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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά σε εργασίες αποκατάστασης βλαβών από
φυσικές καταστροφές σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των Δήμων
Ναυπακτίας και Θέρμου, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που
έπληξαν την περιοχή στις 26 Ιανουαρίου του 2021.
Συγκεκριμένα η αποκατάσταση βλαβών αφορά στα τμήματα των επαρχιακών
δρόμων του Δ.Ναυπακτίας :(1.Επαρχ.οδός Αμπελακιώτισσα προς Περδικόβρυση,
2.Επαρχ.οδός Κλεπάς - Αράχωβα, 3.Επαρχ.οδός Στράνωμα προς Δορβιτσά) και στα
τμήματα των επαρχιακών δρόμων του Δ.Θέρμου:(1.Επαρχ.οδός Ανάληψη-ΚόφτραΑβαρίκος, 2.Αμπέλια-Κοκκινόβρυση).
Οι κυριότερες εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν σε άρση καταπτώσεων,
ανακατασκευή

τεχνικών

απορροής

ομβρίων-τοίχων

αντιστήριξης

,καθαρισμός-

διαμόρφωση τάφρων αποστράγγισης, καθαρισμός-αποκατάσταση φρεατίων απορροής
όμβριων υδάτων, αποκατάσταση καθιζήσεων και ανακατασκευή οδοστρωμάτων
(οδοστρωσίας και ασφαλτικών στρώσεων),αποκατάσταση οριζόντιας και κάθετης
σήμανσης όπου απαιτείται ,ώστε να επανέλθουν τα οδικά τμήματα στην προτέρα
κατάσταση.
Οι εργασίες της παρούσας μελέτης επιδιώκουν αποκλειστικά την αποκατάσταση
των φθορών και βλαβών και γενικότερα αποσκοπούν στην επαναφορά του επαρχιακού
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οδικού δικτύου στην αρχική του κατάσταση και όχι στην ουσιαστική τροποποίηση των
χαρακτηριστικών του.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν με την παρούσα μελέτη, θα γίνουν μόνο μετά
από συνεννόηση με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Όλες οι αναφερόμενες εργασίες θα εκτελεστούν και θα επιμετρηθούν σύμφωνα με
το τιμολόγιο της μελέτης με τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)
(ΦΕΚ 2221 Β΄/30-7-2012).
Ιδιαιτέρως τονίζεται η ανάγκη τοποθέτησης από τον ανάδοχο, με ευθύνη του και με
δαπάνες του,

επαρκούς εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των

εργασιών, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και προστασίας των εργαζομένων.
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.
Τα προϊόντα των καθαιρέσεων ,θα μεταφερθούν σε εγκεκριμένα ΣΕΔ ΑΕΚΚ. Το κόστος
για την Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ, έχει
συμπεριληφθεί ως απολογιστικά στον προϋπολογισμό του έργου και ο ανάδοχος του
έργου(υπόχρεος διαχειριστής ΑΕΚΚ) υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία:
Σύμβαση του υπόχρεου διαχειριστή με εγκεκριμένα ΣΕΔ ΑΕΚΚ καθώς και Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) και Βεβαίωση Παραλαβής των αποβλήτων που εκδίδει
το εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ μετά την ολοκλήρωση του έργου και πριν την βεβαίωση
περαίωσης των εργασιών
Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ» ,προϋπολογισμού: 2.200.000,00 € χρηματοδοτείται από
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 801) ως 4ο υποέργο του
έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» με Κ.Α: 2021ΕΠ80100000.
ΕΛΕΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
09/03/2022

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 09/03/2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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