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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται: 

1. εργασίες εκσκαφών, οδοστρωσίας, σκυροδέτησης, ασφαλτόστρωσης, ύδρευσης και 

αποχέτευσης, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, στην περιοχή Αμπελοκήπων 

α. στην οδό Μεθώνης (Ο.Τ. 655, 1052),  

β. στην οδό Λακωνίας (Ο.Τ. 654,655)  

γ. στην οδό Βυζαντίου (Ο.Τ. 618γ, 1064) 

δ. στην οδό Δημητρίου (Ο.Τ. 1046, 1051)   

2. εργασίες εκσκαφών, οδοστρωσίας, σκυροδέτησης, πλακοστρώσεων, 

ασφαλτόστρωσης, στην οδό Προμηθέως (Ο.Τ. 118, 119),  

3. εργασίες εκσκαφών, οδοστρωσίας, σκυροδέτησης, πλακοστρώσεων, 

ασφαλτόστρωσης, ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού 

α. στην οδό Φιλίππου (Ο.Τ. 445, 447, 478) 

β. στην οδό Βάρναλη (Ο.Τ. 807) 

γ. στην Ανώνυμο 14 (δυτικά του Ο.Τ. 807) 

4. εργασίες εκσκαφών, οδοστρωσίας, σκυροδέτησης, πλακοστρώσεων, 

ηλεκτροφωτισμού, στην οδό Σεφέρη (Ο.Τ. 807) 

5.    εργασίες εκσκαφών, οδοστρωσίας, σκυροδέτησης, πλακοστρώσεων, στο 

πεζοδρόμιο νότια του Ο.Τ. 807 

6.    εργασίες εκσκαφών, οδοστρωσίας, σκυροδέτησης, ασφαλτόστρωσης, στην οδό 

Μπακογιάννη, (Ο.Τ. 919α) 

7. εργασίες ασφαλτόστρωσης, στην οδό Νικομηδείας (Ο.Τ. 491, 492α) 

8. εργασίες εκσκαφών, οδοστρωσίας, σκυροδέτησης στην οδό δυτικά του 13ου Δημοτικού 

Σχολείου (εργατικές κατοικίες Αρκαδικού)  

9. εργασίες εκσκαφών, σκυροδέτησης, πλακοστρώσεων 

 α. στην οδό Χελμού (Ο.Τ. 824, 825, 826) 

 β. εντός του αθλητικού κέντρου «Κραχτίδη» 



10. εργασίες συντήρησης αγροτικών οδών  

 α. στο αγρόκτημα Δράμα-Αμπελόκηποι 

 β. στο αγρόκτημα Νέας Κρώμνης 

11. εργασίες ηλεκτροφωτισμού (αντικατάσταση φωτιστικών) στην οδό Βενιζέλου 

12. εργασίες διαμόρφωσης νησίδας (εκσκαφών, σκυροδέτησης, πλακοστρώσεων), 

τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού  

 α. στη διασταύρωση των οδών Ι. Δραγούμη και Βεργίνας 

            β. στη διασταύρωση των οδών Βεργίνας και Σκρά 

13. εργασίες εκσκαφών, οδοστρωσίας, σκυροδέτησης, ασφαλτόστρωσης, στην οδό 

Αράχθου (Ο.Τ. 898) και στην οδό Σπερχειού (Ο.Τ. 906) 

 Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης αστικού  εξοπλισμού 

(οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, κάδοι απορριμμάτων κλπ) σε διάφορες οδούς της 

πόλης. 

Ο χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών  θα είναι 16 μήνες. 

Το συνολικό κόστος του έργου βάσει του προϋπολογισμού του ανέρχεται στο ποσό 

999.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)  και θα αντιμετωπισθεί από  πιστώσεις ΣΑΤΑ  με 

υπάρχουσα απορρόφηση πίστωσης εντός του  2017, 490.000,00 ευρώ. 

(Κ.Α. 30.7323.03)  CPV:45233120-6,  CPV:34928520-9 

 
 
 
           

     
                                  Δράμα Μάρτιος 2017 
 
                                        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
                                          Οι μελετητές 

 
                                                     

 

Παπαδοπούλου Ελευθερία 
Πολιτικός  Μηχανικός 

 

Αδαμαντίδης Γεώργιος 
Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ 

 

  

  

Παπάζογλου Ιωάννης 
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

 

Σπανίδης Βασίλειος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 

 

  

 


