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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ (Α. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52/16-αναςυνταγμζνθ) 

 

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΕΑΣ: ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ Α.ΜΕΛ.: 52/16 (αναςυνταγμενθ) 

Δ/ΝΗ Σ.Τ.- ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΙΑ ΕΓΟ:               ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΙ ΦΤΙΚΕ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ (πλθμμφρεσ, χαλαηοπτϊςεισ 

και ανεμοςτρόβιλοι) ΣΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ - 

2016  

 

 

 

 

 Σ Ε Χ Ν Ι Κ Η      Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΓΕΝΙΚΑ:  

Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν που προκλικθκαν από τισ φυςικζσ 

καταςτροφζσ  που ζπλθξαν το Διμο Ρθνειοφ τθν 8/9 και 22/10/2016. 

Οι ηθμιζσ εντοπίηονται κυρίωσ ςε τμιματα του αγροτικοφ οδικοφ δικτφου αλλά και ςε οδοφσ εντόσ 

κατοικθμζνων περιοχϊν - οικιςτικοφ ιςτοφ του Διμου  και περιγράφονται αναλυτικά ςτισ Εκκζςεισ 

Αυτοψίασ που ςυνοδεφουν τθν παροφςα μελζτθ με τθν αντίςτοιχθ φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. 

 

Με το παρόν έργο ολοκληρώνεται το φυςικό αντικείμενο τησ έκπτωτησ εργολαβίασ, βάςει τησ υπ' αριιμ. 

164/2019 (ΑΔΑ:6ΗΔ3ΩΞΑ-2Φ3) απόφαςη του Δημοτικοφ υμβουλίου, για την οποία ςυνάφιηκε η  αριιμ. 

7185/9-8-18 (18SYMV003555001 2018-08-09) φμβαςη. Για την έκπτωτη εργολαβία ςυντελέςτηκε η 

εκκαιάριςη με την αριιμ.  313/20 (ΑΔΑ:9ΡΠΕΩΞΑ-Η60) απόφαςη τησ ΟΕ που ενέκρινε το πρωτόκολλο 

παραλαβθσ των εργαςιών όπωσ εμφανίζονται παρακάτω: 

  

Α/Α ΕΡΓΑΙΑ ΚΩΔ. ΣΙΜΟΛ. ΜΟΝ. ΠΟΟΣΗΣΑ   

1 Εκςκαφζσ Τεχνικϊν Β-1 Μ3 
91,26 ενενιντα ζνα και 

είκοςι εκατοςτά  

2 
Ημεριςιοσ κακαριςμόσ τάφρου τραπεηοειδοφσ 

διατομισ μεγαλυτερθσ των 2,50μ2 και ζωσ 10,00 

μ2 

----- Ημερ. 12,00 δϊδεκα 

3 
Ιςοπζδωςθ και διαμόρφωςθ αγροτικϊν με 

GRADER 

 

--- 
Ημερο- 

μίςκιο 
7,00 επτά 

 

Για το ζργο ζχει εγκρικεί ο 1οσ ΑΡΕ και 1ο ΡΚΤΜΝΕ με τθν αρικμ. 348/18 (ΑΔΑ: 695ΩΞΑ-67Β) απόφαςθ 

του ΔΣ του Δ. Ρθνειοφ. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ (Α. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52/16-αναςυνταγμζνθ) 

 

Η Διευκφνουςα υπθρεςία προζβθ ςτθν αναςφνταξθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ του ζργου, με αρικμό 

52/16 κατϋ εφαρμογι του εγκεκριμζνου, ανωτζρω, 1ου ΑΡΕ και 1ου ΡΚΤΜΝΕ κακϊσ και του 

εγκεκριμζνου πρωτοκόλλου παραλαβισ εκκακάριςθσ τθσ εργολαβίασ. 

