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Με το παρόν έργο θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης, κατασκευής τοίχων 

αντιστήριξης, εσχαρωτών σωληνωτών και σωληνωτών αγωγών για την αποκατάσταση ζημιών 

από θεομηνίες στις Κοινότητες Αγίας Σοφίας, Θέρμου, Κόνισκας, Λευκού, Μυρτιάς, 

Πετροχωρίου και Σιταραλώνων Δήμου Θέρμου. Ειδικότερα: 

 

Στην κοινότητα Αγίας Σοφίας 
Στο συνοικισμό Καραθανασαίικα της κοινότητας Αγίας Σοφίας, από τη διασταύρωση με την Ε.Ο. 

Αγρινίου – Θέρμου και προς το συνοικισμό, θα γίνει ασφαλτόστρωση επί τσιμεντόστρωσης 

τμήματος συνολικού μήκους 480,00 μ. περίπου για αποκατάσταση των φθορών σε αυτό. Τα 

πρώτα 300,00 μ. περίπου της παρέμβασης είναι μέσου πλάτους 4,50 μ. ενώ τα υπόλοιπα 

180,00 μ. περίπου είναι μέσου πλάτους 3,50 μ. Θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

• Όπλιση του προς ασφαλτόστρωση τμήματος με χάλυβα κατηγορίας B500C, όπου 

απαιτείται τοπικά, για ενίσχυση της υπόβασης 

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

όπου απαιτείται τοπικά, 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, τουλάχιστον 0,05 μ., επιμετρούμενη κατά βάρος 

 

Στην κοινότητα Θέρμου 
α. Στην έδρα του Δήμου, στο δρόμο προς τον οικισμό Κουλούρια, απέναντι από την ιδιοκτησία 

Βαλή Ελευθερίου, θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, μήκους 

30,00 μ. περίπου και ύψους 2,00 μ. περίπου, για ενίσχυση του οδοστρώματος που εμφανίζει 

καθιζήσεις. Συγκεκριμένα, θα γίνει: 

• Καθαίρεση της υφιστάμενης περίφραξης από συρματόπλεγμα 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

• 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 

• Καθαίρεση του πέτρινου υφιστάμενου τοιχίου 

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

• Όπλιση του τοίχου αντιστήριξης με χάλυβα κατηγορίας Β500C 

• Κατασκευή των ξυλοτύπων του τοίχου αντιστήριξης 

• Σκυροδέτηση του τοίχου αντιστήριξης με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

• Επίχωση του τοίχου αντιστήριξης με αμμοχαλικώδη υλικά και καλή συμπύκνωση 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3 /  7 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

• Επάλειψη του τμήματος του οδοστρώματος που καθαιρέθηκε με ασφαλτικό συγκολλητικό 

διάλειμμα 

• Ασφαλτόστρωση του τμήματος του οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση μεταβλητού 

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

 

β. Στην πόλη του Θέρμου, στην οδό Σωτηροπούλου, έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Χασάπη 

Δημοσθένη, θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, μήκους 17,00 μ. 

περίπου και ύψους 4,00 μ. περίπου, σε αντικατάσταση παλαιού πέτρινου τοιχίου που εμφανίζει 

εκτεταμένες φθορές. Αναλυτικότερα, θα γίνει: 

• Αποξήλωση της υφιστάμενης πλακόστρωσης της οδού, σε όσο πλάτος απαιτηθεί, για τη 

θεμελίωση του τοίχου αντιστήριξης 

• Αποξήλωση της υπόβασης οδοστρωσίας, σε όσο πλάτος απαιτηθεί, για τη θεμελίωση του 

τοίχου αντιστήριξης 

• Καθαίρεση του πέτρινου υφιστάμενου τοιχίου 

• Διαλογή των χρησίμων λίθων του υφιστάμενου τοιχίου από τα προϊόντα καθαιρέσεως 

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

επίσης πρόβλεψη τμήμα των εκσκαφών να γίνεται σε βραχώδες υπέδαφος 

• Όπλιση του τοίχου αντιστήριξης με χάλυβα κατηγορίας Β500C 

• Κατασκευή των ξυλοτύπων του τοίχου αντιστήριξης 

• Σκυροδέτηση του τοίχου αντιστήριξης με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

• Επίχωση του τοίχου αντιστήριξης με αμμοχαλικώδη υλικά με καλή συμπύκνωση και 

προμήθεια δανείων 

• Όπλιση του τμήματος του οδοστρώματος που καθαιρέθηκε με χάλυβα κατηγορίας Β500C 

• Σκυροδέτηση του τμήματος του οδοστρώματος που καθαιρέθηκε με σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25 

• Επίστρωση του τμήματος του οδοστρώματος που καθαιρέθηκε με χονδρόπλακες 

ακανόνιστες, ιδίου τύπου με την υπόλοιπη πλακόστρωση της οδού 

• Τοποθέτηση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας στη στέψη του τοίχου 

