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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την
βελτίωση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου της ορεινής Τριχωνίδας. Το έργο αφορά
στη

βελτίωση

της

54ης

Επαρχιακής

οδού

και

συγκεκριμένα

στο

τμήμα

:

Τριανταφυλλέϊκα - Διποταμιά.
Το συνολικό μήκος του δρόμου Τριανταφυλλέϊκα - Διποταμιά είναι περίπου 6
χλμ. Ένα τμήμα αυτού από Διποταμιά προς Αμπέλια έχει ασφαλτοστρωθεί. Το
υπόλοιπο τμήμα πρόκειται για χωματόδρομο κακής βατότητας και προσβασιμότητας,
για τον οποίο προβλέπεται ουσιαστική βελτίωση – ασφαλτόστρωση.
Συνοπτικά οι εργασίες που προβλέπονται:
Οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις εγκεκριμένες
σχετικές μελέτες για το εν λόγω οδικό έργο, αναφέρονται:
• Σε χωματουργικές εργασίες( καθαρισμοί - διάνοιξη τάφρων και επένδυσή τους
με σκυρόδεμα).
• Κατασκευή τεχνικών έργων (σωληνωτοί οχετοί και τοίχοι αντιστήριξης).
• Εξυγίανση οδοστρώματος όπου απαιτείται , κατασκευή υπόβασης - βάσης και
κατασκευή μίας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.
• Τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης.
Από τον ανάδοχο θα τοποθετηθεί, με ευθύνη του και με δαπάνες του, επαρκής
εργοταξιακή σήμανση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, προς αποφυγή
τροχαίων ατυχημάτων και προστασίας των εργαζομένων και σύμφωνα με την εγκύκλιο
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υπ’ αριθμ/ ΔΙΠΑΠ/οικ/502/1-07-2003 του ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β’ /946/9-7-2003) σε
συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο τεύχος 7 των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
αλλά και σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 2696/99 Κ.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του Ν. 3542/2007 και ισχύει σήμερα.
Λόγω της φύσης των εργασιών (εκτέλεση εργασιών σε επαρχιακό οδικό δίκτυο
χωρίς διακοπή κυκλοφορίας), ο ανάδοχος θα υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα και
με δαπάνες του, εφόσον απαιτείται, δύο φορητές-κινητές μονάδες σηματοδότησης
και δύο ρυμουλκούμενα στοιχεία με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης.
Το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ –ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ (ΤΜΗΜΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ – ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ»
χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ
001) με Κ.Α: 2021ΕΠ00100058.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, 03/12/2021
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΥΚΙΜΙΑΔΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, 03/12/2021
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓIΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ , 03/12/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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