 

Ο αναςυνταγμζνοσ πρ/μοσ του ζργου ανζρχεται ςε 546.608,74€, με ΦΡΑ,  χρθματοδοτείται από το ΡΔΕ  

(ΣΑΕΡ 801-ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ) και θ υλοποίθςθ του υπόκειται ςτθν ιςχφουςα Νομοκεςία για τισ Δθμόςιεσ 

Συμβάςεισ (Ν. 4412/2016)  

 

ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ:  

Μετά τα ζντονα φυςικά φαινόμενα που ζλαβαν χϊρα διαπιςτϊκθκαν: 

1. ςτο αγροτικό οδικό δίκτυο (κακιηιςεισ-υποχϊρθςθ ερειςμάτων και τμθμάτων οδοςτρϊματοσ, 

φράξιμο τμθμάτων οδϊν και αποςτραγγιςτικϊν τάφρων και αυλάκων από και φερτά υλικα (χϊματα και 

φυτικζσ υλεσ), που κακιςτοφν τισ ςυγκεκριμζνεσ υποδομζσ δυςλειτουργικζσ. . 

2. ςτο εςωτερικό οδικό δίκτυο των οικιςμϊν οι ηθμιζσ περιγράφονται ανά Δ.Κ. ι Τ.Κ. για τθν κάκε μία 

από τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Διμου Ρθνειοφ (Γαςτοφνθσ, Βαρκολομιοφ, Τραγανοφ) και 

ομαδοποιοφνται κυρίωσ ςε κακιηιςεισ τμθμάτων οδϊν, αποκολλιςεισ ερειςμάτων και αςφαλτικϊν 

ςτρϊςεων.  

 

 

         ΠΡΟΣΑΗ:  

Με το ζργο αυτό προτείνονται παρεμβάςεισ αποκατάςταςθσ τθσ οδοποιίασ προκειμζνου οι δρόμοι να 

καταςτοφν βατοί για πεηοφσ και οχιματα. Συνοπτικά κα πραγματοποιθκοφν: 

α) για τθν αποκατάςταςθ του αγροτικοφ δικτφου κα πραγματοποιθκοφν οι πιο κάτω εργαςίεσ: 

 Ρρομικεια, μεταφορά δανείων κατθγορίασ ςφμφωνα με τισ προμετριςεισ τθσ μελζτθσ 

 Καταςκευι επιχωμάτων με τθ χριςθ των κατάλλθλων δανείων, όπωσ περιγράφεται ςτο εγκεκριμζνο 

Τιμολόγιο ι τοπικι εξυγίανςθ με ςτρϊςεισ άμμου- ςκφρων, αφοφ προθγθκεί ιςοπζδωςθ και μόρφωςθ 

τθσ επιφάνειασ. 

 Επιςκευι των ερειςμάτων των οδϊν  όπου ζχουν υποςτεί ηθμιά. 

 Τςιμεντοςτρϊςεισ και καταςκευι ιρλανδικϊν διαβάςεων, με ελαφρά οπλιςμζνο (#Τ92 ι #Τ131) 

ςκυρόδεμα πάχουσ 0,15-0,20μ. με χριςθ ξυλοτφπων για τον εγκιβωτιςμό του ςκυροδζματοσ και τθ 

δθμιουργία αρμϊν ςυςτολισ – διαςτολισ. 

 Καταςκευι τοίχου αντιςτιριξθσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ςτθν παρακείμενθ του Γθπζδου 

Γαςτοφνθσ οδό. 

 Ππου είναι απαραίτθτο επιςκευι ι καταςκευι: τεχνικϊν απορροισ ομβρίων υδάτων, ιτοι, 

τοποκζτθςθ τςιμεντοςωλινων Φ500, 600, 800 και 1000 mm πλιρωσ εγκιβωτιςμζνοι περιμετρικά με 
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ςκυρόδεμα C12/15 πάχουσ 0,15m και φρεάτια ειςόδου-εξόδου και οχετοί κατάλλθλθσ ορκογωνικισ 

διατομισ  κακϊσ επίςθσ και τεχνικϊν ςτιριξθσ των πρανϊν των τάφρων και διαμόρφωςθσ του πυκμζνα 

από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Οι παρεμβάςεισ τθσ παραγράφου αυτισ είναι αυςτθρά τοπικοφ χαρακτιρα. 

