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Με το παρόν έργο θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης, κατασκευής τοίχων 

αντιστήριξης και σωληνωτών αγωγών για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε 

υποδομές των κοινοτήτων Ανάληψης, Θέρμου, Καλουδίου και Κάτω Χρυσοβίτσας, Δήμου 

Θέρμου. Ειδικότερα: 

 

Στην κοινότητα Ανάληψης 
Στον οικισμό Φλεσουριά Ανάληψης, στη δημοτική οδό από Γέφυρα Μπανιά προς τον οικισμό, 

θα γίνει κατασκευή σωληνωτού αγωγού με τσιμεντοσωλήνες D800 mm, μήκους 5,00 μ. 

περίπου, με φρεάτιο εισόδου και τοιχίο αντεπιστροφής, κατάλληλων διαστάσεων, για διοχέτευση 

των ομβρίων σε ρέμα. Επίσης, θα γίνει απόξεση και ανακατασκευή της ασφάλτου που εμφανίζει 

φθορές, σε συνολικό μήκος 60,00 μ. περίπου, εκατέρωθεν του σωληνωτού. Αναλυτικότερα θα 

γίνει: 

• Απόξεση του υπάρχοντος ασφαλτικού, σε βάθος έως 4 cm 

• Τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη στη θέση που θα κατασκευαστεί ο 

σωληνωτός αγωγός 

• Αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα και των στρώσεων οδοστρωσίας στη θέση όπου θα 

κατασκευαστεί ο σωληνωτός αγωγός 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

• Εκσκαφή σε κατάλληλο βάθος στη θέση όπου θα κατασκευαστεί το φρεάτιο εισόδου, ο 

σωληνωτός αγωγός και το τοιχίο αντεπιστροφής στην έξοδο. Γίνεται επίσης πρόβλεψη 

τμήμα των εκσκαφών να γίνεται σε βραχώδες υπέδαφος 

• Κατασκευή των ξυλοτύπων του φρεατίου εισόδου και του τοιχίου αντεπιστροφής στην 

έξοδο του σωληνωτού αγωγού 

• Τοποθέτηση των προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως 

αντοχής 120 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm 

• Όπλιση του φρεατίου εισόδου, του οδοστρώματος άνωθεν του σωληνωτού αγωγού και 

του τοιχίου αντεπιστροφής στην έξοδο με χάλυβα κατηγορίας B500C 

• Σκυροδέτηση του φρεατίου εισόδου, του τοιχίου αντεπιστροφής και εγκυβωτισμός του 

σωληνωτού αγωγού με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

• Επάλειψη του οδοστρώματος με ασφαλτικό συγκολλητικό διάλειμμα 

• Ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους, 

επιμετρούμενη κατά βάρος 

 

Στην κοινότητα Θέρμου 
α. Στην έδρα του Δήμου, από τη διασταύρωση με δημοτική οδό προς Ξενοδοχείο Θέρμιος 

Απόλλων και προς το συνοικισμό Καρβουνάρη, θα γίνει ασφαλτόστρωση σε μήκος 350,00 μ. 

περίπου εκ των οποίων τα 270,00 μ. περίπου επί υπάρχουσας τσιμεντόστρωσης, ενώ τα 
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υπόλοιπα 80,00 μ. περίπου σε χωματόδρομο. Στην αρχή της παρέμβασης θα κατασκευαστεί 

επενδεδυμένη τάφρος σε μήκος 120,00 μ. περίπου για συλλογή των ομβρίων σε φρεάτιο 

εισόδου και από αυτό, μέσω σωληνωτού αγωγού με τσιμεντοσωλήνες D800 mm, μήκους 8,00 

μ. περίπου με τοιχίο αντεπιστροφής στην έξοδο, διοχέτευση στο υφιστάμενο χωμάτινο αυλάκι 

της δημοτικής οδού που συνδέει το ξενοδοχείο Θέρμιος Απόλλων με την Επαρχιακή Οδό 

Θέρμου – Προυσού. Επίσης, λίγο πριν το τέλος της παρέμβασης, θα κατασκευαστεί άλλος ένας 

σωληνωτός αγωγός με τσιμεντοσωλήνες D800 mm, μήκους 6,00 μ. περίπου, με επενδεδυμένη 

τάφρο μήκους 30,00 μ. περίπου ανάντη για συλλογή των ομβρίων σε φρεάτιο εισόδου και μέσω 

του σωληνωτού αγωγού και τοιχίου αντεπιστροφής στην έξοδό του διοχέτευση σε υφιστάμενο 

ρέμα. Συγκεκριμένα, θα γίνει: 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

