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ΔΗΜΟΣ : ΘΕΡΜΟΥ
ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΑΒΑΡΙΚΟΥ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με το παρόν έργο θα γίνουν εργασίες βελτίωσης της οδοποιίας σε διάφορες θέσεις των Τ.Κ.
Αβαρίκου, Αγίας Σοφίας, Κάτω Χρυσοβίτσας και Χρυσοβίτσας. Ειδικότερα :
Α. Τ.Κ. ΑΒΑΡΙΚΟΥ
Στο δρόμο προς Πέρα Μαχαλά στον οικισμό Αβαρίκου θα γίνει ασφαλτόστρωση σε μήκος
60,00

μ.

περίπου.

Ο

υπάρχων

δρόμος

είναι

ασφαλτοστρωμένος

και

εν

μέρει

τσιμεντοστρωμένος. Συνεπώς, πριν την ασφαλτόστρωση, θα πρέπει να προηγηθεί κατάλληλη
προεργασία στα τμήματα του οδοστρώματος που απουσιάζει η υπόβαση. Επίσης, λόγω
διακυμάνσεων από φθορές στην προϋπάρχουσα ασφαλτόστρωση απαιτείται τοπικά η
εφαρμογή ασφαλτικής στρώσεως αυξημένου πάχους, σε δύο στρώσεις, για εξομάλυνση της
τελικής επιφάνειας του οδοστρώματος. Θα γίνουν οι εξής εργασίες :
•

Εκσκαφή χαλαρών εδαφών σε τμήμα του δρόμου για κατάλληλη εφαρμογή της
υπόβασης από σκυρόδεμα

•

Σκυροδέτηση των τμημάτων του οδοστρώματος, όπου υπολείπεται υπόβαση, με
σκυρόδεμα C16/20

•

Επάλλειψη του συνόλου του οδοστρώματος με ασφαλτικό συγκολλητικό διάλειμμα

•

Ασφαλτόστρωση του συνόλου του οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση μεταβλητού
πάχους επιμετρούμενη κατά βάρος

Στον ίδιο οικισμό, στο δρόμο έναντι της οικίας του Γ. Ελευθεριανού, θα τσιμεντοστρωθεί εκ νέου
ο δρόμος μήκους 26 μ. και πλάτους 4,80 μ. περίπου που έχει υποστεί έντονες φθορές. Θα
γίνουν οι εξής εργασίες :
•

Καθαίρεση του άοπλου σκυροδέματος πάχους 0,10 μ. που έχει υποστεί φθορές

•

Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες –ημιβραχώδες και βραχώδες πάχους 0,15 μ.

•

Επίστρωση αγροτικής οδού με αμμοχαλικώδη υλικά πάχους 0,10 μ.

•

Όπλιση του οδοστρώματος με χάλυβδινο δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C

•

Σκυροδέτηση του οδοστρώματος με παρασκευή σκυροδέματος επί τόπου με
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Β. Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
α. Στη θέση ‘’Καμίνια’’ του οικισμού Μαυροβορού της Τ.Κ. Αγίας Σοφίας θα γίνει νέα
τσιμεντόστρωση σε χωμάτινο δρόμο μήκους 30 μ. περίπου και πλάτους 3 μ. Θα γίνουν οι εξής
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εργασίες :
•

Εκσκαφή χαλαρών εδαφών σε τμήματα του δρόμου, όπου χρειάζεται, για κατάλληλη
εφαρμογή της υπόβασης από σκυρόδεμα

•

Όπλιση του οδοστρώματος με χάλυβδινο δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C

•

Δημιουργία αρμού διαστολής ανά 10 τρέχοντα μέτρα δρόμου

•

Σκυροδέτηση του οδοστρώματος με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

β. Στη θέση ‘’Βαρκά’’ της Τ.Κ. Αγίας Σοφίας θα γίνει νέα τσιμεντόστρωση σε χωμάτινο δρόμο
μήκους 30 μ. περίπου και πλάτους 3 μ. Θα γίνουν οι εξής εργασίες :
•

Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες –ημιβραχώδες και βραχώδες πάχους 0,15 μ.

•

Όπλιση του οδοστρώματος με χάλυβδινο δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C

•

Σκυροδέτηση οδοστρώματος με παρασκευή σκυροδέματος επί τόπου με σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

γ. Στη θέση ‘’Γιαννούλια’’ της Τ.Κ. α θα γίνει τσιμεντόστρωση σε χωμάτινο δρόμο μήκους 30 μ.
περίπου και πλάτους 3,50 μ. Θα γίνουν οι εξής εργασίες :
•

Εκσκαφή χαλαρών εδαφών σε τμήματα του δρόμου για κατάλληλη εφαρμογή της
υπόβασης από σκυρόδεμα

•

Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες –ημιβραχώδες και βραχώδες πάχους 0,15 μ.