 Αποκατάςταςθ (κακαριςμοί, διαμορφϊςεισ, επαναδιανοιξθ) των αποςτραγγιςτικϊν 

τάφρων/αυλάκων και οριςμζνων οδϊν, με απομάκρυνςθ των φυτικϊν και φερτϊν υλϊν 

β) Για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν ςτθν εςωτερικι οδοποιία των οικιςμϊν, προβλζπονται γενικά: 

 Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ 0,5 εκ, ςτα τμιματα εκείνα των οδϊν που ζχουν 

υποςτεί κακιηιςεισ, αφοφ προθγθκεί εφαρμογι αςφαλτικισ ιςοπεδωτικισ για τθν άρςθ των ανωμαλιϊν 

του οδοςτρϊματοσ και ςυγκολλθτικι επάλειψθ.  

 Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ 0,5 εκ,  αφοφ προθγθκεί γενικι εκςκαφι (με 

αποξιλωςθ τθσ κατεςτραμμζνθσ αςφαλτικισ ςτρϊςθσ) οδοςτρωςία με καταςκευι ςτρϊςεων υπόβαςθσ 

και βάςθσ και αςφαλτικι προεπάλειψθ, ςτα ςθμεία εκείνα των οδϊν που ζχουν υποςτεί μεγαλφτερθσ 

ζκταςθσ κακιηιςεισ και δεν είναι εφικτι θ ςθμειακι αποκατάςταςθ τουσ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν φάςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κα ςυνεκτιμθκεί από τον Φορζα και τθν 

Δ/ςα υπθρεςία το γεγονόσ ότι  από τθν περίοδο που ζλαβαν χϊρα τα εν λόγω ακραία καιρικά 

φαινόμενα ζωσ ςιμερα ζχει παρζλκει μεγάλο χρονικό διάςτθμα. 

 

Ραρακάτω δίδονται αναλυτικά οι εργαςίεσ και οι κζςεισ των παρεμβάςεων για κάκε Δθμοτικι Ενότθτα : 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΓΑΣΟΤΝΗ 

τθν Δθμοτικι Ενότθτα Γαςτοφνθσ  του Διμου Πθνειοφ διαπιςτϊκθκαν βλάβεσ ςτισ εξισ περιοχζσ: 

πρϊθν Αποκθκϊν ΑΣΟ, Δθμοτικοφ Σταδίου Γαςτοφνθσ, περιοχι όπιςκεν εργοςταςίου OLYMPIC, περιοχι 

εργοςταςίου βιολογικοφ κακαριςμοφ- περιοχι Νθςιά, βόρεια του Ιεροφ Ναοφ Ραναγίασ Κακολικισ(οδόσ 

Σθμαδιακοφ ), περιοχι Χιλιομοδοφ, περιοχι τάφροσ Στακόπουλου, περιοχι Αγίασ Ραραςκευισ, περιοχι 

Βαρκόσ Δ.Κ Καβαςίλων, επίςθσ ςτθν αγροτικι οδό Λευκοχϊρι- Κόροιβοσ, τθν περιοχι παλιϊν ςφαγείων 

Λαγανόπουλου  Δ.Κ. Κοροίβου και περιοχι Αγ. Θεόδωροι Δ.Κ. Κοροίβου. Συγκεκριμενα: 

 

 Πρώθν περιοχι ΑΟ 
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Σε μικοσ 450,00μ. περιπου κα πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ κακαριςμοφ των τάφρων  για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ απορροισ των ομβρίων κακϊσ και εργαςίεσ οδοποιιασ. 

