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ΣΔΥΝΙΚΗ  ΔΚΘΔΗ 

To έξγν πεξηιακβάλεη εξγαζίεο πξνζηαζίαο πξαλώλ ζε ζέζεηο επί Δζληθνύ & Δπαξρηαθνύ νδηθνύ 

δηθηύνπ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο,  κε γλώκνλα ηελ αζθάιεηα ησλ δηεξρνκέλσλ νρεκάησλ θαη ησλ επηβαηώλ 

ηνπο. 

Σα πξνηεηλόκελα έξγα έρνπλ σο βαζηθό ζθνπό ηελ αλαραίηηζε θαη ηε ζπγθξάηεζε ησλ «θπιηόκελσλ» 

βξάρσλ. ε θάζε ζέζε ηεο κειέηεο γίλεηαη μεζθάξσκα ησλ πιένλ επηζθαιώλ επηθξεκάκελσλ βξάρσλ 

θαη θαζαξηζκόο ησλ πξαλώλ πνπ ζα επελδπζνύλ κε πιέγκα. Καηόπηλ αθνινπζνύλ εξγαζίεο άξζεο 

θαηαπηώζεσλ ησλ θνξεκάησλ θαη ησλ βξαρσδώλ ηεκαρίσλ από ην θξάζπεδν ηεο νδνύ θαη γεληθόηεξα 

απ' όιν ην πιάηνο ηεο νδνύ.  

Προβλεπόμενες εργαζίες:  

Α. ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ  

1. Θα γίλεη θαζαξηζκόο ηεο πθηζηάκελεο ηάθξνπ από ηα απνθνιιεκέλα ηεκάρε βξάρσλ. 

2. Θα γίλεη εθβάζπλζε ηεο ηάθξνπ ζεκεηαθά κεηά από ππόδεημε ηεο ππεξεζίαο καο. 

3. Θα πξαγκαηνπνηεζεί θαζαξηζκόο επηθαλεηώλ πξαλώλ πξνϋθηζηακέλσλ βξαρσδώλ νξπγκάησλ 

από ραιαξσκέλα, απνθνιιεκέλα θαη αζηαζή ηεκάρε ζε ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ 

ππεξεζία καο. 

4. Αθαίξεζε επηζθαιώλ επηθξεκάκελσλ βξάρσλ πξαλώλ, κε ρξήζε θαιαζνθόξνπ κε αεξόζθπξα 

θαη αεξνζπκπηεζηή. 

B. ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ 

ΘΔΗ 1  (Υ.Θ. 6+800 ηεο Δπ .Ο. Καξπελεζίνπ – Πξνπζνύ) 

 

ηε ζέζε 1 θαη ζε κήθνο 150κ. πεξίπνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνπνζέηεζε ειεύζεξνπ πιέγκαηνο 

ζπγθξάηεζεο βξαρνπηώζεσλ, ζε ύςνο πξαλνύο Η=15-20κ.  ην νπνίν ζα ζπγθξαηείηαη ζε αγθύξηα Φ25 

κήθνπο 2κ., αλα 3κ. ζην θξύδη θαη ηνλ πόδα ηνπ πξαλνύο.  
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ΘΔΗ 2  (Υ.Θ. 8+400 ηεο Δ.Ο. Καξπελεζίνπ – Αγξηλίνπ) 

 

ηε ζέζε 2 θαη ζε κήθνο 100κ. πεξίπνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί απνμήισζε ηνπ ππεξπςσκέλνπ 

θαηεζηξακκέλνπ ζηεζαίνπ αζθαιείαο θαη ε θαηαζθεπή θξάθηε ζπγθξάηεζεο ύςνπο 2κ απνηεινύκελνο 

από ζηδεξνδνθνύο νξζνζηάηεο IPE 160, ύςνπο H=2κ, κε ηνπνζέηεζε ηνπο επί ζηέςεο πθηζηάκελνπ 

ηνίρνπ αλά 1κ. πγθόιιεζε νξηδόληησλ δηαδνθίδσλ UNP 60 θαη ηνπνζέηεζε ζπξκαηνπιέγκαηνο. 

 

ΘΔΗ 3  (Υ.Θ. 9+200 ηεο Δ.Ο. Καξπελεζίνπ – Αγξηλίνπ) 

 

ηε ζέζε 3 θαη ζε κήθνο 100κ. πεξίπνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί απνμήισζε ηνπ ππεξπςσκέλνπ 

θαηεζηξακκέλνπ ζηεζαίνπ αζθαιείαο θαη ε θαηαζθεπή θξάθηε ζπγθξάηεζεο ύςνπο 2κ απνηεινύκελνο 

από ζηδεξνδνθνύο νξζνζηάηεο IPE 160, ύςνπο H=2κ, κε ηνπνζέηεζε ηνπο επί ζηέςεο πθηζηάκελνπ 

ηνίρνπ αλά 1κ. πγθόιιεζε νξηδόληησλ δηαδνθίδσλ UNP 60 θαη ηνπνζέηεζε ζπξκαηνπιέγκαηνο. 

