ. 171/87 και το Π.Δ. 609/85. 
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