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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με το παρόν έργο θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης για βελτίωση της 

οδοποιίας σε εσωτερικές οδούς της Τ.Κ. Σιταραλώνων. Ειδικότερα, στον οικισμό Σιταραλώνων, 

θα γίνει ασφαλτόστρωση τσιμεντοστρωμένης οδού, συνολικού μήκους 360 μ. περίπου, που 

ξεκινά από την οικία Δημόπουλου Αθανασίου και στη συνέχεια διακλαδίζεται καταλήγοντας ο 

ένας κλάδος στην οικία Σκαφίδα Βασιλικής, ο άλλος κλάδος στην οικία Παχνή. Έμπροσθεν της 

οικίας Δημόπουλου, απαιτείται κατάλληλη διαμόρφωση με εφαρμογή ασφαλτικής στρώσεως 

αυξημένου μεταβλητού πάχους για εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας του οδοστρώματος και 

παροχέτευση των ομβρίων στο υπάρχον δίκτυο απορροής. Επιπλέον, σε τμήμα του 

οδοστρώματος, μήκους 15 μ. περίπου, θα προηγηθεί κατάλληλη εκσκαφή – διαμόρφωση και 

στη συνέχεια σκυροδέτηση με εφαρμογή δομικού πλέγματος, πριν την ασφαλτόστρωση. 

Επίσης, όπου απαιτείται τοπικά, θα γίνει καθαρισμός και συμπλήρωση της υπάρχουσας 

υπόβασης από σκυρόδεμα για ομαλοποίηση της επιφάνειας, πριν την εφαρμογή της 

συγκολλητικής στρώσης επάλειψης και την ασφαλτόστρωση. Επισημαίνεται ότι η παρέμβαση 

θα γίνει σε δρόμους μικρού πλάτους, με χρήση κατάλληλου μηχανήματος διάστρωσης. Θα 

γίνουν οι εξής εργασίες : 

• Εκσκαφή χαλαρών εδαφών στο τμήμα του οδοστρώματος μήκους 15 μ. περίπου και 

καθαρισμός του οδοστρώματος τοπικά στο υπόλοιπο μήκος, όπου απαιτείται 

• Όπλιση με δομικό πλέγμα B500C του τμήματος του οδοστρώματος μήκους 15 μ. 

περίπου 

• Σκυροδέτηση του τμήματος του οδοστρώματος μήκους 15 μ. περίπου και όπου αλλού 

απαιτείται συμπλήρωση τοπικά του υπάρχοντος σκυροδέματος για διαμόρφωση ομαλής 

στάθμης υπόβασης, με σκυρόδεμα C16/20 

• Επάλειψη του συνόλου του οδοστρώματος με ασφαλτικό συγκολλητικό διάλειμμα 

• Ασφαλτόστρωση του συνόλου του οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση μεταβλητού 

πάχους, επιμετρούμενη κατά βάρος 
Ο προϋπολογισμός του έργου με Φ.Π.Α ανέρχεται σε 28.000,00 € (ΚΑ : 30-7323.012), θα 

καλυφθεί από ίδια έσοδα και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου του έτους 

2018. 

 

 

 

 

 

 




