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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  

Θ παροφςα Τεχνικι Ζκκεςθ αφορά ςτθν αςφαλτόςτρωςθ οδϊν πόλθσ Νάουςασ και ςυγκεκριμζνα 
των οδϊν :  

 Βφρωνοσ - ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ ( Χριςτου Περδικάρθ  ζωσ Γεωργίου Περδικάρθ) 

 Βαςιλζωσ Φιλίππου - από τθ ςυμβολι με τθν οδό Γεωργίου Περδικάρθ μζχρι τθν πλατεία Καρατάςου. 

 Στεφάνου  Δραγοφμθ - από τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό Βενιηζλου ζωσ τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό 
Ηαφειράκθ  

 Ηαφειράκθ - από τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό Στεφάνου Δραγοφμθ ζωσ το τζλοσ τθσ (Χριςτοδοφλου 
Λαναρά) 

 Χριςτοδοφλου Λαναρά - από τθν αρχι τθσ οδοφ (Ηαφειράκθ) ζωσ τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό Στεφάνου  
Σαράφθ. 

 Κοραι - ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ (από οδό Δθμαρχίασ ζωσ οδό Σμφρνθσ) 

 Στουγιαννάκθ - Πλατεία Παναγίασ από τθ ςυμβολι με τθν οδό Ηαφειράκθ ζωσ ςυμβολι με τθν οδό 
Λάππα κακϊσ και το νότιο τμιμα τθσ πλατείασ Παναγίασ  

 Καραβαγγζλθ - ςε όλο τθσ το μικοσ (από Λάππα ζωσ Γεννθματά) 

 Βενιηζλου - από τθν Πλατεία Καρατάςου ζωσ το τζλοσ τθσ οδοφ (Δθμοτικό Θζατρο- Μεγάλου 
Αλεξάνδρου) 

 Γεννθματά - ςε εντοπιςμζνεσ κζςεισ τοπικι αποκατάςταςθ τθσ οδοφ  

 Αγίου Ακαναςίου - από Πυροςβεςτικι ζωσ Νεκροταφείο 
 
 
 Οι εργαςίεσ που κα απαιτθκοφν για κάκε οδό είναι : 
Απόξεςθ του αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ ςε βάκοσ ζωσ 6 cm και ςε τμιματα ςτα οποία ο υφιςτάμενοσ 
αςφαλτοτάπθτασ είναι περίπου ςτθν ίδια ςτάκμθ με τα κράςπεδα, προτείνεται να γίνει επιπλζον απόξεςθ 
ζωσ 4 cm. Στισ διαςταυρϊςεισ τθσ οδοφ με άλλεσ οδοφσ, κα προθγθκεί θ τομι αςφαλτοςκυροδζματοσ. Για 
τα υφιςτάμενα φρεάτια πρόκειται να γίνει θ προςαρμογι τουσ με τθ νζα ςτάκμθ του οδοςτρϊματοσ και 
να αντικαταςτακοφν τυχόν φκαρμζνα καλφμματα αυτϊν. Για τθ ςωςτι απορροι των ομβρίων υδάτων, 
προτείνεται να καταςκευαςτοφν φρεάτια υδροςυλλογισ, με διαςτάςεισ ςχαρϊν ~ 50cmΧ70cm και 
60cmΧ96cm, ςτα ςθμεία όπου φαίνονται ςτα ςχζδια που ςυνοδεφουν τθ μελζτθ. Θ οριςτικι κζςθ αυτϊν 
κα υποδειχκεί από τθ ΔΕΥΑΝ, κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου, λαμβάνοντασ υπόψθ και όλα τα 
υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ. Κατόπιν, πρόκειται να τοποκετθκεί ςε όλο το μικοσ και πλάτοσ τθσ οδοφ αςφαλτικι 
ςυγκολλθτικι επάλειψθ, ιςοπεδωτικι ςτρϊςθ μεταβλθτοφ πάχουσ (ζωσ 2,5 cm) - προκειμζνου να δοκοφν 
οι απαραίτθτεσ κλίςεισ τθσ οδοφ - ςυγκολλθτικι επάλειψθ και τζλοσ κα τοποκετθκεί θ αςφαλτικι ςτρϊςθ 
κυκλοφορίασ αςτικισ οδοφ πάχουσ 5,0 cm (τυπικι διατομι οδοφ Β). Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να 
δοκεί ςτθν απελευκζρωςθ των ρείκρων τθσ οδοφ (ράμπεσ, άςφαλτοσ, κλ.π.). Σε ςθμεία όπου αυτά ζχουν 



