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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Οι εογαρίεπ πξσ θα εκςελερθξύμ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ ποξβλεπόμεμεπ εογαρίεπ ςηπ ξοιρςικήπ 
μελέςηπ με ςίςλξ: «Βελςίχρη Δαρικξύ Οδικξύ Δικςύξσ Δαραουείξσ Δοάμαπ έςξσπ 2020», πξσ έυει 
εγκοιθεί με ςημ αοιθ. ποχς.: 3826/10-4-2020 απόταρη Δ/μρηπ Δαρώμ Δοάμαπ, και ατξοξύμ ςξ 
δαρικό δίκςσξ ρε όλη ςημ πεοιξυή εσθύμηπ ςξσ Δαραουείξσ Δοάμαπ και για ρσμξλικό μήκξπ 866+000 
υιλιξμέςοχμ. ε πεοίπςχρη πξσ εκςελξύμςαι παοάλληλα εογαρίεπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ μελέςηπ από 
άλλη υοημαςξδόςηρη ςηπ σπηοερίαπ μαπ ή από άλλξσπ τξοείπ  
(ςξπικξί Δήμξι κλπ), θα σπάουει ρσμεογαρία και ρσμςξμιρμόπ ςξσ αμαδόυξσ με ςξμ επιβλέπξμςα και 
ςημ Τπηοερία, ποξκειμέμξσ μα μημ εκςελξύμςαι εογαρίεπ ρε ίδιξσπ δαρικξύπ δοόμξσπ ή ςμήμαςα 
ασςώμ.  
 
Οι εογαρίεπ θα εκςελερθξύμ ρύμτχμα με ςιπ παοακάςχ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και επιρημάμρειπ:  
  
1. Η ιρξπέδχρη και η μόοτχρη ςξσ καςαρςοώμαςξπ θα γίμει ρε ξλόκληοξ ςξ στιρςάμεμξ πλάςξπ 
ςξ ξπξίξ για ςξσπ δοόμξσπ Β' Καςηγξοίαπ αμέουεςαι καςά μέρξ όοξ ρε 5 έχπ 6 μέςοα και για δοόμξσπ 
Γ' Καςηγξοίαπ ρε μέρχ πλάςξπ 4 έχπ 5 μέςοα.  
ε ρημεία ςξσ δοόμξσ πξσ σπάουξσμ βοαυώδειπ ενάορειπ, θα απαιςηθεί και η υοήρη επιπλέξμ 
εναοςήμαςξπ, πυ ρτύοα, για ςη διάρπαρή και ςημ διάρςοχρή ςξσπ με ςξμ διαμξοτχςήοα. ε 
πεοιπςώρειπ έλλειφηπ σλικξύ διάρςοχρηπ, ξ αμάδξυξπ σπξυοεξύςαι με ςη υοήρη ειδικξύ μηυαμήμαςξπ 
ρε μεςατξοά σλικξύ για ςημ πληοχρη ςχμ κεμώμ, από θέρειπ πξσ θα σπξδειυθξύμ από ςημ Τπηοερία. 
  
2. Καςά ςημ εκςέλερη ςχμ παοαπάμχ εογαριώμ, δεμ θα εγκαςαλείπξμςαι ποξψόμςα εκρκατήπ ρςιπ 
άκοεπ ςχμ δοόμχμ και θα καςαβάλλεςαι ποξρπάθεια, όπξσ ασςό είμαι ετικςό, μα ιρξπεδώμξμςαι 
ςέςξιξσ είδξσπ αμαυώμαςα πξσ έυξσμ δημιξσογηθεί ρςξ παοελθόμ, διόςι ασςά ατεμόπ πεοιξοίζξσμ ςξ 
χτέλιμξ πλάςξπ ςξσ καςαρςοώμαςξπ και ατεςέοξσ πάμχ ρε ασςά αμαπςύρρεςαι ποξξδεσςικά 
θαμμώδηπ και εμ ρσμευεία νσλώδηπ  βλάρςηρη, πξσ δσρυεοαίμει ακόμη πεοιρρόςεοξ ςη βαςόςηςα και 
εμπξδίζει λόγχ ρκίαρηπ ςξ ρςέγμχμα ςξσ καςαρςοώμαςξπ μεςά από βοξυξπςώρειπ.     
  
