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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Τμήμα Τεχνικών Έργων και  
Συντήρησης Υποδομών 
  

  
  
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ: 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ  

 
 
 

     
 αρ. μελέτης: 16/2017 

  προϋπολογισμός: 122.000,00€ 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
ΓΕΝΙΚΑ  
 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αναφέρεται στο έργο :«Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. 

Βρουβιανών», προϋπολογισμού 122.000 € και περιλαμβάνει:  

- Την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας, τη διευθέτηση των όμβριων υδάτων και 

την ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών εντός του οικισμού Αυλακίου, που στην παρούσα φάση 

είναι χωματόδρομοι. 

- Την αντιμετώπιση του προβλήματος αποχέτευσης των όμβριων υδάτων εντός 

παρακείμενης οικίας  

- Τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού 

εντός του οικισμού Βρουβιανών, που στην παρούσα φάση είναι χωματόδρομος 
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Εικόνα 1. Οριζοντιογραφία Αυλάκι 

 

Εικόνα 2. Οριζοντιογραφία Βρουβιανά 
 
Στις επόμενες παραγράφους αναφέρονται τα βασικά τεχνικά στοιχεία των ανωτέρω 

παρεμβάσεων 
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Αυλάκι   

 

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   

Από την αξιολόγηση των υφιστάμενων συνθηκών του οδικού δικτύου του Αυλακίου 

προέκυψαν τα εξής:  

 1. Η μορφολογία και ο λειτουργικός χαρακτήρας των υπόψη οδών δεν δικαιολογεί 

ανώτερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά στην πλειονότητα των τμημάτων τους.  

 2. Στις χωμάτινες οδούς σε αρκετές θέσεις παρουσιάζονται υψομετρικές εξάρσεις, 

εγκάρσιες και διαμήκεις αύλακες «νεροφαγώματα» και κροκάλες ικανού μεγέθους ώστε να 

προξενήσουν βλάβες στους τροχούς των οχημάτων τα οποία κυκλοφορούν επί αυτών. Οι 

ιδιαίτερα εκτεταμένες φθορές, οι οποίες αναφέρθηκαν ως άνω, υποβαθμίζουν αισθητά το 

επίπεδο κίνησης – κυκλοφορίας κατά μήκος του υπό μελέτη οδικού δικτύου και κατά συνέπεια 

του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.  Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία όσο και επείγουσα η 

έναρξη εργασιών βελτίωσης των συνθηκών των κρίσιμων τμημάτων του οδικού δικτύου, όπως 

παρουσιάζεται αναλυτικά στην αντίστοιχη μελέτη οδοποιίας.  

3. Βασική αρχή της μελέτης αποτελεί η διατήρηση της υφιστάμενης γεωμετρίας της 

χάραξης, δηλαδή η όσο το δυνατόν τήρηση υφιστάμενων χαράξεων και δεσμεύσεων από 

ιδιοκτησίες.  Η χάραξη ακολουθεί – ανά περίπτωση - τις υφιστάμενες οδούς σε όλο το μήκος 

τους τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικά, προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο ανάγλυφο 

και βελτιώνοντάς το όπου είναι δυνατόν, με διαπλατύνσεις που γίνονται με τη σύμφωνη 

γνώμη του εκάστοτε παρακείμενου ιδιοκτήτη  ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας 

και να περιοριστούν οι απαιτήσεις χωματουργικών εργασιών.  

Οι φυσικές κλίσεις των οδών είναι έντονες, και σε συνδυασμό με την απουσία τεχνικών 

έργων απομάκρυνσης ομβρίων υδάτων, η αποχέτευση των ομβρίων ακολουθεί τη φυσική 

κλίση δημιουργώντας προβλήματα σε καταστήματα και οικίες.  

Ειδικά στο πρώτο τμήμα η αποχέτευση των ομβρίων ακολουθεί τη φυσική κλίση του 

δρόμου με διέξοδο στο σημείο Α, παρουσιάζοντας το φαινόμενο εγκάρσιας κατάκλισης του 

οδοστρώματος και οδήγησης της απορροής των ομβρίων εντός παρακείμενου καταστήματος. 
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 

  

Το σύνολο των υπό μελέτη οδικών τμημάτων σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών 

Οδικών Έργων – Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ) κατατάσσεται στην 

κατηγορία ΕV. Βασική αρχή σχεδιασμού αποτελεί η διατήρηση της υφιστάμενης γεωμετρίας 

της χάραξης, δηλαδή η όσο το δυνατόν τήρηση υφιστάμενων χαράξεων και δεσμεύσεων από 

ιδιοκτησίες με στόχο τον περιορισμό του κόστους κατασκευής. Η χάραξη ακολουθεί – ανά 

περίπτωση - τις υφιστάμενες οδούς σε όλο το μήκος τους τόσο οριζοντιογραφικά όσο και 

μηκοτομικά, προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο ανάγλυφο και βελτιώνοντάς το όπου είναι 

δυνατόν, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας και να περιοριστούν οι απαιτήσεις 

χωματουργικών εργασιών.  

