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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε
(2014ΕΠ50100000)
4.000.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο αφορά στη συντήρηση και βελτίωση της 40ης επαρχιακής
οδού (Κρύο Νερό –Σπαρτιά- Στριγανιά – Λαμπίρι –Όρια Νομού με
διακλάδωση προς Καλλιθέα), τμήμα: Καλλιθέα προς Λαμπίρι-Όρια Νομού
και της 3ης Επαρχιακής Οδού

(Χάνι-Μπάγια –Αγγελόκαστρο-

Κλεισορεύματα), τμήμα: εντός οικισμού Αγγελοκάστρου)
Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεσθούν με την παρούσα
εργολαβία αφορούν την συντήρηση και βελτίωση των ασφαλτοστρωμένων
οδών και δεν τροποποιούν τα χαρακτηριστικά της.
Συγκεκριμένα στη 40η οδό θα γίνουν οι εξής εργασίες:
1. Καθαρισμός τάφρων και επένδυση με σκυρόδεμα σε όλο το μήκος
των 9 χλμ..
2. Μικρά τεχνικά έργα ( καθαρισμός οχετών, μικρά τοιχεία
αντιστήριξης, σαρζανέτ) όπου απαιτούνται.
3. Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα σε μήκος 9 χιλιομέτρων.
4. Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και τοποθέτηση στηθαίων
ασφαλείας όπου απαιτούνται.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στην 3η Ε.Ο είναι οι εξής:
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1. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος
έως 8 cm
2. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη μήκους 1 χιλιομέτρου.
3. Κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας μήκους
1 χιλιομέτρου

Επίσης και στους δύο οδικούς άξονες θα γίνουν μικρές τεχνικές
παρεμβάσεις όπου κρίνει η Υπηρεσία ότι απαιτούνται.
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 φορητέςκινητές μονάδες σηματοδότησης και δύο ρυμουλκούμενα στοιχεία με
φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης.
Υπενθυμίζεται (όπως τονίζεται και στην Ε..Σ.Υ.) ότι προκειμένου να
επιτευχθεί ο στόχος της συντήρησης της επαρχιακής οδού για όλο το
χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας, ο Ανάδοχος θα
δεσμευτεί :


Ότι θα έχει διαρκή επικοινωνία

με την Διευθύνουσα Υπηρεσία,

προκειμένου να επιβεβαιώνεται διαρκώς

η σειρά και η τοποθεσία

εκτέλεσης των εργασιών.


Ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιεί τουλάχιστον τρείς ημέρες πριν
την κατασκευή των εργασιών προκειμένου να ενημερώνονται τα μέλη
παραλαβής αφανών εργασιών ώστε να παρευρίσκονται τουλάχιστον
δύο μέλη της στο έργο.



Αποδέχεται ότι η εκταμίευση του ποσού της σύμβασης θα γίνεται
τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εκτελουμένων εργασιών.
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Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ της
Π.Δ.Ε) στην ΣΑΕΠ 501 (ως υποέργο του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ( σε
συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100013)», με Κ.Α: 2014ΕΠ50100000 ως 38ο
υποέργο.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 4.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένης
της αναθεώρησης και του ΦΠΑ.
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