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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Με ην παξόλ έξγν ζα γίλνπλ εξγαζίεο βειηίσζεο ηεο νδνπνηίαο ζε δηάθνξεο ζέζεηο ησλ Σ.Κ.
Αβαξίθνπ, Αγίαο νθίαο θαη Πακθίνπ Δήκνπ Θέξκνπ. Εηδηθόηεξα :
Α. Σ.Κ. ΑΒΑΡΙΚΟΤ
α. ην δξόκν πνπ βξίζθεηαη εθαηέξσζελ ηνπ Κνηκεηεξίνπ κέρξη ηελ νηθία ηνπ Ρακαληάλε
Δεκεηξίνπ ζηνλ νηθηζκό Αβαξίθνπ ζα γίλεη ηζηκεληόζηξσζε ζε κήθνο 60,00 κ. πεξίπνπ. Ο
ππάξρσλ δξόκνο είλαη ηζηκεληνζηξσκέλνο. Θα γίλνπλ νη εμήο εξγαζίεο :


Εθζθαθή ραιαξώλ εδαθώλ ζε ηκήκαηα ηνπ δξόκνπ γηα θαηάιιειε δηακόξθσζε ηνπ



Όπιηζε ηνπ νδνζηξώκαηνο κε ράιπβδηλν δνκηθό πιέγκα θαηεγνξίαο B500C



θπξνδέηεζε νδνζηξώκαηνο κε ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20

β. ην δξόκν από ην ζεκείν ηεο Επαξρηαθήο Οδνύ Θέξκνπ - Λνπηξώλ Μπξηηάο πξνο νηθία
Σξηαληαθύιινπ Χαξηιάνπ ζα γίλεη ηζηκεληόζηξσζε ζε κήθνο 93,00κ. πεξίπνπ θαη πιάηνο
3,00κ. πεξίπνπ. Ο ππάξρσλ δξόκνο είλαη ηζηκεληνζηξσκέλνο. Θα γίλνπλ νη εμήο εξγαζίεο:


Εθζθαθέο ζε ηκήκα ηνπ δξόκνπ ζε έδαθνο βξαρώδεο πάρνπο 0,30 κ.



Επίζηξσζε ηκήκαηνο αγξνηηθήο νδνύ κε ακκνραιηθώδε πιηθά πάρνπο 0,10 κ.



Όπιηζε ηνπ νδνζηξώκαηνο κε ράιπβδηλν δνκηθό πιέγκα θαηεγνξίαο B500C.



θπξνδέηεζε ηνπ νδνζηξώκαηνο κε ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20.

γ. ην δξόκν από νηθία Ληάηζνπ Δεκεηξίνπ πξνο ζέζε ‘’Πάζεζη’’ ζα γίλεη ηζηκεληόζηξσζε ζε
κήθνο 30κ. θαη πιάηνο 2,70κ..Αλαιπηηθά ζα γίλνπλ νη εμήο εξγαζίεο:


Εθζθαθή ραιαξώλ εδαθώλ ζε ηκήκαηα ηνπ δξόκνπ γηα θαηάιιειε δηακόξθσζε ηνπ



Επίζηξσζε αγξνηηθήο νδνύ κε ακκνραιηθώδε πιηθά πάρνπο 0,10 κ.



Όπιηζε ηνπ νδνζηξώκαηνο κε ράιπβδηλν δνκηθό πιέγκα θαηεγνξίαο B500C.



θπξνδέηεζε νδνζηξώκαηνο κε ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20.

Β. Σ.Κ. ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ
α. ηνλ νηθηζκό ηεο Αγίαο νθίαο ζην δξόκν από ηε ζέζε ηεο νηθίαο Παπαδήζηκνπ πξνο νηθία
Γεσξγίαο Μπάια θαη νηθίαο Επζπκίνπ ζα γίλεη αζθαιηόζηξσζε επί ηζηκεληνζηξσκέλνπ δξόκνπ
κήθνπο 200 κ. πεξίπνπ θαη κέζνπ πιάηνπο 3,80 κ. πεξίπνπ. Επηζεκαίλεηαη όηη ε παξέκβαζε ζα
γίλεη ζε δξόκν κεηαβιεηνύ πιάηνπο, κε ην ζηελόηεξν ζεκείν λα έρεη πιάηνο 2,90κ., κε ρξήζε
θαηάιιεινπ κεραλήκαηνο δηάζηξσζεο. Επίζεο, ιόγσ έληνλσλ δηαθπκάλζεσλ από θζνξέο
ζηελ πξνϋπάξρνπζα ηζηκεληόζηξσζε ζε ηκήκαηα ηνπ νδνζηξώκαηνο απαηηείηαη ηνπηθά ε
εθαξκνγή αζθαιηηθήο ζηξώζεσο απμεκέλνπ πάρνπο, ζε δύν ζηξώζεηο, γηα εμνκάιπλζε ηεο
ηειηθήο επηθάλεηαο ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ξήζεσλ γηα ηελ δηνρέηεπζε
ησλ επηθαλεηαθώλ νκβξίσλ. Θα γίλνπλ νη εμήο εξγαζίεο :
ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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•

