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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΓΡΙΝΙΟ 2020

Με το παρόν έργο θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης για την αποκατάσταση
ζημιών από θεομηνίες στις κοινότητες Διασελλακίου και Πέρκου Δήμου Θέρμου. Ειδικότερα :
Στην

κοινότητα

Διασελλακίου

θα

γίνει

ασφαλτόστρωση

σε

όλο

το

πλάτος

της

τσιμεντοστρωμένης κοινοτικής οδού που ξεκινά από τη διασταύρωση με την Επαρχιακή Οδό
Γέφυρας Βαλτσορέματος - Πέρκου - Καστανιάς προς τη βρύση Παλιοχώρι. Στην κοινότητα
Πέρκου θα γίνει ασφαλτόστρωση σε όλο το πλάτος της τσιμεντοστρωμένης κοινοτικής οδού από
την ιδιοκτησία Παπαγεωργίου

Γεωργίου μέχρι την ιδιοκτησία Σπανού Κωνσταντίνου.

Αναλυτικότερα θα γίνει :
•

Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης

•

Σκυροδέτηση των φθορών στο οδόστρωμα με σκυρόδεμα C16/20 με κατάλληλη
προσαύξηση στην τιμή του λόγω απομακρυσμένου τεχνικού έργου και τοποθέτηση
δομικού πλέγματος B500C, όπου απαιτείται, για διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας της
υπόβασης

•

Επάλειψη του συνόλου του οδοστρώματος με ασφαλτικό συγκολλητικό διάλειμμα

•

Ασφαλτόστρωση του συνόλου του οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση μεταβλητού
πάχους, τουλάχιστον 0,05 μ., επιμετρούμενη κατά βάρος

Επισημαίνεται ότι το έργο θα κατασκευαστεί σε οδούς μικρού πλάτους, με χρήση
κατάλληλου μηχανήματος διάστρωσης. Επίσης, σε τμήματα του οδοστρώματος, λόγω
διακυμάνσεων από φθορές στο πάχος της υπάρχουσας τσιμεντόστρωσης, απαιτείται
κατάλληλη προεργασία - αποκατάσταση της υπόβασης με καθαρισμό της ή
συμπλήρωσή της με νέα τσιμεντόστρωση και τοποθέτηση πλέγματος ή ακόμη και
εφαρμογή ασφαλτικής στρώσεως αυξημένου πάχους, για εξομάλυνση της τελικής
επιφάνειας του οδοστρώματος.
Ο προϋπολογισμός του έργου με Φ.Π.Α ανέρχεται σε 81.230,00 € (ΚΑ : 64-7323.011), θα
καλυφθεί από την πίστωση του έργου 2003ΣΕΟ5500005 (ΣΑΕ 055) για την πρόληψη και
αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου του έτους 2020.
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