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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

        ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΕΡΓΟ: 

 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ-

ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 175.600,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
ΠΗΓΗ : 2003ΣΕ05500005 

ΚΑ : 64-7323.009                                                     
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 138/12-12-2019 
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Με το παρόν έργο θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης και κατασκευής 

σωληνωτών αγωγών για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στον οικισμό Μάνδρα της 

κοινότητας Θέρμου και στον οικισμό Μαραθιά της κοινότητας Καλουδίου. Ειδικότερα : 

 

Στην κοινότητα Θέρμου 
Στον οικισμό Μάνδρα της κοινότητας Θέρμου θα γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου από τη 

διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Θέρμου – Κόνισκας – Διπλάτανου προς την Ιερά Μονή 

Αγίας Παρασκευής Μάνδρας που εμφανίζει εκτεταμένες φθορές. Θα κατασκευαστούν επίσης 

τρεις σωληνωτοί αγωγοί εγκάρσια στο δρόμο με φρεάτιο εισόδου και τοιχίο αντεπιστροφής στην 

έξοδο για διοχέτευση των ομβρίων. Αναλυτικότερα θα γίνει : 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

• Τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη στα σημεία του οδοστρώματος που θα 

τοποθετηθούν οι σωληνωτοί αγωγοί 

• Αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα και των στρώσεων οδοστρωσίας στα σημεία του 

οδοστρώματος που θα τοποθετηθούν οι σωληνωτοί αγωγοί 

• Εκσκαφή σε κατάλληλο βάθος στις θέσεις που θα κατασκευαστούν τα φρεάτια εισόδου, οι 

σωληνωτοί αγωγοί και τα τοιχία αντεπιστροφής στην έξοδο. Γίνεται επίσης πρόβλεψη 

τμήμα των εκσκαφών να γίνεται σε βραχώδες υπέδαφος. 

• Τοποθέτηση των προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως 

αντοχής 120 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm 

• Κατασκευή των ξυλοτύπων των φρεατίων εισόδου και των τοιχίων αντεπιστροφής στην 

έξοδο των σωληνωτών αγωγών 

• Όπλιση των φρεατίων εισόδου και των τοιχίων αντεπιστροφής στην έξοδο των 

σωληνωτών αγωγών με χάλυβα κατηγορίας B500C 

• Εγκυβωτισμός των σωληνωτών αγωγών και σκυροδέτηση των φρεατίων εισόδου και των 

τοιχίων αντεπιστροφής στην έξοδο με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.  

• Επίχωση των ανωδομών των σωληνωτών αγωγών με αμμοχαλικώδη υλικά και 

προμήθεια δανείων, όπου απαιτείται 

• 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 

 

Στην κοινότητα Καλουδίου 
Στον οικισμό Μαραθιά της κοινότητας Καλουδίου θα γίνει ασφαλτόστρωση του υπολειπόμενου 

χωμάτινου τμήματος από τα όρια του δήμου και προς την πλατεία του οικισμού. Συγκεκριμένα 

θα γίνει : 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 



• Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους σε όλο του πλάτος του δρόμου

• Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας, πάχους Ο, 1 Ο μ. από θραυστά αδρανή υλικά

σταθεροποιουμένου τύπου σε όλο το πλάτος του δρόμου

• Ασφαλτική προεπάλειψη του δρόμου

• Οδοστρωσία με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. με

χρήση κοινής ασφάλτου

Ο προϋπολογισμός του έργου με Φ.Π.Α ανέρχεται σε 175.600,00 € (ΚΑ : 64-7323.009), 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 2019. 
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