 

 Περιοχι Δθμοτικοφ ςταδίου Γαςτοφνθσ      

  

 

Σε μικοσ 260,00μ. περίπου τθσ οδοφ που εφάπτεται ςε κεντρικι αποςτραγγιςτικι τάφρο μεγάλθσ από 

τθν μια και με το δθμ. ςτάδιο από τθν άλλθ ζχει προκλθκεί αποκόλλθςθ και υποχϊρθςθ του 
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οδοςτρϊματοσ. Για τθν άρςθ του προβλιματοσ προτείνεται θ καταςκευι τοίχου αντιςτιριξθσ και 

αποκατάςταςθ εν ςυνεχεία του οδοςτρϊματοσ.  

 

 Περιοχι οπιςκεν εργοςταςίου ΟLIMPIC  

 

  

 

 

 

Σε μικοσ περίπου 450,00μ. κα πραγματοποιθκεί 

κακριςμόσ και διανοιξθ τθσ τάφρου και εν 

ςυνεχεία εργαςίεσ αποκατάςταςθσ τθσ 

οδοποιίασ. 

 

 Περιοχθ Βιολογικοφ Κακαριςμοφ- Νθςιά και Περιοχι Αγ. Παραςκευισ 

 

 

Στθν εν λόγω περιοχι (μικοσ περίπου 

2.000,00μ) κα πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ 

κακαριςμοφ των τάφρων και  απομάκρυνςθ των 

φερτϊν και φυτικϊν υλϊν, ιςοπζδωςθ με 

GRADER κακϊσ και ςποραδικι διάςτρωςθ 

αδρανϊν κατθγορίασ Ε4 (Α-18.3) με ςκοπό τθν 

αποκατάςταςθ τθσ βατότθτασ.  

 
 

 Περιοχι Κακολικισ (κζςεισ: θμαδιακοφ, τακόπουλου, Γ' Δθμ. χολ.) 

 



6 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ (Α. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52/16-αναςυνταγμζνθ) 

 

 

Στθν  εν λόγω περιοχι κα πραγματοποιθκοφν κατ' 

αρχάσ εργαςίεσ κακαριςμοφ και αποφραξθσ των 

αποςτραγγιςτικϊν ταφρων από φυτικζσ και φερτζσ 

φλεσ προκειμζνου να αποκαταςτακεί θ ομαλι 

απορροι των υδάτων. Και εν ςυνεχεία κα γίνει 

αποκατάςταςθ τθσ οδοποιίασ, Θα καταςκευαςτοφν 

επίςθσ τεχνικά με τςιμεντοςωλινεσ κατάλλθλθσ 

διατομισ. 

 

 
 

 Περιοχι Βαρκόσ ΔΚ Καβαςίλων 

 

 

Στθν εν λόγω περιοχι (μικοσ περίπου 3.500,00μ) 

κα πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ κακαριςμοφ των 

τάφρων και τθν απομάκρυνςθ φερτϊν και φυτικϊν 

υλϊν, ιςοπζδωςθ με GRADER κακϊσ και 

ςποραδικι διάςτρωςθ αδρανϊν κατθγορίασ Ε4 (Α-

18.3) με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ βατότθτασ.  

 
 

 Περιοχι Λευκοχωρίου και Κοροίβου  

 

 

Στθν εν λόγω περιοχι (μικοσ περίπου 3.500,00μ) κα 

πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ κακαριςμοφ των 

τάφρων και  απομάκρυνςθ φερτϊν και φυτικϊν 

υλϊν, ιςοπζδωςθ με GRADER κακϊσ και ςποραδικι 

διάςτρωςθ αδρανϊν κατθγορίασ Ε4 (Α-18.3) με 

ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ βατότθτασ.  
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΤ 

 Δθμοτικι Ενότθτα Βαρκολομιοφ του Διμου Πθνειοφ διαπιςτϊκθκαν βλάβεσ ςτθν αγροτικι οδό 

Βαρκολομιό- Λυγιά, επίςθσ θ αγροτικι οδόσ  Νεκροταφείου Βαγγελακζικα- Βρανά, αγροτικι οδόσ ςτθν 