3. Ο καθαοιρμόπ ςχμ στιρςάμεμχμ ςάτοχμ θα γίμει ρςα ςμήμαςα ςξσ δικςύξσ όπξσ λόγχ ςχμ 
ποξρυώρεχμ πξσ έυξσμ σπξρςεί, ςα οέξμςα ύδαςα κσλξύμ μέρα ρςξ δοόμξ, ασλακώμξσμ ςξ 
ξδόρςοχμα και ςξ διαβοώμξσμ.  
Η εκςέλερη ςχμ εογαριώμ ασςώμ είμαι καθξοιρςική για ςημ απξκαςάρςαρη ςηπ βαςόςηςαπ και ςημ 
ποξρςαρία ςξσ καςαρςοώμαςξπ , ιδίχπ ρςιπ πεοιξυέπ με αογιλξπηλώδη ρύρςαρη εδάτξσπ.   
  
4. Η άορη ςχμ καςαπςώρεχμ ή επιυώρεχμ θα γίμει ρςα ςμήμαςα ςξσ δαρικξύ ξδικξύ δικςύξσ πξσ 
παοξσριάζξσμ έμςξμξ ποόβλημα ποξρπελαριμόςηςαπ από καςαπςώρειπ ποαμώμ ή λίθχμ και 
καςξλιρθήρειπ σπεοκείμεμχμ ραθοώμ ή υαλαοώμ εδατώμ, ξι ξπξίεπ ρσμήθχπ δημιξσογξύμςαι από 
παοαςεςαμέμεπ έμςξμηπ οαγδαιόςηςαπ καςαιγίδεπ (ρσμήθχπ εαοιμέπ ή θεοιμέπ) καθώπ και ρε πξλλά 
ςμήμαςα  ακόμη ςχμ δαρικώμ δοόμχμ πξσ δεμ έυξσμ ρσμςηοηθεί επί ρειοά πξλλώμ εςώμ λόγχ 
αμεπαοκξύπ υοημαςξδόςηρηπ. ςα ςμήμαςα ασςά παοαςηοείςαι ρσρρώοεσρη ποαμώμ με                   



αμάπςσνη θαμμώδξσπ και ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςώρειπ και δεμςοώδξσπ τσρικήπ βλάρςηρηπ ρςα ποαμή 
και ςξ καςάρςοχμά ςξσπ, με ρσμέπεια ρςα ςμήμαςα ασςά ποξκειμέμξσ μα γίμξσμ βαςά, θα ποέπει μα 
εκςελερςξύμ ςέςξιξσ είδξσπ εογαρίεπ.  
 
5. Καθαοιρμόπ ξυεςώμ ύφξσπ ή αμξίγμαςξπ μέυοι και 3,00 mm και ςχμ ςσυόμ σπαουόμςχμ τοεαςίχμ 
και απξμάκοσμρη ςχμ πάρηπ τύρεχπ ποξρυώρεχμ, με μηυαμικά η και υειοχμακςικά επίρηπ θα γίμει 
όπξσ απαιςείςαι. 
 
Από ςξ ρσμξλικό μήκξπ ςχμ δοόμχμ πξσ ποξςείμεςαι για ρσμςήοηρη, εμδέυεςαι επί μέοξσπ ςμήμαςα 
μα βοίρκξμςαι ρε καλή καςάρςαρη και μα μημ υοειαρςεί μα ρσμςηοηθξύμ, ιδίχπ εάμ ξι καιοικέπ 
ρσμθήκεπ πξσ θα επικοαςήρξσμ ςημ ςοέυξσρα εαοιμή και θεοιμή πεοίξδξ δεμ επιτέοξσμ ρημαμςικέπ 
ζημιέπ ρςξ ξδόρςοχμα ή ςιπ ςάτοξσπ, ειδικά ρςα ςμήμαςα ςξσ δικςύξσ πξσ εκςελέρςηκαμ εογαρίεπ 
ξδξρςοχρίαπ ςξ ποξηγξύμεμξ έςξπ. Η επιμέςοηρη ςχμ εογαριώμ ρε όςι ατξοά ςξ  μήκξπ  κάθε 
ςμήμαςξπ μπξοεί μα γίμει και με ςη βξήθεια τξοηςώμ ρσρκεσώμ και ςξσ μέρξσ πλάςξσπ με ςη υοήρη 
μεςοξςαιμίαπ αμά ρσγκεκοιμέμεπ απξρςάρειπ αμάλξγα με ςξ ξλικό μήκξπ ςχμ ςμημάςχμ, έςρι ώρςε ςα 
απξςελέρμαςα ςχμ μεςοήρεχμ μα αμςαπξκοίμξμςαι καςά μέγιρςξ δσμαςό βαθμό ρςιπ ποαγμαςικέπ 
εκςελερμέμεπ πξρόςηςεπ. 
 

ENΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ 

      

Α/Α Είδοσ εργαςίασ 
Είδοσ 

μονάδασ 
Μονάδεσ  
εργαςίασ 

Σιμή 
μονάδασ 

Δαπάνη 

ευρώ 

 Νζο 
Άρθρο 1 

Ιςοπζδωςη καταςτρώματοσ 
(εργαςία διαμορφωτήρα) m2 516.227 0,032 16.519,26 

Άρθρο 2     
Α-14 

Καθαριςμόσ και μόρφωςη τάφρου 
τριγωνικήσ διατομήσ ή ερείςματοσ 
ςε κάθε είδουσ εδάφουσ mm 19.000 0,650 12.350,00 

Άρθρο 3     
Α-15 

Καθαριςμόσ οχετών ανοίγματοσ 
μζχρι και 3,00μ.  mm 180 11,50 2.070,00 

Άρθρο 4 Α-
16 

Άρςη καταπτώςεων για κάθε είδουσ 
εδάφουσ  m3 1.099 1,20 1.318,80 

   
  

 

  
  

  

   

φνολο Α 32.258,06 

   

ΦΠΑ 24% 7.741,94 

   
φνολο  40.000,00 

     

   
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 40.000,00 

 
Η πεοιξυή εσθύμηπ ςξσ Δαραουείξσ  Δοάμαπ έυει έμςξμξ αμάγλστξ ρςξμ ξοειμό όγκξ, μεγάλξ πλήθξπ 
και έκςαρη δαρικξύ ξδικξύ δικςύξσ και απαιςείςαι εναρτάλιρη ποόρβαρηπ  ρε καίοια ρημεία. 
Tξ δαρικό δίκςσξ λόγχ ςχμ βοξυξπςώρεχμ και ςχμ υιξμξπςώρεχμ παοξσριάζει ρημαμςικέπ τθξοέπ ξι 
ξπξίεπ απαιςξύμ άμερη απξκαςάρςαρη. 



Όλεπ ξι εογαρίεπ θα εκςελερςξύμ έμςευμα και με επιμέλεια ρε ρσμεογαρία με ςημ Τπηοερία μαπ. Οι 
παοεμβάρειπ ατξοξύμ στιρςάμεμξσπ δαρικξύπ δοόμξσπ ρςημ πεοιξυή Δημξρίχμ Δαρικώμ 
σμπλεγμάςχμ  
Δσςικξύ Νέρςξσ , ΒΑΝ Δοάμαπ,  Πεοιβλέπςξσ-Πξλσκάοπξσ, Πςελέαπ –Πλαςαμιάπ –
Πλαςαμόβοσρηπ κλπ. 
Οι  εογαρίεπ  θα εκςελερςξύμ ρύμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςηπ επιβλέπξσραπ αουήπ και θα ιεοαουηθξύμ 
καςά ςημ κοίρη ςηπ , ρε ρσμδσαρμό με ςιπ άμερεπ αμάγκεπ Δαρξποξρςαρίαπ. 
Θα σπάουει άμερη αμςαπόκοιρη από ςξμ αμάδξυξ ρε ξπξιαδήπξςε σπόδεινη ςηπ Τπηοερίαπ μαπ. 

 
                                                                                      ΔΛΔΓΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

   Δοάμα   18/5/2020                             Δοάμα ,   18/5/2020 
                                Δ..Α.Δ.Μ.-ΘΡ. 

      Η σμςάκςοια                    Η Αμαπληοώςοια  Δαράουηπ  
                                  Δοάμαπ 

   

Γεωργία Αρναούτογλου 
Δασολόγος με Α΄βαθμό 

                             Σοφία Θεοδωρίδου 
                        Δασολόγος με Α΄βαθμό 

                                                       ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ  
               με ςημ αοιθμ. 5025/18-5-2020  απόταρη Δ/μρηπ Δαρώμ Δοάμαπ 
 
                                                      Δ.Σ.Α.Δ. Μ.-ΘΡ. 
                                                       Η Διευθύντρια   
    
 
 
 
                                                Δλισάβετ Κωνσταντινίδου 
                                                 Δασολόγος με Α΄ Βαθμό 


