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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 Χασίων και Τυμφαίων.   

Η Δημοτική Ενότητα Χασίων και συγκεκριμένα οι Τ.Κ. Αγναντιάς , Ασπροκκλησιάς , Κακοπλευρίου καθώς επίσης 

και η Δημοτική Ενότητα Τυμφαίων και συγκεκριμένα οι Τ.Κ. Αχελλινάδας , Μαυρελίου, Καλοχωρίου  είναι οι περιοχές 

όπου  απαιτείται άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν.    

 

Στη Δημοτική Ενότητα Χασίων και ειδικότερα ανά Τοπική Κοινότητα θα γίνουν: 

 

Στην Τοπική Κοινότητα Αγναντιάς: 

 Αποκατάσταση του δικτύου αγροτικής οδοποιίας και των υποδομών διάβασης των ρεμάτων (ιρλανδικές 

διαβάσεις) στη θέση χ:284351 , ψ:4416128 , στη θέση χ:284982 , ψ:4416047 και στη θέση χ:285201 , 

ψ:4416192 

 Αποκατάσταση της κοιτόστρωσης και των βάθρων του τεχνικού από σκυρόδεμα και τοίχων από 

συρματοκιβώτια στη θέση χ:284858 , ψ:4414070. 

Στον οικισμό Σταγιάδες: 

 Θα γίνει αποκατάσταση του χώρου που έχει καθιζάνει (όπου και η κοινόχρηστη βρύση) με τσιμεντόστρωση 

και  με διευθέτηση των υδάτων έτσι ώστε να οδηγηθούν σε παρακείμενο αποδέκτη χ:281692 , ψ:4414077. 

Ο χώρος στον οποίο πραγματοποιείται η τσιμεντόστρωση για την αποκατάσταση της καθίζησης, είναι 

δρόμος εντός σχεδίου του οικισμού Σταγιάδων, ο οποίος σύμφωνα με την απόφαση 

ΔΜΕΟ/α/ο/987/11.5.2001 κατατάσσεται στην κατηγορία Δ (οδοί σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές) με 

βασική λειτουργία την πρόσβαση) κατηγορίας V (Τοπική οδός). 

Στην Τ.Κ. Κακοπλευρίου: 

 Θα γίνει διευθέτηση των ομβρίων υδάτων με την κατασκευή δικτύου από σωλήνες φ400 σε δρόμο του 

οικισμού όπου πλημμυρίζει σε μήκος 280 μ επί ασφαλτοστρωμένης οδού στη θέση χ:280225 , ψ:4411500 

σε ήδη κατασκευασμένο αποδέκτη φ1000.  

Στον οικισμό Ξηροκάμπου:  
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 Θα γίνει αποκατάσταση του δικτύου της αγροτικής οδοποιίας και των ιρλανδικών διαβάσεων στη θέση 

«Ιλιάζη» χ:287942 , ψ:4407400 , στη θέση «Δίστρατο» χ:284945 , ψ:4408958 και προς «Αγ. Κων/νο» στη 

θέση χ:283984 , ψ:4408802. 

Στην Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς: 

 Θα γίνει αποκατάσταση του δικτύου της αγροτικής οδοποιίας στη θέση «Μπάκος»  της ιρλανδικής 

διάβασης χ:300330 , ψ:4413705 και του σωληνωτού οχετού φ1000  στη θέση χ:300451 , ψ:4414167 

 

Στη Δημοτική Ενότητα Τυμφαίων  και ειδικότερα ανά Τοπική Κοινότητα θα γίνουν: 

Στον οικισμό Καλοχωρίου: 

 Θα γίνει κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μήκους 15μ και μέσο ύψος 2,5 μ στη θέση χ:307010 , ψ:4401457. 

Ο δρόμος στον οποίο κατασκευάζεται ο τοίχος αντιστήριξης, είναι δρόμος εντός σχεδίου του οικισμού 

Καλοχωρίου, ο οποίος σύμφωνα με την απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/987/11.5.2001 κατατάσσεται στην κατηγορία 

Δ (οδοί σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές) με βασική λειτουργία την πρόσβαση) κατηγορίας V (Τοπική 

οδός). 

 Θα γίνει αποκατάσταση του σωληνωτού οχετού στη θέση χ:306782 , ψ:4401086 και αποκατάσταση των 

δρόμων  στις θέσεις  χ:306675 , ψ:4400843 και  χ:306776 , ψ:4399752 όπως και του τεχνικού στη θέση 

χ:306393 , ψ:4400625. 

Στον οικισμό Αχελινάδας: 

 Θα γίνει κατασκευή τοίχου αντιστήριξης κατάντη της πλατείας του οικισμού μήκους 17μ περ. και ύψους 

κυμαινόμενο από 0,5 έως 2,0μ. στη θέση χ:318161 , ψ:4410454. 

Ο δρόμος στον οποίο κατασκευάζεται ο τοίχος αντιστήριξης, είναι δρόμος εντός σχεδίου του οικισμού 

Αχελινάδας, ο οποίος σύμφωνα με την απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/987/11.5.2001 κατατάσσεται στην κατηγορία 

Δ (οδοί σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές) με βασική λειτουργία την πρόσβαση) κατηγορίας V (Τοπική 

οδός). 

 Θα ληφθεί μέριμνα για τη διευθέτηση των υδάτων που εισέρχονται στο οδόστρωμα στη θέση χ:318070 , 

ψ:4409531 στη γέφυρα «Ιάσωβο». 

Στην Τ.Κ. Μαυρελίου: 

 Θα γίνει αποκατάσταση τοίχου μήκους 13μ  μέσου ύψους 1,5μ σε επαφή με οικία ο οποίος κατέρρευσε στη 

θέση χ:317209 , ψ:4411664 και τοίχου από τσιμεντολίθους μήκους 8 μ και ύψους 0,60μ σε ιδιοκτησία στη 

θέση χ:317237 , ψ:4411752 . 

 Θα γίνει αποκατάσταση της οδού σε μήκος 100 μ περίπου και η αποκατάσταση σωληνωτού οχετού στη 

θέση χ:317112 , ψ:4411412. 

 

Το  συνολικό κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται σε 206.205,03 € 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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