περιοχι περιμετρικά του Δάςουσ οικιςμοφ Γλφφασ, τμιματα αγροτικισ οδοποιίασ Μάχου, αγροτικι οδόσ 

Βαρκολομιοφ- Μπζλκο, αγροτικι οδόσ Βαρκολομιοφ- Κορϊνθ , αγροτικι οδόσ Καλφβια- Ραλαιοχϊρι, 

αγροτικι οδόσ Μπακογιάννθ - Μάχου, οδόσ Ρλατεία Βρανά- ιδιοκτθςία Γ. Αρβανίτθ, αγροτικι οδόσ 

(κεντρικόσ δρόμοσ) Λυγιάσ- Μπαλί, αγροτικι οδόσ από Ελαιοτριβείο Βρανά ζωσ ιδιοκτθςία 

Χαραλαμπόπουλου,  αγροτικι οδόσ από κεντρικό δρόμο Λυγιάσ ζωσ Ροτάμι, αγροτικι οδόσ από 

εκκλθςάκι Λουτρϊν Κυλλινθσ και τμιματα εςωτερικισ οδοποιίασ Δ.Κ.  Βαρκολομιοφ. Συγκεκριμζνα: 

 

 Περιοχι Λυγιάσ (Λυκόβρυςθ, Οδόσ περιμετρικά του δάςουσ, δρόμοσ Λυγιά-Μπαλί, Γλφφα- 

Αρκοφδι)   

  

Γλυφα- Αρκοφδι 

 

 

Ρεριοχι Λυκοβρυςθ 

 

Στθν εν λόγω περιοχι (μικοσ περίπου 7.000,00μ) κα πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ κακαριςμοφ των 

τάφρων και  απομάκρυνςθ φερτϊν και φυτικϊν υλϊν, ιςοπζδωςθ με GRADER κακϊσ και ςποραδικι 
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διάςτρωςθ αδρανϊν κατθγορίασ Ε4 (Α-18.3) και ςκφρων (Α-23) με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ 

βατότθτασ. Τζλοσ κα καταςκευαςτοφν τεχνικά (αγωγοί από τςιμεντοςωλινεσ κατάλλθλθσ διατομισ και 

ιρλανδικζσ διαβάςεισ από ςκυρόδεμα) όπου κρικεί απαραίτθτο.   

 

 Περιοχι Μάχου  

  

 

Στθν εν λόγω περιοχι (μικοσ περίπου 2.000,00μ) κα πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ κακαριςμοφ των 

τάφρων και  απομάκρυνςθ φερτϊν και φυτικϊν υλϊν, ιςοπζδωςθ με GRADER κακϊσ και ςποραδικι 

διάςτρωςθ αδρανϊν κατθγορίασ Ε4 (Α-18.3) και ςκφρων (Α-23) με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ 

βατότθτασ. 

 

 Περιοχθ Βρανά (Πλατεια Βρανα -Ιδιοκτ Γ. Αρβανιτθ /   Ελαιοτριβειο Βρανα- Ιδιοκτ. 

Χαραλαμποπουλου / Βαγκελακεικα/Κοιμθτθριο/ Κορωνθ) 

 

 

 

 

Στθν εν λόγω περιοχι (μικοσ περίπου 3.000,00μ) 

κα πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ κακαριςμοφ των 

τάφρων και  απομάκρυνςθ φερτϊν και φυτικϊν 

υλϊν, ιςοπζδωςθ με GRADER κακϊσ και 

ςποραδικι διάςτρωςθ αδρανϊν κατθγορίασ Ε4 

(Α-18.3) και ςκφρων (Α-23) με ςκοπό τθν 

αποκατάςταςθ τθσ βατότθτασ. Τζλοσ κα 

καταςκευαςτοφν ιρλανδικζσ διαβάςεισ για τθν 

ομαλι απορροι των υδάτων και τςιμεντόςτρωςθ 

ςε μικρό τμιμα οδοφ. 

 

.   



