
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση και βελτίωση τμημάτων της 

Ν.Ε.Ο. Ιτέας-Αντιρρίου στην περιοχή μεταξύ των κόμβων Ερατεινής και Τολοφώνας. Η 

συγκεκριμένη οδός παρουσιάζει έντονη ρηγμάτωση και φθορά του οδοστρώματος  σε 

ορισμένα  τμήματά της και επιβάλλεται η αποκατάσταση τους για την βελτίωση της 

οδικής ασφάλειας της Εθνικής οδού.  

 

Αναλυτικότερα: 

 

Α. Χωματουργικές Εργασίες 

Σε περιοχές  όπου υπάρχουν τεχνικά έργα (φρεάτια ομβρίων , σωληνωτοί αγωγοί , 

επενδεδυμένοι  τάφροι κ.λ.π ) και θα υποδειχθούν από την επίβλεψη, θα γίνουν 

εργασίες καθαρισμού σωληνωτών/τεχνικών, καθώς  μόρφωσης τάφρου τριγωνικής 

διατομής και τάφρου ερείσματος. 

 

Β. Ασφαλτικές Εργασίες 

Θα γίνουν σε όλο το πλάτος της οδού α) απόξεση (φρεζάρισμα) μέχρι 0.08μ, β) 

εφαρμογή ασφαλτικής επάλειψης, γ) διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης 

μεταβλητού πάχους με μέσο πάχος 0,04m, δ) εφαρμογή ασφαλτικής επάλειψης, ε) 

διάστρωση αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με 

χρήση κοινής ασφάλτου και ζ) διαγράμμιση της οδού με διπλή συνεχής γραμμή (0.25m, 

0.125m/0.125m, 0.25m), στις εξής ενδεικτικές θέσεις: 

 

1. Στο κόμβο Τολοφώνας για μήκος 550μ περίπου με κατεύθυνση προς την 

Ναύπακτο,  

2. Σε υπάρχον τεχνικό πλησίον του κόμβου Ερατεινής για μήκος 20μ περίπου 

και προς τις δύο κατευθύνσεις 

3. Σε υπάρχον τεχνικό πλησίον του χειμάρρου Ερατεινής για μήκος 50μ 

περίπου και προς τις δύο κατευθύνσεις 

4. Σε λοιπές χιλιομετρικές θέσεις επί της Ν.Ε.Ο Ιτέας-Ναυπάκτου που 

υποδειχθούν από την επίβλεψη 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: 
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΟΔΟ ΙΤΕΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ 
"ΤΟΛΟΦΩΝΑ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 
2014ΕΠ56600009 ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΑΕΠ 566» 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 286.291,97€ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 566 



 

 

 

2 

 

Γ. Σήμανση 

1. Θα τοποθετηθούν στην Ε.Ο. Ιτέας-Ναυπάκτου σε θέσεις που θα υποδειχθούν από 

την επίβλεψη, ώστε το έργο να παραδοθεί από την υπηρεσία σε άριστη λειτουργική 

κατάσταση για χρήση στους διερχόμενους οδηγούς.:  

1.1. Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων 

1.2. Πινακίδες ρυθμιστικές 

 

 Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις σχετικές ΕΤΕΠ και την ΕΣΥ.  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

 

  
Ο Αναπληρωτής Πρ/νος Δ.Τ.Ε 

Π.Ε. Φωκίδας. 
Χρήστος Δημητρέλος  
Πολ.  Μηχανικός Αβ 
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