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 Με το παρόν έργο θα γίνουν διαμορφώσεις χώρων που ορίζονται ως κοινόχρηστοι και χρήζουν 

συντήρησης, ανάπλασης και εξωραϊσμού. Η διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων των 

κοινοτήτων Ανάληψης, Θέρμου, Καλουδίου, Πετροχωρίου, Σιταραλώνων, Κοκκινόβρυσης, 

Νεροχωρίου και Παμφίου στόχο έχει την αποκατάσταση και την επιστροφή αυτών των χώρων 

στην κοινωνία και στους πολίτες.        

 

Αναλυτικότερα, ανά  Κοινότητα, θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες : 

1) Κοινότητα Θέρμου 

 Α. Στην κοινότητα Θέρμου και ειδικότερα εντός σχεδίου πόλεως Θέρμου παραπλεύρως οδού 

σχεδίου σε υφιστάμενο πεζοδρόμιο πλησίον οικίας Καρκαντζού θα γίνει αποκατάσταση παλαιού 

πεζοδρομίου διαστάσεων 16 μέτρων περίπου και πλάτους 1,20 μέτρα περίπου και ειδικότερα οι 

εργασίες που θα γίνουν είναι : 

 Καθαίρεση υπάρχοντος πεζοδρομίου που αποτελείται από πλάκες πεζοδρομίου και 

άοπλο σκυρόδεμα διαστάσεων 16 μέτρων περίπου μήκους και πλάτους 1,20 μέτρα και 

ύψους 0,20μέτρα περίπου. Η καθαίρεση δέχεται ειδική προσαύξηση λόγω της ύπαρξης 

δικτύων κοινής ωφέλειας. 

 Θα τοποθετηθεί ο κατάλληλος ξυλότυπος και θα γίνει σκυροδέτηση για την διαμόρφωση 

κατάλληλης κλίσης στα τρία επίπεδα που διαμορφώνονται και συνδέονται με κεκλιμένες 

επιφάνειες. Το ύψη του πεζοδρομίου θα διαμορφωθούν σε τρία επίπεδα. Το πρώτο των 

20 εκατοστών περίπου που θα επιτυγχάνει την σύνδεση με το νεόδμητο πεζοδρόμιο 

που γειτνιάζει. Το μέσο επίπεδο θα διαμορφωθεί περίπου στα 15 εκατοστά και το τρίτο 

επίπεδο όπου εντοπίζεται και το φρεάτιο πολλαπλών και λειτουργεί ως είσοδος-έξοδος 

οχημάτων στα 10 εκατοστά περίπου. Επιπρόσθετα με τοποθέτηση ειδικού ξυλότυπου 

θα κατασκευαστεί περιμετρική υπερύψωση του φρεατίου πολλαπλών διανομών για της 

αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας του. Η σκυροδέτηση θα 

γίνει με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.  

  Επίστρωση με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες πέτρες ίδιου τύπου με τον υπάρχοντα 

στην περιοχή  

 Τοποθέτηση  κρασπέδων πεζοδρομίου από πέτρα, ιδίου τύπου με τον υπάρχοντα στην 

περιοχή καθόλο το μήκος του πεζοδρομίου .   
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Σκαρίφημα της διάταξης των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στην Κοινότητα Θέρμου. 

Σκοπός του σκαριφήματος είναι ο καλύτερος προσανατολισμός του κατασκευαστή. Σε καμία 

περίπτωση οι διαστάσεις και τα σχήματα που απεικονίζονται δεν είναι αποτέλεσμα πιστής 

απεικόνισης και δεν σκοπεύει στην πιστή εφαρμογή. 

 

 

   Β. Στον οικισμό Μάνδρας της Κοινότητας Θέρμου και ειδικότερα στον προάυλιο χώρο της  

Ιεράς μονής Αγίας Παρασκευής Μάνδρας θα γίνει επέκταση της υπάρχουσας τσιμεντόστρωσης  

πάνω σε ήδη χαλικοστρωμένη οδό διαστάσεων περίπου 47,00 μέτρων μήκους και 10 μέτρων 

πλάτους περίπου.  

