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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μελζτθ του παρόντοσ ζργου αφορά εργαςίεσ βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ τθσ οδοφ προσ τθν Ιερά
Μονι Ομπλοφ.
Η Ιερά Μονι Ομπλοφ είναι χτιςμζνθ ςτο όροσ Ομπλόσ περίπου 15 χλμ από τθν Πάτρα, επάνω από το
χωριό Σαραβάλι. Η μονι ιδρφκθκε το 1315 και αποτελεί μια από τισ ςθμαντικότερεσ ιςτορικζσ μονζσ τθσ
ςφγχρονθσ Ελλάδασ. Η ζλλειψθ ςφγχρονου και αςφαλοφσ δρόμου πρόςβαςθσ ςτθ μονι αποτελεί τροχοπζδθ
ςτθν περαιτζρω ανάδειξθ και αξιοποίθςι τθσ. Επιπλζον θ επικινδυνότθτα τθσ υφιςτάμενθσ διαδρομισ
κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ καταςκευισ δρόμου αςφαλοφσ και ικανοφ να ικανοποιεί τισ ανάγκεσ
πρόςβαςθσ των χρθςτϊν και επιςκεπτϊν τθσ μονισ.
Με τθν παροφςα μελζτθ κα γίνει παρζμβαςθ τόςο ςτο αςφαλτοςτρωμζνο τμιμα ζωσ τθ διαςταφρωςθ
προσ Κρυςταλλόβρυςθ όςο και ςτο υπόλοιπο χωμάτινο τμιμα.
Ειδικότερα προβλζπεται να εκτελεςτοφν οι παρακάτω εργαςίεσ βελτίωςθσ και ςυντιρθςθσ τθσ οδοφ :
1) Θα γίνουν οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν προςαρμογι τθσ οδοφ ςτθν υπάρχουςα κατάςταςθ όπου
απαιτείται, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί το πλάτοσ τθσ οδοφ.
2) Θα εκτελεςτοφν χωματουργικζσ εργαςίεσ για τθ διαμόρφωςθ κατά το δυνατόν ενιαίασ μθκοτομισ και τθ
διαμόρφωςθ κατά πλάτοσ κλίςεων ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ.
3) Θα καταςκευαςτεί επενδεδυμζνθ τριγωνικι τάφροσ ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ για τθν απορροι των
ομβρίων.
4) Σε επιλεγμζνεσ κζςεισ τθσ οδοφ κα καταςκευαςτεί ςε επαφι με τθν τριγωνικι τάφρο τοιχείο προςταςίασ
από καταπτϊςεισ μεταβλθτοφ φψουσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα.
5) Θα καταςκευαςτοφν εγκάρςιοι ςωλθνωτοί αγωγοί, για τθ ςτοχευμζνθ παροχζτευςθ των ομβρίων ςε
φυςικοφσ αποδεκτζσ.
6) Η οδοςτρωςία τθσ οδοφ κα περιλαμβάνει μία ςτρϊςθ υπόβαςθσ τθσ ΠΤΠ 0155 μεταβλθτοφ πάχουσ και
ςτρϊςθ βάςθσ τθσ ΠΤΠ 0150.
7) Στο αςφαλτοςτρωμζνο τμιμα τθσ οδοφ κα γίνει αντικατάςταςθ των φκαρμζνων τμθμάτων αςφαλτοτάπθτα
και ςτα ςθμεία που υπάρχουν κακιηιςεισ κα γίνει εξυγίανςθ του υποςτρϊματοσ τθσ οδοφ.
8) Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ πάχουσ 0,05m.
9) Θα τοποκετθκοφν ςτθκαία αςφαλείασ ςτισ επικίνδυνεσ κζςεισ τθσ οδοφ.
10) Θα τοποκετθκοφν οι απαραίτθτεσ πινακίδεσ κυκλοφορίασ.
11) Οριηόντια ςιμανςθ.
Πάτρα 25 / 11 / 2020
ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Οι υντάξαντεσ
Ο Προϊςτάμενοσ
Ο Διευθυντήσ Σεχνικών Ζργων
υγκοινωνιακών Ζργων
Π.Ε. Αχαΐασ

Χριςτινα Γεωργοπουλου
Πολιτικόσ Μηχανικόσ

Παναγιώτησ Φλωράτοσ
Πολιτικόσ Μηχανικόσ

Αριςτοτζλησ Κορκόσ
Αρχιτζκτων Μηχανικόσ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από FOTEINI TASIOPOULOU
Ημερομηνία: 2021.03.04 11:12:02 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

