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         Με ην παξφλ έξγν ζα γίλνπλ εξγαζίεο βειηίσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη 

εξγαζίεο πξφιεςεο θαη απνθπγήο κειινληηθψλ βιαβψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Αλαιπηηθφηεξα ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο αζθαιηφζηξσζεο, ηζηκεληφζηξσζεο, ραιηθφζηξσζεο, θαηαζθεπήο 

ππνδνκψλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη θαηαζθεπήο ηνηρίσλ αληηζηήξημεο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο νδνπνηίαο ζε εζσηεξηθέο νδνχο ζην ζχλνιν ησλ θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ. Οη 

επεκβάζεηο απηέο ζα ιάβνπλ ρψξα ζηηο εμήο θνηλφηεηεο: Αγίαο νθίαο,  Αεηφπεηξαο,  

Αλάιεςεο, Γξπκψλα, Θέξκνπ, Καινπδίνπ, Κφληζθαο, Μπξηηάο, Πεηξνρσξίνπ, ηηαξαιψλσλ, 

Αβαξίθνπ, Ακβξαθίαο, Αξγπξνχ Πεγαδίνπ, Γηαζειιαθίνπ, Γηπιαηάλνπ, Κάησ Υξπζνβίηζαο, 

Κνθθηλφβξπζεο, Λεπθνχ, Πακθίνπ, Πέξθνπ, Υαιηθίνπ Ακβξαθίαο, Υξπζνβίηζαο. ηφρνο ηνπ 

έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ επηθνηλσλίαο ησλ Γεκνηψλ κε ηνπο θχξηνπο 

νδηθνχο άμνλεο (εζληθνχο ή επαξρηαθνχο).       

 

Αλαιπηηθφηεξα, αλά Σνπηθή Κνηλφηεηα, ζα γίλνπλ νη αθφινπζεο εξγαζίεο : 

 

1) Σ.Κ. Θέρμοσ 

 α. ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, ζηε ζέζε Νένο Κφζκνο ή Λαγθάδα, ζα γίλεη  θαηαζθεπή λένπ ηνίρνπ 

αληηζηήξημεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κήθνπο 3,85 κ. πεξίπνπ θαη χςνπο 3,00 κ. πεξίπνπ. 

Παξάιιεια ζα γίλεη αλαθαηαζθεπή ηκήκαηνο ηνπ νδνζηξψκαηνο, έκπξνζζελ ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, κήθνπο 3,85 κ. πεξίπνπ θαη πιάηνπο 1,50 κ. πεξίπνπ πνπ έρεη ππνζηεί 

θαζίδεζε. Πην αλαιπηηθά, ζα γίλεη : 

 Σνκή ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε ζηα ζεκεία πνπ ζα γίλεη ε παξέκβαζε 

 Απνμήισζε ηνπ αζθαιηνηάπεηα θαη ησλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηηο ζέζεηο φπνπ ζα 

γίλεη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ν λένο ηνίρνο αληηζηήξημεο 

 Δθζθαθή ζε θαηάιιειν βάζνο ζηηο ζέζεηο φπνπ ζα γίλεη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ 

νδνζηξψκαηνο θαη ν λένο ηνίρνο αληηζηήξημεο κε πξνζαχμεζε ησλ εθζθαθψλ γηα ηπρφλ 

δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΟΚΩ 

 Όπιηζε ηνπ ηνίρνπ αληηζηήξημεο κε ράιπβα θαηεγνξίαο Β500C 

 θπξνδέηεζε ηνπ ηνίρνπ αληηζηήξημεο κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20  

 Δπίρσζε ηνπ ηνίρνπ αληηζηήξημεο κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ 

 Δπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ 0,30κ. 

 Απνθαηάζηαζε ηνπ δξφκνπ κε φπιηζε ηνπ νδνζηξψκαηνο κε δνκηθφ πιέγκα  θαηεγνξίαο 

B500C 

 Απνθαηάζηαζε ηνπ δξφκνπ κε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 0,15κ., θαηεγνξίαο 

C16/20  

 Δπάιεηςε θαηά κήθνο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηηθφ ζπγθνιιεηηθφ δηάιπκα. 

 Αζθαιηφζηξσζε  ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηηθή ζηξψζε 

κεηαβιεηνχ πάρνπο 5 έσο 7 εθ  επηκεηξνχκελε θαηά βάξνο 
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 Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ θηγθιηδσκάησλ θαηά κήθνο ηνπ ηνηρίνπ κήθνπο 26κ. 

β. Πιεζίνλ εθπνιηηηζηηθνχ νκίινπ Θέξκνπ ζα γίλεη δηακφξθσζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ εκβαδνχ 

60 η.κ. πεξίπνπ. Ο ρψξνο είλαη δηαβαζκηζκέλνο ζε πέληε επίπεδα-βαζκίδεο απφ ζθπξφδεκα 

ελψ αξηζηεξά θαη δεμηά απηψλ ππάξρνπλ δχν ηκήκαηα-ισξίδεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ 

αδηακφξθσηεο. Γεμηά ησλ βαζκίδσλ ππάξρεη  ην ηκήκα ηνπ θνηλνρξήζηνπ κε θπηεκέλα έμη 

δέλδξα ελψ αξηζηεξά απηψλ ππάξρεη ηκήκα θνηλνρξήζηνπ απφ ζθπξφδεκα. Ο ρψξνο απηφο  

πεξηβάιιεηαη απφ θζαξκέλν  ηζηκεληέλην θξάζπεδν. ηε ρακειφηεξε βαζκίδα ζα  ππνβαζκηζηεί 

ην θξάζπεδν θαη ζα πιαθνζηξσζεί ζην χςνο ηνπ δξφκνπ. Πην αλαιπηηθά, ζα γίλεη: 

 Δθζθαθή ραιαξψλ εδαθψλ ζε ηκήκαηα ηνπ  θνηλνρξήζηνπ γηα θαηάιιειε δηακφξθσζή 

ηνπ 

 Καζαίξεζε άνπινπ ζθπξνδέκαηνο ζηε ηειεπηαία βαζκίδα θαζψο θαη φπνπ απαηηείηαη  

ψζηε λα δηακνξθσζνχλ ηζνυςείο βαζκίδεο. 

 θπξνδέηεζε κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 κε κέζν πάρνο ζθπξνδέηεζεο ηα 10 εθ. 

ηφζν ησλ ισξίδσλ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ φζν θαη ησλ βαζκίδσλ, φπνπ απαηηείηαη.  

 Δπίζηξσζε ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαζψο θαη ηνπ ηνίρνπ ξάκπαο πνπ βξίζθεηαη φκνξα 

απηνχ, ηδηνθηεζίαο θιεξνλφκσλ Υξ. Πχξξνπ, κε πιάθεο αθαλφληζηεο ηδίνπ ηχπνπ κε ηνλ 

ππάξρνληα ζηελ πεξηνρή 

 Σνπνζέηεζε θξαζπέδσλ πεδνδξνκίνπ απφ πέηξα, ηδίνπ ηχπνπ κε ηνλ ππάξρνληα ζηε 

πεξηνρή θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

γ. ε δξφκν εληφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη έλαληη θηηξίνπ πξψελ Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο 

Ηιεθηξηζκνχ ζα γίλεη θαηαζθεπή εζραξσηνχ θαη ζχλδεζή ηνπ, κήθνπο 53κ.,  κε ηελ ήδε 

ππάξρνπζα εζράξα ειαηνχ ρπηνζίδεξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή απηνχ κε ην θεληξηθφ 

δξφκν. Αλαιπηηθά ζα γίλνπλ νη εμήο εξγαζίεο:   

 Σνκή ηνπ νδνζηξψκαηνο ζηα ζεκεία πνπ ζα γίλεη ε παξέκβαζε 

 Απνμήισζε ηνπ αζθαιηνηάπεηα θαη ησλ ππνβάζεσλ 

 Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε  έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο, βξαρψδεο 

κε κέξηκλα γηα ηπρφλ δηεξρφκελα δίθηπα ΟΚΩ, γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ θαη ηε 

ζχλδεζε ηνπ κε ην θεληξηθφ αγσγφ νκβξίσλ, κε ζσιήλα PVC δηακέηξνπ Φ200 

 Καηαζθεπή ηνπ μπιφηππνπ ηνπ θξεαηίνπ 

 Σνπνζέηεζε νπιηζκνχ ηνπ θξεαηίνπ κε δνκηθφ πιέγκα B500C 

 θπξνδέηεζε  ηνπ θξεαηίνπ, κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20  

 Σνπνζέηεζε αγσγψλ απνρέηεπζεο απφ ζσιήλα PVC, δηακέηξνπ 200 mm, ζε  κήθνο 

53κ. πεξίπνπ. 