 

 

ΘΔΗ 4  (Υ.Θ. 6+600 ηεο Δπ .Ο. Καξπελεζίνπ – ηελώκαηνο – Γνκηαλώλ) 

 

ηε ζέζε 4 θαη ζε κήθνο 100κ. πεξίπνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί επί πθηζηάκελνπ ηνίρνπ αληηζηήξημεο ε 

ηνπνζέηεζε θξάθηε ζπγθξάηεζεο βξαρνπηώζεσλ ύςνπο 2κ απνηεινύκελνο από ζηδεξνδνθνύο 

νξζνζηάηεο IPE 160, ύςνπο H=2κ, αλά 1κ., ζπγθόιιεζε νξηδόληησλ δηαδνθίδσλ UNP 60 θαη ηνπνζέηεζε 

ζπξκαηνπιέγκαηνο. 

 

ΘΔΗ 5  (Υ.Θ. 5+100 ηεο Δπ .Ο. Κξέληεο-Βαξβαξηάδαο) 

 

ηε ζέζε 5 θαη ζε κήθνο 100κ. πεξίπνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεραληθή απόζπαζε ησλ επηθξεκάκελσλ 

ηεκαρώλ, ε εθαξκνγή θαλάβνπ αγθπξώζεσλ 3x3m ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηνπνζέηεζε πιήξσο 

αγθπξνύκελνπ πιέγκαηνο από γαιβαληζκέλα ζπξκαηόζρνηλα, ζε ηκήκαηα θαηαθεξκαηηζκέλσλ πξαλώλ 

κε αγθύξηα παθησκέλνπ κήθνπο  2m, ε δηάηξεζε απνζηξαγγηζηηθώλ νπώλ θαη ε  επαλαθαηαζθεπή ηνπ 

θαηεζηξακέλνπ ηνηρίνπ πξνζηαζίαο πνδόο.   

 

 

ΘΔΗ 6  (Υ.Θ. 5+800 ηεο Δπ .Ο. Γαύξνπ – Πξνπζνύ) 

 

ηε ζέζε 6 θαη ζε κήθνο 300κ. πεξίπνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνπνζέηεζε ειεύζεξνπ πιέγκαηνο 

ζπγθξάηεζεο βξαρνπηώζεσλ, ζε ύςνο πξαλνύο Η=20-25κ.  ην νπνίν ζα ζπγθξαηείηαη ζε αγθύξηα Φ25 

κήθνπο 2κ., αλα 3κ. ζην θξύδη θαη ηνλ πόδα ηνπ πξαλνύο.  
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ΘΔΗ 7  (Υ.Θ. 6+700 ηεο Δπ .Ο. Γαύξνπ – Πξνπζνύ) 

 

ηε ζέζε 7 θαη ζε κήθνο 200κ. πεξίπνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνπνζέηεζε ειεύζεξνπ πιέγκαηνο 

ζπγθξάηεζεο βξαρνπηώζεσλ, ζε ύςνο πξαλνύο Η=10-15κ.  ην νπνίν ζα ζπγθξαηείηαη ζε αγθύξηα Φ25 

κήθνπο 2κ., αλα 3κ. ζην θξύδη θαη ηνλ πόδα ηνπ πξαλνύο.  

 

ΘΔΗ 8  (Υ.Θ. 7+850 ηεο Δπ .Ο. Γαύξνπ – Πξνπζνύ) 

 

ηε ζέζε 8 θαη ζε κήθνο 150κ. πεξίπνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνπνζέηεζε ειεύζεξνπ πιέγκαηνο 

ζπγθξάηεζεο βξαρνπηώζεσλ, ζε ύςνο πξαλνύο Η=20-25κ.  ην νπνίν ζα ζπγθξαηείηαη ζε αγθύξηα Φ25 

κήθνπο 2κ., αλα 3κ. ζην θξύδη θαη ηνλ πόδα ηνπ πξαλνύο.  