• Καθαίρεση του άοπλου σκυροδέματος στις θέσεις όπου θα κατασκευαστούν οι 

σωληνωτοί αγωγοί 

• Εκσκαφή σε κατάλληλο βάθος στις θέσεις όπου θα κατασκευαστούν οι επενδεδυμένες 

τάφροι, τα φρεάτια εισόδου, οι σωληνωτοί αγωγοί και τα τοιχία αντεπιστροφής στην 

έξοδο. Γίνεται επίσης πρόβλεψη τμήμα των εκσκαφών να γίνεται σε βραχώδες υπέδαφος 

• Κατασκευή των ξυλοτύπων των επενδεδυμένων τάφρων, των φρεατίων εισόδου και των 

τοιχίων αντεπιστροφής στην έξοδο των σωληνωτών αγωγών 

• Τοποθέτηση των προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως 

αντοχής 120 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm 

• Όπλιση των επενδεδυμένων τάφρων, των φρεατίων εισόδου, του οδοστρώματος άνωθεν 

των σωληνωτών αγωγών και των τοιχίων αντεπιστροφής στην έξοδο των σωληνωτών 

αγωγών με χάλυβα κατηγορίας B500C 

• Σκυροδέτηση των επενδεδυμένων τάφρων, των φρεατίων εισόδου, των τοιχίων 

αντεπιστροφής και εγκυβωτισμός των σωληνωτών αγωγών με σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 

• Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους στο τμήμα της οδοστρωσίας 

που γίνεται επί χωμάτινης οδού 

• Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας, πάχους 0,10 μ. από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου στο τμήμα της οδοστρωσίας που γίνεται επί χωμάτινης οδού 

• Ασφαλτική προεπάλειψη στο τμήμα της οδοστρωσίας που γίνεται επί χωμάτινης οδού 

• Επάλειψη του τσιμεντοστοστρωμένου τμήματος της οδοστρωσίας με ασφαλτικό 

συγκολλητικό διάλειμμα 

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

χρήση κοινής ασφάλτου του τμήματος της οδοστρωσίας που γίνεται επί χωμάτινης οδού 

• Ασφαλτόστρωση του τσιμεντοστρωμένου τμήματος της οδοστρωσίας με ασφαλτική 

στρώση μεταβλητού πάχους, τουλάχιστον 0,05 μ., επιμετρούμενη κατά βάρος 
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β. Στην πόλη του Θέρμου, θα γίνει ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ευ. Γιαννούλη μήκους 

140,00 μ. περίπου, μέσου πλάτους 5,00 μ. περίπου, από ιδιοκτησία Χατζή Γρηγορίου μέχρι 

ιδιοκτησία Λάππα Αθανασίου και τμήματος της καθέτου σε αυτήν οδού (Αναστασίου Ακρίδα), 

μήκους 40,00 μ. περίπου, μέσου πλάτους 5,00 μ. περίπου. Στο μισό περίπου μήκος της 

παρέμβασης επί της οδού Ευ. Γιαννούλη και στο σύνολο της παρέμβασης επί της οδού 

Αναστασίου Ακρίδα θα προηγηθεί απόξεση της υπάρχουσας ασφαλτόστρωσης που εμφανίζει 

εκτεταμένες φθορές. Η παρέμβαση θα περιλαμβάνει:   

• Απόξεση του υπάρχοντος ασφαλτικού, όπου απαιτείται, σε βάθος έως 4 cm 

• 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 

 

γ. Στην έδρα του Δήμου, από τη διασταύρωση με την Επαρχιακή Οδό Θέρμου – Κόνισκας – 

Διπλάτανου, μέχρι την ιδιοκτησία Παπαϊωάννου Ιωάννη, θα γίνει ασφαλτόστρωση επί 

τσιμεντόστρωσης τμήματος συνολικού μήκους 150,00 μ. περίπου για αποκατάσταση των 

φθορών σε αυτό. Το πρώτο μισό της παρέμβασης είναι μέσου πλάτους 3,70 μ. ενώ το 

υπόλοιπο είναι μέσου πλάτους 3,50 μ. Θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

• 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 

 

δ. Στην πόλη του Θέρμου, θα γίνει ασφαλτόστρωση της οδού Αποστόλου Ναθαναήλ μήκους 

110,00 μ. περίπου, μέσου πλάτους 7.50 μ., που ξεκινά από το κτίριο της Χριστιανικής Ένωσης. 

Στα τελευταία 30,00 μ. περίπου της οδού θα προηγηθεί απόξεση της υπάρχουσας 

ασφαλτόστρωσης που εμφανίζει εκτεταμένες φθορές. Πιο αναλυτικά προβλέπεται: 

• Απόξεση του υπάρχοντος ασφαλτικού, όπου απαιτείται, σε βάθος έως 4 cm 

• 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 

 

ε. Στην έδρα του Δήμου, έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Χολέβα – Σακαριτσάνου, θα κατασκευαστεί 

τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, μήκους 24,00 μ. περίπου και ύψους 2,00 μ. 

