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Τεχνική περιγραφή 

Με τη µελέτη αυτή, προϋπολογισµού δαπάνης  64.464,60 € (συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α.), προβλέπεται να γίνει έργο επισκευής και συντήρησης στην ∆ηµοτική οδό Ψαχνών-

Κοντοδεσποτίου 

Συγκεκριµένα: 

Οι παρεµβάσεις θα γίνουν επί της δηµοτικής οδού Ψαχνά-Κοντοδεσποτίου, από το ύψος της 

διασταύρωσης µε την Μονή "Γοργουπήκοου" και για µήκος 700 µέτρων περίπου,  µε 

κατεύθυνση προς   Νότο. 

Συγκεκριµένα πρόκειται να γίνουν τα έξης: 

1) Επισκευή ασφαλτοτάπητα, σε µήκος 700µ και στο µισό του συνολικού πλάτους της οδού που 

αντιστοιχεί σε 3µ, όπου θα γίνουν: Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτικός τάπητας   

στρώσης κυκλοφορίας, τύπου Α265, ελαχίστου πάχους 5 εκ. Επίσης στο σηµείο όπου 

εµφανίζεται έντονη καθίζηση, περίπου στο µέσον του τµήµατος όπου γίνεται η παρέµβαση, θα 

εφαρµοστούν άλλες (2) επιπλέον στρώσεις, συγκολλητικής και ισοπεδωτικής στρώσης πάχους 

5εκ, αντιστοίχως. 

2) ∆ιάνοιξη, του υφιστάµενου τάφρου απορροής, σε µήκος 700 µέτρα περίπου και εν συνεχεία 

επένδυση αυτού, µε σκυρόδεµα C12/15, πάχους 10 εκ, οπλισµένου µε διπλό δοµικό πλέγµα 

Τ131. 

3) Επίσης στο τέλος της σκυροδέτησης του αύλακα, θα κατασκευαστεί τεχνικό µε  

τσιµεντοσωλήνα, διαµέτρου Φ60, εγκιβωτισµένο µε σκυρόδεµα C16/20, οπλισµένο µε διπλό 

δοµικό πλέγµα Τ131,  για την απορροή των οµβρίων υδάτων, στο υφιστάµενο χείµαρρο που 

διέρχεται ανατολικά του δρόµου.  

Των απαιτούµενων εργασιών (εκσκαφής, τοποθέτησης σωλήνων, κλπ), θα προηγηθεί 

ασφαλτοκοπή, για την καθαίρεση του ασφαλτικού τάπητα.   

Το έτος 2017, θα εκτελεστεί έργο δαπάνης 40.000 ευρώ, ενώ το 2018, 24.464,6 ευρώ. 

Η χρηµατοδότηση του έργου είναι, από πιστώσεις ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών, σε βάρος του 

κωδικού ΚΑ: 30.7323.044 του προϋπολογισµού του ∆ήµου, µε υπάρχουσα πίστωση 40.000 

ευρώ και η εκτέλεσή του θα γίνει βάσει του Ν.3669/2008, του Ν.171/87 και του Ν. 4412/2016. 
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