 Σνπνζέηεζε πέληε  κεηαιιηθψλ ζραξψλ ππνλφκνπ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, θαηεγνξίαο D-

400, δηαζηάζεσλ 0,60 x 0,90 κ. πεξίπνπ, ηθαλήο λα θέξεη θνξηία κεγάισλ νρεκάησλ 

 Δγθηβσηηζκφο ζσιήλα κε άκκν ιαηνκείνπ  

 Δπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο κε  ζξαπζηφ ακκνράιηθν 
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 Απνθαηάζηαζε ηνπ δξφκνπ κε φπιηζε ηνπ νδνζηξψκαηνο κε δνκηθφ πιέγκα  θαηεγνξίαο 

B500C 

 Απνθαηάζηαζε ηνπ δξφκνπ κε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 0,15κ., θαηεγνξίαο 

C16/20  

 Δπάιεηςε θαηά κήθνο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηηθφ ζπγθνιιεηηθφ δηάιπκα. 

 Αζθαιηφζηξσζε  ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηηθή ζηξψζε 

κεηαβιεηνχ πάρνπο 5 έσο 7 εθ  επηκεηξνχκελε θαηά βάξνο 

δ. Δληφο νηθηζκνχ Μέγα Γέλδξνπ, πιεζίνλ ηαβέξλαο Θαλαζφπνπινπ ζα γίλεη:  

 Πιαθφζηξσζε κε ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο ζε κήθνο 17κ. θαη πιάηνο 7,10κ.θαη  

 Σνπνζέηεζε δνκηθνχ πιέγκαηνο Β500C ζε ζπλέρεηα ηεο πιαθφζηξσζεο γηα 10κ. 

πεξίπνπ 

  Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 0,15κ., θαηεγνξίαο C16/20 

 

2) Σ.Κ. Καλοσδίοσ  

   ηνλ νηθηζκφ Μαξαζηά ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο Καινπδίνπ ζε θνηλνηηθή νδφ πνπ ζπλδέεη ηνλ 

θχξην νδηθφ άμνλα Θέξκνπ – Ναππάθηνπ κε ηελ ζέζε «Πεγέο Νηαιηάλε» ζα γίλεη 

αζθαιηφζηξσζε ζε ήδε ππάξρνπζα ηζηκεληνζηξσκέλε νδφ. Η ελ ιφγσ νδφο ε νπνία μεληθά 

παξαπιεχξσο ηνπ ηνπηθνχ Νανχ  θαη δηέξρεηαη απφ ηνλ θχξην θνξκφ ηνπ νηθηζκνχ έρεη ζπλνιηθφ 

κήθνο 275 κέηξα πεξίπνπ θαη κεηαβιεηφ πιάηνο 3 κέηξα πεξίπνπ. Πην αλαιπηηθά νη εξγαζίεο 

πνπ ζα γίλνπλ έρνπλ σο εμήο : 

 Δθζθαθή ραιαξψλ εδαθψλ ζε ηκήκα ηνπ δξφκνπ πεξίπνπ 30 κέηξσλ κε πιάηνο πεξίπνπ 

50 εθαηνζηψλ θαη βάζνο 20 εθαηνζηψλ πεξίπνπ γηα ηελ απνκάθξπλζε ρακειήο 

βιάζηεζεο παξαπιεχξσο ηεο ππάξρνπζαο νδνχ. 

 Καζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο ηεο ηζηκεληνζηξσκέλε νδνχ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

θαηάιιειεο επηθάλεηαο πξνζθφιιεζεο ηεο ζπγθνιιεηηθήο χιεο. 

 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε ηνπ δξφκνπ. 

 Οδνζηξσζία κε αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο  πεξίπνπ 

0,07 κ., κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ 

 

3) Σ.Κ. Μσρηέας 

  α. ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Μπξηέαο θαη εηδηθφηεξα ζην νηθηζκφ ηεο Άλσ Μπξηηάο ζα 

ηζηκεληνζηξσζεί ππάξρνπζα ρσκάηηλε νδφο παξαπιεχξσο ηεο νηθίαο Καξαζάλνπ κήθνπο 

πεξίπνπ 50 κέηξσλ θαη πιάηνπο πεξίπνπ 3 κέηξσλ. Η πθηζηάκελε ρσκάηηλε νδφο έρεη αθεηεξία 

πνπ ζπλδέεηαη κε ππάξρνπζα αζθαιηνζηξσκέλε νδφ πνπ νδήγεη ζην θνηκεηήξην  ηνπ νηθηζκνχ. 

Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη είλαη: 

 Δθζθαθή ραιαξψλ εδαθψλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο βιάζηεζεο πνπ βξίζθεηαη 

εθαηέξσζελ ηεο νδνχ θαη ελ κέξεη ζην κέζν. 
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 Σνπνζέηεζε νπιηζκνχ θαηεγνξία B500C θαη πξνεξγαζία κε μπιφηππν γηα ηελ 

ζθπξνδέηεζε. 

 θπξνδέηεζε  ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνχ  κήθνπο πεξίπνπ 50 κέηξσλ, πιάηνπο πεξίπνπ 3 

κέηξσλ κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί κέζν πάρνο 

ζθπξνδέηεζεο πεξίπνπ ηα 15 εθαηνζηφκεηξα. 

   β. ην θνηκεηήξην ηνπ νηθηζκνχ ηεο Κάησ Μπξηηάο πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξνπ ηνπ ηεξνχ λανχ 

ηνπ Πξνθήηε Ηιία ζα δηακνξθσζεί ππάξρνπζα ρσκάηηλε νδφο ζπλνιηθνχ κήθνπο πεξίπνπ 60 

κέηξσλ θαη πιάηνπο 3 κέηξσλ πεξίπνπ πνπ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηνλ ρψξν ηνπ 

θνηκεηεξίνπ. Δηδηθφηεξα ε ππάξρνπζα ρσκάηηλε νδφο ζπλδέεηαη κε ηζηκεληνζηξσκέλε θνηλνηηθή 

νδφ. Η αθεηεξία ηεο ππφ επέκβαζε νδνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιεο θιήζεηο θαη απαηηνχληαη 

εθζθαθέο θαη ελ ζπλερεία δηακφξθσζε κε ηα θαηάιιεια αδξαλή θαη ζπκπχθλσζε απηψλ.  Οη 

εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ αλαιπηηθά είλαη : 

 Δθζθαθή ραιαξψλ εδαθψλ γηα απνκάθξπλζε ρακειήο βιάζηεζεο  

 Δθζθαθή ζε θαηάιιειν βάζνο γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο απαηηνχκελεο θιίζεο πεξίπνπ 

10% ζε έδαθνο γαηψδεο ζην αξρηθφ ηκήκα ηεο ππάξρνπζαο νδνχ ζπλνιηθνχ κήθνπο 

πεξίπνπ 20 κέηξσλ θαη κεηαβιεηνχ πιάηνπο. Δπηπξφζζεηα γίλεηαη πξφβιεςε ηκήκα ησλ 

εθζθαθψλ λα πεξηέρεη θαη βξαρψδεο ηκήκα. 

 Γηάζηξσζε κε αδξαλή ζξαπζηά ιαηνκείνπ θαηάιιειεο δηακέηξνπ θαη ζπκπχθλσζε 

απηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία ππφβαζεο γηα ζθπξνδέηεζε. 

 Σνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ νπιηζκνχ θαηεγνξίαο B500C κε ηελ αλάπηπμε μπινηχπνπ 

γηα ηελ ζθπξνδέηεζε ζε φιν ην κήθνο ηεο νδνχ. 

 θπξνδέηεζε κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 ζην ζχλνιν ηεο νδνχ πεξίπνπ 50 

κέηξσλ κήθνπο θαη πιάηνπο 3 κέηξσλ πεξίπνπ κε κέζν πάρνο ζηξψζεο ζθπξνδέκαηνο  

πεξίπνπ ηα 15 εθ. .   

  

4) Σ.Κ. Αγίας οθίας 

   ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Αγίαο νθίαο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ νηθηζκφ Πνπξλάξα ζηελ ζέζε Ληλάξηα 

ζα γίλεη επέκβαζε ζε ππάξρνπζα ηζηκεληνζηξσκέλε νδφ ε νπνία έρεη παξνπζηάζεη αζηνρίεο 

ιφγσ θπζηθήο θζνξάο. Η νδφο απηή ιεηηνπξγεί σο δηαζχλδεζε ηεο επαξρηαθήο νδνχ Αγξηλίνπ –

Θέξκνπ κε έλα ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ. Δηδηθφηεξα ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ νδνχ είλαη πεξίπνπ 48 

κέηξα θαη ην πιάηνο ηεο νδνχ είλαη κεηαβιεηφ θαη θπκαίλεηαη απφ ηα 4 έσο 5 κέηξα πεξίπνπ. Η 

εηδηθή ζπλζήθε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ νδφ απηή είλαη φηη ιεηηνπξγεί σο θχξηα πξφζβαζε  

επηθνηλσλίαο ζε εηζφδνπο ζπηηηψλ κε έλα πνιπεπίπεδν ραξαθηήξα θαη πξέπεη κεηά ηελ 

επέκβαζε φινη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ νηθία ηνπο. Οη εξγαζίεο πνπ ζα 

γίλνπλ αλαιπηηθά είλαη νη εμήο: 

 Δθζθαθή ραιαξψλ εδαθψλ γηα απνκάθξπλζε ηεο ρακειήο βιάζηεζεο. 

 Καζαίξεζε ηνπ ππάξρνληνο άνπινπ ζθπξνδέκαηνο νδνζηξσζίαο  . 
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 Δθζθαθή ζε θαηάιιειν βάζνο γηα ηελ θαηάιιειε ππνβάζκηζε ηεο ζηάζκεο ηνπ δξφκνπ 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζπλδεζηκφηεηα κε ηηο εηζφδνπο ησλ παξαπιεχξσλ θαηνηθηψλ 

θαηφπηλ ηεο ζθπξνδέηεζεο, κε πξνζαχμεζε ησλ εθζθαθψλ γηα δηεξρφκελα θαηά κήθνο 

δίθηπα ΟΚΩ. Η εθζθαθή αλαθέξεηε ζε έδαθνο γαηψδεο αιιά πεξηιακβάλεη θαη ηκήκα 

βξαρψδεο. 

 Σνπνζέηεζε νπιηζκνχ θαηεγνξίαο B500C κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ μπινηχπνπ 

γηα ηελ επίηεπμε θιίζεο φκνηα κε ηελ ππάξρνπζα. 

 θπξνδέηεζε κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί πάρνο 

ζθπξνδέηεζεο πεξίπνπ 15 εθ. .      

 

5)T.Κ. Αεηόπεηρας 

  α. ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Αεηφπεηξαο θαη εηδηθφηεξα ζε πθηζηάκελε αγξνηηθή νδφ πνπ ζπλδέεη 

ηελ επαξρηαθή νδφ Θέξκνπ-Πξνπζνχ κε ην ζπλνηθηζκφ Αγίνπ Ισάλλε ζα γίλεη ηζηκεληφζηξσζε . 

Η πθηζηάκελε νδφο πνπ ζα γίλεη ε επέκβαζε έρεη κήθνο πεξίπνπ 60 κέηξα θαη πιάηνο πεξίπνπ 

3 κέηξσλ θαη είλαη ελ κέξεη ηζηκεληνζηξσκέλε . Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ αλαιπηηθά είλαη νη 

εμήο: 

 Δθζθαθή ραιαξψλ εδαθψλ γηα απνκάθξπλζε ρακειήο βιάζηεζεο θαη ρσκαηηζκψλ 

παξαπιεχξσο ηεο νδνχ θαζψο θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπ ήδε ηζηκεληνζηξσκέλνπ ηκήκαηνο 

γηα ζθπξνδέηεζε κε ηελ δεκηνπξγία ηξαρηάο δηεπηθάλεηαο γηα λα επηηεπρηεί άξηζηε 

πξφζθπζε ηεο ππάξρνπζαο παιαηάο ζηξψζεο κε ηελ λέα ζηξψζε.  

 Σνπνζέηεζε νπιηζκνχ θαηεγνξίαο B500C κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ μπιφηππνπ 

γηα ηελ ζθπξνδέηεζε. 

 θπξνδέηεζε κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 κε κέζν πάρνο ζθπξνδέηεζεο ηα 15 

εθαηνζηφκεηξα.  

  β. ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Αεηφπεηξαο θνληά ζηελ πεξηνρή ηνπ θνηκεηεξίνπ ηεο Αγίαο Σξηάδαο 

Γξπκψλα ζε πθηζηάκελε ρσκάηηλε νδφ πνπ ζπλδέεη ηθαλφ αξηζκφ θαηνηθηψλ κε ηελ επαξρηαθή 

νδφ Θέξκνπ-Πξνπζνχ δηέξρεηαη ρσξίο δηεπζέηεζε ηθαλή πνζφηεηα απνξξέσλ φκβξησλ κε 

απνηέιεζκα λα θαηαζηξέθεηαη ε ρσκάηηλε νδφο θαη λα κελ είλαη εθηθηή ε δηέιεπζε. Ωο εθ ηνχηνπ 

ζην ζεκείν ζα θαηαζθεπαζηεί ζσιελσηφ γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ φκβξησλ πδάησλ  θαη νη 

αλαιπηηθέο εξγαζίεο έρνπλ σο εμήο: 

 Δθζθαθή ζε ηθαλφ βάζνο ζε έδαθνο γαηψδεο κε πξφβιεςε θαη γηα πνζνζηφ βξαρψδνπο 

ηκήκαηνο γηα ηελ δεκηνπξγία θξεαηίνπ ππνδνρήο πεξίπνπ 1κέηξνπ κήθνπο Υ 1,5 κέηξνπ 

πιάηνπο θαη 1κέηξνπ βάζνπο  , ζθάκκαηνο δηέιεπζεο αγσγνχ δηαζηάζεσο πεξίπνπ 2 

κέηξα πιάηνο, 1,5κέηξν βάζνο θαη 10 κέηξα κήθνο θαη εθζθαθή ζε θαηάιιειν βάζνο γηα 

ηελ ζεκειίσζε ηνπ ηνηρίνπ αληεπηζηξνθήο. Σν ηνηρίν αληεπηζηξνθήο δηαζηάζεσλ 

πεξίπνπ 1,5κέηξν πιάηνπο 1,5κέηξν χςνπο θαη πάρνο 25 εθαηνζηφκεηξα. 
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 Καηά ηελ εθζθαθή πξνβιέπεηαη θαη εηδηθφ άξζξν γηα πξνζαχμεζε ησλ εθζθαθψλ γηα 

δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΟΚΩ. 

 Αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ μπιφηππνπ γηα ην θξεάηην εηζφδνπ, ην ηνηρίν αληεπηζηξνθήο 

θαζψο θαη γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ αγσγνχ.  

 Σνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ νπιηζκoχ θαηεγνξίαο B500C ζην θξεάηην εηζφδνπ θαη ζην 

ηνηρίν αληεπηζηξνθήο. 

 Σνπνζέηεζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ απνρέηεπζεο θιάζεσο 

αληνρήο 120 νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D1000 mm ζε ζπλνιηθφ κήθνο πεξίπνπ 10 κέηξσλ . 

