
 
 

   
 
 
 

   

 

I 
 

  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

  
  
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
     
     
     
   

 
 
 
 

  

      
      
      
      
      
  

ΘΕΡΜΟ 2022 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 

        ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΕΡΓΟ: 

 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
ΠΗΓΗ: 2003ΣΕ05500005 (ΣΑΕ 055) 

ΚΑ: 64-7323.014                                                     
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/20-06-2022 
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Με το παρόν έργο θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης για την αποκατάσταση 

ζημιών στην οδοποιία των κοινοτήτων Θέρμου, Καλουδίου και Χαλικίου Αμβρακίας Δήμου 

Θέρμου. Ειδικότερα: 

 

Στην κοινότητα Θέρμου 
α Στην πόλη του Θέρμου, από το νεκροταφείο του Αγίου Δημητρίου μέχρι την ιδιοκτησία 

κληρονόμων Πυρπυρή Ανδρέα, θα γίνει νέα ασφαλτόστρωση για αποκατάσταση υφιστάμενης 

ασφαλτόστρωσης που εμφανίζει φθορές σε μήκος 560,00 μ. περίπου, μέσου πλάτους 3,50 μ. 

περίπου. Η παρέμβαση θα περιλαμβάνει και την ανύψωση των 11 υφιστάμενων φρεατίων 

αποχέτευσης επί της οδού, για ομαλότερη προσαρμογή της τελικής στάθμης του 

οδοστρώματος. Θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

• Κατασκευή των καμπύλων ξυλοτύπων ανύψωσης των υπαρχόντων φρεατίων 

ακαθάρτων 

• Όπλιση με χάλυβα κατηγορίας B500C, όπου απαιτείται τοπικά, για ενίσχυση της 

υπόβασης 

• Σκυροδέτηση με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, της ανύψωσης φρεατίων και όπου 

αλλού 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 

 

β. Στην έδρα του Δήμου, από το νεκροταφείο του Αγίου Δημητρίου μέχρι τη διασταύρωση με την 

Επαρχιακή Οδό Κόνισκας – Διπλατάνου, θα γίνει νέα ασφαλτόστρωση για αποκατάσταση 

υφιστάμενης ασφαλτόστρωσης που εμφανίζει φθορές σε μήκος 190,00 μ. περίπου, μέσου 

πλάτους 3,50 μ. περίπου. Η παρέμβαση θα περιλαμβάνει και την ανύψωση των 3 υφιστάμενων 

φρεατίων αποχέτευσης επί της οδού, για ομαλότερη προσαρμογή της τελικής στάθμης του 

οδοστρώματος. Αναλυτικότερα θα γίνει: 

• Κατασκευή των καμπύλων ξυλοτύπων ανύψωσης των υπαρχόντων φρεατίων 

ακαθάρτων 

• Σκυροδέτηση με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, της ανύψωσης φρεατίων και όπου 

αλλού 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 
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γ. Στην πόλη του Θέρμου, από τη διασταύρωση με την Επαρχιακή Οδό Θέρμου – Ναυπάκτου 

μέχρι το συνεργείο Βαζούρα, θα γίνει ασφαλτόστρωση επί φθαρμένης τσιμεντόστρωσης μήκους 

100,00 μ. περίπου, μέσου πλάτους 3,00 μ. περίπου. Συγκεκριμένα, θα γίνει: 

• 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 έδρα του Δήμου, από τη διασταύρωση με την Επαρχιακή Οδό Θέρμου – Ναυπάκτου 

μέχρι το ελαιοτριβείο Κούντρα, θα γίνει νέα ασφαλτόστρωση για αποκατάσταση υφιστάμενης 

ασφαλτόστρωσης που εμφανίζει φθορές σε μήκος 40,00 μ. περίπου με παράλληλη 

διαπλάτυνση κατά 1,50 μ. περίπου, έτσι ώστε το τελικό πλάτος του οδοστρώματος, μετά την 

ασφαλτόστρωση, να είναι 4,50 μ. περίπου. Επίσης, θα γίνει ασφαλτόστρωση επί φθαρμένης 

τσιμεντόστρωσης μήκους 80,00 μ. περίπου, μέσου πλάτους 3,00 μ. περίπου, σε συνέχεια του 

προηγούμενου τμήματος, μέχρι την ιδιοκτησία Παπανικολάου Χρήστου. Αναλυτικότερα θα γίνει: 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

• Εκσκαφή σε κατάλληλο βάθος του προς διαπλάτυνση τμήματος 

• Όπλιση με χάλυβα κατηγορίας B500C, όπου απαιτείται τοπικά, για ενίσχυση της 

υπόβασης 

• Σκυροδέτηση με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, όπου απαιτείται τοπικά, για 

συμπλήρωση και εξομάλυνση της επιφάνειας 

• Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους στο προς διαπλάτυνση τμήμα 

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

σταθεροποιουμένου τύπου στο προς διαπλάτυνση τμήμα 

• Ασφαλτική προεπάλειψη του προς διαπλάτυνση τμήματος 

• Επάλειψη του υπολοίπου οδοστρώματος με ασφαλτικό συγκολλητικό διάλειμμα 

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

χρήση κοινής ασφάλτου του προς διαπλάτυνση τμήματος 

• Ασφαλτόστρωση του υπολοίπου οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση μεταβλητού 

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

 

ε. Στον οικισμό Ταξιάρχης της κοινότητας Θέρμου, από τη διασταύρωση με την Επαρχιακή Οδό 

Θέρμου – Προυσού μέχρι το νεκροταφείο του οικισμού, θα γίνει ασφαλτόστρωση επί φθαρμένης 

τσιμεντόστρωσης μήκους 170,00 μ. περίπου, μέσου πλάτους 4,00 μ. περίπου. Η παρέμβαση θα 

περιλαμβάνει: 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 
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• Όπλιση με χάλυβα κατηγορίας B500C, όπου απαιτείται τοπικά, για ενίσχυση της 

υπόβασης 

• Σκυροδέτηση 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 Καλουδίου 
Στον οικισμό Μαραθιάς της κοινότητας Καλουδίου, από ιδιοκτησία Ζαρκάδα Αλεξάνδρας προς 

πηγή Δεσπότη, θα γίνει ασφαλτόστρωση επί φθαρμένης τσιμεντόστρωσης μήκους 520,00 μ. 

περίπου, μέσου πλάτους 4,00 μ. περίπου τα πρώτα 220,00 μ. έως τη διασταύρωση με 

νεκροταφείο οικισμού Μαραθιά και 3,00 μ. περίπου, τα υπόλοιπα 300,00 μ. περίπου. Θα γίνουν 

οι εξής παρεμβάσεις: 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών για απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης 

• Όπλιση με χάλυβα κατηγορίας B500C, όπου απαιτείται τοπικά, για ενίσχυση της 

υπόβασης 

• Σκυροδέτηση 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 Χαλικίου Αμβρακίας 
Στον οικισμό Νεροσύρτης της κοινότητας Χαλικίου Αμβρακίας, θα γίνει ασφαλτόστρωση 

χωμάτινης οδού εντός του οικισμού που εμφανίζει φθορές, μήκους 240,00 μ. περίπου, μέσου 

πλάτους 4,50 μ. περίπου. Συγκεκριμένα, θα γίνει: 

• 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 

 

Επισημαίνεται ότι επειδή ορισμένες παρεμβάσεις θα κατασκευαστούν σε οδούς μικρού 
πλάτους, είναι απαραίτητη η χρήση κατάλληλου μηχανήματος διάστρωσης. 
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