 

ΘΔΗ 9  (Υ.Θ. 7+850 ηεο Δπ .Ο. Γαύξνπ – Πξνπζνύ) 

 

ηε ζέζε 9 θαη ζε κήθνο 50κ. πεξίπνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαζαίξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

θξαζπεδόξεηζξνπ θαη ε θαηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο Η=1,50κ., θαη ε ηνπνζέηεζε θξάθηε 

ζπγθξάηεζεο βξαρνπηώζεσλ ύςνπο 2κ απνηεινύκελνο από ζηδεξνδνθνύο νξζνζηάηεο IPE 160, ύςνπο 

H=2κ, αλά 1κ., ζπγθόιιεζε νξηδόληησλ δηαδνθίδσλ UNP 60 θαη ηνπνζέηεζε ζπξκαηνπιέγκαηνο. 

 

ΘΔΗ 10  (Υ.Θ. 9+200 ηεο Δπ Δπ .Ο. Γαύξνπ – Πξνπζνύ) 

 

ηε ζέζε 10 θαη ζε κήθνο 30κ. πεξίπνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί επί πθηζηάκελνπ ηνίρνπ αληηζηήξημεο ε 

ηνπνζέηεζε θξάθηε ζπγθξάηεζεο βξαρνπηώζεσλ ύςνπο 2κ απνηεινύκελνο από ζηδεξνδνθνύο 

νξζνζηάηεο IPE 160, ύςνπο H=2κ, αλά 1κ., ζπγθόιιεζε νξηδόληησλ δηαδνθίδσλ UNP 60 θαη ηνπνζέηεζε 

ζπξκαηνπιέγκαηνο. 

 

ΘΔΗ 11  (Υ.Θ. 4+600 ηεο Δπ .Ο. Πξνπζνύ - Αζπξνπύξγνπ) 

 

ηε ζέζε 11 θαη ζε κήθνο 60κ. πεξίπνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηεξέσζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ 

νξζνζηαηώλ, ζπγθόιεζε νξηδόληησλ δηαδνθίδσλ ηνπ πθηζηάκελνπ θξάθηε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ 

ζπξκαηνπιέγκαηνο. 

 

ΘΔΗ 12  (Υ.Θ. 5+600 ηεο Δπ .Ο. Πξνπζνύ - Αζπξνπύξγνπ) 

 

ηε ζέζε 12 θαη ζε κήθνο 100κ. πεξίπνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνπνζέηεζε ειεύζεξνπ πιέγκαηνο 

ζπγθξάηεζεο βξαρνπηώζεσλ, ζε ύςνο πξαλνύο Η=25-30κ.  ην νπνίν ζα ζπγθξαηείηαη ζε αγθύξηα Φ25 

κήθνπο 2κ., αλα 3κ. ζην θξύδη θαη ηνλ πόδα ηνπ πξαλνύο.  
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Δπίζεο κε ηελ παξνύζα εξγνιαβία ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ εξγαζίεο γεληθόηεξεο ζπληήξεζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ αλάζρεζεο βξαρνπηώζεσλ όπσο: 

1. Αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ραιύβδηλνπ πιέγκαηνο επέλδπζεο βξαρώδνπο πξαλνύο  

    νξύγκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε, αγθπξσκέλνπ κόλν πεξηκεηξηθά, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεί ηηο 

θαηαπηώζεηο ζηε βάζε ηνπ. 

2. Δπηδηόξζσζε πθηζηάκελσλ θξαθηώλ ζπγθξάηεζεο βξάρνπηώζεσλ. 

3. Καζαξηζκόο πθηζηάκελσλ θξαθηώλ ζπγθξάηεζεο βξάρνπηώζεσλ 

Δθηέιεζε θάζε άιιεο λέαο ή πξόζζεηεο ή ζπκπιεξσκαηηθήο θιπ εξγαζίαο, πνπ θξίλεηαη από ηελ 

Γ/λνπζα Τπεξεζία αλαγθαία γηα ηελ έληερλε θαη άξηηα θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ απηή δελ 

αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεύρε, ζα εθηειείηαη 

ύζηεξα από εληνιή ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο. 

Όιεο νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ απνζθνπνύλ ζηελ βειηίσζε 

ηεο νδηθήο αζθάιεηαο από βξαρνπηώζεηο ηνπ Δζληθνύ θαη Δπαξρηαθό νδηθνύ δηθηύνπ Καξπελεζίνπ 

ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, δελ πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο δηαπιάηπλζεο ή αιιαγήο ησλ γεσκεηξηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνύ δηθηύνπ θαη δελ πξνβιέπεηαη λα επηθέξνπλ 

πεξηβαιινληηθέο επηβαξύλζεηο. 

Καρπενήζι, Μάρηιος 2021 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
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Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 
ΣΜΗΜΑΣΟ 
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ΠΟΛ. ΜΗΥ/ΚΟ ΜΔ Α΄β 

Ο  ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

 

 

Παναγιώηης Κλέζιορας 

ΜΗΥ. ΜΗΥ/ΚΟ ΜΔ Α΄β 
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