Οι εργασίες που θα γίνουν ειδικότερα έχουν ως εξής: 

 Τοποθέτηση ξυλότυπου για την επίτευξη μέσου πάχους σκυροδέτησης περίπου τα 15 

εκατοστά και ανάπτυξη του κατάλληλου χαλύβδινου οπλισμού κατηγορίας Β500C. 

 Σκυροδέτηση με μέσο πάχος σκυροδέτησης τα 15 εκατοστά με σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20. 

 

2) Κοινότητα Ανάληψης  

Α.  Στον οικισμό Κόφτρα  της τοπικής κοινότητας Ανάληψης και ειδικότερα στον περίβολο του 

Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου του οικισμού Κόφτρας Κοινότητας Αναλήψεως Δήμου Θέρμου  που 

είναι τσιμεντοστρωμένος θα γίνει επίστρωση με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες ιδίου τύπου με 

αυτές της περιοχής (Τύπου Θέρμου). Η πλακόστρωση αυτή θα εκτίνεται στα 300 τετραγωνικά 

μέτρα πέριξ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου. Οι εργασίες που θα γίνουν αναλυτικότερα είναι : 

 Στην τσιμεντοστρωμένη επιφάνεια θα γίνει  σκυροδέτηση με σκυρόδεμα κατηγορίας 

c16/20 για την αποκατάσταση ανωμαλιών και την δημιουργία ρύσεων της επιφάνειας που 

θα πλακοστρωθεί έτσι ώστε να απορρέουν τα όμβρια ύδατα περιμετρικά της 

πλακόστρωσης σε τμήμα που δεν θα πλακοστρωθεί. Η επιφάνεια που θα πλακοστρωθεί 

χωρίζεται σε τρείς υποεπιφάνειες διαστάσεων 27,00 *3,00 περίπου, 23,00*4,00 περίπου 

και 23,00*6,00 περίπου. Στην μια πλευρά κάθε υποεπιφάνειας θα αφεθεί κενό πλάτους 
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περίπου 35 εκατοστόμετρων χωρίς πλακόστρωση για να λειτουργήσει ως οδηγός των 

απορρέων όμβριων υδάτων. 

 Επίστρωση της διαμορφωμένης επιφάνειας με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες ιδίου 

τύπου με αυτές τη περιοχής (Τύπου Θέρμου). Η συνολική επιφάνεια που θα 

πλακοστρωθεί ανέρχεται περίπου στα 300 τετραγωνικά μέτρα. 

 

 Β. Στο κοιμητήριο του οικισμού Ανάληψης της κοινότητας Ανάληψης θα γίνουν παρεμβάσεις για 

την αποκατάσταση εν μέρει του τοίχου περίφραξης και ολική αντικατάσταση της περίφραξης. Η 

περίμετρος της υπάρχουσας περίφραξης ανέρχεται στα 250 μέτρα περίπου και ο τοίχος που την 

υποστηρίζει αποτελείται από ξηρά λιθοδομή που καταλήγει σε σενάζ οπλισμένου 

σκυροδέματος. Το πάχος του τοίχου ανέρχεται περίπου στα 50 εκατοστόμετρα και σε πολλά 

σημεία έχει παρουσιάσει καθιζήσεις και αποσάθρωση της δομής του. Το ύψος του τοίχου είναι 

μεταβλητό και κυμαίνεται από το 1 μέτρο έως τα 2 μέτρα ανάλογα με τις κλήσεις του πρανούς. 

Οι επεμβάσεις που θα γίνουν στον τοίχο θα είναι τμηματικές στα σημεία που παρουσιάζουν τις 

μεγαλύτερες βλάβες. Οι εργασίες που θα γίνουν αναλυτικά για είναι: 

 Καθαίρεση της υπάρχουσας περίφραξης και παράδοσή της στον Δήμο Θέρμου για 

επαναχρησιμοποίησή της. 

 Τοπικές καθαιρέσεις του τοίχου και δόμηση των τμημάτων αυτών εξ’ αρχής. Ο 

συνολικός όγκος του τοίχου που θα καθαιρεθεί και θα επαναδομηθεί ανέρχεται σε 20 

κυβικά μέτρα περίπου.  

