
            
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  17.03.2019  :  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  –  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  –

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΑΙ  ΘΩΡΑΚΙΣΗ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  ΚΑΛΑΜΟΥ,  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  ΚΑΙ
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 13-15/08/2017

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του
Δημάρχου Ωρωπού κ.Θωμά Ρούσση και του αναδόχου εργολάβου,  για το
έργο της οδοποιίας των Ενοτήτων Καλάμου-Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου
του Δήμου Ωρωπού οι  οποίες επλήγησαν από την πυρκαγιά της 13ης-15ης

Αυγούστου 2017.

Η μελέτη είναι προϋπολογισμού 2.270.000,00€, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ  24%,  συντάχθηκε  κατόπιν  της  υπ’  αριθμ.  7/05-06-2018  Εντολής
Σύνταξης  Μελέτης  του  Δημάρχου  και  αφορά  την  αποκατάσταση  –
ανακατασκευή  –  αναβάθμιση  και  θωράκιση  οδοποιίας  των  ανωτέρω
Ενοτήτων,  η  οποία   χρηματοδοτήθηκε  από  το  Υπουργείο  Υποδομών  και
Μεταφορών.  

Επιπλέον,  κρίθηκε  απαραίτητη  η  αναβάθμιση  και  η  θωράκιση  του
οδικού  δικτύου  των  πληγεισών  περιοχών,  έτσι  ώστε  να  είναι
προετοιμασμένο για την περίπτωση έντονων καιρικών συνθηκών, λόγω του
ιδιαίτερου  ανάγλυφου  των  περιοχών.  Το  όλο  έργο  της  αποκατάστασης,
σκοπό έχει να επαναφέρει το οδικό δίκτυο στο αρχικό του επίπεδο, αλλά και
να  ενισχυθεί,  έτσι  ώστε  να  ικανοποιούνται  οι  απαραίτητες  συνθήκες
ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, να εξασφαλιστεί η ασφαλής
διέλευση  των  οχημάτων,  αλλά  και  η  αποκατάσταση  της  εύρυθμης
λειτουργίας  της  περιοχής,  καθόσον  από αυτήν διέρχεται  πλήθος  μόνιμων
κατοίκων αλλά και  παραθεριστών που διαθέτουν τις  κατοικίες  τους στην
περιοχή.

 
Το έργο αυτό εξασφαλίστηκε κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της

Δημοτικής  Αρχής,  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  Ωρωπού,  και   μετά  από
συνεχείς  επισκέψεις  στο  Υπουργείο  Υποδομών  του  ίδιου  του  Δημάρχου
Ωρωπού κ. Θωμά Ρούσση.

Με συνεχείς παρεμβάσεις, κατάφερε να πείσει την ανώτερη διοίκηση,
για  το  δίκαιο  των  αιτημάτων  των  κατοίκων  της  περιοχής,  μετά  τις
καταστροφικές  πυρκαγιές  που  έπληξαν  τον  Δήμο μας  και  την  προστασία
τους  από  έντονα  καιρικά  φαινόμενα  που  μπορεί  να  σημειωθούν  και  να
επιβαρύνουν επιπρόσθετα τις υποδομές του Δήμου μας. Πιο συγκεκριμένα : 

   
Δ.Ε. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Κατασκευή



1) Δρόμος Αγριελιάς ολικού μήκους 250μ. πλάτος 4,00μ. Σκυροδέτηση
120μ,  ασφαλτική  στρώση  300μ.  Απαιτούνται  εκσκαφές,  στρώσεις  3Α
(υπόβαση-βάση), πλέγμα, μπετόν.

2)  Δρόμος  Δ.  Σολωμού  ολικού  μήκους  300μ.  πλάτος  5,00μ.
Απαιτούνται εκσκαφές,  στρώσεις 3Α (υπόβασης-βάσης) και ασφαλτικά. 

3) Δρόμος Λουϊζας ολικού μήκους 250μ. πλάτος 5,00μ. Απαιτούνται
εκσκαφές,  στρώσεις 3Α (υπόβασης-βάσης) και ασφαλτικά για τα 200μ. του
δρόμου  ενώ  για  τα  άλλα  50,00μ.  θα  γίνουν  εκσκαφές,  στρώσεις  3Α
(υπόβαση-βάση), πλέγμα, μπετόν.

4) Δρόμος Βρύση Σουλναρέζη - Κουλπατζιώτης ολικού μήκους 500μ.
πλάτος 4,50μ. Απαιτούνται εκσκαφές,  στρώσεις 3Α (υπόβασης-βάσης) και
ασφαλτικά για τα 350μ. του δρόμου ενώ για τα άλλα 150,00μ. θα γίνουν
εκσκαφές, στρώσεις 3Α (υπόβαση-βάση), πλέγμα, μπετόν.

