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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παρούσα έκθεση αφορά το έργο «Οδοποιία ΔΕ Μολάων». Στόχος της παρούσας 

επέμβασης είναι η επισκευή οδών σε όλες τις κοινότητες της ΔΕ Μολάων.  

Οι επεμβάσεις  που θα πραγματοποιηθούν με την παρούσα μελέτη αφορούν κυρίως 

εργασίες τσιμεντοστρώσεων  και ασφαλτοστρώσεων και όπου κρίνεται απαραίτητο θα  γίνουν 

τεχνικές εργασίες που είναι απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και καλή λειτουργιά όπως τοιχία 

αντιστήριξης, διευθέτηση ομβρίων, κατασκευή πεζοδρομίων 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις είναι 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΑΩΝ 

 Ασφαλτόστρωση οδού Νικολάου Δημάκου από εκκλησία Αγίου Γεωργίου προς Πάκια 

μήκους περίπου 550μ 

 Ασφαλτόστρωση οδού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μήκους περίπου 220μ. 

 Ασφαλτόστρωση και κατασκευή πεζοδρομίου έμπροσθεν 2
ου

 Νηπιαγωγείου Μολάων 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΚΙΩΝ 

 Τσιμεντόστρωση οδού πλησίον ιδιοκτησιών Τσαντρίζου και Καρούνη Ιωάννη μήκους 

περίπου 53μ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΕΑΣ 

 Τσιμεντόστρωση δρόμου πλησίον οικίας Νικολάου Πετράκη & Κων/νου Σαργκάνη 

επιφάνειας 300τμ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 Τσιμεντόστρωση από οικία Μπατσάκη Γ. έως Λάγγη Ε μήκους περίπου 24μ 

 Τσιμεντόστρωση από οικία Κασανδρινού Α. έως Άγιο Γρηγόριο μήκους περίπου 40μ 

 Ασφαλτόστρωση δρόμου από τη θέση «Πηγάδια» προς ιδιοκτησία Παναρίτη μήκους 

περίπου 600μ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΠΙΩΝ 

 Διαπλάτυνση - Τσιμεντόστρωση  δρόμου εντός οικισμού προς οικία Κων/νου Παναρίτη 

και προς οικία Μανούσου Στυλιανού συνολικού μήκους 108μ 

 Τσιμεντόστρωση δρόμου προς ιδιοκτησία Παρασκευής Τζώρτζη μήκους περίπου 66μ 

 Τσιμεντόστρωση πλευρικού αύλακα στον δρόμο προς Κουπιά μήκους περίπου 171μ 



 Ασφαλτόστρωση στην είσοδο προς Κουπιά μήκους περίπου 80μ 

 Ασφαλτόστρωση δρόμου στην έξοδο της Κοινότητας Κουπίων προς Ρειχιά περίπου 

325μ 

 Τσιμεντόστρωση δρόμου πλησίον οικίας οικίας κληρονόμων Χρήστου Τζώρτζη περίπου 

25μ 

 Διαμορφώσεις   - πλακοστρώσεις στην είσοδο του νεκροταφείου 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΑΣ 

Διαπλάτυνση – τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή Κάβος  μήκους περίπου 130μ 

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 Το έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές μέρες και 

χρηματοδοτείτε από ΣΑΤΑ και έσοδα από ανεμογενήτριες . 

 

Δ. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης θα επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 

 

Ε. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

 Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 κλπ και των συναφών Υπουργικών 

Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτά ισχύουν. 

 Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον 

επιβλέποντα μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την μελέτη. 

 

 

 

 

 

Μολάοι  16/04/2020 Μολάοι, 16 /04 /2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

                          Σοφία Πατσά 
                    Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ                                             
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