 Τοποθέτηση νέας περίφραξης με την έμπιξη κιγκλιδωμάτων από σιδηροσωλήνες 

γαλβανισμένους διατομής 1 ίντζας περίπου ύψους 1,20 μέτρα περίπου και διάταξη 

αυτών ανά 2,5  μέτρα περίπου που θα εκταθούν στην συνολική περιφραζόμενη 

περίμετρο των 250 μέτρων περίπου. Επιπρόσθετα θα τοποθετηθεί συρματόπλεγμα με 

ρομβοειδή οπή στο συνολικό μήκος του της περίφραξης.  

 

3) Κοινότητα Καλουδίου  

    Α. Εκτός ορίων οικισμού Μαραθιά στην θέση «Δηλημητσέικα» υπάρχει φυσική πηγή σε ήδη 

διαμορφωμένο περιβάλλον. Η υπάρχουσα διαμόρφωση αποτελείται από μαντρότοιχο 

αντιστήριξης όπου και είναι η βάση της πηγής και απορρέει το νερό και καλύπτεται από πλάκα 

οπλισμένου σκυροδέματος. Η πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος βρίσκεται στο επίπεδο του 

αγροτικού δρόμου που διέρχεται παραπλεύρως της πηγής. Το επίπεδο της πηγής είναι περίπου 

2 μέτρα κάτω από την στάθμη του δρόμου και η πρόσβαση επιτυγχάνεται με μιαν κλίμακα 

οπλισμένου σκυροδέματος. Για την ανάδειξη της συγκεκριμένης πηγής θα γίνουν οι εξής 

εργασίες: 

 Καθαίρεση υπάρχουσας λιθοδομής διαστάσεων περίπου 0,50μ *0,30μ*2,00μ 
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 Καθαίρεση υπάρχουσας σκάλας οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων περίπου 

1,20μ*1,50μ*0,30μ 

 Εκσκαφή περιμετρικά της πηγής συνολικού όγκου περίπου 35m3 όπου τα υλικά της 

εκσκαφής θα χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου πέριξ 

των τοίχων αντιστήριξης για την στάση και στάθμευση των οχημάτων των επισκεπτών  

 Για την διευθέτηση του νερού της πηγής θα τοποθετηθεί εσχάρα από ελατό 

χυτοσίδηρο διαστάσεων περίπου 0,57μ*0,96μ στην θέση απορροής , αγωγός PVC 

εξωτερικής διατομής 30 εκατοστών περίπου και συνολικού μήκους 10 για την απορροή 

του νερού. Στο μέσο του ευθύγραμμου τμήματος του αγωγού θα κατασκευαστεί φρεάτιο 

καθαρισμού του αγωγού διαστάσεων 0,70μ*0,70μ όπου θα τοποθετηθεί το κατάλληλο 

κάλυμα από φαιό χυτοσίδηρο στην στάθμη της σκυροδετημένης επιφάνειας. 

 Η επιφάνεια που θα διαμορφωθεί από την εκσκαφή θα σκυροδετηθεί με σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20. Το εμβαδό της επιφάνειας αυτής ανέρχεται περίπου στα 25 m2 και 

το πάχος αυτής της πλάκας έδρασης θα είναι περίπου 20 εκατοστόμετρα. Στην πλάκα 

θα αναπτυχθεί ο κατάλληλος χαλύβδινος οπλισμός κατηγορίας B500C. Η σκυροδέτηση 

αυτή καθαυτή θα εγκιβωτίσει τον αγωγό και τα πλαίσια στήριξης της εσχάρας και του 

καλύμματος του φρεατίου καθαρισμού. Ειδικότερα θα επιτευχθεί εάν ενιαίο επίπεδο 

βατότητας του επισκέπτη χωρίς ανωμαλίες. 

 Περιμετρικά του κυρίου χώρου της πηγής θα κατασκευαστούν τοίχοι αντιστήριξης και 

μια κλίμακα καθόδου για την επικοινωνία με το επίπεδο του δρόμου. Στην νοτιοδυτική 

πλευρά θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης ύψους 2 μέτρων περίπου μήκους 3,75 

μέτρων περίπου και πάχους 25 εκατοστών περίπου. Στην βορειοδυτική πλευρά θα 

κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης σε μορφή «Γ» όπου πάνω του θα εδραστεί η 

κλίμακα καθόδου. Ο τοίχος αντιστήριξης μορφής «Γ» έχει εν μέρει ύψος 1,5 μέτρο και εν 