 θπξνδέηεζε κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 ηνπ θξεαηίνπ εηζφδνπ, πιήξσζε 

(εγθηβσηηζκφο) ηνπ ζθάκκαηνο νπνχ έρεη ηνπνζεηεζεί ν αγσγφο κε ζθπξφδεκα θαζψο 

θαη ζθπξνδέηεζε ηνπ ηνηρίνπ αληεπηζηξνθήο. 

 Απνθαηάζηαζε ηεο βαηφηεηαο ηνπ δξφκνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.  

 

6) Σ.Κ. Πεηροτφρίοσ 

     ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Πεηξνρσξίνπ θαη εηδηθφηεξα ζην θχξην ζψκα ηνπ νηθηζκνχ ζε 

παξάπιεπξε ηεο θεληξηθήο νδνχ (Δπαξρηαθή Οδφο Πεηξνρσξίνπ-Αγίνπ Αλδξέαο) ζα γίλεη 

αζθαιηφζηξσζε ζε ήδε ππάξρνπζα ηζηκεληνζηξσκέλε θνηλνηηθή νδφ πνπ μεθηλά απφ ηελ 

εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ θεληξηθφ άμνλα ζην χςνο νηθίαο αγψλα 

Παλαγηψηε. Οη δηαζηάζεηο ηεο ππφ αζθαιηφζηξσζεο νδνχ είλαη πεξίπνπ 190 κέηξα κήθνο θαη 

πιάηνο πεξίπνπ 3 κέηξα. Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ αλαιπηηθά είλαη : 

 Δπάιεηςε ηνπ ζπλφινπ ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηηθφ ζπγθνιιεηηθφ δηάιεηκκα 

 Αζθαιηφζηξσζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ 

πάρνπο, ηνπιάρηζηνλ 0,05 κ., επηκεηξνχκελε θαηά βάξνο. 

  

 7) Σ.Κ. Υρσζοβίηζας 

    α. ηελ ηνπηθή Κνηλφηεηα Υξπζνβίηζαο (Άλσ) θαη εηδηθφηεξα επί ηεο θχξηαο θνηλνηηθήο νδνχ 

πνπ δηαζπλδέεη ηνλ νηθηζκφ κε ην ππφινηπν επαξρηαθφ δίθηπν έλαληη νηθίαο Καξαγηάλλε 

παξνπζηάζηεθαλ θζνξέο ζε ππάξρνλ παιαηφ ηνίρν αληηζηήξημεο πνπ ππνζηεξίδεη ηνλ δξφκν. Η 

θαηαζθεπή ηνπ παιαηνχ ηνίρνπ απνηεινχηαλ απφ θέξνπζα πιηλζνδνκή κε ζπλήζε θνληάκαηα ε 

φπνηα ζηελ θνξπθή ηεο είρε εληζρπζεί κε ηκήκα ηνίρνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη έρεη 

παξνπζηάζεη θαζηδήζεηο θαη ξσγκέο. Η ζπλνιηθή δηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ηνίρνπ αληηζηήξημεο 

αλέξρεηαη ζηα 17 κέηξα κήθνπο πεξίπνπ, κεηαβιεηνχ χςνπο πνπ μεθηλάεη απφ ηα 2 κέηξα 

πεξίπνπ θαη θαηαιήγεη ζηα 2,20 κέηξα πεξίπνπ. Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ αλαιπηηθά γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ είλαη: 

 Δθζθαθή ραιαξψλ εδαθψλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ρακειήο βιάζηεζεο θαη 

πξνζρψζεσλ ζηελ βάζε ηνπ ηνίρνπ ψζηε λα είλαη πνην εχθνιε ε επέκβαζε. 
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 Καζαίξεζε ηνπ παιαηνχ ηνίρνπ αληηζηήξημεο δηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ 

θαη απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ θαηεδάθηζεο. 

 Αληηζηήξημε ηνπ πξαλνχο ηνπ δξφκνπ γηα ηελ απνθπγή θαζίδεζεο ηνπ 

νδνζηξψκαηνο θαη εθζθαθή γηα ηελ επίηεπμε θαηάιιεινπ βάζνπο γηα ηελ ζεκειίσζε 

ηνπ λένπ ηνίρνπ αληηζηήξημεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί. 

 Σνπνζέηεζε θαηάιιεινπ μπιφηππνπ κε ηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο γηα ην ζεκέιην θαη 

ηελ αλαδνκή ηνπ ηνίρνπ αληηζηήξημεο κε δηαζηάζεηο πεξίπνπ 17 κέηξα κήθνο , 2 κέηξα 

χςνο ζηελ αξρή πεξίπνπ θαη 2,20 πεξίπνπ ζην ηέινο κε πάρνο πεξίπνπ ηα 25 

εθαηνζηά. εκεηψλεηαη φηη ην χςνο ηνπ ηνίρνπ πξέπεη θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ δξφκνπ λα 

είλαη ηθαλφ ψζηε λα ππεξβαίλεη ηελ ζηάζκε ηνπ δξφκνπ θαη λα κπνξεί λα θηινμελήζεη 

πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα. 

 Σνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ νπιηζκνχ θαηεγνξίαο B500C γηα ηνλ ηνίρν αληηζηήξημεο 

 θπξνδέηεζε ηνπ ηνίρνπ αληηζηήξημεο κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20.  

 

β. ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Υξπζνβίηζαο παξαπιεχξσο θαθελείνπ ηδηνθηεζίαο Παπαησάλλνπ 

ππάξρεη θνηλνηηθή νδφο ελ κέξεη ηζηκεληνζηξσκέλε θαη ελ κέξεη ρσκάηηλε. Σν ηκήκα πνπ 

είλαη ρσκάηηλν δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 50 κέηξσλ κήθνπο θαη 3 κέηξσλ πιάηνπο ζα 

ηζηκεληνζηξσζεί θαη νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ αλαιπηηθά είλαη: 

 Σνπνζέηεζε νπιηζκνχ θαηεγνξίαο B500C κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ μπιφηππνπ 

γηα ηελ ζθπξνδέηεζε. 

 θπξνδέηεζε κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 κε κέζν πάρνο ζθπξνδέηεζεο ηα 15 εθ.  

 

 8) Σ.Κ. Κάηφ Υρσζοβίηζας  

      ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Κάησ Υξπζνβίηζαο ζα γίλνπλ ηζηκεληνζηξψζεηο ζε ππάξρνπζεο 

ρσκάηηλεο νδνχο ζε 3 δηαθνξεηηθά ζεκεία θαη εηδηθφηεξα: 

     α. ε αγξνηηθή νδφ ελ κέξεη ηζηκεληνζηξσκέλε πξνο νηθία Υξπζνχιιε Γεκεηξίνπ ζπλνιηθνχ 

κήθνπο πεξίπνπ 20 κέηξσλ θαη πιάηνπο πεξίπνπ 3,5 κέηξσλ ζα γίλνπλ αλαιπηηθά:  Σνπνζέηεζε 

νπιηζκνχ θαηεγνξίαο B500C κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ μπιφηππνπ γηα ηελ ζθπξνδέηεζε 

θαη ζθπξνδέηεζε κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 κε κέζν πάρνο ζθπξνδέηεζεο ηα 15 εθ. 

     β. ε ηκήκα αγξνηηθήο νδνχ κεγάιεο αλεθνξηθήο θιίζεο κήθνπο πεξίπνπ 25 κέηξα θαη 

πιάηνπο πεξίπνπ 3,5 κέηξσλ, πιεζίνλ Ιδηνθηεζίαο Γεσξγίηζα Βαζηιείνπ ζα γίλεη 

ηζηκεληφζηξσζε εθφζνλ γίλεη θαη ε θαηάιιειε ππφβαζε. Δηδηθφηεξα ζα γίλεη εθζθαθή ζε 

έδαθνο βξαρψδεο ρσξίο ρξήζεο εθξεθηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο νκαιφηεηαο ηεο νδνχ ελ 

ζπλερεία ζα ηνπνζεηεζνχλ εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο φπνπ κε ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία 

ζπκπχθλσζεο ζα απνθηήζνπλ ηελ θαηάιιειε ζπλνρή θαη ηηο θαηάιιειεο θιίζεηο θαη ζε ζπλερεία 

ζα γίλεη ηνπνζέηεζε νπιηζκνχ θαηεγνξίαο B500C κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ μπιφηππνπ 
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γηα ηελ ζθπξνδέηεζε θαη ζθπξνδέηεζε κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 κε κέζν πάρνο 

ζθπξνδέηεζεο ηα 15 εθ. 

