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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με το παρόν έργο θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης δημοτικής οδοποιίας στον 

οικισμό Πίνη της Κοινότητας Αβαρίκου Δήμου Θέρμου. Ειδικότερα : 

 

Εκατέρωθεν της ιδιοκτησίας Λάμπου Κωνσταντίνου θα γίνει ασφαλτόστρωση επί 

τσιμεντόστρωσης σε μήκος 100,00 μ. περίπου και μέσο πλάτος 4,00 μ. περίπου για βελτίωση 

της κυκλοφορίας η οποία θα περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

• Σκυροδέτηση του προς ασφαλτόστρωση τμήματος με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, 

όπου απαιτείται για συμπλήρωση και εξομάλυνση της επιφάνειας 

• Επάλειψη του συνόλου του οδοστρώματος με ασφαλτικό συγκολλητικό διάλειμμα 

• Ασφαλτόστρωση του συνόλου του οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση μεταβλητού 

πάχους, επιμετρούμενη κατά βάρος 

 

Από την ιδιοκτησία Λάμπου Παναγιώτη, μέχρι τη διασταύρωση του δρόμου προς εκκλησία 

Αγίου Αθανασίου θα γίνει ασφαλτόστρωση της χωμάτινης οδού μήκους 250,00 μ. περίπου και 

μέσου πλάτους 4,00 μ. περίπου. για βελτίωση της κυκλοφορίας. Επίσης, στο μέσο περίπου της 

διαδρομής, θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, μήκους 5,00 μ. 

περίπου και ύψους 2,50 μ. περίπου κατάντη του δρόμου για προστασία από φθορές. 

Συγκεκριμένα θα γίνει:  

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

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

πρόβλεψη τμήμα της εκσκαφής 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 προμήθεια δανείων και αμμοχαλικώδη υλικά καλά 

συμπυκνωμένα 

• 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 
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Από τη διασταύρωση του δρόμου προς εκκλησία Αγίου Αθανασίου, μέχρι την ιδιοκτησία Κουκιά 

Βασιλείου θα γίνει ασφαλτόστρωση επί τσιμεντόστρωσης σε μήκος 150,00 μ. περίπου και μέσο 

πλάτος 4,00 μ. περίπου για βελτίωση της κυκλοφορίας. Σε τμήμα του οδοστρώματος, 

συνολικού μήκους 50,00 μ. περίπου, θα πρέπει να καθαιρεθεί η υπάρχουσα τσιμεντόστρωση 

που εμφανίζει εκτεταμένες φθορές και να γίνει εκ νέου τσιμεντόστρωση με χρήση δομικού 

πλέγματος. Ειδικότερα θα γίνει: 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

• Καθαίρεση της υπάρχουσας φθαρμένης τσιμεντόστρωσης σε μήκος 50,00 μ. περίπου 

• Εκσκαφή σε κατάλληλο βάθος του τμήματος στο οποία καθαιρείται η υπάρχουσα 

τσιμεντόστρωση με πρόβλεψη τμήμα της εκσκαφής να γίνεται σε βραχώδες υπέδαφος 

για διαμόρφωση των κατάλληλων κλίσεων 

• Επίστρωση με αμμοχαλικώδη υλικά του τμήματος στο οποίο καθαιρείται η υπάρχουσα 

τσιμεντόστρωση για διαμόρφωση των κατάλληλων κλίσεων 

• Όπλιση του τμήματος του οδοστρώματος που τσιμεντοστρώνεται εκ νέου με χάλυβα 

κατηγορίας B500C 

• Σκυροδέτηση του τμήματος του οδοστρώματος που τσιμεντοστρώνεται εκ νέου αλλά και 

συμπλήρωση όπου αλλού απαιτείται τοπικά για εξομάλυνση με σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 

• Επάλειψη του συνόλου του οδοστρώματος με ασφαλτικό συγκολλητικό διάλειμμα 

• Ασφαλτόστρωση του συνόλου του οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση μεταβλητού 

πάχους, επιμετρούμενη κατά βάρος 

 

Στο τμήμα έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Κοντογιάννη Βασιλείου θα γίνει ασφαλτόστρωση της 

χωμάτινης οδού σε μήκος 50,00 μ. περίπου και μέσο πλάτος 5,00 μ. περίπου για 

αποκατάσταση της οδοποιίας η οποία θα περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

• 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 

 

Τέλος, από την ιδιοκτησία Σακούλη Δημητρίου και προς Αβαρίκο θα γίνει ασφαλτόστρωση της 

χωμάτινης οδού σε μήκος 70,00 μ. περίπου και μέσο πλάτους 6,00 μ. περίπου για βελτίωση 

της κυκλοφορίας. Αναλυτικότερα θα γίνουν οι εργασίες:  

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

• Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 



= 

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

σταθεροποιουμένου τύπου

• Ασφαλτική προεπάλειψη

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

χρήση κοινής ασφάλτου

Επισημαίνεται ότι τμήμα του έργου 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. 

Για το σύνολο των παρεμβάσεων έχει προβλεφθεί αποζημίωση για την υποδοχή σε 

αποδεκτούς χώρους των πάσης φύσεως αποβλήτων από εκσκαφές και καθαιρέσεις 

{ΑΕΚΚ). 

Ο προϋπολογισμός του έργου με Φ.Π.Α ανέρχεται σε 71.730,86 € (ΚΑ : 64-7323.010), 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 

2021. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

ΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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