9 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ (Α. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52/16-αναςυνταγμζνθ) 

 

 Περιοχι Καλυβια- Παλαιοχώρι 

 

Στθν εν λόγω περιοχι (μικοσ περίπου 2.000,00μ) 

κα πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ κακαριςμοφ των 

τάφρων και  απομάκρυνςθ φερτϊν και φυτικϊν 

υλϊν, ιςοπζδωςθ με GRADER κακϊσ και 

ςποραδικι διάςτρωςθ αδρανϊν κατθγορίασ Ε4 

(Α-18.3) με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ 

βατότθτασ. 

 

 

 Περιοχι Βαρκολομιοφ (Μπελκο, Αγ. Παντελειμονασ, εςωτερικι αγρ. οδοποιια)  

Στθν εν λόγω περιοχι (μικοσ περίπου 3.000,00μ) κα πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ κακαριςμοφ των 

τάφρων και  απομάκρυνςθ φερτϊν και φυτικϊν υλϊν, ιςοπζδωςθ με GRADER κακϊσ και ςποραδικι 

διάςτρωςθ αδρανϊν κατθγορίασ Ε4 (Α-18.3) και ςκφρων (Α-23) με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ 

βατότθτασ. 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΡΑΓΑΝΟΤ 

 Δθμοτικι Ενότθτα Σραγανοφ του Διμου Πθνειοφ διαπιςτϊκθκαν βλάβεσ ςτθν αγροτικι οδοποιία 

προσ Κογκακζικα , τθν αγροτικι οδό προσ Κοτςανζικα , αγροτικι οδό Καμενιτςϊτικα ζωσ Ρθγάδι 

,αγροτικι οδό Τραγανοφ προσ Ροταμιά, αγροτικι οδό Μαρκόπουλου και Πλγασ προσ Ροταμιά , τθν 

αγροτικι οδοποιία Δ.Κ. Αγίασ Μαφρασ και τθν περιοχι Γεωργοπουλζικα. Συγκεκριμζνα: 

 

 τθν οδό Σραγανό Κογκακεικα 1 

κα γίνει αποκατάςταςθ των πρανϊν και των ερειςμάτων τθσ αγροτικισ οδοφ ςε μθκοσ περιπου 

250,00 μ., εκατζρωκεν, με ταυτόχρονο κακαριςμό-διαμόρφωςθ των τάφρων προσ τθν πλευρά του 

όχκου. Θα χρθςιμοποιθκοφν κραυςτά επίλεκτα υλικά λατομείου Κατθγορίασ Ε4 (Α-18.3). Η 

υφιςτάμενθ κατάςταςθ απεικονίηεται ςτισ παρακάτω φωτογραφίεσ.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ (Α. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52/16-αναςυνταγμζνθ) 

 

 
 

 

Στθν Θζςθ ζμπροςκεν ιδιοκτθςίασ Καςςιαννοφ κα καταςκευαςτεί τεχνικό διατομισ Φ600, 

τςιμεντοςωλινασ , εγκιβωτιςμζνο με ςκυρόδεμα C12/15 και δομικό πλζγμα.  

Στθν κζςθ (περιοχι) "Γεφφρι Καραβζλα" , όπωσ απεικονίηεται παρακάτω, κα πραγματοποιθκεί 

αποκατάςταςθ του πρανοφσ τθσ οδοφ και το οδοςτρϊματοσ ςε μικοσ περίπου 30μ. Θα 

καταςκευαςτεί μία ςτρϊςθ άμμου-ςκφρων (Α-23) και μια με κραυςτά επίλεκτα υλικά λατομείου 

Κατθγορίασ Ε4 (Α-18.3) κακϊσ επίςθσ κα διαμορφωκοφν οι ταφροι για τθν απορροισ των ομβρίων.  