      γ. ε ηκήκα αγξνηηθήο νδνχ κήθνπο πεξίπνπ 20 κέηξα θαη πιάηνπο πεξίπνπ 2 κέηξσλ πνπ 

νδεγεί ζηελ Ιδηνθηεζία Σζίιηθα Ισάλλε ζα γίλεη ηζηκεληφζηξσζε εθφζνλ γίλεη θαη ε θαηάιιειε 

ππφβαζε. Δηδηθφηεξα ζα γίλεη εθζθαθή ζε έδαθνο βξαρψδε ρσξίο ρξήζεο εθξεθηηθψλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο νκαιφηεηαο ηεο νδνχ ελ ζπλερεία ζα ηνπνζεηεζνχλ εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο φπνπ κε 

ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία ζπκπχθλσζεο ζα απνθηήζνπλ ηελ θαηάιιειε ζπλνρή θαη ηηο 

θαηάιιειεο θιίζεηο θαη ζε ζπλερεία ζα γίλεη ηνπνζέηεζε νπιηζκνχ θαηεγνξίαο B500C κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ μπιφηππνπ γηα ηελ ζθπξνδέηεζε θαη ζθπξνδέηεζε κε ζθπξφδεκα 

θαηεγνξίαο C16/20 κε κέζν πάρνο ζθπξνδέηεζεο ηα 15 εθαηνζηά. 

 

 9) Σ.Κ. Αργσρού Πηγαδίοσ  

      ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Αξγπξνχ Πεγαδίνπ ζε πθηζηάκελν δίθηπν κνλνπαηηψλ πνπ ζπλδένπλ 

ηελ νηθηζηηθή δνκή ηεο θνηλφηεηαο ζα γίλεη ηζηκεληφζηξσζε ηκεκάησλ κνλνπαηηψλ ζε ζπλέρεηα 

ηζηκεληνζηξσκέλσλ κνλνπαηηψλ πξνεγνχκελεο επέκβαζεο. Δηδηθφηεξα ε επέκβαζε ζα γίλεη ζε 

2 ηκήκαηα ζπλνιηθνχ κήθνπο 80 κέηξσλ πεξίπνπ θαη πιάηνο πεξίπνπ 1,50 κέηξνπ. Οη εξγαζίεο 

πνπ ζα γίλνπλ αλαιπηηθά είλαη: 

 Δθζθαθή ραιαξψλ εδαθψλ γηα απνκάθξπλζε ηεο ρακειήο βιάζηεζεο θαη ησλ 

πξνζρψζεσλ . 

 Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο θαη ελ κέξεη βξαρψδεο γηα ηελ εμνκάιπλζε ηνπ 

πξαλνχο ρσξίο ηελ ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θαη επίζηξσζε κε θαηάιιειεο εμπγηαληηθέο 

ζηξψζεηο ζξαπζηψλ πιηθψλ θαη ηνπνζέηεζε μπιφηππνπ. 

 Σνπνζέηεζε θαηάιιεινπ νπιηζκνχ θαηεγνξίαο B500C θαη ζθπξνδέηεζε κε 

ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη κέζν πάρνο ζθπξνδέηεζεο ηα 15 εθαηνζηά. 

 Καηαζθεπή ζθάιαο ζηελ αξρή ηνπ κνλνπαηηνχ ζηελ ζχλδεζε ηνπ κε αγξνηηθή νδφ κε 

ζπλνιηθά 10 ζθαινπάηηα πεξίπνπ γηα ηελ γεθχξσζε κηα πςνκεηξηθήο δηαθνξάο πεξίπνπ 

ησλ 2 κέηξσλ. Σν πιάηνο ησλ ζθαινπαηηψλ ζα είλαη πεξίπνπ 1,50 κέηξν φζν θαη ην 

πιάηνο ηνπ κνλνπαηηνχ πνπ ζα ζπλδέεηαη. Η ζθάια απηή ζα θαηαζθεπαζηεί απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε ηελ ηνπνζέηεζε θαηάιιεινπ μπιφηππνπ, νπιηζκνχ θαηεγνξίαο 

B500C θαη ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C16/20. Δπηπξφζζεηα ε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ 

εθζθαθψλ θαζψο θαη ηνπ μπιφηππνπ ,ηνπ νπιηζκνχ θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο δέρνληαη 

πξνζαπμήζεηο ιφγν ηνπ απνκαθξπζκέλνπ θαη δπζπξφζηηνπ ζεκείνπ ηεο επέκβαζεο.  

 

 10) Σ.Κ. Γρσμώνα 

       α. ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Γξπκψλα θαη εηδηθφηεξα πιεζίνλ Ιεξνχ Νανχ Κνηκήζεσο ηεο 

Θενηφθνπ νηθηζκνχ Κνζθηλάο ζα πξαγκαηνπνηεζεί πιαθφζηξσζε ζε ηζηκεληνζηξσκέλν ηκήκα 



ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                          10 /  16                                                                         ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

δξφκνπ πνπ νδεγεί ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν Κνζθηλάο. Σν ηκήκα απηφ έρεη δηαζηάζεηο πεξίπνπ 25 

κέηξα κήθνο θαη 3 κέηξα πιάηνο θαη νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ αλαιπηηθά είλαη : 

 Δθζθαθή ραιαξψλ εδαθψλ γηα απνκάθξπλζε ηεο επηθαλεηαθήο βιάζηεζεο θαη 

πξνζρψζεσλ γηα εμνκάιπλζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ δελ είλαη ζθπξνδεηεκέλν 

 Σνπνζέηεζε νπιηζκνχ θαηεγνξίαο B500C θαη πξνεηνηκαζία κε μπιφηππν γηα ηελ 

ζθπξνδέηεζε κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ θιίζεσλ ψζηε ηα φκβξηα χδαηα λα 

κελ απνξξένπλ πξνο ην θνηκεηήξην αιιά πξνο ην εζσηεξηθφ ηκήκα θαη ελ ζπλερεία λα 

θαηαιήγνπλ ζηελ απφιημε ηεο δηακφξθσζεο. 

 θπξνδέηεζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ δελ είλαη ζθπξνδεηεκέλν κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 

C16/20 κε ηηο θαηάιιειεο θιίζεηο θαη κέζν πάρνο ηα 15 εθ. 

 Σνπνζέηεζε επί ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ην θαηάιιειν θνλίακα ρνλδξφπιαθεο 

αθαλφληζηεο ηδίνπ ηχπνπ κε ηηο ππάξρνπζεο ζηελ πεξηνρή, κέζνπ πάρνπο 5 cm. 

β. ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Γξπκψλα ζηε ζέζε Αγία Σξηάδα πιεζίνλ νηθίαο 

Παπαθσζηνπνχινπ ηαπξνχιαο ζα γίλεη ηζηκεληφζηξσζε ζε ελ κέξεη ηζηκεληνζηξσκέλε 

νδφ ζε ηκήκα πνπ είλαη ρσκάηηλν. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζα ηζηκεληνζηξσζεί 

είλαη πεξίπνπ 35 κέηξα κήθνο θαη 3 κέηξα πιάηνο. Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ αλαιπηηθά 

είλαη:  

 Δθζθαθή ραιαξψλ εδαθψλ γηα απνκάθξπλζε πξνζρψζεσλ θαη ρακειήο 

βιάζηεζεο. 

 Σνπνζέηεζε εμπγηαληηθψλ ζηξψζεσλ ζξαπζηψλ ιαηνκείνπ κέζνπ πάρνπο 20 

εθαηνζηψλ φπνπ κε ηελ θαηάιιειε ζπκπχθλσζε ζα δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιειε ππφβαζε 

γηα ζθπξνδέηεζε. 

 Αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ μπινηχπνπ θαη ηνπ θαηάιιεινπ νπιηζκνχ θαηεγνξίαο 

B500C γηα ηελ ζθπξνδέηεζε. 

 θπξνδέηεζε κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 κε κέζν πάρνο ζθπξνδέηεζεο ηα 15 

εθαηνζηφκεηξα.   

γ. ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Γξπκψλα θαη εηδηθφηεξα ζε ηζηκεληνζηξσκέλε θνηλνηηθή νδφ εληφο 

νηθηζκνχ Γξπκψλα κε θαηεχζπλζε απφ Μαγγάληα πξνο Παπαιψλη έρνπλ παξνπζηαζηεί 

θπζηθέο θζνξέο ζην ζθπξφδεκα νδνζηξσζίαο ζε ηκήκα πεξίπνπ 35 κέηξα κήθνο θαη 3 

κέηξα πιάηνο θαη νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο έρνπλ σο εμήο: 

 Καζαίξεζε ηνπ ππάξρνληνο άνπινπ ζθπξνδέκαηνο νδνζηξσζίαο κέζνπ πάρνπο 

πεξί ησλ 10 εθαηνζηψλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θαη φρη εθξεθηηθψλ πιψλ. 

 Σνπνζέηεζε εμπγηαληηθψλ ζηξψζεσλ ζξαπζηψλ ιαηνκείνπ κέζνπ πάρνπο 20 

εθαηνζηψλ θαη ζπκπχθλσζε απηψλ θαζφιν ην κήθνο θαη πιάηνο ηεο ππφ θαζαίξεζε 

πεξηνρήο γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο ππφβαζεο πξνο απνθπγή κειινληηθψλ 

θαζηδήζεσλ. 
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 Αλάπηπμε μπιφηππνπ θαη ηνπνζέηεζε θαηάιιεινπ νπιηζκνχ θαηεγνξίαο B500C θαη 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ ζθπξνδέηεζε 

 θπξνδέηεζε κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 κέζνπ πάρνπο 15 εθαηνζηά.   

 

 11) Σ.Κ. Κόνιζκας  

α. ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Κφληζθαο θαη εηδηθφηεξα εληφο ηνπ νηθηζκνχ Κφληζθαο ζηελ ζέζε 

‘’αιεπνρψξη’’ πιεζίνλ νηθίαο Βαΐηζα ζα γίλεη ηνίρνο αληηζηήξημεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

βαηφηεηαο ηεο θνηλνηηθήο νδνχ πνπ δηέξρεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Οη δηαζηάζεηο ηνπ 

ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζα είλαη πεξίπνπ 11 κέηξα κήθνο θαη 2 κέηξα χςνο πεξίπνπ κε πάρνο 

θνξκνχ ηνίρνπ λα είλαη πεξίπνπ ζηα 25 εθαηνζηά. Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ αλαιπηηθά γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ ηνίρνπ αληηζηήξημεο είλαη : 

 Δθζθαθή ράιαξσλ εδαθψλ γηα απνκάθξπλζε ρακειήο βιάζηεζεο, πξνζρψζεσλ 

θαη ηκήκαηα καιαθψλ εδαθψλ . 

 Δθζθαθή ζε εδάθε γαηψδε – εκηβξαρψδε γηα ηελ δεκηνπξγία νξχγκαηνο ζεκειίσζεο 

ζε θαηάιιειν βάζνο κε ηαπηφρξνλε αληηζηήξημε ηνπ πξαλνχο ηεο εθζθαθήο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο νηθίαο πνπ βξίζθεηαη θαηάληε ηεο θνηλνηηθήο νδνχ. 

 Σνπνζέηεζε μπινηχπνπ θαηάιιεινπ εκβαδνχ θαη δηαηνκήο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

ρψξνπ ζθπξνδέηεζεο ηνπ ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζε θαηάιιειν βάζνο κε ηηο θαηάιιειεο 

δηαζηάζεηο θαη κε ηελ απαηηνπκέλε αληηζηήξημε  αλάινγα κε ηελ θάζε ζθπξνδέηεζεο. 

 Σνπνζέηεζε θαηάιιεινπ νπιηζκνχ θαηεγνξίαο B500C. 

 θπξνδέηεζε κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20  γηα ηελ επίηεπμε ζην πέικα πάρνο 

ζθπξνδέκαηνο πεξίπνπ 40 εθαηνζηά θαη ζηνλ θνξκφ πάρνο ζθπξνδέκαηνο πεξίπνπ 25 

εθαηνζηά. 

 Απνθαηάζηαζε ηεο βαηφηεηαο ηεο θνηλνηηθήο νδνχ  

     β. ηελ ζπλέρεηα εληφο νηθηζκνχ Κφληζθαο παξαπιεχξσο νηθίαο Κνινλέινπ πθίζηαηαη 

ρσκάηηλν κνλνπάηη πνπ νδεγεί πξνο ην Κάησ ρσξηφ. ην πθηζηάκελν απηφ κνλνπάηη ζα γίλεη 

δηακφξθσζε ζε ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο 30 πεξίπνπ κέηξσλ. Σν πιάηνο ηνπ κνλνπαηηνχ 

είλαη κεηαβιεηφ κε κέζε ηηκή πεξίπνπ ην 1,5 κέηξν. Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ γηα ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ ηκήκαηνο κνλνπαηηνχ έρνπλ σο εμήο: 

 Δθζθαθή ραιαξψλ εδαθψλ γηα ηε απνκάθξπλζε ρακειήο βιάζηεζεο θαη δηάθνξσλ 

πξνζρψζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζην κνλνπάηη θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιφηεηάο 

ηνπ. 

 Δθζθαθή ζε έδαθνο βξαρψδεο γηα ηελ εμνκάιπλζε ηνπ επίπεδνπ ζθπξνδέηεζεο θαη 

ηνπνζέηεζε θαηάιιεινπ μπινηχπνπ γηα ηελ ζθπξνδέηεζε θαη ηελ δεκηνπξγία ζθαιηψλ 

φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ απνθπγή εθηεηακέλσλ εθζθαθψλ βξαρψδνπο 

ππνβάζξνπ. Οη θιίκαθεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζα πξέπεη λα ζε 2 ζεκεία  ηνπ 
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κνλνπαηηνχ ηνπιάρηζηνλ θαη λα κελ ππεξβαίλνπλ ηα 5 ζθαιηά ελ ζπλερεία ρσξίο ηελ 

δεκηνπξγία πιαηχζθαινπ γηα ηελ άλεηε αλάβαζε. 

 Σνπνζέηεζε θαηάιιεινπ νπιηζκνχ  θαηεγνξίαο B500C . 

 θπξνδέηεζε κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20  θαη ζηελ ζπλέρεηα πιαθφζηξσζε κε 

ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο φκνηεο κε απηέο ηεο πεξηνρήο θαη κε ηελ δεκηνπξγία ησλ 

θαηάιιεισλ θιίζεσλ πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ κνλνπαηηνχ γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ 

φκβξησλ πδάησλ.  

 Λφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο πξνζβαζηκφηεηαο αξθεηέο απφ ηεο εξγαζίεο εθζθαθήο ζα 

γίλνπλ ρεηξψλαθηα θαη γηα απηφ έρεη πξνβιεθηεί εηδηθή πξνζαχμεζε γηα ηελ εθζθαθή 

ρσξίο ηελ ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ. 

γ. ε ππάξρνλ κνλνπάηη ζηνλ νηθηζκφ Κφληζθα ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο Κφληζθαο πνπ εθθηλεί 

απφ ηελ νηθία Αιεμνπνχινπ θαη ζε θπζηθή πνξεία 100 κέηξσλ θαηαιήγεη ζηνλ θνηκεηήξην ηνπ 

Ιεξνχ Νανχ Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ζα γίλεη δηακφξθσζε, ην κέζν πιάηνο ηνπ κνλνπαηηνχ 

αλέξρεηαη ζηα 2 κέηξα πεξίπνπ, θαη πιαθφζηξσζε. Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ αλαιπηηθά είλαη : 

 Δθβξαρηζκφο ρσξίο κεραληθά κέζα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιφηεηαο θαη 

εληαίαο θιίζεο αλά ηκήκαηα ηνπ κνλνπαηηνχ. 

