
 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η μελέτη αυτή αφορά παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής του 

υφιστάμενου οδικού δικτύου στην  Τ.Κ. Αγριελιάς της Δ.Ε. Παληοκάστρου του 

Δήμου Τρικκαίων. 

Βασικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι: η επισκευή και συντήρηση 

τμημάτων του οδοστρώματος που παρουσιάζουν τοπικές φθορές, η επούλωση 

λάκκων, παραμορφώσεων, ρηγματώσεων και καθιζήσεων . 

Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις συντήρησης θα γίνονται τοπικά σε 

τμήματα ασφαλτοστρωμένων οδών, στα οποία εμφανίζονται έντονες φθορές 

και αποδιοργάνωση του οδοστρώματος, με στόχο την επαναφορά τους στο 

αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες 

συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. 

 

Συγκεκριμένα οι εργασίες συντήρησης θα εκτελεσθούν όπως 

παρακάτω : 

 Δημιουργια πρόχυτων κρασπέδων σε ημιτελείς ασφαλτοστρωμένους οδούς 

για να εγκιβωτισθούν , αφού στην πλειοψηφία τους δεν έχουν κράσπεδα. 

 Εργασίες ασφαλτοκοπής υφιστάμενων παλιών ασφαλτικών στρώσεων, με 

στόχο την ακριβή οριοθέτηση των θέσεων συντήρησης, ώστε οι εργασίες 

αποκατάστασης να γίνονται στη συγκεκριμένη προβληματική επιφάνεια και 

μόνο, με δυνατότητα άμεσου ελέγχου των συνθηκών αποκατάστασης, χωρίς 

πρόκληση άσκοπων ζημιών σε υγιή τμήματα. 

 Εργασίες εξυγίανσης των υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας (βάσης  
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υπόβασης). Στη συγκεκριμένη φάση εργασιών συντήρησης, θα εκτελούνται 

εκσκαφές και απομάκρυνση των μη υγειών ασφαλτικών στρώσεων καθώς και 

των υφιστάμενων ανεπαρκών στρώσεων της βάσης και υπόβασης και 

ανεπαρκούς εδάφους, μέχρι την εξεύρεση υγιούς στάθμης έδρασης. 

 Δημιουργία υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  περίπου 30 εκ. , 

κατασκευή βάσης πάχους 20 εκ. και προεπάλειψη της επιφάνειας του 

δρόμου με ασφαλτικό διάλυμα . 

 Τελικές εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικού οδοστρώματος, με 

ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ με χρήση 

κοινής ασφάλτου  ή ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους. 

 Επίσης όπου απαιτείται θα κατασκευαστεί τοίχος  αντιστήριξης για να μην 

υπάρχει κίνδυνος κατάπτωσης του δρόμου.  

 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με βάση τα συμβατικά τεύχη και τις 

ισχύουσες προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται και στην Τεχνική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει από 

ιδίους πόρους του Δήμου Τρικκαίων. 

 

      Τρίκαλα,    08/02/ 2017   

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

Η Συντάξασα  Η Δ/ντρια Τ.Υ.Π. 
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