αντιστήριξης, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετείται με έμπηξη, κατηγορίας 

σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού 

πλάτους W2 

Επισημαίνεται ότι η αποξήλωση της υφιστάμενης πλακόστρωσης της οδού θα πρέπει να γίνει με 

ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθούν περιττές φθορές, σε έκταση μεγαλύτερη της 

απαιτούμενης. Επίσης, λόγω της παλαιότητας του τοιχίου, η καθαίρεσή του θα πρέπει να γίνεται 

τμηματικά, λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους κανόνες ασφαλείας. Τέλος, η αποκατάσταση της 

πλακόστρωσης της οδού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τρόπο ώστε το τελικό αποτέλεσμα 

να προσομοιάζει τεχνικά και οπτικά της αρχικής κατάστασης. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 /  7 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

γ. Στην έδρα του Δήμου, από τη Λιβαδόβρυση, μέχρι την ιδιοκτησία Αφών Λιανού, θα γίνει 

ασφαλτόστρωση επί τσιμεντόστρωσης τμήματος συνολικού μήκους 300,00 μ. περίπου για 

αποκατάσταση των φθορών σε αυτό. Τα πρώτα 50,00 μ. περίπου της παρέμβασης είναι μέσου 

πλάτους 6,00 μ. περίπου ενώ τα υπόλοιπα 250,00 μ. περίπου είναι μέσου πλάτους 4,80 μ. 

περίπου, με εξαίρεση ένα τμήμα 50,00 μ. περίπου στη μέση, που είναι μέσου πλάτους 4,00 μ. 

περίπου. Θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

• Όπλιση του προς ασφαλτόστρωση τμήματος με χάλυβα κατηγορίας B500C, όπου 

απαιτείται τοπικά, για ενίσχυση της υπόβασης 

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

όπου απαιτείται τοπικά, 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, τουλάχιστον 0,05 μ., επιμετρούμενη κατά βάρος 

 
Στην κοινότητα Κόνισκας 
Στον οικισμό Κόνισκας, στο όριο της ιδιοκτησίας του παλαιού Δημοτικού Σχολείου, έμπροσθεν 

της ιδιοκτησίας Ιωάννας και Πολυξένης Παπατριανταφύλλου, θα κατασκευαστεί τοίχος 

αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, μήκους 20,00 μ. περίπου και ύψους 4,00 μ. περίπου, 

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

θα γίνει: 

• Καθαίρεση του πέτρινου υφιστάμενου τοιχίου 

• Διαλογή των χρησίμων λίθων του υφιστάμενου τοιχίου από τα προϊόντα καθαιρέσεως 

• Καθαίρεση των υφιστάμενων στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα στη θέση όπου θα 

κατασκευαστεί ο τοίχος αντιστήριξης 

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

επίσης πρόβλεψη τμήμα των εκσκαφών να γίνεται σε βραχώδες υπέδαφος 

• Όπλιση του τοίχου αντιστήριξης με χάλυβα κατηγορίας Β500C 

• Κατασκευή των ξυλοτύπων του τοίχου αντιστήριξης 

• Σκυροδέτηση του τοίχου αντιστήριξης με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

• Επίχωση του τοίχου αντιστήριξης με αμμοχαλικώδη υλικά με καλή συμπύκνωση και 

προμήθεια δανείων 

Επισημαίνεται ότι λόγω της παλαιότητας του υφιστάμενου τοιχίου και των εκτεταμένων φθορών 

που εμφανίζει, η καθαίρεσή του θα πρέπει να γίνεται τμηματικά, λαμβάνοντας υπόψιν όλους 

τους κανόνες ασφαλείας. 
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Στην κοινότητα Λευκού 
Θα γίνει ασφαλτόστρωση επί τσιμεντόστρωσης, σε συνέχεια υφιστάμενης ασφαλτόστρωσης, 

του δρόμου προς ιδιοκτησία Ρασούλη, μήκους 175,00 μ. περίπου και μέσου πλάτους 4,00 μ. 

περίπου, που εμφανίζει φθορές. Θα περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

• Όπλιση του προς ασφαλτόστρωση τμήματος με χάλυβα κατηγορίας B500C, όπου 

απαιτείται τοπικά, για ενίσχυση της υπόβασης 

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

όπου απαιτείται τοπικά, 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, τουλάχιστον 0,05 μ., επιμετρούμενη κατά βάρος 

 
Στην κοινότητα Μυρτιάς 
Στο δρόμο προς νεροτριβή, θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, 

μήκους 70,00 μ. περίπου και ύψους 1,50 μ. περίπου, σε συνέχεια υφιστάμενου τοίχου 

αντιστήριξης, με παράλληλη αποκατάσταση του οδοστρώματος που έχει υποστεί εκτεταμένες 