καταςτραφεί, κα πρζπει να γίνει θ αποκατάςταςι τουσ. Τζλοσ, κα τοποκετθκοφν ςιματα ΚΟΚ και κα γίνει 
διαγράμμιςθ των οδϊν για δθμιουργία διάβαςθσ πεηϊν ςτισ κζςεισ που φαίνεται ςτα παραπάνω ςχζδια.  
 
 
 Ειδικότερα: 

 Οδόσ Κοραι 

Στθν οδό Κοραι και ςυγκεκριμζνα από τθ ςυμβολι τθσ οδοφ με τθν οδό Σμφρνθσ ζωσ τθ ςυμβολι τθσ 

οδοφ με τθν οδό Δελθδιμου, πρόκειται να γίνει θ αποξιλωςθ αςφαλτοτάπθτα και ςτρϊςεων 

οδοςτρωςίασ, βάκουσ ζωσ 15cm, αντικατάςταςθ του υφιςτάμενου ςωλθνωτοφ τςιμεντοςωλινα, με νζο 

πλαςτικό ςωλινα δομθμζνου τοιχϊματοσ SN8 DN/ID 500 mm.  Το μζγιςτο βάκοσ, από το υφιςτάμενο 

οδόςτρωμα, ςτο οποίο κα τοποκετθκεί ο νζοσ αγωγόσ είναι 1,85μ. (οδόσ Σμφρνθσ) και το ελάχιςτο 1,10μ. 

(ςτθν οδό Δελθδιμου). Επιπλζον, κα τοποκετθκοφν 4 νζα φρεάτια επίςκεψθσ ςτισ ςυμβολζσ τθσ οδοφ 

Κοραι με τισ οδοφσ Σμφρνθσ, Καραμιτςου, Μιςυρλι και Δελθδιμου.  Θ αποκατάςταςθ τθσ οδοφ ςτο 

τμιμα αυτό, κα επιτευχκεί τοποκετϊντασ βάςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ, αςφαλτικι 

προεπάλειψθ και τζλοσ θ αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ αςτικισ οδοφ πάχουσ 5,0 cm. Στο υπόλοιπο 

τμιμα τθσ οδοφ - ζωσ τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό Δθμαρχίασ - πρόκειται να ακολουκθκεί θ ίδια διαδικαςία 

που περιγράφεται παραπάνω για όλεσ τισ άλλεσ οδοφσ. 

 

 Για όλεσ τισ οδοφσ κα εφαρμοςτεί θ τυπικι διατομι οδοφ Β (ςχζδιο λεπτομερειϊν Σ2), ενϊ ςτισ 

οδοφσ Κοραι και Στεφάνου Δραγοφμθ κα εφαρμοςτεί θ τυπικι διατομι οδοφ Γ (ςχζδιο λεπτομερειϊν Σ2). 

 

 

 Οδόσ Γεννθματά 

ςε πζντε ςθμεία τθσ οδοφ απαιτείται θ τοπικι αποκατάςταςθ και ςυγκεκριμζνα με τισ εξισ εργαςίεσ : 

 Τομι οδοςτρϊματοσ 
 Εκςκαφζσ 
 Βάςθ οδοςτρωςίασ ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΠ 05-03-03-00, μεταβλθτοφ πάχουσ για τθν διαμόρφωςθ 

των καταλλιλων επικλίςεων. 
 Αςφαλτικι προεπάλειψθ 
 Απόξεςθ αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ ζωσ 6 cm 
 Αςφαλτικι ςυγκολλθτικι επάλειψθ  
 Ιςοπεδωτικι ςτρϊςθ μεταβλθτοφ πάχουσ 
 Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ αςτικισ οδοφ ςτακεροφ πάχουσ 5 εκ. 