μέρει 2 μέτρα , το πάχος του τοίχου ανέρχεται στα 20 εκατοστά και το συνολικό μήκος 

περίπου στα 5,25 μέτρα. Η κλίμακα καθόδου αποτελείται από 12 σκαλοπάτια πλάτους 

περίπου 1 μέτρου, πατήματος 27 εκατοστών και ύψους σκαλοπατιού τα 17 εκατοστά 

(ρίχτι). Το πάχος σκυροδέτησης της σκάλας θα είναι περίπου 30 εκατοστά. Στην σκάλα 

θα παρεμβάλλονται 2 πλατύσκαλα ένα στην κορυφή και ένα στο μέσο της .  

 Στην σκάλα καθόδου καθώς και στην υπάρχουσα πλάκα σκυροδέματος πάνω από 

την πηγή θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα για την προστασία των πολιτών από πτώση.  

 

Β. Εντός ορίων οικισμού Καλουδίου παραπλεύρως της πηγής «Πηγαδούλια» διέρχεται 

χωμάτινος υδραύλακας που βοήθα στην απορροή των υδάτων της πηγής. Ο χωμάτινος 

υδραύλακας ωστόσο έχει γεμίσει προσχώσεις με αποτέλεσμα την αδυναμία απορροής των 

υδάτων της πηγής και την δημιουργία προβλημάτων στασιμότητας των υδάτων. Για αυτό το 

λόγω θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 
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 Εκσκαφή χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων και υποβάθμισης του υδραύλακα 1 

μέτρου σε συνολικό μήκος 50 μέτρων περίπου με σκοπό την ομαλή απορροή των 

υδάτων της πηγής. 

 Επένδυση του διανοιγμένου υδραύλακα με σκυρόδεμα κατηγορίας c16/20 σε 

συνολικό μήκος 25 μέτρων για την αποφυγή μελλοντικών αποφράξεων από 

προσχώσεις.    
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Σκαρίφημα της διάταξης των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στην πηγή «Δηλημητσέικα» 

σκοπός του σκαριφήματος είναι ο καλύτερος προσανατολισμός του κατασκευαστή. Σε καμία 

περίπτωση οι διαστάσεις και τα σχήματα που απεικονίζονται δεν είναι αποτέλεσμα πιστής 

απεικόνισης και δεν σκοπεύει στην πιστή εφαρμογή. 

 

4) Κοινότητα Πετροχωρίου 

Στην Κοινότητα Πετροχωρίου και ειδικότερα παραπλεύρως της επαρχιακής οδού Πετροχωρίου- 

Αγίου Ανδρέα στην θέση «Σπληθάρι» υπάρχει μνημείο αφιερωμένο στην ζωή, τις διδαχές και το 

έργου του «Πάτερ Κοσμά του Αιτωλού». Το παρών μνημείο είναι μια προσφορά της « 

Αδελφότητας των Απανταχού Πετροχωριτών » ως ένδειξη ελάχιστης τιμής και ευγνωμοσύνης 

στο Άγιο και Ιερομάρτυρα Κοσμά τον Αιτωλό για την μεγάλη και ανεκτίμητη πρόσφορα του στο 

γένος των Ελλήνων. Για την περαιτέρω ανάδειξη του εν λόγω μνημείου θα γίνουν οι εξής 

εργασίες: 

 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες περίπου 24m3 με σκοπό την 

απομάκρυνση του του εδαφικού πρανούς στην μπροστινή παρειά του μνημείου και την 

δημιουργία μια κάθετης επιφάνειας που θα φιλοξενήσει την κλίμακα που θα συνδέει το 

επίπεδο της οδού με το επίπεδο του μνημείου. 

 Δημιουργία κλίμακας από ξυστή ογκολιθοδομή διαστάσεων περίπου 4 μέτρων 

πλάτους, 3 μέτρων μήκους και 2 μέτρων ύψους. Ο συνολικός όγκος από πέτρα που θα 

χρησιμοποιηθεί για την ιδιότυπη αυτή σκάλα ανέρχεται περίπου στα 11 m3.  

