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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά σε εργασίες αποκατάστασης των επαρχιακών οδών 

αρµοδιότητας της ΠΕ Πρέβεζας. 

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η υλοποίηση άµεσων και βραχυπρόθεσµων 

παρεµβάσεων για την αποκατάσταση των φθορών και βλαβών του επαρχιακού οδικού δικτύου καθώς και 
η άµεση επέµβαση για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών για την εξασφάλιση της 
οδικής ασφάλειας. 

Για την επιλογή των επεµβάσεων, έχουν ληφθεί υπόψη οι προτεραιότητες αναγκών 
αποκατάστασης των επαρχιακών οδών, σύµφωνα και µε : 

• Αυτοψίες που έχουν πραγµατοποιήσει κλιµάκια τεχνικών υπαλλήλων της ∆.Τ.Ε.Π.Ε. Πρέβεζας 

• Αιτήµατα φορέων και κατοίκων που διαβιβάζονται στην Υπηρεσία µας. Συγκεκριµένα στην παρούσα 

εργολαβία, οι επεµβάσεις αφορούν κυρίως στους οδικούς άξονες, αρµοδιότητας συντήρησης της ΠΕ 

Πρέβεζας. ∆εδοµένου του χαρακτήρα της εργολαβίας (αποκατάσταση οδών- άρση επικινδυνότητας) η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να δίνει εντολή – υπόδειξη στον Ανάδοχο για: 

• Εκτέλεση επειγουσών εργασιών σύµφωνα µε τις συµβατικές τιµές µονάδας αλλά και εκτέλεσης νέων 

εργασιών, σε οποιοδήποτε οδικό άξονα αρµοδιότητας ΠΕ Πρέβεζας. 

•  Συχνές τροποποιήσεις του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, που θα αφορούν τόσο στη σειρά 

(προτεραιότητα) όσο και στη διάρκεια κατασκευής των εργασιών. 

Προτεραιότητα θα δοθεί γενικά ,στις εργασίες άρσης επικινδυνότητας, επισκευής και συντήρησης 

,για την αποκατάσταση των υπαρχουσών φθορών των οδικών τµηµάτων. 

Σε κάθε περίπτωση, πριν την αποκατάσταση, θα προηγείται φωτογράφηση και καταγραφή των 

ζηµιών από τον ανάδοχο σε συνεργασία µε την επίβλεψη και τα στοιχεία αυτά θα επισυνάπτονται στα 

Τεύχη Αναλυτικών Επιµετρήσεων. 

Οι εργασίες της παρούσας µελέτης αποσκοπούν αποκλειστικά στην αποκατάσταση φθορών και 

βλαβών και γενικότερα επιδιώκουν την όσο το δυνατόν επαναφορά του επαρχιακού οδικού δικτύου στην 

αρχική του κατάσταση και περιλαµβάνουν κυρίως τις παρακάτω εργασίες: 



  

� Χωµατουργικών, µε καθαρισµούς ερεισµάτων ,τάφρων, φρεατίων, αγωγών οµβρίων ,πρανών 

,ερεισµάτων, άρση καταπτώσεων κλπ., 

� Τεχνικών έργων, περιορισµένης εκτάσεως σε θέσεις βλαβών, µε ανακατασκευή: τάφρων, 

ρείθρων, φρεατίων ,τοίχων (είτε µε σκυρόδεµα ,είτε µε λιθοπλήρωτα συρµατοκιβώτια) κλπ 

� Οδοστρωσίας, µε τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωµάτων για αποκατάσταση καθιζήσεων ,κατασκευή 

στραγγιστηρίων όπου κριθεί απαραίτητο, κλπ 

� Ασφαλτικών, µε κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης µεταβλητού πάχους- επούλωση λάκκων µε 

θερµό ασφαλτόµιγµα - µε ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας και επούλωση λάκκων µε ψυχρό 

ασφαλτόµιγµα. 

� Σήµανσης και ασφάλειας, µε τοποθέτηση πινακίδων,οριοδεικτών και διαγράµµιση του νέου 

οδοστρώµατος, και 

� Οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει, από την δράση έντονων καιρικών φαινοµένων ή άλλων 

αιτιών που πιθανών παρουσιαστούν κατά το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης. 

Επισηµαίνεται ότι το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας θα απαρτίζεται κυρίως από εργασίες 

µικρής έκτασης ,οι όποιες επεµβάσεις θα είναι τοπικές και θα γίνονται τµηµατικά. 

Όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν µε την παρούσα µελέτη, θα γίνουν µόνο µετά από 

συνεννόηση µε τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Όλες οι αναφερόµενες εργασίες θα εκτελεστούν και θα επιµετρηθούν σύµφωνα µε το τιµολόγιο της 

µελέτης µε τις εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221 Β΄/30-7-2012). 

Ιδιαιτέρως τονίζεται η ανάγκη τοποθέτησης από τον ανάδοχο, µε ευθύνη του και µε δαπάνες του, 

επαρκούς εργοταξιακής σήµανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, προς αποφυγή τροχαίων 

ατυχηµάτων και προστασίας των εργαζοµένων και σύµφωνα µε την  εγκύκλιο υπ’ αριθµ/ 

∆ΙΠΑΠ/οικ/502/1-07-2003 του ΠΕΧΩ∆Ε  (ΦΕΚ  Β’/946/9-7-2003) σε  συνδυασµό   µε τα προβλεπόµενα  

στο  τεύχος  7 των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. αλλά και σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 

2696/99 Κ.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3542/2007 και ισχύει σήµερα. 

Υπενθυµίζεται (όπως τονίζεται και στην Ε.Σ.Υ.) ότι, ο Ανάδοχος θα δεσµευτεί οτι θα έχει 

διαρκή επικοινωνία - συµφωνία µε την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, προκειµένου να επιβεβαιώνετε 

διαρκώς η σειρά και η τοποθεσία εκτέλεσης των εργασιών καθώς και ότι θα ειδοποιεί εγκαίρως 

την Υπηρεσία πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας. 

            Το Υποέργο «Αποκατάσταση βλαβών του οδοστρώµατος και λοιπών στοιχείων ασφαλείας στις 

Επαρχιακές οδούς Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 830 

του έργου µε τίτλο: «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από τις θεοµηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια 

Ηπείρου κατά το διάστηµα ∆εκέµβριος 2017 – Μάρτιος 2018» µε Κ.Α: 2018ΕΠ83000002. 

 

ΠΡΕΒΕΖΑ   1/ 4 / 2019 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
   

H ΣΥΝΤΑΞΑΣA  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                                                                ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
                                                                                              ΕΡΓΩΝ 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 

 

   ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ               

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

                 ΦΙΛΙΑ ΡΕΠΑ                       
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 


