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Προϋπολογισμός: 352.097,00 € προ ΦΠΑ 

 

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 055 
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ΕΡΓΟ:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»   Σελίδα 1 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

 
Η  συγκεκριμένη έκθεση αφορά την ανακατασκευή - ανάπλαση οδών και στενών εντός του 
Δήμου Ανωγείων. 
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην μελέτη είναι: 
Φρεζάρισμα των δρόμων και στενών όπου υπάρχει η δυνατότητα κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων και κατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα πάχους 0,20μ, κατηγορίας 
C16/20 με διπλό σιδερένιο πλέγμα τύπου Τ196 και με αρμούς συστολής-διαστολής  ανά 
5.00μ. σε δρόμους με πλάτος μέχρι 7.50μ. και ανά 7.00μ. σε μεγαλύτερα πλάτη.Η 
διάστρωση θα γίνεται πάντα κατά την φορά αύξησης των υψομέτρων. 
 Δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος με τη τσιμεντόστρωση το οποίο έχει σταθερό 
πλάτος 3.00μ. στους κύριους δρόμους, αφού γίνει αποξήλωση  του υπάρχοντος  
ασφαλτικού τάπητα θα δημιουργηθούν λωρίδες  με επίστρωση από τοπικούς λίθους.    
Στα στενά  όπου υπάρχει κυκλοφορία αυτοκινήτων το πλάτος τσιμεντόστρωσης είναι 
σταθερό στα 2.10μ., ενώ δεξιά – αριστερά κατασκευάζονται πάλι λωρίδες από λίθους με 
διαφορετικό πλάτος ανάλογα με το πλάτος του στενού. Οι λωρίδες από λίθους με την 
τσιμεντόστρωση θα είναι συνεπίπεδες. 
 Η τοποθέτηση των λίθων θα γίνει αφού προηγηθεί διάστρωση σκυροδέματος C12/15 
πάχους 10 εκ. που θα αποτελέσει την βάση για τις πλακοστρώσεις και θα φέρει σαν 
οπλισμό δομικό πλέγμα. 
  - Θα δημιουργηθεί όδευση τυφλών με τις κατάλληλες πλάκες και τοποθέτηση  
φωτιστικών σωμάτων επί ιστών σε απόσταση περίπου 25μ. μεταξύ τους  όμοια με τα ήδη 
υπάρχοντα σε άλλους δρόμους με λαμπτήρες LED. 
     Στα στενά θα τοποθετηθούν αντίστοιχα φωτιστικά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής μετακίνηση  των κατοίκων τις νυχτερινές ώρες. 
     Τα στενά όπου δεν υπάρχει δυνατότητα κυκλοφορίας αυτοκινήτων θα πλακοστρωθούν 
πλήρως, με ιδιαίτερη προσοχή κατά την διάστρωση εκεί που υπάρχουν σκαλοπάτια έτσι 
ώστε να επιτευχθούν οι κατάλληλες στάθμες και κλίσεις σε σχέση με τις κατοικίες για την 
ομαλή φυσική απορροή των νερών της βροχής. 
- Θα τοποθετηθούν επίσης παγκάκια όπου υπάρχει δυνατότητα όπως και κάδοι 
απορριμμάτων . 
-  Θα ανακατασκευασθούν επίσης όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης και δυο τοιχία τα 
οποία θα επενδυθούν με τοπική πέτρα. 
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 436.600,28 €. 
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