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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ο Δήμος Μετεώρων θα προβεί σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά 

φαινόμενα που συνέβησαν  στο διάστημα από 18 έως 19 Σεπτεμβρίου  2020  σε οικισμούς και υποδομές των  Δημ. 

Ενοτήτων Καστανιάς και Ασπροποτάμου.   

Οι Τ.Κ. Αμαράντου , Καλομοίρας , Καστανιάς , Ματονερίου , και η Τ.Κ. Καλλιρόης είναι οι περιοχές όπου  

απαιτείται άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν.    

 

Ειδικότερα ανά Τοπική Κοινότητα θα γίνουν: 

 

Στην Τ. Κ. Αμαράντου: 

Αποκατάσταση του οδικού δικτύου του οικισμού σε δημοτική οδό η οποία έχει υποστεί ζημιές (ολίσθηση – 

κατέρρευση) από τη θέση χ:270607 , ψ:4397423 έως τη θέση χ:276240 , ψ:4397414 μήκους 250 μ.  

 

Στην Τ.Κ. Καστανιάς: 

Αποκατάσταση της οδού στη θέση «στίνος» χ:274876 , ψ:4398512 με την κατασκευή τοίχων από συρματοκιβώτια 

και σωληνωτού οχετού για την απορροή των υδάτων.     

Αποκατάσταση στην πλατεία επί της Επαρχ. Οδού του πέτρινου τοίχου αντιστήριξης που γειτνιάζει με την 

ιδιοκτησία Μπαμπούκα. Θα γίνει καθαίρεση τοίχου , τοποθέτηση σωλήνων αποστράγγισης , κατασκευή 

στραγγιστηρίων και επανακατασκευή του τοίχου. Θέση χ:275397 , ψ:4398457.   

Στην κτηματική περιφέρεια και συγκεκριμένα στη θέση χ:282091 , ψ:4399900 θα γίνει αποκατάσταση της 

ιρλανδικής διάβασης όπως επίσης αποκατάσταση  του σωληνωτού οχετού στη θέση χ:282062 , ψ:4399931. 

 

Στην Τ.Κ. Καλομοίρας: 

Θα γίνει αποκατάσταση του οδικού δικτύου σε δημοτική οδό στη θέση «Πλόπο» χ:277933 , ψ:4402593 καθώς και 

υποδομές αποχέτευσης ομβρίων (χυτοσιδηρές σχάρες).  

 

Στην Τ.Κ. Ματονερίου: 

Θα γίνει αποκατάσταση του οδικού δικτύου σε δημοτική οδό στη θέση χ:274357 , ψ:4404100 και κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης ανάντι για την προστασία των πρανών όπου παρουσιάζονται ολισθήσεις εδαφών. 
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Στην Τ.Κ. Καλλιρόης: 

Θα γίνει αποκατάσταση της πλακοστρωμένης οδού με εργασίες αντιστήριξης διαμόρφωσης του οδοστρώματος και 

επαναφορά στην αρχική του κατάσταση (τσιμεντόστρωση – πλακόστρωση) 

Το  συνολικό κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται σε 268.853,74€ όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 

προϋπολογισμό του έργου.    

       Συντάχθηκε  
 

       Ο Προϊστάμενος  

Τμήματος Τεχν .Εργων & 

Μελετών 

Ο Δ/ντης Τ.Υ.,  

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

  

 

    Χρίστος Τσόγιας 

Πολιτικός Μηχανικός 

Νικόλαος Λύχος 

Πολιτικός Μηχανικός 

Κων/νος Τόλης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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