•

Όπλιση του οδοστρώματος με χάλυβδινο δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C

•

Σκυροδέτηση οδοστρώματος με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Γ. Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
Θα γίνουν σκυροδετήσεις των οδοστρωμάτων για τη βελτίωση της οδοποιίας σε διάφορες
τοποθεσίες της Τ.Κ. Κάτω Χρυσοβίτσας. Αναλυτικά θα γίνουν οι εξής εργασίες:
•

Εκσκαφή χαλαρών εδαφών σε τμήματα των

δρόμων για κατάλληλη εφαρμογή της

υπόβασης από σκυρόδεμα
•

Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες

•

Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά

•

Όπλιση του οδοστρώματος με χάλυβδινο δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C

•

Σκυροδέτηση οδοστρώματος με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Δ. Τ.Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
Στη Χρυσοβίτσα θα γίνει τοπική παρέμβαση με επέκταση του δικτύου ομβρίων σε τμήμα
δρόμου από τη θέση του σχολείου ως τον κεντρικό δρόμο και τμήμα αυτού . Η παρέμβαση αυτή
περιλαμβάνει τη κατασκευή τριών εσχαρωμένων φρεατίων οπλισμένου σκυροδέματος
διαστάσεων 5 μ. x 0,60 μ., 3 μ. x 0,60 μ. και 4 μ. x 0,60 μ. και βάθους 0,70 μ. αντίστοιχα για τον
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t.AEVXO po�c; rwv oµ�pfwv TO oTTofa Sa auvofovT01 µETO�u rouc; µE aywyouc; aTTo awA�vEc; PVC
ON 400mm GUVOA.IKOU µ�KOU<; 120 µ. TTEpfTTOU TTOU ea KOTOA�youv GE EVO TEA.IKO cppEcmo
0TTA1aµt.vou aKupoot.µaroc; 01aarciaEwv 0,90 µ. x 1,30 µ. KOi U4Jouc; 2, 15 µ., xaµ11AorEp11c;
arciSµric; y1a rriv aTToppo� aurwv. 0a yfvouv 01 E��c; EpyaafEc;:
•

Toµ� oooarpwµaroc; µE aacpaAroKoTTTll aric; St.aE1c; TTou Sa yfvouv TO Eaxapwµt.va
cppEcir1a Km Kara µ�Koc; rou aywyou rwv oµ�pfwv

•

ATTo��Awari aacpaArorciTT11rwv KOi arpwaEwv oooarpwafac;

aT06EpoTT0111µt.vwv µE

ra1µt.vro.
•

EKaKacp� opuyµcirwv uTToyEfwv 01Kruwv aE t.oacpoc; yaiwoEc; � 11µ1�paxw0Ec; µE TTAciroc;
TTuSµt.va Ewc; 3 µ.

•

EyK1�wnaµoc; awA�vwv µE ciµµo TTpoEAEuaEwc; AaroµEfou

•

ETTfxwa11 rou aywyou µE 01a�a6µ1aµt.vo Spauaro aµµoxaA1Ko AaroµEfou

•

::UA.OTUTTOI y1a rriv KOTOGKEU� cppEarfwv

•

DTTA1a11 rwv cpprnrfwv oµ�pfwv µE xaAu�a Karriyopfac; B500C

•

LKUpoot.r11a11 TWV cpprnrfwv OKaSciprwv µE GKUpOOEµa KOTllVOPfac; C 16/20

•

ToTT0St.r11a11 aywywv aTToxt.rr.ua11c; aTTo awMvEc; PVC, DN400

•

ToTT0St.r11a11 Eaxcipwv uopoauAAoy�c; oµ�pfwv aTTo EAaro xuroaforipo 01aarciaEwv
0,60 µ.x1 ,00 µ. TTEpfTTou

•

ATTOKOTClGTOGll TOU oooarpwµaroc; µE GKUPOOEµa KOTllVOPIO<; C 16/20

0 TTpoOTT0Aoy1aµoc; rou t.pyou µE <l>.n.A avt.pXETOI GE 45.426,00 € (KA : 30-7323.006), Sa
KaAucpSEf aTTo fo1a t.aooa Kai TTEp1Aaµ�civET01 aro TExv1Ko npoypaµµa rou ��µou rou t.rouc;
2018.
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