5)  Δρόμος  Γ.Ηλία  &  Ρόδων  ολικού  μήκους  900μ.  πλάτος  5,00μ.
Απαιτούνται εκσκαφές,  στρώσεις 3Α (υπόβασης-βάσης) και ασφαλτικά για
τα 850μ. του δρόμου ενώ για τα άλλα 50,00μ. θα γίνουν εκσκαφές, στρώσεις
3Α (υπόβαση-βάση), πλέγμα, μπετόν.

6) Δρόμος Πλατάνου ολικού μήκους 120μ. πλάτος 5,00μ. Απαιτούνται
εκσκαφές,  στρώσεις 3Α (υπόβασης-βάσης) και ασφαλτικά. 

7)  Δρόμος  ΜΑΥΡΙΝΟΡΑ  ολικού  μήκους  420μ.  πλάτος  5,00μ.
Σκυροδέτηση  120μ,  ασφαλτική  στρώση  300μ.  Απαιτούνται  εκσκαφές,
στρώσεις 3Α (υπόβασης-βάσης) ασφαλτικά , μπετόν.

8)  Κάτω Μετόχι  Αγ. Απόστολοι  κατασκευή τάφρου μήκους  περίπου
400,00μ. και ανοίγματος 1,50 ορθογωνική. Απαιτούνται εκσκαφές, πλέγμα
και μπετόν.

9)  Οδός  Πλάτωνος  (Κιούσης)  ολικού  μήκους  150μ.  πλάτος  6,00μ.
Απαιτούνται εκσκαφές,  στρώσεις 3Α (υπόβασης-βάσης) και ασφαλτικά. 

10)  Οδός  Αγ.  Τριάδος  (παλιός  δρόμος)  (ΡΕΜΑΝΤΑΣ) ολικού μήκους
300μ. πλάτος 4,50μ. Απαιτούνται εκσκαφές μέσου Η= 0,30μ,  στρώσεις 3Α
(υπόβασης-βάσης) και ασφαλτικά καθώς και εγκιβωτισμός της οδού από τη
μία μεριά.

11)  Δρόμος  νήσου  Σερίφου  (πίσω  από  το  κέντρο  υγείας)   ολικού
μήκους  130μ.  πλάτος  6,00μ.  Απαιτούνται  εκσκαφές,   στρώσεις  3Α
(υπόβασης-βάσης) και ασφαλτικά για τα 100μ. του δρόμου ενώ για τα άλλα
30,00μ. θα γίνουν εκσκαφές, στρώσεις 3Α (υπόβαση-βάση), πλέγμα, μπετόν
και ρείθρο εγκιβωτισμού.

12) Δρόμος ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ (ΠΑΣΧΑΛΙΑ) ολικού μήκους
200μ.  πλάτος  5,00μ.  Θα γίνουν εκσκαφές,  στρώσεις  3Α (υπόβαση-βάση),
πλέγμα, μπετόν.

13)  Δρόμος  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΘΑΝ.  ΔΙΑΚΟΥ  ολικού  μήκους
100μ.  πλάτος  4,00μ.  Θα γίνουν εκσκαφές,  στρώσεις  3Α (υπόβαση-βάση),
πλέγμα, μπετόν και κατασκευή σταμπωτού δαπέδου. 

14)  Δρόμος ΟΙΚΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ολικού μήκους 200μ. πλάτος 5,00μ. Θα
γίνει οδοστρωσία (υπόβαση-βάση) και ασφαλτικά.

15)     Δρόμος  από  ΑΡΜΕΚΟΥΘΙ  (ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ)  ολικού  μήκους  210μ.
πλάτος 5,00μ. Απαιτούνται εκσκαφές,  στρώσεις 3Α (υπόβασης-βάσης) και
ασφαλτικά.



            
16)  Δρόμος  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (οικία  Αναστασίου  Νίκος)  ολικού

μήκους 40μ. πλάτος 3,50μ. Θα γίνει κατασκευή σταμπωτού δαπέδου. 
17) Δρόμος Κάλου Μαργαρίτης ολικού μήκους 300μ. πλάτος 5,00μ. Θα

γίνουν εκσκαφές, στρώσεις 3Α (υπόβαση-βάση), πλέγμα, μπετόν. 
18) Δρόμος  ΤΕΛΟΣ ΑΡΜΕΚΟΥΘΙ ολικού μήκους 120μ. πλάτος 5,00μ.

Απαιτούνται εκσκαφές, στρώσεις 3Α (υπόβαση-βάση), πλέγμα, μπετόν. 