 Η τυπική διατομή η οποία εφαρμόζεται – ώστε να πληρούνται οι παραπάνω 

απαιτήσεις – προσομοιάζει τη διατομή ζ2 των ΟΜΟΕ.  

 

 

Δεν υπάρχει καθορισμένη ταχύτητα μελέτης και το όριο ταχύτητας κυμαίνεται από 

20Km/h έως 50Km/h ανάλογα με τις τιμές που λαμβάνουν οι οριζοντιογραφικές και 

μηκοτομικές καμπύλες της οδού 

Λόγω περιορισμένου πλάτους δρόμου και τη μείωση του κόστους κατασκευής, η 

επιλεγείσα διατομή θα διαθέτει μέσο πλάτος ίσο με το υφιστάμενο πλάτος των υπό βελτίωση 

οδών, δηλαδή 3,5μ  με τη διατήρηση – εν γένει -  των υφιστάμενων μηκοτομικών 

χαρακτηριστικών. Για τη βέλτιστη τεχνικο-οικονομική αναβάθμιση των υπό μελέτη οδών 
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πραγματοποιήθηκε σειρά αυτοψιών, ώστε αφενός μεν να διερευνηθούν οι υφιστάμενες 

συνθήκες ανά οδό, αφετέρου δε να προταθούν οι ενδεικνυόμενες εργασίες βελτίωσης αυτών 

(π.χ καθαίρεση ασφαλτοτάπητα,  διατήρηση ή μη υφιστάμενων στρώσεων οδοστρωσίας κ.λπ). 

Για το υπό μελέτη κύριο οδικό τμήμα στον οικισμό Αυλακίου προτείνεται μονοκλινές 

κατάστρωμα προς τη μία πλευρά και στα υπόλοιπα τμήματα προτείνεται επικλινές 

κατάστρωμα προς τις εκατέρωθεν πλευρές, αποσκοπώντας στην ομαλή απορροή των όμβριων 

υδάτων από την επιφάνεια της οδού, κυρίως στην ευθυγραμμία.  

 

 Γ.   ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εργασίες ανακατασκευής οδών που περιλαμβάνουν  εξυγιάνσεις , καθαιρέσεις και 

αποξηλώσεις υπαρχόντων στοιχείων,  όπου και εφόσον απαιτηθεί,  καθώς και εργασίες 

επισκευής φθορών οδοστρώματος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιγράφονται για τις εργασίες οδοποιίας: 

 Εκσκαφή - καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώματος  

 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες  

 Μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε απόσταση ως 2 χλμ εντός οικισμού 

 Βάση μεταβλητού πάχους 0,07m κατά ΠΤΠ 0-155  

 Οπλισμένο C 20/25 τοιχίων κλπ. 

 Οπλισμένο C16/20 μικροκατασκευών 

 Ξυλότυποι χυτών τοίχων , μικροκατασκευών 

 Ασφαλτική προεπάλειψη  

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου (Π.Τ.Π. Α265)  

 Μεταφορά του ασφαλτομίγματος επί τόπου του έργου όπως περιγράφονται στο τεύχος 

της ΤΣΥ  και στο Τιμολόγιο Μελέτης. 

 Κατασκευή κρασπεδόρειθρου με χυτό σκυρόδεμα επί τόπου (δεν θα τοποθετηθούν 

προκασκευασμένα κράσπεδα)  

 

Γ1. Τοπογραφικές Εργασίες 

Η οριοθέτηση των δρόμων θα γίνει σύμφωνα με την υπάρχουσα διαμορφωμένη κατάσταση.  
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Γ.2 Χωματουργικά – καθαιρέσεις- τεχνικά εργα 

Σε κάποια σημεία προβλέπεται να γίνουν τοιχεία αντιστήριξης με σκοπό την διαπλάτυνση του 

δρόμου. Το σημείο αυτό θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, με έγγραφη σύμφωνη 

γνώμη των ιδιοκτητών. Επιχώματα θα γίνουν εκεί που προκύπτει ανάγκη, με κατάλληλα 

προϊόντα εκσκαφών ή με θραυστό υλικό, όπως ορίζεται στην αναλυτική προμέτρηση.  

