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Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ππ’αξηζκ. 25/2018 κειέηεο, ιφγσ 

ησλ αιιαγψλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ Ννκνζεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ (N. 4412/2016 (ΦΔΚ 

147/08.08.2016 ηεχρνο Α), ζηηο δηαθεξχμεηο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζεο  έξγσλ 

θ.ι.π.) θαη  ηελ ελαξκφλεζε ηεο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε Οδνπνηίαο εληφο Οηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ 

Ακθίπνιεο», ζπλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 390.000,00 € κε Φ.Π.Α 24% πξνβιέπεηαη ε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο, κε ηελ αζθαιηφζηξσζε ηκεκάησλ δεκνηηθψλ νδψλ 

εληφο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Νέαο Μπάθξαο, Νέαο Μεζνιαθθηάο, Νέσλ Κεξδπιίσλ θαη 

Παιαηνθψκεο, πνπ ζηελ παξνχζα θάζε είλαη είηε ρσκαηφδξνκνη είηε παξνπζηάδνπλ πνιχ 

κεγάιεο θζνξέο, ιφγσ ειιηπνχο απνθαηάζηαζεο απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο 

(αληηθαηάζηαζεο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη θαηαζθεπήο απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ) θαζψο θαη 

ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ.  

Οη εξγαζίεο νη νπνίεο πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη ε 

αληηκεηψπηζή ηνπο ραξαθηεξίδεηαη αλαγθαία φζν θαη επείγνπζα θαζψο ηα ηκήκαηα ησλ 

δεκνηηθψλ νδψλ πνπ πξνβιέπνληαη κε ηελ παξνχζα κειέηε λα απνθαηαζηαζνχλ, ζα 

βειηηψζνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηέο. εκαληηθφ ηκήκα ηνπ παξφληνο έξγνπ απνηεινχλ νη εξγαζίεο 

βειηίσζεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα ηεο Νέαο Μεζνιαθθηάο πνπ ζα 

βειηηψζνπλ ηελ πξφζβαζε πξνο ην κλεκείν ηνπ ιφθνπ Καζηά δηεπθνιχλνληαο ηφζν ηελ 

αξραηνινγηθή ππεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο αλαζηχισζεο θαη αλάδεημε ηνπ 

κλεκείνπ, φπσο έρνπλ αλαθνηλσζεί, φζν θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ επηζθεπηψλ κε ην πέξαο 

απηψλ.  

Όιεο νη αλαθεξφκελεο εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ θαη ζα επηκεηξεζνχλ ζχκθσλα κε ην 

ηηκνιφγην ηεο κειέηεο κε ηηο εγθεθξηκέλεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) (ΦΔΚ 

2221Β/30-7-2012) θαη δελ ζα επηθέροσλ θακία κεηαβοιή ηωλ ορηδοληηογραθηθώλ 

ταραθηερηζηηθώλ ηωλ δεκοηηθώλ οδώλ. 

    

Αλαιπηηθά νη δεκνηηθνί δξφκνη νη νπνίνη ζα αζθαιηνζηξσζνχλ ζχκθσλα κε ηελ 

ππφδεημε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, θαη νη εξγαζίεο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη λα εθηειεζηνχλ 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

 

 

 

ΔΔΡΡΓΓΟΟ  ::  ««  ΒΒΔΔΛΛΣΣΙΙΩΩΗΗ  ΟΟΓΓΟΟΠΠΟΟΙΙΙΙΑΑ      

                                  ΔΔΝΝΣΣΟΟ  ΟΟΙΙΚΚΙΙΜΜΩΩΝΝ  ΣΣΟΟΤΤ    

                                  ΓΓΗΗΜΜΟΟΤΤ  ΑΑΜΜΦΦΙΙΠΠΟΟΛΛΗΗ»»  



1. Σοπηθή θοηλόηεηα Νέας Μεζοιαθθηάς 

 

ηε Σνπηθή Κνηλφηεηα Νέαο Μεζνιαθθηάο κε ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη λα 

βειηησζνχλ ηκήκαηα νδψλ πνπ βξίζθνληαη θεληξηθά ηνπ νηθηζκνχ ζπλνιηθήο έθηαζεο 5.659 

η.κ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 1: 

 

 
                                                    Δηθόλα 1-Tοπηθή Κοηλόηεηα Μεζοιαθθηάς –Σκήκαηα α,β,γ,δ,ε 

 

 

Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ ηεο Σ.Κ. 

Νέαο Μεζνιαθθηάο είλαη:  

 

 Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε,  

 αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 

αλσκαιηψλ θαη 

 ηάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Σοπηθή θοηλόηεηα Νέας Μπάθρας 

Σα ηκήκαηα ησλ δεκνηηθψλ νδψλ γηα ηελ Σ.Κ. Νέαο Μπάθξαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

κειέηε είλαη: 

 Σκήκα α- Αζθαιηφζηξσζε δεκνηηθήο νδνχ κήθνπο 280,00 κ.κ. κε  πιάηνο  6,00 κ.κ., 

φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2:  

 
Δηθόλα 2-Σοπηθή Κοηλόηεηα Νέας Μπάθρας- Σκήκα α 

 Σκήκα β- Αζθαιηφζηξσζε δεκνηηθήο νδνχ κήθνπο 250,00 κ.κ. κε  πιάηνο  6,00 κ.κ, 

φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3: 

 
Δηθόλα 3-Σοπηθή Κοηλόηεηα Νέας Μπάθρας- Σκήκα β 



 Σκήκα γ- Αζθαιηφζηξσζε δεκνηηθήο νδνχ κήθνπο 190,00 κ.κ. κε  πιάηνο  6,00 κ.κ, 

φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4: 

 

 
Δηθόλα 4- Σοπηθή Κοηλόηεηα Νέας Μπάθρας- Σκήκα γ 

Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ ηεο Σ.Κ. 

