
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ& ΔΕ
ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 566 (2014ΕΠ56600008)
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά την συντήρηση τμημάτων του Επαρχιακού οδικού δικτύου της ΔΕ Απεραντίων

και τμήματος του Εθνικού οδικού δικτύου της ΔΕ Φραγκίστας, του Νομού Ευρυτανίας.

Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν την κατασκευή κρασπεδόρειθρων, τοίχων αντιστήριξης

και την συντήρηση – ανακατασκευή – ασφαλτόστρωση τμημάτων του καταστρώματος του οδικού

δικτύου.

Πιο αναλυτικά:

1. Στο οδικό τμήμα από την Γέφυρα του Γρανιτσιώτη Ποταμού έως τον οικισμό Γρανίτσα,

μήκους 2.300,00μ. θα γίνει καθαίρεση των παλαιών και μη λειτουργικών ρείθρων της οδού

και θα κατασκευαστούν νέα, όπου απαιτείτε. Επίσης θα κατασκευαστούν, ανάντι της οδού

τοίχοι αντιστήριξης ύψους 1,20μ. έως 1,50 για την αντιστήριξη των πρανών και την

συγκράτηση των καταπτώσεων, ενώ κατάντι της οδού τοίχοι αντιστήριξης για την

αντιστήριξη του καταστρώματος της οδού. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί ασφαλτική

στρώση κυκλοφορίας.

2. Τμήμα μήκους 1.400,00μ. κοντά στον οικισμό Βαλαώρα θα βελτιωθεί.

Οι εργασίες που αφορούν το συγκεκριμένο τμήμα είναι:

α. Προμήθεια κοκκώδες υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm και κατασκευή επιχώματος.

β. Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας Η στρώση της βάσης θα αποτελείται από δύο στρώσεις

συμπυκνωμένου πάχους εκάστης στρώσης 10 εκ.

γ. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.

Επίσης θα γίνει κατασκευή 2 σωληνωτών οχετών.

Επίσης Θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σε τμήματα του οδικού δικτύου

μήκος 1.000,00μ.



3. Θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σε τμήματα του οδικού δικτύου

Παλαιοκατούνα – Ραπτόπουλο και πιο συγκεκριμένα στις θέσεις:

α. Παλαιοκατούνα, 2 τμήματα μήκους 100,00μ. και 250,00.μ περίπου.

β. Διασταύρωση προς Κάτω Ποταμιά (θέση Σπίθα) μήκους 200,00μ.

γ. Αρμάμπελα – Γέφυρα Γρανίτσας μήκους 1.400,00μ.

δ. Οικισμός Γρανίτσα μήκους 1.000,00μ.

4. Σε τμήμα του Εθνικού οδικού δικτύο της ΔΕ Φραγκίστας θα κατασκευαστεί τοίχος

αντιστήριξης ύψους 1,00μ. και μήκος 100,00μ. για την αντιστήριξη των πρανών και την

συγκράτηση καταπτώσεων. Επίσης θα γίνει κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας

σε τμήμα του οδικού δικτύου.

Η οριζόντια σήμανση θα αποτελείται από δύο συνεχόμενες γραμμές στον άξονα της οδού. Η

διαγράμμιση εφαρμόζεται στον άξονα της οδού με δύο συνεχείς γραμμές ιδίου πάχους 12 εκ. η κάθε

μία, που απέχουν μεταξύ τους 12 εκ. και δύο συνεχόμενες οριογραμμές πάχους 12 εκ.επίσης.

Οι ακριβείς θέσεις για την εκτέλεση των εργασιών θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα

Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην Υπηρεσία χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή πριν την

έναρξη των εργασιών προμετρητικά στοιχεία του έργου.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και

συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα καθώς και τις σχετικές οδηγίες και εντολές της επίβλεψης.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 566 (2014ΕΠ56600008) της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου

και του Φ.Π.Α. 24%.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Καρπενήσι 18/3/2021 Καρπενήσι 18/3/2021 Καρπενήσι 18/3/2021
Ο Συντάκτης Μηχανικός Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

Τμήματος Συγκοινωνιακών
Έργων

Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Γενιτσαρόπουλος Νικόλαος Βονόρτας Παναγιώτης Κλέσιορας Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Α’ β Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β Μηχανολόγος Μηχανικός με Α΄ β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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