 Σνπνζέηεζε μπινηχπνπ γηα ηελ δεκηνπξγία ζθαιηψλ φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν κε ην 

πιήζνο ησλ ζθαιηψλ αλά νκάδα λα κελ ππεξβαίλεη ηα 5 ρσξίο ηελ παξεκβνιή 

πιαηχζθαινπ γηα ηελ άλεηε αλάβαζε . Κιίκαθεο αλάβαζεο πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ 

ηνπιάρηζηνλ ζε 3 ζεκεία. 

 Σνπνζέηεζε ηνπ απαηηνχκελνπ νπιηζκνχ θαηεγνξίαο B500C . 

 θπξνδέηεζε κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20. 

 Πιαθφζηξσζε κε ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο φκνηεο κε απηέο ηεο πεξηνρήο θαη 

δεκηνπξγία θαηάιιεισλ θιίζεσλ πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ κνλνπαηηνχ γηα ηελ δηεπζέηεζε 

ησλ φκβξησλ πδάησλ. 

 

12) Σ.Κ. Γιαζελλακίοσ 

      ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Γηαζειιαθίνπ ζα γίλεη ηζηκεληφζηξσζε ζε δπν ηκήκαηα θνηλνηηθήο 

νδνχ ζπλνιηθνχ κήθνπο πεξίπνπ 20 κέηξσλ θαη πιάηνο πεξίπνπ 3,5 κέηξσλ. Σν πξψην ηκήκα 

ησλ πεξίπνπ 10 κέηξσλ κήθνπο βξίζθεηαη ζηελ ζπκβνιή θνηλνηηθψλ νδψλ πιεζίνλ νηθίαο 

Λεσλίδα Σξηαληαθπιιάθε θαη ην δεχηεξν ηκήκα ησλ πεξίπνπ 10 κέηξσλ κήθνπο ζηε ίδηα νδφ 

πεξίπνπ 50 κέηξα απφ ην πξνεγνχκελν. Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ αλαιπηηθά είλαη: 

 Σνπνζέηεζε νπιηζκνχ θαηεγνξίαο B500C κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ μπιφηππνπ 

γηα ηελ ζθπξνδέηεζε. 

 θπξνδέηεζε κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 κε κέζν πάρνο ζθπξνδέηεζεο ηα 15 

εθαηνζηφκεηξα.  

 



ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                          13 /  16                                                                         ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 13) Σ.Κ. Πέρκοσ  

      ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Πέξθνπ ζα γίλεη ηζηκεληφζηξσζε θνηλνηηθήο νδνχ κήθνπο πεξίπνπ 35 

κέηξσλ θαη πιάηνο πεξίπνπ 3,5 κέηξσλ. Η ρσκάηηλε νδφο πνπ ζα ηζηκεληνζηξσζεί εληνπίδεηαη 

ζε ζπλέρεηα ππάξρνπζαο ηζηκεληφζηξσζεο πνπ θαηαιήγεη ζην γήπεδν θαιαζνζθαίξηζεο 

πιεζίνλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ αλαιπηηθά είλαη: 

 Σνπνζέηεζε νπιηζκνχ θαηεγνξίαο B500C κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ μπιφηππνπ 

γηα ηελ ζθπξνδέηεζε. 

 θπξνδέηεζε κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 κε κέζν πάρνο ζθπξνδέηεζεο ηα 15 

εθαηνζηά.  

 

 14) Σ.Κ. Αμβρακιάς 

      ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Ακβξαθίαο θαη εηδηθφηεξα ζε ππάξρνπζα ρσκάηηλε νδφ πνπ 

θαηεπζχλεη πξνο ηελ ζέζε Παπιαίηθα πνπ δηαζρίδεη ην θχξην ζψκα ηνπ νηθηζκνχ ζα γίλεη 

ηζηκεληφζηξσζε. Οη δηαζηάζεηο ηεο πξνο ηζηκεληφζηξσζεο νδνχ είλαη πεξίπνπ 60 κέηξα κήθνπο 

θαη 3,5 κέηξα πιάηνπο. Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ αλαιπηηθά είλαη : 

 Δθζθαθή ζε βάζνο πεξίπνπ 0,15 κέηξνπ γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ 

δξφκνπ θαη δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε εμπγηαληηθψλ ζηξψζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ηθαλήο 

ππφβαζεο. 

 Σνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ νπιηζκνχ θαηεγνξίαο B500C  θαη ζθπξνδέηεζε κε 

ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 κε κέζν πάρνο ζθπξνδέηεζεο ηα 15 εθαηνζηά.  

 

  15) Σ.Κ. Υαλικίοσ Αμβρακιάς 

        Δληφο ηνπ νηθηζκνχ Υαιηθίνπ απφ ηνλ θεληξηθφ δξφκν πξνο ηα Καξαδεκεηξαίηθα, ζε κήθνο 

340κ. πεξίπνπ θαη πιάηνπο 4κ. ζα γίλεη ραιηθφζηξσζε πάρνπο 0,20κ.. Αλαιπηηθφηεξα ζα γίλεη ε 

εμήο εξγαζία: 

 Δμπγηαληηθή ζηξψζε κε ακκνραιηθψδε πιηθά πάρνπο 0,20κ.  

 

 16) Σ.Κ. Ανάληυης 

     α.   ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Αλάιεςεο ζηνλ νηθηζκφ Φιεζνπξηά θαη εηδηθφηεξα ζηε ζέζε 

‘’Ρακκέηθα’’, πιεζίνλ νηθίαο Ράκκνπ ζα δεκηνπξγεζεί εζραξσηφ γηα ηελ δηεπζέηεζε φκβξησλ 

πδάησλ θαη ηελ απνθπγή θζνξάο ηνπ νδνζηξψκαηνο. Η θαηαζθεπή απηή ζα γίλεη ζε 

αζθαιηνζηξσκέλε θνηλνηηθή νδφ θαη ζα έρεη κήθνο πεξίπνπ 3,5 κέηξα ή φζν είλαη ην πιάηνο ηνπ 

νδνζηξψκαηνο θαη πιάηνο πεξίπνπ 0,90 κέηξα. Σν βάζνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εζραξσηνχ ζα 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 1 κέηξν θαη ζα επηθαιχπηεηαη κε κεηαιιηθή εζράξα πδξνζπιινγήο απφ 

έιαην ρπηνζίδεξν. Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ αλαιπηηθά είλαη:  

 Σνκή νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε ζηα ζεκεία πνπ ζα γίλεη ε επέκβαζε 
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 Απνμήισζε ηνπ αζθαιηνηάπεηα θαη ησλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζην ζεκείν 

επέκβαζεο  

 Δθζθαθή ζε θαηάιιειν βάζνο γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο ζηάζκεο ηνπ 

εζραξσηνχ. 

 Καηαζθεπή μπιφηππνπ γηα ην εζραξσηφ. 

 Όπιηζε ηνπ εζραξσηνχ κε ράιπβα θαηεγνξίαο B500C. 

 θπξνδέηεζε ηνπ εζραξσηνχ κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20.  

 Σνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ εζραξψλ ππνλφκσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν , θαηεγνξίαο    

D-400 δηαζηάζεσλ 0,56*0,86 κ. ηθαλψλ λα θέξνπλ θνξηία κεγάισλ νρεκάησλ. 

 

β.   ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Αλάιεςεο ζηνλ δξφκν πνπ ζπλδέεη ηνλ νηθηζκφ Φιεζνπξηά κε 

ηελ επαξρηαθή νδφ Θέξκνπ –Ναππάθηνπ ζα γίλεη θαηά ηκήκαηα ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο 

αζθαιηνζηξσκέλνπ δξφκνπ θαη ζπλνιηθά ηα ηκήκαηα πνπ ζα ζπληεξεζνχλ αθνξνχλ 

πεξίπνπ 60 κέηξα κήθνπο νδνζηξψκαηνο κε κέζν πιάηνο πεξίπνπ ηα 3 κέηξα. Πνην 

αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη: 

 Δπάιεηςε ηνπ ζπλφινπ ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηηθφ ζπγθνιιεηηθφ δηάιεηκκα. 

 Αζθαιηφζηξσζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ 

πάρνπο, ηνπιάρηζηνλ 0,05 κ., επηκεηξνχκελε θαηά βάξνο κε ην ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ 

αζθαιηνκίγκαηνο πξνο δηάζηξσζε λα αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηνπο 33 ηφλνπο . 

  

17) Σ.Κ. Κοκκινόβρσζης (Άγιοι Θεόδφροι) 

            ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Κνθθηλφβξπζεο ζην νηθηζκφ ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηζηκεληφζηξσζε ζε ππάξρνπζα ρσκάηηλε θνηλνηηθή νδφ ζηελ ζέζε Κνπδίθε  

θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ δεμακελή χδξεπζεο πξνο ηελ ζέζε Καξβνχλν ζπλνιηθνχ κήθνπο 

πεξίπνπ 30 κέηξσλ θαη πιάηνπο 3 κέηξσλ. Οη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλαιπηηθά 

είλαη: 

 Γηάζηξσζε κε αδξαλή ζξαπζηά ιαηνκείνπ θαηάιιειεο δηακέηξνπ θαη ζπκπχθλσζε 

απηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία ππφβαζεο γηα ζθπξνδέηεζε. 

 Σνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ νπιηζκνχ θαηεγνξίαο B500C κε ηελ αλάπηπμε μπινηχπνπ 

γηα ηελ ζθπξνδέηεζε ζε φιν ην κήθνο ηεο νδνχ. 

 θπξνδέηεζε κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 ζην ζχλνιν ηεο νδνχ πεξίπνπ 50 

κέηξσλ κήθνπο θαη πιάηνπο 3 κέηξσλ πεξίπνπ κε κέζν πάρνο ζηξψζεο ζθπξνδέκαηνο  

πεξίπνπ ηα 15 εθαηνζηά. 

 

18) Σ.Κ. Γιπλάηανοσ 

α. ηε ζέζε απφ ‘’Νεξάθη’’ πξφο ‘’Υαληάθηα’’ ηνπ νηθηζκνχ Γηπιάηαλνπ ζα γίλεη  ζθπξνδέηεζε ζε 

ρσκάηηλν δξφκν κήθνπο  45κ. πεξίπνπ θαη πιάηνπο 3,30κ.  Θα γίλνπλ νη εμήο εξγαζίεο : 
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• Δθζθαθή ραιαξψλ εδαθψλ, γηα δηακφξθσζε ηνπ δξφκνπ 

• Όπιηζε ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ράιπβδηλν δνκηθφ πιέγκα  θαηεγνξίαο B500C 

• Γεκηνπξγία αξκνχ δηαζηνιήο αλά 10 ηξέρνληα κέηξα δξφκνπ 

• θπξνδέηεζε ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 

 

19) Σ.Κ. Παμθίοσ 

ην δξφκν πιεζίνλ νηθίαο Νηθφιανπ Μηραιφπνπινπ θαη πξνο ην Γεκνηηθφ ζρνιείν  Πακθίνπ  θαη 

ζε κήθνο 35κ. θαη πιάηνπο 4κ. πεξίπνπ, ζα γίλεη αζθαιηφζηξσζε επί  ηεο ππάξρνπζαο 

ηζηκεληφζηξσζεο . Απαηηνχληαη νη εμήο εξγαζίεο: 

• Δθζθαθή ραιαξψλ εδαθψλ ζε ηκήκα ηνπ δξφκνπ γηα θαηάιιειε δηακφξθσζή ηνπ. 

• Δπάιεηςε θαηά κήθνο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηηθφ ζπγθνιιεηηθφ δηάιπκα. 

• Αζθαιηφζηξσζε  ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηηθή    

                  ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο 5 έσο 7 εθ. επηκεηξνχκελε θαηά βάξνο . 

 

20) Σ.Κ. Λεσκού 

ηε Σνπηθή Κνηλφηεηα Λεπθνχ πιεζίνλ νηθίαο Σζάπαξε ζε κήθνο 40κ. θαη πιάηνο 3κ. ζα γίλεη  

ηζηκεληφζηξσζε πάλσ ζηε παιηά ηζηκεληφζηξσζε.  Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ αλαιπηηθά είλαη: 

• Καζαίξεζε ζθπξνδέκαηνο φπνπ απαηηείηαη,  πάρνπο 0,15κ. θαη κήθνπο 20κ.   

• Όπιηζε ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ράιπβδηλν δνκηθφ πιέγκα  θαηεγνξίαο B500C 

• θπξνδέηεζε ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 πάρνπο 0,15κ.. 

 

21) Σ.Κ. ιηαραλώνφν 

Δληφο ηνπ νηθηζκνχ ησλ ηηαξαιψλσλ ζα γίλνπλ εξγαζίεο αζθαιηφζηξσζεο ζε ηκήκα ηνπ 

δξφκνπ πνπ νδεγεί ζην θνηκεηήξην ησλ ηηαξαιψλσλ. Η αζθαιηφζηξσζε απηή ζα γίλεη  ζε 

ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο λέαο αζθαιηφζηξσζεο, κήθνπο 205 κ. πεξίπνπ θαη κέζνπ πιάηνπο 

5,50κ., επί ηνπ δξφκνπ πνπ νδεγεί απφ ην θνηκεηήξην ζην ρσξηφ. Δπίζεο, ιφγσ έληνλσλ 

δηαθπκάλζεσλ απφ θζνξέο ζηελ πξνυπάξρνπζα ηζηκεληφζηξσζε, ζε ηκήκαηα ηνπ 

νδνζηξψκαηνο ζε κήθνο 30κ., απαηηείηαη ηνπηθά ε εθαξκνγή αζθαιηηθήο ζηξψζεσο απμεκέλνπ 

πάρνπο 7εθ., γηα εμνκάιπλζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ ξήζεσλ γηα ηελ δηνρέηεπζε ησλ επηθαλεηαθψλ νκβξίσλ. Αζθαιηφζηξσζε ζα γίλεη 

επίζεο ζε φιν ην πξναχιην ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ 230 η.κ. πεξίπνπ θαζψο θαη ζην δξφκν πνπ 

θηάλεη ζην θνηκεηήξην πιάηνπο 4 κ. πεξίπνπ θαη κήθνπο 40κ. πεξίπνπ. Αλαιπηηθά ζα γίλνπλ νη 

εμήο εξγαζίεο: 

• Δπάιεηςε θαηά κήθνο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηηθφ ζπγθνιιεηηθφ δηάιπκα. 

• Αζθαιηφζηξσζε  ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηηθή      

• ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο 5 έσο 7 εθ  επηκεηξνχκελε θαηά βάξνο 

 

22) Σ.Κ. Αβαρίκοσ 



α. Εντός του οικισμού Αβαρίκου, πλησίον οικίας Θεοφάνη Ελευθεριάνου θα γίνει νέα 

τσιμεντόστρωση μήκους 65μ. πάνω σε παλιό τσιμεντοστρωμένο δρόμο. Αναλυτικότερα θα 

γίνουν οι εξής εργασίες: 

• Καθαίρεση του άοπλου σκυροδέματος καθ' όλο το μήκος του δρόμου και πλάτους

3μ.
• Όπλιση του οδοστρώματος με χάλυβδινο δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C

• Σκυροδέτηση οδοστώματος με επί τόπου παραγωγή σκυροδέματος πάχους Ο, 15μ.

β. Εντός του οικισμού Αβαρίκου, πλησίον της ταβέρνας Παγώνας θα γίνει νέα τσιμεντόστρωση 

μήκους 20μ. και πλάτους 4μ. περίπου πάνω σε παλιό τσιμεντοστρωμένο δρόμο. Αναλυτικότερα 

θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

• Εκσκαφές χαλαρών εδαφών όπου απαιτείται

• Όπλιση του οδοστρώματος με χαλύβδινο δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C

• Σκυροδέτηση του δρόμου με σκυρόδεμα οδοστρωσίας C 16/20 πάχους Ο, 15μ.
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