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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες του έργου «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»  και 
συγκεκριμένα:  

 
 

1) Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στο Δάσκιο προς Λογγά Αγ. 
Αθανάσιο. Συγκεκριμένα θα γίνει ανακατασκευή οδοστρωσίας και στη 
συνέχεια εργασίες κατασκευής υπόβασης, βάσης και ασφαλτόστρωσης 
τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πάχους 5 cm.  

 
 

2) Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στο Δάσκιο προς σταύλο Τζόρου 
(θέση Κρανιές). Συγκεκριμένα θα γίνει ανακατασκευή οδοστρωσίας και 
στη συνέχεια εργασίες κατασκευής υπόβασης, βάσης και 
ασφαλτόστρωσης τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πάχους 5 
cm. Θα κατασκευαστεί επίσης τσιμενταύλακας από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C16/20, για την απορροή των ομβρίων υδάτων (ΕΤΕΠ 05-
02-01-00).  

 
3) Ασφαλτόστρωση οδού στο Δάσκιο προς καζάνι Παγούρα Θύμιου 

(μεταξύ των οικ. 219, 224, 223, 226 και 220, 229, 228, 227 όπως 
απεικονίζονται στην αποτύπωση του συνοικισμού του έτους 2000). 
Συγκεκριμένα θα γίνει ανακατασκευή οδοστρωσίας και στη συνέχεια 
εργασίες κατασκευής υπόβασης, βάσης και ασφαλτόστρωσης τύπου 
ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και 
την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πάχους 5 cm.  



 
4) Τσιμεντόστρωση οδού στο Δάσκιο προς Σόλων Γκουτζελίκα και 

Κουτσογιαννόπουλου Γεώργιου (μεταξύ των οικ. 2, 4, 5, 6, 7, και 
31,34, 35 όπως απεικονίζονται στην αποτύπωση του συνοικισμού του 
έτους 2000). Συγκεκριμένα θα γίνει ανακατασκευή οδοστρωσίας και 
στη συνέχεια εργασίες κατασκευής υπόβασης, βάσης και 
τσιμεντόστρωσης, σύμφωνα με την (ΕΤΕΠ 05-02-01-00). 
  

5) Ασφαλτόστρωση εντός οικισμού στη Χαράδρα (μεταξύ των Ο.Τ. 2 και 
3). Συγκεκριμένα θα γίνει ανακατασκευή οδοστρωσίας και στη συνέχεια 
εργασίες κατασκευής υπόβασης, βάσης και ασφαλτόστρωσης τύπου 
ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και 
την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πάχους 5 cm.  
 

6) Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στα Φυτειώτικα Πατρίδας που 
διέρχεται από τα αγροτεμάχια 274-275-276-278-286 και 247-248-277 
όπως απεικονίζονται στην αποτύπωση του αγροκτήματος του έτους 
1960. Θα γίνουν εργασίες κατασκευής υπόβασης, βάσης και 
ασφαλτόστρωσης τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πάχους 5 
cm. 
 

7) Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στα Φυτειώτικα Πατρίδας εντός 
του υπ΄αριθμ 253 αγροτεμαχίου όπως απεικονίζεται στην αποτύπωση 
του αγροκτήματος του έτους 1960. Θα γίνουν εργασίες κατασκευής 
υπόβασης, βάσης και ασφαλτόστρωσης τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-
11-04 πάχους 5 cm. 
 

8) Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Πατρίδα μεταξύ των 
αγροτεμαχίων701, 702, 703, 706, 707, και 717, 726, 718, 719, 720 της 
οριστικής διανομής 1932 του αγροκτήματος Πατρίδας. Θα γίνουν 
εργασίες κατασκευής υπόβασης, βάσης και ασφαλτόστρωσης τύπου 
ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και 
την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πάχους 5 cm. 
 
 

9) Ασφαλτόστρωση οδού εντός του οικισμού Κουστοχωρίου μεταξύ των 
Ο.Τ. 11, 19 και 12, καθώς και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού επί του 
Ο.Τ. 1 της διανομής του 1976 του Συνοικισμού Κουστοχωρίου. Θα 
γίνουν εργασίες κατασκευής υπόβασης, βάσης και ασφαλτόστρωσης 
τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πάχους 5 cm. 
 

10)  Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού εντός του οικισμού Φυτειάς από τη 
θέση με συντεταγμένες (Χ=340341,94 και Ψ=4491734,85) έως 
(Χ=340381,32 και Ψ=4491760,28) και τμήματος οδού εντός ζώνης 
(500,00 μ) από το όριο του οικισμού από τη θέση με (Χ=340381,32 και 
Ψ=1191760,28 έως τη θέση Χ=340514,19 και Ψ=4491693,01). Θα 
γίνουν εργασίες κατασκευής υπόβασης, βάσης και ασφαλτόστρωσης 



τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πάχους 5 cm. 
 

11)  Ασφαλτόστρωση οδού εντός του οικισμού Τριλόφου μεταξύ των   Ο.Τ. 
1, 17, 18 και 2,3 της διανομής του 1979 του Συνοικισμού Τριλόφου. Θα 
γίνουν εργασίες κατασκευής υπόβασης, βάσης και ασφαλτόστρωσης 
τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πάχους 5 cm. 
 

Σε περίπτωση που μετά τη ολοκλήρωση της κατασκευής των ανωτέρω 
τμημάτων δεν απορροφηθεί το ποσόν των απροβλέπτων ή των πιθανόν επί 
έλασσον δαπανών αυτά μπορούν να διατεθούν για την κατασκευή τμημάτων 
του οδικού δικτύου  που χρίζουν παρέμβασης, αλλά δεν αναγράφονται 
παραπάνω και θα κριθεί από την προϊσταμένη αρχή η αναγκαιότητα 
παρέμβασης.  

 
Για τις παραπάνω εργασίες όπου απαιτείται, οφείλει ο ανάδοχος να 

εκδώσει τις απαραίτητες άδειες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη 
διακοπή της κυκλοφορίας. 
 

Ο προϋπολογισμός του έργου με Γ.Ε. + Ο.Ε. αλλά και  με τον Φ.Π.Α. 
ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 €  μέσα στο οποίο περιέχονται  
31.465,22 €   για απρόβλεπτες δαπάνες, 500,00 € για απολογιστικές δαπάνες 
και 112,14 € για αναθεωρήσεις. 

 
Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση 300.000,00 €   στον Κ. Α. 

30/7323.008   του προϋπολογισμού του Δήμου του τρέχοντος έτους που 
προέρχεται από ΣΑΤΑ. 
 
 

Το έργο θα εκτελεσθεί με επίβλεψη του Τ. Τ. Δ. Β., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
 
 

ΒΕΡΟΙΑ 22-11-2018 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Σ.Ε. 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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