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ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Το παρόν έργο αφορά εργασίες συντήρησης και άρσης επικινδυνότητας της Επαρχιακής οδού Πάτρα –
Χαλανδρίτσα- Καλάβρυτα από καταπτώσεις βράχων και υπερκείμενων εδαφικών μαζών .
Σκοπός του έργου είναι η επαναφορά της λειτουργικότητας σε αρκετές θέσεις της οδού και η
εξασφάλιση αισθήματος

ασφάλειας των διερχόμενων και χρηστών της οδού στα σημεία που η

επικινδυνότητα καθιστά δύσκολη την χρήση τμημάτων του δικτύου και δημιουργεί προβλήματα
προσπελασιμότητας .
Συνοπτικά, τα μέτρα αντιμετώπισης των ζημιών περιλαμβάνουν κυρίως την τοποθέτηση συστημάτων
επιφανειακής προστασίας βροχοπτώσεων στην περιοχή της δημιουργίας τους, παρέχοντας υποστήριξη
στην επιφάνεια του εδάφους εξασφαλίζοντας έτσι την σταθεροποίηση των επισφαλών όγκων.
Όλες οι εργασίες τοποθέτησης συστημάτων προστασίας βραχοπτώσεων θα εκτελεστούν για την
τοποθέτηση ελεύθερου πλέγματος για την επένδυση των πρανών για μέσο ύψος 20μ περίπου
ενδεικτικά αναφέρονται οι θέσεις πριν τον οικισμό Καταρράκτη και στις βρύσες μετά τον οικισμό
Καλάνιστρα.
Επιπλέον, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρεται ότι στα πλαίσια της εργολαβίας θα γίνουν οι
κάτωθι επεμβάσεις:


Καθαρισμός τάφρων.



Καθαρισμός υφιστάμενων τεχνικών.



Άρση καταπτώσεων.



Αποκαταστάσεις βατότητας με ανακατασκευή του οδοστρώματος (οδοστρωσία –ασφαλτικά.)



Ανακατασκευή - αποκατάσταση τεχνικών.



Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.

Οι ακριβείς θέσεις των επεμβάσεων θα επιλεχθούν & θα υποδειχθούν από την διευθύνουσα υπηρεσία
ανάλογα με την επικινδυνότητα της επέμβασης, καταρχήν κατά την έναρξη των εργασιών

της

σύμβασης (για την αποκατάσταση των σημείων που χρήζουν άμεσα επέμβασης) και στην συνέχεια
κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου για την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα
παρουσιαστούν, κατόπιν γραπτής εντολής εντός των ορίων του οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης.

Εφόσον δοθεί εντολή από την υπηρεσία για αποκατάσταση της βλάβης ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα
να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προσωρινή αποκατάσταση, εφόσον είναι δυνατή, αλλιώς για
την οριοθέτηση και την κατάλληλη σήμανσή της περιοχής , προς αποφυγή ατυχημάτων.
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