
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
 
Η παρούσα εργολαβία αφορά στην αποκατάσταση της Επαρχιακής Οδού 1 από 

ζηµιές που προκλήθηκαν από τη θεοµηνία της περιόδου 15 έως 17 Νοεµβρίου 2017 και 

εξαιτίας των οποίων ο ∆ήµος Αγιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας κηρύχθηκε 

στο σύνολό του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Η Επαρχιακή 

Οδός 1 ξεκινάει από τη Λάρισα και καταλήγει µέσω της Αγιάς στον Αγιόκαµπο. Οι 

εργασίες θα περιοριστούν στα ∆ιοικητικά Όρια του ∆ήµου Αγίας. Το µήκος της οδού 

στο συγκεκριµένο τµήµα ανέρχεται σε 27 χιλιόµετρα ενώ το ασφαλτοστρωµένο πλάτος 

ποικίλλει από 6,5 έως 10 µέτρα. Οι οδοί έχουν µία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Στο ύψος 

του οικισµού της Αγιάς οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν τόσο στο τµήµα της 

Επαρχιακής Οδού που διέρχεται από τον οικισµό όσο και στην Περιφερειακή Οδό του 

οικισµού. 

Οι εργασίες συνίστανται σε: 

� συντήρηση της υποδοµής και καθαρισµό-ενίσχυση των τεχνικών της οδού σε 

περιπτώσεις που παρουσιάζονται φθορές από τη θεοµηνία  

� αποκατάσταση της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών στρώσεων σε θέσεις 

καθιζήσεων – έντονων ρηγµατώσεων 

� σήµανση επικίνδυνων θέσεων, επανατοποθέτηση κατεστραµµένων στηθαίων και 

διαγράµµιση της οδού. 

� επεµβάσεις διαχωρισµού της κίνησης πεζών - οχηµάτων και προστασίας των 

πεζών από τα όµβρια ύδατα στην είσοδο & έξοδο του οικισµού της Αγιάς. 
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Οι εργασίες βρίσκονται διάσπαρτες κατά µήκος της οδού. Ο χρονικός ορίζοντας 

ολοκλήρωσης του έργου είναι ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ (15)  µήνες. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) 

και των υποδείξεων της υπηρεσίας. Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η 

αποκατάσταση της οδού στην πρότερο κατάσταση ώστε να διεξάγεται οµαλώς και 

ασφαλώς η κυκλοφορία των οχηµάτων. 
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