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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση και η βελτίωση 

υφισταμένων δημοτικών οδών  εντός των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Βισαλτίας και 

συγκεκριμένα:  

 Στην Τ.Κ. Αηδονοχωρίου 

 α. Τμήμα οδού με συντεταγμένες αρχής (Χ=476915, Ψ=4520982) και 

συντεταγμένες τέλους (Χ=476921, Ψ=4521070), μήκους 165,00 μ. και μεταβλητού 

πλάτους με μέσω πλάτος 5,00 μ. 

Στο τμήμα αυτό θα γίνει αρχικά καθαίρεση του υφιστάμενου σκυροδέματος για 

στρώση πάχους 10 εκ. και εκσκαφή του εδάφους για στρώση πάχους 17 εκ. Στη συνέχεια 

θα κατασκευασθεί υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους και επί αυτής θα υλοποιηθεί 

επίστρωση με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  πάχους στρώσης 15 εκ., εντός της οποίας θα 

τοποθετηθεί χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C. 
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β. Τμήμα οδού με συντεταγμένες αρχής (Χ=476637, Ψ=4520719) και 

συντεταγμένες τέλους (Χ=476646, Ψ=4520548), μήκους 180,00 μέτρων και πλάτους 5,00 

μ. Το τμήμα αυτό, το οποίο προβλέπεται να ασφαλτοστρωθεί με την κατασκευή ασφαλτικής 

στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ., χρήζει επιπλέον χωματουργικών 

εργασιών και  εργασιών οδοστρωσίας, με τη δημιουργία υπόβασης οδοστρωσίας 

μεταβλητού πάχους 15 εκ. περίπου και βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ. 

 

 

 Στην Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής    

Κοινόχρηστος χώρος  μπροστά  από  τα  νέα  νεκροταφεία  με  συντεταγμένες  στο  κέντρο 

(Χ=454134, Ψ=4532650) εμβαδού 2.700,00 τ.μ, όπως αυτός απεικονίζεται στο κάτωθι 

απόσπασμα απ’ το Google Earth. Στο χώρο αυτό προβλέπεται να γίνει κατασκευή 

ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. επί υφιστάμενης 

ασφάλτου. 
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 Στην Τ.Κ. Αχινού   

 α. Τμήμα οδού με συντεταγμένες αρχής (Χ=470658, Ψ=4529854) και συντεταγμένες 

τέλους (Χ=470667, Ψ=4529819), μήκους 36,00 μέτρων και πλάτους 5,00 μ, όπως αυτό 

απεικονίζεται στο κάτωθι απόσπασμα απ’ το Google Earth. Στο τμήμα αυτό προβλέπεται να 

γίνει κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. επί 

υφιστάμενης ασφάλτου. 
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β. Τμήμα με συντεταγμένες αρχής (Χ=470550, Ψ=4529688) και συντεταγμένες 

τέλους (Χ=470545, Ψ=4529651), μήκους 36,00 μέτρων και πλάτους 5,00 μ, το 

οποίο χρήζει χωματουργικών εργασιών και  δημιουργία υπόβασης & βάσης 

οδοστρωσίας. Το τμήμα αυτό, το οποίο προβλέπεται να ασφαλτοστρωθεί με την 

κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ., 

χρήζει επιπλέον χωματουργικών εργασιών με εκσκαφή εδάφους για πάχος στρώσης 

35 εκ. και  εργασιών οδοστρωσίας, με τη δημιουργία υπόβασης οδοστρωσίας 

μεταβλητού πάχους 0,20 εκ. περίπου και βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ. 

