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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Σν έξγν αθνξά ηε ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ θαη θζνξώλ πνπ
έρνπλ δηαπηζησζεί ζην πθηζηάκελν νδηθό δίθηπν πεξηνρώλ ηεο Κεληξηθήο Δπβνίαο.
ηα πιαίζηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα εθηειεζηνύλ εξγαζίεο ρσκαηνπξγηθώλ,
ηερληθώλ, νδνζηξσζίαο, αζθαιηηθώλ θαη ζήκαλζεο.
Δηδηθόηεξα πξνβιέπεηαη λα γίλεη άξζε θαηαπηώζεσλ, θαζαξηζκόο ηάθξσλ,
εμπγίαλζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ (δπκώκαηα), ζπληήξεζε
πθηζηάκελσλ ηερληθώλ έξγσλ, εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο νδνζηξσζίαο, επνύισζε ιάθθσλ,
ηνπνζέηεζε ηκεκάησλ αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο, θαζώο θαη ηνπνζέηεζε
θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο ζήκαλζεο, ζηα ηκήκαηα ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ πεξηνρώλ ηεο
Κεληξηθήο Δύβνηαο όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί νη αληίζηνηρεο βιάβεο, ζηα πιαίζηα ηεο
δηαηηζέκελεο πίζησζεο.
Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνύλ ζε θάζε νδό, δελ ζα γίλνπλ ζε κία
κόλν ζπγθεθξηκέλε ζέζε, αιιά ζε δηάθνξεο ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο ηεο θάζε νδνύ μερσξηζηά
θαη ζε όιν ην κήθνο ηεο.
Αλαιπηηθά ζε θάζε εξγαζία πνπ ζα εθηειεζηεί, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ –
θζνξώλ, πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί ή ζα δηαπηζησζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
θαη αθνξά άξζε θαηαπηώζεσλ, θαζαξηζκό ηάθξσλ, θαηαζθεπή-αλαθαηαζθεπή ηερληθώλ,
νδνζηξσζία, αζθαιηηθά θαη ζήκαλζε, ε επέκβαζε πνπ ζα γίλεη, ζα είλαη ζε ηκήκαηα
κήθνπο 30 έσο 100 κέηξσλ πεξίπνπ ή θαη κεγαιύηεξα, ζε δηάθνξεο ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο
ζηελ θάζε νδό.
πγθεθξηκέλα κε ην έξγν απηό ζα γίλεη επέκβαζε ζηηο παξαθάησ νδνύο:
1) Οδόο Αξηάθε – ηξόπσλεο - Κύκε κε εξγαζίεο ρσκαηνπξγηθώλ, ηερληθώλ,
εμπγηάλζεσλ θαη νδνζηξσζίαο όπνπ απαηηνύληαη, αζθαιηηθώλ, ζήκαλζεο, θιπ., ζε
δηάθνξα ηκήκαηα ηεο νδνύ.
2) Οδόο Μεηόρη – Κνύηνπξια – Υηιηαδνύ κε εξγαζίεο ρσκαηνπξγηθώλ, (άξζε
θαηαπηώζεσλ, κόξθσζε πξαλώλ, θιπ.), ηερληθώλ, (αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ ηερληθνύ
επί ηεο νδνύ ζην ξέκα ηεο Υηιηαδνύο, κε δίδπκν ηερληθό 2ρ(5ρ6), ζπληήξεζε – επηζθεπή
ζσιελσηώλ ηερληθώλ, θαηαζθεπή επελδεδπκέλεο ηάθξνπ, θιπ.), εμπγηάλζεσλ θαη
νδνζηξσζίαο, αζθαιηηθώλ, ζήκαλζεο, θιπ., ζε ζπλνιηθό κήθνο πεξίπνπ 5.400κ..
3) Λνηπέο έθηαθηεο βιάβεο ζην Οδηθό Γίθηπν πεξηνρώλ ηεο Κεληξηθήο Δύβνηαο.

Οη αθξηβείο ζέζεηο ησλ εξγαζηώλ, ν ηξόπνο θαη ην είδνο ησλ επεκβάζεσλ ζα
θαζνξηζηνύλ από ηελ δηεπζύλνπζα Τπεξεζία. Οη εξγαζίεο ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζύκθσλα
κε ηηο ηζρύνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ θαη ΠΣΠ), ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηηο
εληνιέο ηεο επίβιεςεο.
Όιεο νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ απνζθνπνύλ
ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηαπηζησζέλησλ βιαβώλ – θζνξώλ θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνύ
δηθηύνπ ηεο Κεληξηθήο Δύβνηαο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ελ ιόγσ νδώλ, ηε βειηίσζε ηεο
νδηθήο αζθάιεηαο, ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ
θαηνίθσλ ησλ πεξηνρώλ απηώλ θαη ηελ ζπληνκόηεξε δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ ή ηελ
παξνρή ππεξεζηώλ θαηά ηόπνπο.
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