 Κατασκευή περιμετρικών τοίχων στην πλάκα έδρασης με στόχο την δημιουργία 

αυστηρών γραμμών στα πλαίσια του μνημείου αλλά και την δημιουργία πρότυπων 

πέτρινων καθισμάτων για τον επισκέπτη. Ειδικότερα οι πέτρινοι τοίχοι από 

αργολιθοδομή συνολικού μήκους 8 μέτρων περίπου πλάτους 50 εκατοστών περίπου και 

ύψους 50 εκατοστών περίπου θα διαταχθούν σε μια διαγώνια συμμετρία γύρω από το 

μνημείο. 

 Πλακόστρωση τόσο 

της πλάκας που εδράζεται 

το μνημείο όσο και των 

πατημάτων της ιδιότυπης 

πέτρινης κλίμακας με 

ορθογωνισμένη πέτρα 

τύπου Θέρμου.  

Στην συγκεκριμένη τρισδιάστατη 

προσομοίωση παρουσιάζεται μιαν 

εκτίμηση της μελλοντικής άποψης 

του μνημείου. 
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Σκαρίφημα της διάταξης των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στην θέση «Σπληθάρι» 

σκοπός του σκαριφήματος είναι ο καλύτερος προσανατολισμός του κατασκευαστή. Σε καμία 

περίπτωση οι διαστάσεις και τα σχήματα που απεικονίζονται δεν είναι αποτέλεσμα πιστής 

απεικόνισης και δεν σκοπεύει στην πιστή εφαρμογή. 

 

 

5) Κοινότητα Νεροχωρίου 

 

Στην Κοινότητα Νεροχωρίου και ειδικότερα στην πλατεία του οικισμού Μελίγκοβα θα γίνει 

πλακόστρωση σε ήδη τσιμεντοστρωμένη επιφάνεια. Στην πλακόστρωση θα χρησιμοποιηθεί 

πετρά Θέρμου η οποία θα καλύψει μια επιφάνεια περίπου 33 τετραγωνικά μέτρα. 
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6) Κοινότητα Κοκκινόβρυσης  

 Στον οικισμό Αμπέλια Κοκκινόβρυσης και ειδικότερα στην υφιστάμενη πλατεία του οικισμού θα 

γίνουν επεμβάσεις σε 4 διαφορετικά σημεία επί της πλατείας για την αποκατάσταση βλαβών και 

αστοχιών. Ειδικότερα: 

 Το 1ο σημείο επέμβασης είναι η σκάλα προς το κοινοτικό κατάστημα το οποίο 

βρίσκεται στο Βόρειο τμήμα της πλατείας θα τοποθετηθεί κιγκλίδωμα σε μήκος περίπου 27 

μέτρων για την αποφυγή πτώσης των επισκεπτών της πλατείας. Το σχέδιο και το χρώμα του 

κιγκλιδώματος θα συνάδει με τα κιγκλιδωμένα που έχουν τοποθετηθεί σε διπλανά σημεία 

στην ίδια πλατεία. Ειδικότερα τα κιγκλιδώματα θα τοποθετηθεί στις ανοιχτές πλευρές της 

σκάλας ανόδου και καθόδου καθώς και σε τμήματα του περιβόλου του κοινοτικού γραφείου. 

 Το 2ο σημείο επέμβασης είναι ο χώρος απορροής της βρύσης που υπάρχει στην 

πλατεία και εντοπίζεται κάτω από την σκάλα προς το κοινοτικό γραφείο. Ειδικότερα στον 

χώρο απορροής της βρύσης δεν υπάρχει εσχάρα απορροής με αποτέλεσμα ο αγωγός 

απορροής να φράσει από φύλλα και φερτά. Ειδικότερα θα απομακρυνθούν τα φερτά και θα 

εντοπιστεί ο αγωγός και θα καθαριστεί χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων. Στην συνέχεια 

θα κατασκευαστεί περιμετρικό σενάζ οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων περίπου 

1,00μ*0,75μ, πλάτους 0,20μ και βάθους 0,30μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και θα 

οπλιστεί με χάλυβα κατηγορίας B500C με σκοπό να λειτουργήσει ως βάση για την εσχάρα 

απορροής. Η εσχάρα που θα τοποθετηθεί διαστάσεων όσου και του σενάζ θα είναι από 

ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας C250. 

