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ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ’’ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:282.200,00 €  

 Α.Μ :55/2020 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» προϋπολογισμού 282.200,00 ευρώ προβλέπεται η εκτέλεση των κάτωθι 

εργασιών: 
Καθαρισμός τάφρων, εκσκαφές, κατασκευές από σκυρόδεμα, προσαρμογή στάθμης υφιστάμενων φρεατίων, 

τεχνικό απορροής, χωματουργικά, ασφαλτικά, διαγραμμίσεις. 
Οι εργασίες θα γίνουν σε διάφορα τμήματα των οδικών τμημάτων του Δήμου Πρέβεζας , λαμβανομένων υπόψη 

και των αναγκών κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών. Οι ποσότητες των εργασιών έχουν προσαρμοσθεί στα 

πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Θα γίνει ασφαλτόστρωση  χωμάτινων οδών, οι οποίες παρουσιάζουν υψομετρικές εξάρσεις, 

εγκάρσιους και διαμήκεις αύλακες «νεροφαγώματα» και κροκάλες ικανού μεγέθους που προκαλούν  

βλάβες στους τροχούς των οχημάτων τα οποία κυκλοφορούν επί αυτών και δημιουργία σκόνης κατά 

την κίνησή τους με προφανή ενόχληση των κατοικούντων επί των οδών αυτών. 

Βασική αρχή σχεδιασμού αποτελεί η διατήρηση της υφιστάμενης γεωμετρίας της χάραξης, δηλαδή η 

όσο το δυνατόν τήρηση υφιστάμενων χαράξεων και δεσμεύσεων από ιδιοκτησίες με στόχο τον 

περιορισμό του κόστους κατασκευής. Η χάραξη ακολουθεί – ανά περίπτωση - τις υφιστάμενες οδούς 

σε όλο το μήκος τους τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικά, προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο 

ανάγλυφο και βελτιώνοντάς το όπου είναι δυνατόν, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας και 

να περιοριστούν οι απαιτήσεις χωματουργικών εργασιών. 

Αναλυτικότερα οι εργασίες  που πρόκειται να γίνουν αφορούν τις παρακάτω οδούς :  
1) Οδός Ομήρου περιοχή Δροσιάς  2) Οδός σύνδεσης οικισμού Νεοχωρίου με επαρχιακή οδό Αγ.Θωμά 

περιοχή Λιβαδάκι 3) Οδός Τ.Κ Αρχαγγέλου από οικισμό προς κτηνοτροφική μονάδα Χάιδου   4) Οδός  
Τ.Κ Σαμψούντας  προς κτηνοτροφική μονάδα Παπαμάνου 5) Οδός ανώνυμη εντός οικισμού 

Δ.Δ.Νικόπολης 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατόπιν διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού και θα 

εκτελεσθεί με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ,σύμφωνα με την ισχύουσα 

Νομοθεσία Ν.4412/2016 περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

σήμερα 

 
 

 

Πρέβεζα,  15/10/2020 

 
 

Συντάχθηκε 
Ο συντάξας 

 

 

 
 

 
 

 

Θεωρήθηκε 
Ο  Δ/ντής  ΤΥ 

 

      Ηλίας Τσάγκας                                                        Ηρακλής Χατζηγιάννης               

                                             

   Πολιτικός Μηχανικός                                                        Τοπογράφος Μηχανικός 
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