  
 Επίςθσ, πρόκειται να καταςκευαςκοφν νζα φρεάτια απορροισ ομβρίων ςτισ κζςεισ που φαίνονται 
ςτο ςχζδιο Δ18. Θ οριςτικι κζςθ αυτϊν κα υποδειχκεί από τθ ΔΕΥΑΝ, κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του 
ζργου, λαμβάνοντασ υπόψθ και όλα τα υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ. 
 
 
 
 

 Οδόσ Αγίου Ακαναςίου 

  Όπωσ φαίνεται και ςτο ςχζδιο Δ17, ςτθν οδό Αγίου Ακαναςίου, πρόκειται να καταςκευαςκοφν 

πεηοδρόμια (ςτθν πλευρά που δεν υπάρχουν), τοιχία αντιςτιριξθσ, φρεάτια υδροςυλλογισ και νζοσ 

αςφαλτοτάπθτασ, εφαρμόηοντασ τθν τυπικι διατομι Α (ςχζδιο λεπτομερειϊν Σ1).  Επειδι ςτο τμιμα από 

τθν Πυροςβεςτικι μζχρι τθν οδό Θάλειασ Σαμαρά, ςτθ φάςθ αυτι, δεν υπάρχει πρόκεςθ εφαρμογισ τθσ 



ρυμοτομίασ ς όλο το πλάτοσ (απαιτεί πικανόν απαλλοτριϊςεισ, κατεδαφίςεισ ρυμοτομουμζνων, μεγάλο 

κόςτοσ  κ.λ.π.) θ οδόσ κα διατθρθκεί υψομετρικά ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ με ελάχιςτθ προςαρμογι 

ϊςτε να ςυναντιςει ομαλά υψομετρικά το υπόλοιπο τμιμα τθσ Αγίου Ακαναςίου, ςτο οποίο   πρόκειται 

να εφαρμοςκεί θ εγκεκριμζνθ υψομετρικι μελζτθ τθσ οδοφ.  

Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται είναι : 
 Τομι με αςφαλτοκόπτθ  
 Αποξιλωςθ αςφαλτοτάπθτα και ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ 
 Εκςκαφζσ  
 Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με αμμοχαλικϊδθ υλικά 
 Καταςκευζσ τοίχων και πεηοδρομίων από ςκυρόδεμα C16/20 
 Πρόχυτα κράςπεδα 
 Υπόβαςθ οδοςτρωςίασ ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΠ 05-03-03-00, μεταβλθτοφ πάχουσ  
 Βάςθ οδοςτρωςίασ ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΠ 05-03-03-00, μεταβλθτοφ πάχουσ για τθν διαμόρφωςθ 

των καταλλιλων επικλίςεων  
 Βάςθ οδοςτρωςίασ ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΠ 05-03-03-00, ςτακεροφ πάχουσ 10 εκ. (Π.Τ.Π. Ο155)  
 Αςφαλτικι προεπάλειψθ 
 Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ αςτικισ οδοφ ςτακεροφ πάχουσ 5 εκ.  

 
  
 Επίςθσ, πρόκειται να καταςκευαςκοφν νζα φρεάτια απορροισ ομβρίων ςτισ κζςεισ που φαίνονται 
ςτο ςχζδιο Δ18. Θ οριςτικι κζςθ αυτϊν κα υποδειχκεί από τθ ΔΕΥΑΝ, κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του 
ζργου, λαμβάνοντασ υπόψθ και όλα τα υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ. 
 
 Ο προχπολογιςμόσ του ζργου μαηί με ΓΕ & ΟΕ 18% (89.321,65 €), απρόβλεπτα 15% (87.832,96 €) 
και ΦΠΑ 24% (161.612,90 €) ανζρχεται ςτο ποςό των 835.000 €.  
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