  

 

Για τθν ομαλι απορροι των ομβρίων κα καταςκευαςτοφν δφο τεχνικά με τςιμεντοςωλινεσ. Ζνα 

εγκάρςια τθσ οδοφ διατομισ Φ600 και το αλλο διατομισ Φ500 εγκιβωτιςμζνων με ςκυρόδεμα C12/15 

και δομικό πλζγμα. Στθν ζξοδο του εγκάρςιου τεχνικοφ κα καταςκευαςτεί πτερυγότοιχοσ και κα 

διαμορφωκεί ο πυκμζνασ τθσ τάφρου υποδοχισ των ομβρίων. 

Σε τμιμα τθσ οδοφ μικουσ 100μ. περίπου ζχει δθμιουργθκεί υποςκαφι τθσ οδοφ ανά 15μ περίπου. 

Ρροβλζπεται θ αποκατάςταςθ τθσ υποςκαφισ με αδρανι υλικά ςκφρα- άμμου  και ςτθν ςυνζχεια  θ 

χαλικόςτρωςθ του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ με  κραυςτά επίλεκτα υλικά λατομείου Κατθγορίασ Ε4 

(Α-18.3). 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ (Α. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52/16-αναςυνταγμζνθ) 

 

Επίςθσ ςε τμιμα τθσ οδοφ μικοφσ 30μ. περίπου ςε όλο το πλάτοσ τθσ οδοφ κα καταςκευαςτοφν δφο 

ςτρϊςεισ θ πρϊτθ με ςκφρα-άμμο και θ δεφτερθ δάνεια Ε 4 (Α-18.3). 

Στθ κζςθ Ο4 κα καταςκευαςτεί τεχνικό διατομισ Φ600 εγκιβωτιςμζνο με ςκυρόδεμα C12/15. 

Στο τμιμα Ο5α-Ο5 μικουσ 100μ. περίπου κα αποκαταςτακεί θ βατότθτα με δάνεια κατθγορίασ Ε4 (Α-

18.3). 

Τζλοσ, ςτθν Οδό Τραγανό Κογκακεικα-1 ςυνολικοφ μικουσ 4.400μ. περίπου κα πραγματοποιθκεί 

διαμόρφωςθ- ιςοπζδωςθ με GRADER για αποκατάςταςθ τθσ βατότθτασ. 

 

 τθν οδό Σραγανό Κογκακεικα 2 

Υφιςτάμενο τεχνικό απορροισ των ομβρίων ζχει υποςτεί υποςκαφι. Ρροτείνεται θ καταςκευι 

οπλιςμζνου  τοίχου αντιςτιριξθσ και διαμόρφωςθ πυκμζνα τθσ τάφρου 

 

  

 

Επίςθσ, ςε υφιςτάμενο τεχνικό ζχει προκλθκεί υποςκαφι. Σε αυτι τθν περίπτωςθ προτείνεται θ 

καταςκευι οχετοφ κατάλλθλθσ διατομισ και πτερυγότοιχου 

  

 

Θα καταςκευαςτεί επίςθσ αγωγόσ Φ1000 εγκάρςια τθσ οδοφ επίςθσ κα καταςκευαςτεί τοίχοσ για τθν 

αντιςτιριξθ  τθσ οδοφ και διαμόρφωςθ του πυκμζνα τθσ αποςτραγγιςτικι τάφρου ςτθν ςυμβολι τθσ 

με τον νζο αγωγό.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ (Α. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52/16-αναςυνταγμζνθ) 

 

Σε τμιμα τθσ οδοφ μικουσ 550 μ. περίπου κα γίνει χαλικόςτρωςθ, αποςπαςματικά, με δάνεια Ε4 (Α-

18.3) και κα καταςκευαςτεί ενα τεχνικό διατομισ Φ500 μικουσ 6μ. περίπου εγκιβωτιςμζνο με 

ςκυρόδεμα C12/15.  

Τζλοσ, ςτθν Οδό Τραγανό Κογκακεικα-2 κα πραγματοποιθκεί διαμόρφωςθ- ιςοπζδωςθ με GRADER 

για αποκατάςταςθ τθσ βατότθτασ. 