Εκσκαφή χαλαρών εδαφών σε τμήμα του δρόμου για κατάλληλη διαμόρφωσή του.

•

Επάλειψη του συνόλου του οδοστρώματος με ασφαλτικό συγκολλητικό διάλυμμα.

•

Ασφαλτόστρωση του συνόλου του οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση μεταβλητού
πάχους 5 έως 7 εκ. επιμετρούμενη κατά βάρος.

Γ.

τ.κ. ΠΑΜΦΙΟΥ

α. Στη θέση "Νεράκια", στο δρόμο προς οικία Ιωάννη Φίφη θα γίνει ασφαλτόστρωση του
οδοστρώματος σε υπάρχων τσιμεντοστρωμένο δρόμο μήκους 105μ. περίπου. Επισημαίνεται
ότι η παρέμβαση θα γίνει σε δρόμο εντός κατοικημένης περιοχής μεταβλητού πλάτους, με
ελάχιστο πλάτος δρόμου 3,20μ. και μέσο πλάτος δρόμου 3,60μ. περίπου με χρήση κατάλληλου
μηχανήματος διάστρωσης. Απαιτούνται οι εξής εργασίες:
•

Επάλειψη κατά μήκος του οδοστρώματος με ασφαλτικό συγκολλητικό διάλυμα.

•

Ασφαλτόστρωση της συνολικής επιφάνειας του οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση

•

μεταβλητού πάχους 5 έως 7 εκ. επιμετρούμενη κατά βάρος .

β. Στο δρόμο από οικία Νικόλαου Μιχαλόπουλου μέχρι το τέλος της περίφραξης του Δημοτικού
σχολείου Παμφίου και σε μήκος 50 μ. και πλάτους 4μ. περίπου, θα γίνει ασφαλτόστρωση επί
της υπάρχουσας τσιμεντόστρωσης με χρήση κατάλληλου μηχανήματος διάστρωσης το οποίο
θα διέρχεται από δρόμο με ελάχιστο πλάτος 2,70 μ.. Απαιτούνται οι εξής εργασίες:
•

Εκσκαφή χαλαρών εδαφών σε τμήμα του δρόμου για κατάλληλη διαμόρφωσή του.

•

Επάλειψη κατά μήκος του οδοστρώματος με ασφαλτικό συγκολλητικό διάλυμα.

•

Ασφαλτόστρωση της συνολικής επιφάνειας του οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση
μεταβλητού πάχους 5 έως 7 εκ. επιμετρούμενη κατά βάρος .

γ. Στο δρόμο έμπροσθεν οικίας

Χρυσούλη

και σε απόσταση 16μ. περίπου θα γίνει

ασφαλτόστρωση επί της υπάρχουσας τσιμεντόστρωσης. Απαιτούνται οι εξής εργασίες:
•

Εκσκαφή χαλαρών εδαφών σε τμήμα του δρόμου για κατάλληλη διαμόρφωσή του.

•

Επάλειψη κατά μήκος του οδοστρώματος με ασφαλτικό συγκολλητικό διάλυμα.

•

Ασφαλτόστρωση της συνολικής επιφάνειας του οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση
μεταβλητού πάχους 5 έως 7 εκ επιμετρούμενη κατά βάρος.

Ο προϋπολογισμός του έργου με Φ.Π.Α ανέρχεται σε 41.000,00 € (ΚΑ : 30-7323.018), θα
καλυφθεί από ίδια έσοδα και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου του έτους
2018.
Αγρίνιο, /1212018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΠΕΡΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΠΊ'ΑΦΗ
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ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΊΈΧΝΙΚΩΝ Υm!ΡΕΣΙΩΝ