περίπου για συγκράτηση του εδάφους, σε συνέχεια υφιστάμενου τοίχου αντιστήριξης. Επιπλέον, 

με την κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης, θα γίνει και διαπλάτυνση της δημοτικής οδού κατά 

1,00 μ. περίπου προκειμένου να ασφαλτοστρωθεί στη συνέχεια στα πλαίσια του ίδιου έργου 
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(ασφαλτόστρωση προς οικία Παπαϊωάννου Ιωάννη). Για να επιτευχθεί αυτό, θα καθαιρεθεί 

υφιστάμενο πέτρινο τοιχίο μήκους 6,00 μ. περίπου, στο τέλος της ιδιοκτησίας Χολέβα – 

Σακαριτσάνου και τμήμα υφιστάμενου τοιχίου από σκυρόδεμα, μήκος 1,00 μ. περίπου, 

έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Μαραγιάννη.Σωτηρίου. Τέλος, θα αποκατασταθεί η πρόσβαση στην 

ιδιοκτησία Χολέβα – Σακαριτσάνου με την κατασκευή νέας κλίμακας από οπλισμένο σκυρόδεμα 

πλάτους 1,20 μ. περίπου. Θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

• Καθαίρεση τμήματος του υφιστάμενου τοιχίου από σκυρόδεμα έμπροσθεν της ιδιοκτησίας 

Μαραγιάννη Σωτηρίου 

• Καθαίρεση του υφιστάμενου πέτρινου τοιχίου στο τέλος της ιδιοκτησίας Χολέβα – 

Σακαριτσάνου 

• Εκσκαφή σε κατάλληλο βάθος στη θέση όπου θα κατασκευαστεί ο τοίχος αντιστήριξης και 

θα γίνει η διαπλάτυνση της δημοτικής οδού 

• Κατασκευή των ξυλοτύπων του τοίχου αντιστήριξης και της νέας κλίμακας 

• Όπλιση του τοίχου αντιστήριξης, της νέας κλίμακας και του τμήματος της διαπλάτυνσης 

της δημοτικής οδού με χάλυβα κατηγορίας Β500C 

• Τοποθέτηση στραγγιστηρίων από PVC DN110 σε κατάλληλες αποστάσεις στον τοίχο 

αντιστήριξης 

• Σκυροδέτηση του τοίχου αντιστήριξης, της νέας κλίμακας και του τμήματος της 

διαπλάτυνσης της δημοτικής οδού με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 

• Επίχωση του τοίχου αντιστήριξης με αμμοχαλικώδη υλικά και προμήθεια δανείων, 

εφόσον απαιτείται 

 

ζ. Στην πόλη του Θέρμου, έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Ντζούφρα Σωτηρίου, θα κατασκευαστεί 

τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, μήκους 20,00 μ. περίπου και ύψους 3,50 μ. 

περίπου, σε αντικατάσταση παλαιού πέτρινου τοιχίου που εμφανίζει εκτεταμένες φθορές. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης, λόγω των υφιστάμενων 

δικτύων ΟΚΩ, θα γίνει αποξήλωση του υπάρχοντος φρεατίου πολλαπλών διανομών και 

ανακατασκευή του. Η παρέμβαση θα περιλαμβάνει: 

• Καθαίρεση του μεταλλικού κιγκλιδώματος του υπάρχοντος πέτρινου τοιχίου με προσοχή 

για επαναχρησιμοποίησή του 

• Καθαίρεση της στέψης από άοπλο σκυρόδεμα του πέτρινου υφιστάμενου τοιχίου, του 

φρεατίου πολλαπλών διανομών που ανακατασκευάζεται και του απαιτούμενου τμήματος 

του οδοστρώματος για κατασκευή του πεδίλου του τοίχου αντιστήριξης 

• Καθαίρεση του πέτρινου υφιστάμενου τοιχίου 

• Διαλογή των χρησίμων λίθων του υφιστάμενου τοιχίου από τα προϊόντα καθαιρέσεως 
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• Εκσκαφή σε κατάλληλο βάθος στη θέση όπου θα γίνει ο νέος τοίχος αντιστήριξης με 

προσαύξηση των εκσκαφών για τυχόν διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. Γίνεται 

