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ΕΡΓΟ: «Συντήρηση 11ης, 14ης και
15ης επαρχιακών οδών στο
Δήμο Καλαβρύτων.»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μελέτη του παρόντος έργου αφορά εργασίες άρσης επικινδυνότητας λόγω καθιζήσεων –
κατολισθήσεων – διαβρώσεων του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας ή των πρανών των οδών,
επουλώσεις λάκκων με ασφαλτόμιγμα, εργασίες αποκατάστασης της βατότητας, εργασίες
αποκατάστασης τεχνικών έργων, τμηματικά και όπου χρειαστεί επί της 11ης, 14ης και 15ης
επαρχιακής οδού του Δήμου Καλαβρύτων .
Οι εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση χωρίς καμία
τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών της.
Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρεται ότι στα πλαίσια της εργολαβίας θα γίνουν οι κάτωθι
επεμβάσεις:
 Καθαρισμός και ανακατασκευή υφιστάμενων επενδεδυμένων τάφρων.
 Αποκατάσταση μικρών τεχνικών .
 Θα γίνει καθαρισμός και μόρφωση υφιστάμενων αυλάκων.
 Απόφραξη – καθαρισμός οχετών και τεχνικών στην οδό σύμφωνα με τις υποδείξεις της
επίβλεψης σε οποίο άλλο σημείο της οδού απαιτείται.
 Ανακατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και στρώσεων βάσης και υπόβασης για την
προστασία του καταστρώματος της οδού.
 Εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτικού τάπητα με κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης ή
ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορία .
 Επί της οδού θα γίνει κοπή θάμνων – δένδρων και της παρόδιας βλάστησης στις οριογραμμές
των οδών για τη βελτίωση της ορατότητας, κατόπιν υποδείξεων της επίβλεψης.
 Θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.
Οι ακριβείς θέσεις των επεμβάσεων θα επιλεχθούν & θα υποδειχθούν από την διευθύνουσα
υπηρεσία ανάλογα με την επικινδυνότητα τους, 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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