 To 3ο σημείο επέμβασης είναι η ανατολική πλευρά της πλατείας όπου θα 

δημιουργηθεί εσχαρωτό για την ορθή απορροή των όμβριων υδάτων. Θα γίνει η κατάλληλη 

εκσκαφή με βάθος 0,40μ περίπου στην αρχή και 0,80μ περίπου στο τέλος του εσχαρωτού 

για δημιουργηθεί κλίση απορροής τουλάχιστον 2%, πλάτος 0,40μ  περίπου και μήκους 

περίπου 20 μέτρων. Θα γίνει σκυροδέτηση του εσχαρωτού με την χρήση σκυροδέματος 

κατηγορίας C16/20 και θα οπλιστεί με χάλυβα κατηγορίας B500C με διαστάσεις τοιχωμάτων 

περίπου τα 10 εκατοστά. Στην συνέχεια θα τοποθετηθεί εσχάρα διαστάσεων 0,4 μ πλάτος 

και 0,5μ μήκος το κάθε τεμάχιο, συνολικά θα τοποθετηθούν 40 τεμάχια. Η εσχάρα από ελατό 

χυτοσίδηρο θα είναι κατηγορίας D400.  

Σκαρίφημα της ενδεικτικής τομής του εσχαρωτού, σκοπός του 

σκαριφήματος είναι ο καλύτερος προσανατολισμός του 

κατασκευαστή. Σε καμία περίπτωση οι διαστάσεις και τα σχήματα 

που απεικονίζονται δεν είναι αποτέλεσμα πιστής απεικόνισης και 

δεν σκοπεύει στην πιστή εφαρμογή. 

 

 Το 4ο σημείο επέμβασης εντοπίζεται στην απορροή 

του εσχαρωτού της επέμβασης του 3ου σημείου όπου θα 
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κατασκευαστεί φρεάτιο προστασίας και ταξινόμησης αγωγών. Ειδικότερα θα κατασκευαστεί 

φρεάτιο διαστάσεων 2,10μ περίπου μήκους 0,80μ πλάτος περίπου και ύψους 0,80μ 

περίπου με πάχος τοιχωμάτων 0,25 μ περίπου από σκυρόδεμα κατηγορίας c16/20 που θα 

οπλιστεί με χάλυβα κατηγορίας B500/C. Θα τοποθετηθεί κάλυμμα φρεατίου από φαιό 

χυτοσίδηρο κατηγορίας B125. Στην συνέχεια θα τοποθετηθεί αγωγός ικανής διαμέτρου 

περίπου 20 εκατοστών για την παροχέτευση των οβριών υδάτων από το εσχαρωτό 

παραπλεύρως του φρεατίου συνολικού μήκους 30 μέτρων περίπου.  

 

7) Κοινότητα Παμφίου 

Στην Κοινότητα Παμφίου σε διαμορφωμένο χώρο όπου εντοπίζεται το παλαιό πηγάδι του 

οικισμού θα γίνουν εργασίες συντήρησης του πλαισιακού που καλύπτει το πηγάδι. Ειδικότερα 

πρόκειται για μια πλάκα σκυροδέματος που εδράζεται εν μέρει σε τμήματα φέρουσας 

αργολιθοδομή με συνήθη κονιάματα και εν μέρει σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος 

(υποστύλωμα). Τα τμήματα φέρουσας τοιχοποιίας χρήζουν συντήρησης και ειδικότερα θα γίνει: 

 Αρμολόγηση όψεων υφιστάμενων τοιχοδομών συνολικού εμβαδού περίπου 25m2 

 Κατασκευή περιμετρικού σενάζ (διαζώματα) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 και χάλυβα οπλισμού κατηγορίας B500/C συνολικού μήκους περίπου 

20 μέτρων με διαστάσεις 0,2μ πλάτος και 0,3μ ύψος περίπου 

  

Σκαρίφημα επεμβάσεψν, σκοπός του σκαριφήματος είναι ο καλύτερος προσανατολισμός του 

κατασκευαστή. Σε καμία περίπτωση οι διαστάσεις και τα σχήματα που απεικονίζονται δεν είναι 

αποτέλεσμα πιστής απεικόνισης και δεν σκοπεύει στην πιστή εφαρμογή. 
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