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ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ

ΟΔΟΥ ΨΑΧΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ»

ΧΡΗΣΗ:
Π/Υ:
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

2020
910.000,00 €
ΣΑΕΠ 566

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο αφορά τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών και φθορών που έχουν
διαπιστωθεί στην Επαρχιακή Οδό Ψαχνά – Πολιτικά – Νεροτριβιά, οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής και η αντιμετώπισή τους χαρακτηρίζεται αναγκαία όσο και απαραίτητη. Οι υπάρχουσες
παραμορφώσεις του οδοστρώματος ιδιαίτερα στο τμήμα Πολιτικά – Νεροτριβιά είναι έντονες σε
αρκετά σημεία με αποτέλεσμα την αύξηση της επικινδυνότητας της υπόψη οδού, αφού ο
κυκλοφοριακός φόρτος που φέρει ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
Κυριότερες μορφές παραμορφώσεων είναι τοπικές καθιζήσεις, διογκώσεις και εγκάρσιες
πτυχώσεις.
Στα πλαίσια κατασκευής του έργου θα εκτελεστούν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών,
οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης και ασφάλειας.
Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει άρση καταπτώσεων, καθαρισμός τάφρων, εξυγίανση και
αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων (ζυμώματα), ανακατασκευή ή επέκταση υφιστάμενων
τεχνικών έργων, εργασίες ανακατασκευής οδοστρωσίας, επούλωση λάκκων, τοποθέτηση
τμημάτων ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας καθώς και
τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, στα τμήματα της Επαρχιακής Οδού Ψαχνών –
Πολιτικών - Νεροτριβιάς (και στην παράκαμψη Νεροτριβιάς) όπου έχουν καταγραφεί οι αντίστοιχες
βλάβες, στα πλαίσια της διατιθέμενης πίστωσης.
Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν στην Επαρχιακή Οδό, δεν θα γίνουν σε μία
μόνο συγκεκριμένη θέση, αλλά σε διάφορες χιλιομετρικές θέσεις της οδού ξεχωριστά και σε όλο το
μήκος της, όπως επίσης και σε άλλες οδούς αρμοδιότητάς μας στην περιοχή της Κεντρικής
Εύβοιας που τυχόν θα προκύψουν βλάβες.
Αναλυτικά σε κάθε εργασία που θα εκτελεστεί, για την αποκατάσταση των βλαβών –
φθορών, που έχουν διαπιστωθεί ή θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και
αφορά άρση καταπτώσεων, καθαρισμό τάφρων, κατασκευή-ανακατασκευή τεχνικών, οδοστρωσία,
ασφαλτικά και σήμανση, η επέμβαση που θα γίνει, θα είναι σε τμήματα μήκους 30 έως 100 μέτρων
περίπου ή και μεγαλύτερα, σε διάφορες χιλιομετρικές θέσεις της Επαρχιακής Οδού.
Οι ακριβείς θέσεις των εργασιών, ο τρόπος και το είδος των επεμβάσεων θα καθοριστούν
από την διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ και ΠΤΠ), την εγκεκριμένη μελέτη και τις εντολές της επίβλεψης.
Όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του εν λόγω έργου αποσκοπούν στην
αποκατάσταση των διαπιστωθέντων βλαβών και φθορών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας,

δεν περιλαμβάνουν εργασίες διαπλάτυνσης ή αλλαγής των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του
υφιστάμενου οδικού δικτύου και δεν προβλέπεται να επιφέρουν περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.

ΕΓΚΡΙΝΕTΑΙ
Εγκρίνεται με την υπ’ αρ. οικ.32334/864/12-02-2020/(ΑΔΑ:6ΚΝ37ΛΗΣΚΓ) απόφαση
Ο Αν. Πρ/νος Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας

Κηλίφης Εμμανουήλ
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό
Χαλκίδα 12-02-2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Πρ/νος Τ.Σ.Ε.

Χαλκίδα 12-02-2020
Ο Συντάξας

Δρ. Αλέξανδρος Βαγγελάκος
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό

Γίγας Κωνσταντίνος
Τ.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Β' βαθμό

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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