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ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση της βατότητας 
τμημάτων του οδικού αστικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης 
του Δήμου Λέσβου, με έργα  συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών 
του οδοστρώματος των οδών με ασφαλτικό. 

 
Αφορά την ασφαλτόστρωση υφιστάμενων δημοτικών οδών των οποίων το 

οδόστρωμα δεν είναι σε καλή κατάσταση με ρηγματώσεις, λακκούβες και 
διάφορα άλλα προβλήματα. Στα τμήματα αυτά δεν θα γίνουν διαπλατύνσεις 
και απαλλοτριώσεις, ούτε εκτεταμένες εκσκαφές και επιχώσεις. Πρόκειται για 
υφιστάμενο κεντρικό δημοτικό οδικό δίκτυο στο οποίο θα γίνουν μόνο οι 
απαραίτητες εργασίες για τη βελτίωση της ασφάλτου, όπου αυτή χρειάζεται, 
με τις απαραίτητες κλίσεις για την εκροή των όμβριων υδάτων, με στόχο την 
ασφαλή διέλευση των οχημάτων.   

 
Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι παρακάτω: 
 
1. Απόξεση στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση 

αποξεστικού μηχανήματος όπου απαιτείται,  
2.προεπάλειψη επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα επί ασφαλτικής στρώσης 

ή επί σκυροδέματος,  
3.κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας,  
4.ανύψωση ή καταβιβασμός των υφιστάμενων φρεατίων για την 

προσαρμογή της στέψης αυτών,  
5.κατασκευή κατάλληλων κλίσεων για την ομαλή ροή των όμβριων 

υδάτων 
6.διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.  
 
 



Συγκεκριμένα, στην πόλη της Μυτιλήνης θα γίνουν επεμβάσεις στους εξής 
δρόμους:  8ης Νοεμβρίου, Μικράς Ασίας, Ναυμαχίας Έλλης (περιοχή ΙΚΑ), 
Σκρα, Τζέιμς Αριστάρχου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Καβέτσου, Ε. Βοστάνη, 
Βουρνάζων (περιοχή πλατεία Αλυσίδας), Ζωοδόχου Πηγής, Γεωργίου 
Βοστάνη, Μυριβήλη, Σμύρνης, Ηλία Ηλίου, Μιχαήλ (Δρόμος από Καλλιθέα 
προς Νοσοκομείο Μυτιλήνης), δρόμοι στην περιοχή του Συνοικισμού και 
όπου αλλού κριθεί απαραίτητο. 
 
Το μέγεθος των εργασιών που θα γίνουν θα καθοριστεί από την επιβλέπουσα 
αρχή, ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση των δρόμων. 
 

Η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
είναι 490.000 ευρώ και θα καλυφτεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Λέσβου. 
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