φθορές από διάβρωση. Αναλυτικότερα, θα γίνει: 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

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

• Όπλιση του τοίχου αντιστήριξης με χάλυβα κατηγορίας Β500C 

• Κατασκευή των ξυλοτύπων του τοίχου αντιστήριξης 

• Σκυροδέτηση του τοίχου αντιστήριξης με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

• Επίχωση του τοίχου αντιστήριξης με αμμοχαλικώδη υλικά και καλή συμπύκνωση 

• Όπλιση του τμήματος του οδοστρώματος που αποκαθίσταται με χάλυβα κατηγορίας 

Β500C 

• Σκυροδέτηση του τμήματος του οδοστρώματος που αποκαθίσταται με σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 

 

Στην κοινότητα Πετροχωρίου 
Στον οικισμό Πετροχωρίου, θα κατασκευαστεί σωληνωτός αγωγός συνολικού μήκους 120,00 μ. 

περίπου από PVC DN 315 mm για διοχέτευση των επιφανειακών ομβρίων έμπροσθεν της 

ιδιοκτησίας Κατσάρα Δημητρίου στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων. Η παρέμβαση θα 
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περιλαμβάνει την κατασκευή εσχαρωτού διαστάσεων 3,50 μ. x 0,90 μ. περίπου στην αρχή, για 

συλλογή των ομβρίων, και δύο ενδιάμεσων φρεατίων καθαρισμού, διαστάσεων 0,90 μ. x 0,60 μ. 

περίπου το καθένα, επί της επαρχιακής οδού Πετροχωρίου – Αγίου Ανδρέα, το ένα στη γωνία 

έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Ροδά Νικολάου και το άλλο στη γωνία άνω του υφιστάμενου 

γηπέδου μπάσκετ, από όπου διασχίζοντας εγκάρσια το οδόστρωμα θα καταλήγουν σε 

υφιστάμενο φρεάτιο του κεντρικού δικτύου. Θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

• Τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη στα σημεία που θα γίνει η παρέμβαση 

• Αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα και των στρώσεων οδοστρωσίας στα σημεία που θα 

γίνει η παρέμβαση 

• Εκσκαφή σε κατάλληλο βάθος για την κατασκευή του εσχαρωτού, των φρεατίων 

καθαρισμού και του αγωγού με προσαύξηση των εκσκαφών για διερχόμενα κατά μήκος 

δίκτυα ΟΚΩ 

• Τοποθέτηση του αγωγού ομβρίων από PVC, SDR 41, DN 315 mm 

• Κατασκευή των ξυλοτύπων του εσχαρωτού και των φρεατίων καθαρισμού 

• Όπλιση του εσχαρωτού και των φρεατίων καθαρισμού με χάλυβα κατηγορίας Β500C 

• Σκυροδέτηση του εσχαρωτών και των φρεατίων καθαρισμού με σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 

• Σύνδεσή του αγωγού ομβρίων με το εσχαρωτό, τα φρεάτια καθαρισμού και το 

υφιστάμενο καταληκτικό φρεάτιο με ειδικά τεμάχια σωληνώσεων 

• Επίχωση του αγωγού από PVC με άμμο προελεύσεως λατομείου 

• Τοποθέτηση των μεταλλικών εσχαρών από ελατό χυτοσίδηρο στο εσχαρωτό και στα 

φρεάτια καθαρισμού 

• Επάλειψη των σημείων της παρέμβασης με ασφαλτικό συγκολλητικό διάλειμμα 

• Ασφαλτόστρωση των σημείων της παρέμβασης με ασφαλτική στρώση μεταβλητού 

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

 
Στην κοινότητα Σιταραλώνων 
Στον οικισμό Σιταραλώνων, θα κατασκευαστεί σωληνωτός αγωγός συνολικού μήκους 145,00 μ. 

περίπου από PVC DN 400 mm για διοχέτευση επιφανειακών ομβρίων στο κεντρικό δίκτυο 

αποχέτευσης ομβρίων. Η παρέμβαση θα περιλαμβάνει την κατασκευή εσχαρωτού διαστάσεων 

3,50 μ. x 0,90 μ. περίπου στην αρχή, για συλλογή των ομβρίων, και την επανακατασκευή ενός 

ενδιάμεσου φρεατίου καθαρισμού, διαστάσεων 0,90 μ. x 0,60 μ. περίπου στη μέση προκειμένου 

τα όμβρια να διοχετευθούν μέσω αυτού και να καταλήξουν στο υφιστάμενο φρεάτιο του 

κεντρικού αγωγού ομβρίων. Θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

• Τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη στα σημεία που θα γίνει η παρέμβαση 

• Αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα και των στρώσεων οδοστρωσίας στα σημεία που θα 

γίνει η παρέμβαση 
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