 

 τθν οδό ίμιηα Καμενιτςιωτικα 

  

 

Θα πραγματοποιθκεί κακαριςμόσ και διαμόρφωςθ των τάφρων για αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ 

απορροισ των υδάτων , κα καταςκευαςτεί τεχνικό από τςιμεντοςωλινα και ςτθν ςυνζχεια κα γίνουν 

εργαςίεσ αποκατάςταςθσ τθσ βατότθτασ τθσ οδοφ με ςποραδικζσ χαλικοςτρϊςεισ με δάνεια 

κατθγορίασ Ε4. 

  

 τθν οδό Σραγανό Κοτςανεικα 

 

Στθν οδό μικουσ  1.500,00 μ. περίπου 

μεταξφ κα πραγματοποιθκεί διαμόρφωςθ 

και ιςοπζδωςθ τθσ οδοφ με GRADER και κα 

διαςτρωκοφν ςποραδικά δάνεια Ε4 (Α-18.3) 

για αποκατάςταςθ τθσ βατότθτασ. 

 

 

 

 τθν οδό Ολγα Ποταμιά 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ (Α. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52/16-αναςυνταγμζνθ) 

 

 

Στο τμιμα ΟΡ1-ΟΡ2 μικουσ 120 μ. κα 

γίνει αποκατάςταςθ των πρανϊν και των 

ερειςμάτων τθσ αγροτικισ οδοφ, 

εκατζρωκεν, με ταυτόχρονα κακαριςμό 

και διαμόρφωςθ των τάφρων προσ τθν 

πλευρά του όχκου. Θα χρθςιμοποιθκοφν 

κραυςτά επίλεκτα υλικά λατομείου 

Κατθγορίασ Ε4 (Α-18.3) 

 

 

 

 τθν οδό Σραγανό Ποταμιά 

 

Στθν οδό μικουσ  300μ. περίπου κα γίνει 

ςποραδικι χαλικόςτρωςθ με δάνεια Ε4 (Α-

18.3) κακϊσ επίςθσ κα πραγματοποιθκεί 

διαμόρφωςθ και ιςοπζδωςθ τθσ οδοφ με 

GRADER, με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ 

βατότθτασ.  

 

 

 

 τθν περιοχι τθσ Αγίασ Μαφρασ 

 

 

Στθν περιοχι τθσ Αγ. Μαυρασ και ςτθν 

περιοχι Γεωργοπουλεικα κα γίνει 

ςποραδικι χαλικόςτρωςθ με δάνεια Ε4 (Α-

18.3) κακϊσ επίςθσ κα πραγματοποιθκεί 

διαμόρφωςθ και ιςοπζδωςθ τθσ οδοφ με 

GRADER, με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ 

βατότθτασ. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ (Α. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52/16-αναςυνταγμζνθ) 

 

 

 

Επιςθμαίνεται για μια ακόμθ φορά οτι  λόγω τθσ φφςθσ του ζργου κα επανεκτιμθκοφν τα δεδομζνα με 

βάςθ τθν διαμορφωμζνθ κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ του ζργου κατάςταςθ και οι παρεμβάςεισ κα 

γίνουν κατόπιν υπόδειξθσ τθσ Δ/νουςασ Υπθρεςίασ και τθσ Επίβλεψθσ ςτισ ανωτζρω κζςεισ, κακϊσ και 

ςε όποιεσ άλλεσ κζςεισ του οδικοφ δικτφου κρίνει αναγκαίο θ Υπθρεςία, ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ 

κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ εργολαβίασ, χωρίσ αυτό να τροποποιεί τα βαςικά χαρακτθριςτικά του 

ζργου. 

 

 

 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Γαςτοφνθ  08/02/2021 
 

Γαςτοφνθ  08/02/2021 

H Συντάξαςα  
 

Η Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

   
   

Ρολυξζνθ Φουντά 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 

 
 

 

Δζςποινα Τςάφα 
Χθμικόσ Μθχανικόσ 

με Α' βακμό 
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