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Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγνιαβίαο είλαη ε πινπνίεζε παξεκβάζεσλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη
βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ θπθινθνξίαο ηνπ Δπαξρηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο Γ.Δ. Αζπξνπνηάκνπ, ηνπ
Γήκνπ Αγξάθσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο,πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε
νδηθή αζθάιεηα ησλ
ζπγθνηλσληώλ.
Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη λα εθηειεζηνύλ πεξηγξάθνληαη ζην αλαιπηηθό ηηκνιόγην θαη αθνξνύλ,
ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε βιαβώλ ησλ αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ θαη αλαθαίληζε αζθαιηνηαπήησλ,
ζηελ εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθώλ – ηερληθώλ εξγαζηώλ θαη νδνζηξσζίαο, ζηελ αληηκεηώπηζε ειιείςεσλ
ζηελ θαηαθόξπθε θαη νξηδόληηα ζήκαλζε, ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ κεηαιιηθώλ
ζηεζαίσλ θαη θηγθιηδσκάησλ γεθπξώλ θαη ην ινηπό εμνπιηζκό αζθαιείαο ηεο νδνύ.
Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπζηεκαηηθόο έιεγρνο ησλ απνρεηεπηηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ νδηθνύ
δηθηύνπ (θξεάηηα, ηάθξνη νκβξίσλ, νρεηνί θιπ) θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί όηη είλαη θξαγκέλα, ν
θαζαξηζκόο απηώλ γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζώο θαη ν θαζαξηζκόο ησλ εξεηζκάησλ,
ξείζξσλ, ε αθαίξεζε ηεο αλεπηζύκεηεο απηνθπνύο βιάζηεζεο θιπ.
Δπίζεο κε ηελ παξνύζα εξγνιαβία ζα πινπνηεζεί ε θπθινθνξηαθή ζύλδεζε ηεο λέαο γέθπξαο
Σέκπιαο κε ην πθηζηάκελν νδηθό δίθηπν.
Δηδηθόηεξα νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη λα εθηειεζηνύλ κε ηελ παξνύζα εξγνιαβία είλαη νη εμήο:
Α΄ Ομάδα εργαζιών: Υωμαηοσργικά – Σετνικά
Πξνβιέπνληαη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηερληθώλ έξγσλ εθόζνλ πξνθύςνπλ
θαηά ην ζπκβαηηθό ρξόλν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Η θαηαζθεπή νδνζηξσζίαο γηα ηελ εμπγίαλζε – ελίζρπζε ησλ νδνζηξσκάησλ ζε ζεκεία πνπ
δηαπηζηώλνληαη ηνπηθέο βιάβεο θαη εθόζνλ ε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία θξίλεη ηελ ζθνπηκόηεηα ηεο
εμπγίαλζεο.
Αληηθαηάζηαζε – επηζθεπή θζαξκέλσλ θξαζπεδόξεηζξσλ, ηάθξσλ θαη ζηεξεώλ εγθηβσηηζκνύ ηεο νδνύ
θαη επαλαθαηαζθεπή θόκβσλ.
Η αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ζπξκαηνπιεγκάησλ ζπγθξάηεζεο βξνρνπηώζεσλ πξαλώλ.
Η αληηθαηάζηαζε ηνίρσλ αληηζηήξημεο θαη ζπξκαηνθηβσηίσλ ζε ηκήκαηα παξαπιεύξσο ηνπ νδηθνύ
δηθηύνπ ην νπνίν γεηηληάδεη κε πνηακνύο, ξέκαηα θιπ.
Δπηζθεπή ηνηρνπνηίαο από ιηζνδνκή παξαπιεύξσο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ.
Καζαξηζκόο – απόθξαμε θξεαηίσλ ζπιινγήο όκβξησλ ηύπνπ ΄΄Σ΄΄ κε ζηόκην ή κε απιή ζράξα.
Καζαξηζκόο αλνηθηώλ ηάθξσλ όκβξησλ.
Δπηζθεπή - αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ θξεαηίσλ θαη νρεηώλ.
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Τπνβηβαζκόο ησλ ππεξπςσκέλσλ εξεηζκάησλ από ην αζθαιηηθό νδόζηξσκα γηα ηε δηεπθόιπλζε
απνξξνήο ησλ νκβξίσλ.
Καζαξηζκόο θξαρηώλ αλάζρεζεο βξαρνπηώζεσλ.
Δπαλαηνπνζέηεζε ησλ ζραξώλ θξεαηίσλ πνπ έρνπλ αθαηξεζεί.
Απνκάθξπλζε ησλ κπάδσλ πνπ έρνπλ ελαπνηεζεί παξαλόκσο θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο ζε
ηκήκαηα γηα ηελ απνηξνπή απόζεζεο λέσλ κπαδώλ.
Βαθή θηγθιηδσκάησλ γεθπξώλ.
Όιεο νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ απνζθνπνύλ ζηελ
απνθαηάζηαζε ησλ δηαπηζησζέλησλ βιαβώλ θαη θζνξώλ ζην Δπαξρηαθό νδηθό δίθηπν ηεο Γ.Δ.
Αζπξνπνηάκνπ, ηνπ Γήκνπ Αγξάθσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, δελ
πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο δηαπιάηπλζεο ή αιιαγήο ησλ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πθηζηάκελνπ
νδηθνύ δηθηύνπ θαη δελ πξνβιέπεηαη λα επηθέξνπλ πεξηβαιινληηθέο επηβαξύλζεηο.