 
Γ.3 Μικρά αποστραγγιστικά έργα 

Κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων παρουσιάζεται φαινόμενο συγκέντρωσης των 

ομβρίων στο κατώτερο σημείο του δρόμου, και εισόδου ομβρίων στα παρακείμενα 

καταστήματα με κίνδυνο πλημμύρας αυτών. Για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση απαιτείται η 

κατασκευή μικρού αποστραγγιστικού έργου στο σημείο Α, όπως φαίνεται στο σκαρίφημα. Θα 

κατασκευασθεί σχάρα κατά πλάτος του δρόμου που θα συγκεντρώνει και θα τα διοχετεύει σε 

υπάρχον αποστραγγιστικό αγωγό με σημείο εκτόνωσης σε σημείο επί του υπάρχοντος τοιχείου 

αντιστήριξης στο δυτικό όριο της πλατείας στο Αυλάκι. Στη συνέχεια θα απομακρυνθούν με 

δίκτυο απορροής ομβρίων μέσω εγκιβωτισμένων τσιμεντοσωλήνων     στον κατάντι του 

κεντρικού δρόμου υφιστάμενο αποδέκτη ( χάνδακας κατάντι της χωμάτινης οδού)   

 

Eπιπλέον προβλέπεται η κατασκευή κρασπεδόρειθρου για την επιφανειακή αποχέτευση 

ομβρίων του καταστρώματος σε τμήματα της οδού, όπου κρίνεται απαραίτητο. (Δεν θα 

τοποθετηθούν προκαστασκευασμένα κράσπεδα) 

 
Γ.4 Οδοστρωσία 

Προ της οδοστρωσίας θα γίνει κατάλληλη διαμόρφωση της σκάφης του δρόμου με δημιουργία 

μιας στρώσης βάσης από θραυστό υλικό λατομείου (3Α), της Π.Τ.Π. 0155, συμπυκνωμένου 

πάχους 0,07μ. με επιτευχθέν βαθμό συμπύκνωσης ≥ 95% κατα Proctor D’  τροποποιημένη, 

(λόγω των ήδη διαμορφωμένων υψομέτρων παροδίων οδοών ). Τα όμβρια θα 

απομακρύνονται με επιφανειακή ροή, παραπλεύρως της οδού. Δεν θα τοποθετηθούν 

προκατασκευασμένα κράσπεδα αλλά θα κατασκευαστούν με χυτό σκυρόδεμα επί τόπου.  
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Παρέμβαση στο σημείο Γ (Αυλάκι) 

 

Προτείνεται η κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής ομβρίων με σχάρες βαρέως τύπου D400 

κατά πλάτος του δρόμου, στο σημείο Γ. Τα νερά διοχετεύονται σε υπάρχον ρέμα μη συνεχούς 

ροής.   

 

Ειδικότερα θα γίνει:  

 εκσκαφή για την επίτευξη λειτουργικών κλίσεων στον αγωγό απορροής. 

 Κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 

 Κατασκευή φρεατίου από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

 Τοποθέτηση σχάρας βαρέως τύπου D400 

 Τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων και κατασκευή τοιχείου καθρέπτη στην απόληξη αυτών 

 

Τα οδικά τμήματα προς οδοστρωσία στον οικισμό Αυλακίου είναι συνολικού μήκους περίπου 

500,00μ  (τμήμα Α-Β μήκους 431,00μ και τμήμα Μ1-Μ2  μήκους 70,00μ στα Μιμιγιαννέϊκα)  

 

Βρουβιανά 

 
Κατά όμοιο τρόπο θα ασφαλτοστρωθεί και υφιστάμενος δρόμος εντός του οικισμού 
Βρουβιανών, μήκους 150μ. 
Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν επί τόπου κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου από 
τον επιβλέποντα. 
 
Το συνολικό ποσό εργασιών του έργου (συμπεριλαμβανομένου απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.) 
ανέρχεται στο ποσό των 122.000,00 € 
 
 

Αμφιλοχία 20/7/2017  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Αμφιλοχία 20/7/2017  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Αμφιλοχία 20/7/2017  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 Τμήματος Κατασκευών και 

Συντήρησης Έργων, Η/Μ Έργων 

και Εγκαταστάσεων 

 

  

 

 

 

ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΠΕ03 Πολιτικός Μηχ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΜΙΛΗΣ 

ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Τοπογράφος Μηχανικός Α βαθμού 
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