Συντήρηση
1)   Δρόμος  ΣΥΡΑΚΟΥ  (ΝΤΑΣΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ)  (άσφαλτος)  μήκος  250μ.

πλάτος 5,00μ. Απαιτούνται φρεζάρισμα, ισοπεδωτική, ασφαλτική στρώση.
2)  Δρόμος  ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣ  (άσφαλτος)  μήκος  750μ.  πλάτος  5,00μ.

Απαιτούνται φρεζάρισμα, ισοπεδωτική, ασφαλτική στρώση.
3) Οδός Αγ. Ανάργυροι-Σάρου (Γ. Ρίτσου & Θεοτοκάτου) (άσφαλτος)

μήκος  750μ.  πλάτος  5,00μ.  Απαιτούνται  φρεζάρισμα,  ισοπεδωτική,
ασφαλτική στρώση.

Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ
Κατασκευή
1)    Συνδετήριος Ρεβυθιά- Αγ.Ανδρέου - 500m πλάτος 5,00μ (είναι

χωματόδρομος).  Απαιτούνται  εκσκαφές ,  στρώσεις  3Α (βάση,  υπόβαση)  ,
ρείθρα εγκιβωτισμού, ασφαλτικά. 

2)    Περιφερειακά Αγκώνα Αγ.Πέτρος - 200m και διευθέτηση τοίχος
αντιστήριξης ρέματος για προστασία οδού.  Απαιτούνται εκσκαφές στρώσεις
3Α  (βάση,  υπόβαση),  ρείθρα  εγκιβωτισμού,  ασφαλτικά.  Το  τοιχείο
αντιστήριξης έχει μήκος 50,00μ πάχους 0,25 και h= 1,60M

3)     Ρέμα  Κάκοσιου  (Μαντριά  Μπότη)  περιβόλι  Νεκτάρη  -200m
(τσιμεντόδρομος τοίχος αντιστήριξης και κιγκλιδώματα.

Το τοιχείο αντιστήριξης έχει μήκος 15,00μ πάχους 0,25 και h= 1,20M. 
Ο τσιμεντόδρομος θα ανακατασκευασθεί σε όλο το μήκος του.

4)    Οδοί εντός οικισμού 300μ. τουλάχιστον (υφιστάμενοι από μπετό)
πλάτος  4,00μ   Απαιτούνται  καθαιρέσεις  σκυροδεμάτων  τοπικά  μέσου  Η=
0,10μ. Κατασκευή σταμπωτών δαπέδων.

5)   Οδός Κύπρου 400μ.μ. πλάτους 5,00 μ. (χωματόδρομος).
Απαιτούνται εκσκαφές , στρώσεις 3Α (βάση, υπόβαση) ,  ασφαλτικά. 

Συντήρηση



1)    Βλαστού - 3,0km πλάτος 5,50μ (υφιστάμενος δρόμος άσφαλτος).
Απαιτούνται φρεζάρισμα, ισοπεδωτική, ασφαλτική στρώση)

2)    Εντός οικισμού από Ε.Ο.81 έως Λάκιζα - 400m πλάτος 4,50μ
(είναι  άσφαλτος  και  τσιμεντόδρομος).  Απαιτούνται  φρεζάρισμα,
ισοπεδωτική, ασφαλτική στρώση)

3)     Εντός  οικισμού  Αγ.Δημήτριος  -  300m  πλάτος  4,00μ  (είναι
τσιμεντόδρομος  και  άσφαλτος).  Απαιτούνται  φρεζάρισμα,  ισοπεδωτική,
ασφαλτική στρώση

4)    Γ. Μπιθικώτση από Αγαμέμνονος ως τέρμα  1.500m (άσφαλτος)
πλάτος 5,00μ Απαιτούνται φρεζάρισμα, ισοπεδωτική, ασφαλτική στρώση

5)    Εντός οικισμού πλησίον Γυμνασίου –Λυκείου - 300m (άσφαλτος
και κιγκλιδώματα) παραπλευρος Ε.Ο 81 πλάτος 4,00μ.

Απαιτούνται  φρεζάρισμα,  ισοπεδωτική,  ασφαλτική  στρώση,
κιγκλιδώματα 150 μέτρα

6)    Οδοί εντός και εκτός οικισμών Καλάμου και Αγίων Αποστόλων
συνολικού  μήκους  1800μ.  τουλάχιστον  πλάτος  4,00μ  .  Απαιτούνται
φρεζάρισμα, ισοπεδωτική( κατά περίπτωση), ασφαλτική στρώση .

Από το Γραφείο Τύπου 

Του Δήμου Ωρωπού