Αθνύ ζπλεθηηκεζνύλ νη αλάγθεο ηνπ δηθηύνπ, νη νξηζηηθέο ζέζεηο ησλ πξνο ζπληήξεζε ηκεκάησλ ζα
θαζνξηζηνύλ κεηά από αμηνιόγεζε θαη ζα πξνζδηνξίδνληαη κε πίλαθεο εξγαζηώλ πνπ ζα θνηλνπνηεί ε
Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ζηνλ αλάδνρν.
Β΄ Ομάδα εργαζιών: Οδοζηρωζία - Αζθαληικά
Πξνβιέπνληαη εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ:
Η θαηαζθεπή νδνζηξσζίαο γηα ηελ εμπγίαλζε – ελίζρπζε ησλ νδνζηξσκάησλ ζε ζεκεία πνπ
δηαπηζηώλνληαη ηνπηθέο βιάβεο θαη εθόζνλ ε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία θξίλεη ηελ ζθνπηκόηεηα ηεο
εμπγίαλζεο.
Οη αζθαιηηθέο εξγαζίεο αθνξνύλ θπξίσο, ηελ απνθαηάζηαζε θζνξώλ ηνπ αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο
θαη ηελ θαηαζθεπή αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιόηεηαο.
Δπίζεο κε ηελ νινθιήξσζε ησλ αζθαιηηθώλ εξγαζηώλ ζα εθηειεζζνύλ ακέζσο εξγαζίεο ζηίμεο θαη ζα
αθνινπζνύλ νη εξγαζίεο δηαγξάκκηζεο.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη εληόο 2 εκεξώλ από ηελ λέα αζθαιηόζηξσζε θάζε ηκήκαηνο λα πξνρσξήζεη ζε
πηθεηάξηζκα ηνπ νδηθνύ ηκήκαηνο, δηαθνξεηηθά ζα επηβάιιεηαη ζ' απηόλ πνηληθή ξήηξα πεληαθνζίσλ
(500) επξώ γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο.
Διδική μνεία γίνεηαι ζηη θωηογραθική αποηύπωζη ηων θέζεων εκηέλεζης εργαζιών πριν
(κσρίως) και μεηά ηην αποκαηάζηαζη. Σο σλικό ασηό θα περιληθθεί ζηο Μηηρώο ηοσ έργοσ.

Γ΄ Ομάδα εργαζιών: ήμανζη - Αζθάλεια
Πξνβιέπνληαη εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ:
ηελ αλαβάζκηζε θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θζαξκέλνπ εμνπιηζκνύ αζθαιείαο θαη ζηε
δηαγξάκκηζε ηνπ δηθηύνπ.
ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ππαξρνπζώλ θαηεζηξακκέλσλ πηλαθίδσλ θαη ζηε ζπκπιήξσζε ηεο
ζήκαλζεο κε λέεο πηλαθίδεο (Κ), (Ρ) θαη (Ρ-2).
ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ Κ-27 ζε όιεο ηηο ηζόπεδεο δηαζηαπξώζεηο θαζώο θαη πηλαθίδεο Κ-28, Κ-29
θαη πηλαθίδσλ Ρ-2 (STOP).
ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ κεηαιιηθώλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδίδεη ηα θαηεζηξακκέλα ζηεζαία αζθαιείαο ζηηο απνζήθεο ηεο Τπεξεζίαο,
κε πξσηόθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο, δηαθνξεηηθά ζα πιεξώλεηαη κε ην 90% ηεο ηηκήο ηνπ
άξζξνπ αληηθαηάζηαζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηεζαίνπ αζθαιείαο.
Γ΄ Ομάδα εργαζιών: Ζλεκηρομητανολογικά
Πξνβιέπνληαη εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ:
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ηελ αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ (ιακπηήξσλ νδνθσηηζκνύ –
ζεκαηνδόηεζεο, θ.ιπ).
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε γαιβαληζκέλσλ ραιπβδίλσλ ηζηώλ θαη βξαρηόλσλ
νδνθσηηζκνύ.
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ νδνθσηηζκνύ.
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζηεγαλνύ κεηαιιηθνύ θηβώηηνπ ειεθηξνδόηεζεο ηζηώλ
νδνθσηηζκνύ (πίιιαξ), βαζκνύ πξνζηαζίαο ΙΡ55 γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθό ρώξν.
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ πιηθώλ θαη νξγάλσλ νιόθιεξνπ ηνπ ειεθηξηθνύ
δηθηύνπ(ζσιελώζεηο θαισδίσλ, θαιώδηα, δηαθόπηεο, αζθάιεηεο, απηνκαηηζκνί, αγσγνί γείσζεο θ.ι.π.)
γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
Δ΄ Ομάδα εργαζιών: Δργαζίες πραζίνοσ
Πξνβιέπνληαη εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ:
Φύηεπζε αλαξξηρώκελσλ θπηώλ.
Δπέλδπζε πξαλώλ θαη πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε.
Υιννθνπή ηεο αλεπηζύκεηεο βιάζηεζεο εξεηζκάησλ ηεο νδνύ κε ρξήζε θαηάιιεινπ ρνξηνθνπηηθνύ
κεραλήκαηνο θαη κηθξώλ ζάκλσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ νξαηόηεηα.
ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ.
Η παξνύζα εξγνιαβία είλαη δηάξθεηαο εηθνζηηεζζέξσλ κελώλ (24 κελώλ).

Καρπενήζι, ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2021
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