Νέαο Μπάθξαο είλαη:  

 

 Γεληθέο εθζθαθέο,  

 δάλεηα ρψκαηα,  

 θαηαζθεπή επηρψκαηνο,  

 βάζε νδνζηξσζίαο  πάρνπο 0,10 m,  

 αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε θαη  

 ηάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m.  

 

 

εκείωζε:  χκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ. νηθ.4834/25-01-2013 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.ΠΔΡ/ΝΣΟ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ κε ζέκα: «Γηαρείξηζε πεξίζζεηαο πιηθψλ 

εθζθαθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δεκφζηα έξγα-Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ απαηηήζεσλ ηεο ΚΤΑ 

36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312 Β)», δελ απνξξέεη ππνρξέσζε δηαρείξηζεο ηεο πεξίζζεηαο 

ησλ εθζθαθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δεκφζηα έξγα κέζσ εγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Σοπηθή θοηλόηεηα Νέωλ Κερδσιιίωλ 

 

Σα ηκήκαηα ησλ νδψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε γηα ηελ Σ.Κ. Νέσλ Κεξδπιίσλ , φπσο 

θαίλνληαη θαη ζηελ Δηθφλα 5, είλαη: 

 

 Σκήκα α- Αζθαιηφζηξσζε δεκνηηθήο νδνχ κήθνπο 395,00 κ.κ. κε πιάηνο 5,80 κ.κ. 

 Σκήκα β- Αζθαιηφζηξσζε δεκνηηθήο νδνχ  κήθνπο 178,00 κ.κ. κε πιάηνο 5,80 κ.κ. 

 

 
Δηθόλα 5-Σοπηθή Κοηλόηεηα Νέωλ Κερδσιίωλ Σκήκαηα οδώλ α & β 

Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ ηεο Σ.Κ. 

Νέσλ Κεξδπιίσλ είλαη:  

 

 Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε,  

 αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 

αλσκαιηψλ θαη  

 ηάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Σοπηθή θοηλόηεηα Παιαηοθώκες  

 

Σα ηκήκαηα ησλ δεκνηηθψλ νδψλ γηα ηελ Σ.Κ. Παιαηνθψκεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε 

είλαη: 

 Σκήκα α- Αζθαιηφζηξσζε δεκνηηθήο νδνχ  κήθνπο 200,00 κ.κ. κε πιάηνο 5,90 κ.κ., 

φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 6: 

 
Δηθόλα 6- Σοπηθή Κοηλόηεηα Παιαηοθώκες Σκήκα α 

 Σκήκα β- Αζθαιηφζηξσζε δεκνηηθήο νδνχ  κήθνπο 600,00 κ.κ. κε πιάηνο 5,80 κ.κ. 

φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 7: 

 

 
Δηθόλα 7-Σοπηθή Κοηλόηεηα Παιαηοθώκες Σκήκα β 

Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ ηεο Σ.Κ. 

Παιαηνθψκεο είλαη:  

 Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε,  

 αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 

αλσκαιηψλ θαη 

  ηάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m. 



 Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ε πξνζαξκνγή ηεο ζηάζκεο ησλ ππαξρφλησλ θξεαηίσλ  επί ηνπ 

λένπ νδνζηξψκαηνο, φπνπ ππάξρνπλ θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν ζην ζχλνιν 

ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ.   

 

 Σν έξγν κε ηελ παξνχζα  δαπάλε ζεσξείηαη νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ θαη ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην «Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020»,  

ζην Μέηξν 19: «Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (CLLD)-LEADER» 

ΠΑΑ 2014-2020, 

Τπνκέηξν 19.2: «ηήξημε πινπνίεζεο δξάζεσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε 

πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ (CLLD)/LEADER», 

Γξάζε 19.2.4: «Βαζηθέο ππεξεζίεο & αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο  πεξηνρέο», 

Γξάζε 19.2.4.1: «ηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (ελδεηθηηθά: χδξεπζε, απνρέηεπζε, 

νδνπνηία εληφο νηθηζκνχ), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε 

ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα». 

 Η εθηέιεζε ηνπ ζα γίλεη  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  N. 4412/2016 (ΦΔΚ 

147/08.08.2016 ηεχρνο Α): Γεκφζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).  

 

      

Πξψηε  17/03/2020 

Η πληάμαζα 

 

 

 

Γξακκαηηθνπνχινπ Μαξία 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ. 

Διέγρζεθε                                                                      

Πξψηε 17/03/2020 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ 

Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

 

 

Μεξηδάλνο Υξήζηνο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 

 

Θεσξήζεθε 

Πξψηε 17/03/2020 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο 

Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

 

 

Ιαζσλίδεο Υαξάιακπνο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 
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