επίσης πρόβλεψη τμήμα των εκσκαφών να γίνεται σε βραχώδες υπέδαφος 

• Κατασκευή των ξυλοτύπων του νέου φρεατίου πολλαπλών διανομών και του τοίχου 

αντιστήριξης 

• Όπλιση του νέου φρεατίου πολλαπλών διανομών, του τμήματος του οδοστρώματος που 

καθαιρέθηκε και του τοίχου αντιστήριξης με χάλυβα κατηγορίας Β500C 

• Σκυροδέτηση του νέου φρεατίου πολλαπλών διανομών, του τμήματος του οδοστρώματος 

που καθαιρέθηκε και του τοίχου αντιστήριξης με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

• Επίχωση του τοίχου αντιστήριξης με αμμοχαλικώδη υλικά και προμήθεια δανείων, 

εφόσον απαιτείται 

• Προμήθεια ενός τεμαχίου πολλαπλών διανομών και σύνδεσή του με το υφιστάμενο 

δίκτυο ύδρευσης με όλες τις τυχόν απαιτούμενες ειδικές συνδέσεις 

• Τοποθέτηση καλύμματος φρεατίου από ελατό χυτοσίδηρο στο νέο φρεάτιο πολλαπλών 

διανομών 

 

η. Στον οικισμό Ταξιάρχης της κοινότητας Θέρμου, επί της Επαρχιακής Οδού Θέρμου – 

Προυσού, έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Κουκιά Αριστείδη και μέχρι την αποθήκη ιδιοκτησίας 

Βάρσου Φωτίου, θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, μήκους 

18,00 μ. περίπου και ύψους 2,50 μ. περίπου, σε αντικατάσταση παλαιού πέτρινου τοιχίου που 

εμφανίζει εκτεταμένες φθορές. Συγκεκριμένα, θα γίνει: 

• Τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη στο σημείο που θα γίνει η κατασκευή του 

τοίχου αντιστήριξης 

• Αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα και των στρώσεων οδοστρωσίας στη θέση όπου θα 

γίνει η κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

• Καθαίρεση του πέτρινου υφιστάμενου τοιχίου 

• Εκσκαφή σε κατάλληλο βάθος στη θέση όπου θα γίνει ο νέος τοίχος αντιστήριξης με 

προσαύξηση των εκσκαφών για τυχόν διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. Γίνεται 

επίσης πρόβλεψη τμήμα των εκσκαφών να γίνεται σε βραχώδες υπέδαφος 

• Κατασκευή των ξυλοτύπων του τοίχου αντιστήριξης 

• Όπλιση του τοίχου αντιστήριξης με χάλυβα κατηγορίας Β500C 

• Σκυροδέτηση του τοίχου αντιστήριξης με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

• Επίχωση του τοίχου αντιστήριξης με αμμοχαλικώδη υλικά και καλή συμπύκνωση 

• Επάλειψη του τμήματος του οδοστρώματος που καθαιρέθηκε με ασφαλτικό συγκολλητικό 

διάλειμμα 
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• Ασφαλτόστρωση του τμήματος του οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση μεταβλητού 

πάχους, τουλάχιστον 0,05 μ., επιμετρούμενη κατά βάρος 

 

Στην κοινότητα Καλουδίου 
Στον οικισμό Δουναίικα της κοινότητας Καλουδίου, θα γίνει ασφαλτόστρωση της 

τσιμεντοστρωμένης δημοτικής οδού που εμφανίζει φθορές, μήκους 220,00 μ. περίπου και 

μέσου πλάτους 5.50 μ. περίπου, που ξεκινά από την πλατεία του οικισμού και καταλήγει στο 

νεκροταφείο. Η παρέμβαση θα περιλαμβάνει: 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

• 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 Κάτω Χρυσοβίτσας 
Στον οικισμό Διάσελλο της κοινότητας Κάτω Χρυσοβίτσας, θα γίνει ασφαλτόστρωση της 

υπάρχουσας χωμάτινης δημοτικής οδού, μήκους 320,00 μ. περίπου και μέσου πλάτους 5,00 μ. 

περίπου, που ξεκινά από τη διασταύρωση του δρόμου προς Διάσελλο και κατευθύνεται προς 

την ιδιοκτησία Χρυσούλη. Θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

• Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

• Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας, πάχους 0,10 μ. από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου 

• Ασφαλτική προεπάλειψη 

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

χρήση κοινής ασφάλτου 

 

Για το σύνολο των παρεμβάσεων έχει προβλεφθεί αποζημίωση για την υποδοχή σε 
αποδεκτούς χώρους των πάσης φύσεως αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). 
 

Ο προϋπολογισμός του έργου με Φ.Π.Α ανέρχεται σε 200.000,00 € (ΚΑ : 69-7322.006), θα 

καλυφθεί από την πίστωση του έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Υποδομών και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του Δήμου του έτους 2020. 
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