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ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

                                                                                                                    

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβώλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ 

αξκνδηόηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μαγλεζίαο  & πνξάδσλ Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αικπξνύ  νη νπνίεο πξνθιήζεθαλ  ηνλ επηέκβξην ηνπ έηνπο 2020 θαη θαηόπηλ 

απηνςίαο κεραληθώλ ηεο Τπεξεζίαο καο, δηαπηζηώζεθαλ ζεκαληηθέο βιάβεο ζην νδηθό δίθηπν 

(ΜΑΤΡΟΛΟΦΟ–ΦΤΛΑΚΗ-ΠΔΡΓΙΚΑ ) Γήκνπ Αικπξνύ  πνπ θαζηζηνύλ επηθίλδπλε ηε δηέιεπζε 

ησλ νρεκάησλ. 

Σα έληνλα θαη αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα ηεο ζενκελίαο (ΙΑΝΟ) είραλ σο απνηέιεζκα λα 

πξνθιεζνύλ βιάβεο θπξίσο ζην νδόζηξσκα, ζηα πξαλή, ζηα ηνηρία αληηζηήξημεο ησλ ηερληθώλ θαη 

ζηηο ηάθξνπο απνρέηεπζεο νκβξίσλ.Πξνθιήζεθαλ εθηεηακέλεο θαζηδήζεηο ζε ηκήκαηα ησλ νδώλ - 

θαηαπηώζεηο πξαλώλ, θαηνιηζζήζεηο ζην νδηθό δίθηπν θαη επηδείλσζε ζε πνιύ κεγάιν βαζκό κηθξώλ 

βιαβώλ ζην νδόζηξσκα. 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο ζην νδηθό 

δίθηπν: 

1. Καηαζθεπή λέσλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25 θαη 

επεθηάζεηο ππαξρόλησλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο γηα ηελ αληηζηήξημε ησλ πξαλώλ αλάληη 

θαη θαηάληη ηεο νδνύ, απνθαηάζηαζε θξεαηίσλ θαζώο θαη δηακνξθώζεηο ησλ εηζόδσλ 

θαη εμόδσλ ησλ ηερληθώλ από ζθπξόδεκα, θαη θαηαζθεπή επελδεδπκέλεο ηάθξνπ ζε 

ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία. 

2. Η απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ ηνπ νδνζηξώκαηνο  ζα γίλεη κε Φξεδάξηζκα ζε βάζνο έσο 4 εθ 

αλάινγα κε ην πξόβιεκα πνπ παξνπζηάδνπλ, εθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο 

επάιιεηςεο κε γαιάθησκα, δηάζηξσζε αζθαιηηθήο ζηξώζεο πάρνπο 5 εθ . 

   Πιήξε δηαγξάκκηζε (είηε αξρηθή είηε αλαδηαγξάκκηζε) αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο. 

   Οη εξγαζίεο πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ζην Σηκνιόγην Μειέηεο.  

Οη ζέζεηο ησλ επεκβάζεσλ ζα απνθαζηζζνύλ από ηνλ Φνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

κεηά από θαηαγξαθή ησλ αλαγθώλ από ηελ Τπεξεζία κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ αλαδόρνπ όπσο 

ζα έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

Οη εξγαζίεο πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ζην Σηκνιόγην Μειέηεο. 

Δπίζεο επεηδή δελ είλαη νξηζηηθέο νη ζέζεηο ησλ επεκβάζεσλ νύηε θαη νη απνζηάζεηο κεηαθνξάο 

ησλ πιηθώλ, γηα απηό ην ιόγν πξνβιέπεηαη ζρεηηθό άξζξν ζην Σηκνιόγην Μειέηεο πνπ αθνξά ζηε 

κεηαθνξά αλά tonρικ  ε ζέζε ιήςεσο ησλ πιηθώλ ιακβάλεηαη ην 18ν ρικ ηεο Δ.Ο Βόινπ-Λαξίζεο. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1.800.000,00 €  θαη ζα βαξύλεη ην 

Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο,  ΑΔΠ 2020ΕΠ81700014, 

Τπνέξγν1
ο
 

  

 

                ΒΟΛΟΣ           01-09-2021                        

Ο Πποϊζηάμενορ  

 

Μισαήλ Χοςβαπδάρ 

Πολ. Μησανικόρ 

 

  

Η Σςνηάξαζα 

 

Βαζιλική Γοπδίος 

Τοπ. Μησανικόρ Τ.Ε 

 
 


		2021-11-10T09:47:58+0200
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