 

 

  

γ. Τμήμα οδού με συντεταγμένες αρχής (Χ=470758, Ψ=4529922) και συντεταγμένες 

τέλους (Χ=470727, Ψ=4529999), μήκους 120,00 μέτρων και πλάτους 8,00 μέτρων, όπως 

αυτό απεικονίζεται στο κάτωθι απόσπασμα απ’ το Google Earth. Στο τμήμα αυτό 

προβλέπεται να γίνει κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05 μ. επί υφιστάμενης ασφάλτου. 
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 Στην Τ.Κ. Ευκαρπίας 

α. Τμήμα με συντεταγμένες αρχής (Χ=480474, Ψ=4523033) και συντεταγμένες 

τέλους (Χ=480453, Ψ=4522962), μήκους 80,00 μέτρων και πλάτους 5,00 μ, το οποίο 

χρήζει χωματουργικών εργασιών και  δημιουργία υπόβασης & βάσης οδοστρωσίας. 

Συγκεκριμένα στο τμήμα αυτό και προκειμένου να κατασκευασθεί ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ., θα τοποθετηθεί υπόβαση οδοστρωσίας 

μεταβλητού πάχους 10 εκ. περίπου και βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ.   
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β. Τμήμα με συντεταγμένες αρχής (Χ=480672, Ψ=4523100) και συντεταγμένες 

τέλους (Χ=480709, Ψ=4523115), μήκους 400,00 μέτρων και πλάτους 5,00 μέτρων. Το 

τμήμα αυτό χρήζει εργασιών αποξήλωσης υπάρχουσας στρώσης ασφαλτoτάπητα διότι 

αυτός εμφανίζει έντονες ρηγματώσεις και καθιζήσεις, χωματουργικών εργασιών και  

δημιουργία υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας. Συγκεκριμένα στο τμήμα αυτό θα γίνει 

αρχικά αποξήλωση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και των υπαρχουσών στρώσεων 

οδοστρωσίας για στρώση πάχους 10 εκ. και εκσκαφή του εδάφους για στρώση πάχους 10 

εκ. Στη συνέχεια και προκειμένου να κατασκευασθεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ., θα τοποθετηθεί υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού 

πάχους 10 εκ. περίπου και βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ.   
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γ. Κοινόχρηστος χώρος με συντεταγμένες στο κέντρο (Χ=480628, Ψ=4523138) 

εμβαδού 140,00 τ.μ. Ο χώρος αυτός χρήζει εργασιών αποξήλωσης υπάρχουσας στρώσης 

ασφαλτoτάπητα διότι  εμφανίζει έντονες ρηγματώσεις και καθιζήσεις, χωματουργικών 

εργασιών και  δημιουργία υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας. Συγκεκριμένα στο τμήμα αυτό 

θα γίνει αρχικά αποξήλωση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και των υπαρχουσών 

στρώσεων οδοστρωσίας για στρώση πάχους 10 εκ. και εκσκαφή του εδάφους για στρώση 

πάχους 10 εκ. Στη συνέχεια και προκειμένου να κατασκευασθεί ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ., θα τοποθετηθεί υπόβαση οδοστρωσίας 

μεταβλητού πάχους 10 εκ. περίπου και βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ.   
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 Στην Τ.Κ. Ιβήρων  

Τμήμα οδού με συντεταγμένες αρχής (Χ=474676, Ψ=4526595) και συντεταγμένες 

τέλους (Χ=474752, Ψ=4526746), μήκους 170,00 μέτρων και πλάτους 5,00 μ, όπως αυτό 

απεικονίζεται στο κάτωθι απόσπασμα απ’ το Google Earth. Το τμήμα αυτό χρήζει εργασιών 

αποξήλωσης υπάρχουσας στρώσης ασφαλτoτάπητα διότι αυτός εμφανίζει πολύ έντονες 

ρηγματώσεις και καθιζήσεις, χωματουργικών εργασιών και  δημιουργία υπόβασης και 

βάσης οδοστρωσίας. Συγκεκριμένα στο τμήμα αυτό θα γίνει αρχικά αποξήλωση του 

υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και των υπαρχουσών στρώσεων οδοστρωσίας για στρώση 

πάχους 25 εκ. και εκσκαφή του εδάφους για στρώση πάχους 25 εκ. Στη συνέχεια και 

προκειμένου να κατασκευασθεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 

0,05 μ., θα τοποθετηθεί υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 35 εκ. περίπου και 

βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ.   
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 Στην Τ.Κ. Λευκοτόπου  

α. Τμήμα οδού με συντεταγμένες αρχής (Χ=469320, Ψ= 4524833) και 

συντεταγμένες τέλους (Χ=469367, Ψ=4524854), μήκους 52,00 μέτρων και πλάτους 

5,00 μ, όπως αυτό απεικονίζεται στο κάτωθι απόσπασμα απ’ το Google Earth. Το 

τμήμα αυτό, το οποίο προβλέπεται να ασφαλτοστρωθεί με την κατασκευή 

ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ., χρήζει επιπλέον 

χωματουργικών εργασιών με εκσκαφή εδάφους για πάχος στρώσης 30 εκ. και  

εργασιών οδοστρωσίας, με τη δημιουργία υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού 

πάχους 15 εκ. περίπου και βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ. 
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β. Τμήμα οδού με συντεταγμένες αρχής (Χ=469623, Ψ=4524979) και 

συντεταγμένες τέλους (Χ=469320, Ψ=4524830), μήκους 263,00 μέτρων και με πλάτος 

5,00 μέτρων, στο οποίο έχει ήδη κατασκευαστεί η βάση οδοστρωσίας, όπως αυτό 

απεικονίζεται στο κάτωθι απόσπασμα απ’ το Google Earth. Στο τμήμα αυτό προβλέπεται να 

γίνει ασφαλτόστρωση με την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου. 

 

 

 Στην Τ.Κ. Σιτοχωρίου    

Κοινόχρηστος χώρος μπροστά από τα νεκροταφεία με συντεταγμένες στο κέντρο          

(Χ=467809, Ψ=4525789) εμβαδού 365,00 τ.μ και τμήμα οδού έως την είσοδο του 

νεκροταφείου επιφάνειας 170 τ.μ, όπως αυτά απεικονίζονται στο κάτωθι απόσπασμα 

απ’ το Google Earth.  

Στον κοινόχρηστο χώρο προβλέπεται να γίνει κατασκευή ασφαλτικής στρώσης 

κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. επί υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα, ενώ 

το τμήμα της οδού, το οποίο προβλέπεται να ασφαλτοστρωθεί με την κατασκευή 

ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ., χρήζει επιπλέον 

χωματουργικών εργασιών με εκσκαφή εδάφους για πάχος στρώσης 30 εκ. και  

εργασιών οδοστρωσίας, με τη δημιουργία υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού 

πάχους 15 εκ. περίπου και βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ. 
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 Στην Τ.Κ Νικόκλειας 

α. Τμήμα οδού από την είσοδο του χωριού προς τον οικισμό της Αγ. Παρασκευής μήκους 

210,00 μέτρων και πλάτους 6,00 μ. Στο τμήμα αυτό προβλέπεται να γίνει κατασκευή 

ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. επί υφιστάμενης 

ασφάλτου. 

β. Τμήμα οδού εντός του οικισμού μήκους 50,00 μέτρων και πλάτους 3,00 μ. Στο τμήμα 

αυτό προβλέπεται να γίνει κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05 μ. επί υφιστάμενου τσιμεντόδρομου. 

γ. Τμήμα οδού εντός του οικισμού μήκους 12,00 μέτρων και πλάτους 3,50 μ. Στο τμήμα 

αυτό προβλέπεται να γίνει κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05 μ. επί υφιστάμενου τσιμεντόδρομου. 

γ. Τμήμα οδού εντός του οικισμού μήκους 7,00 μέτρων και πλάτους 2,00 μ. Στο τμήμα 

αυτό προβλέπεται να γίνει κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05 μ. επί υφιστάμενης ασφάλτου. 

δ. Αποκατάσταση φθορών(λακκουβών) με ασφαλτοσκυρόδεμα σε διάφορα σημεία του 

οικισμού. 

 

 



               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
              ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» 
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                                             ΝΙΓΡΙΤΑ 13/09/2021 

 
       

                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ  
                           ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

   ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ                                          ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 
  ΑΓΡ.-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.                                                  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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