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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της  

επαρχιακή οδού (8) τμήμα: Αγιόκαμπος – Σωτηρίτσα - Βελίκα μετά τη θεομηνία (βροχόπτωση) της 

16-7-2017- του οποίου η συντήρηση ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ\νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 

 Τα υπό κατασκευή τμήματα αφορούν τον παραλιακό δρόμο από το Αλιευτικό καταφύγιο 

Αγιοκάμπου μέχρι το τέλος Βελίκας θέση Βραχάκια, καθώς και τα κύρια οδικά τμήματα των 

προσβάσεων προς τον παραλιακό δρόμο. 

Αναλυτικά θα γίνουν οι εξής εργασίες:  

  Αποχέτευση όμβριων της οδού (με την προσθήκη των απαραίτητων φρεατίων  

υδροσυλογής, ανύψωση-καταβιβασμός υπαρχόντων φρεατίων αποχέτευσης  και  

κατασκευής των απαραίτητων κάθετων αγωγών D315SN4).  

 Γενική εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες και τμήματος των στρώσεων 

οδοστρωσίας  σε θέσεις όπου έχει καταστραφεί ολοσχερώς η επιφάνεια του ασφαλτικού 

σκυροδέματος. 

 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. 

 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. 

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος 4cm. 

 Ασφαλτική προεπάλειψη.  

 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. 

 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.  

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,04 μ με χρήση κοινής ασφάλτου. 

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου. 

 Τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m. 

 Τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών μεσαίου μεγέθους. 

 Τοποθέτηση στύλων πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) 



 Τοποθέτηση μεταλλικών μόνιμων ανακλαστήρων οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με 

δύο ανακλαστικές επιφάνειες. 

 Τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών μεσαίου μεγέθους. 

 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. 

 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικό ή ψυχροπλαστικό υλικό.  

Οι ανωτέρω επεμβάσεις θα γίνουν σε θέσεις για τις οποίες έχει γίνει καταγραφή και 

εντοπισμός μετά την κήρυξη  μετά τη θεομηνία (βροχόπτωση) της 16-7-2017 και την κήρυξη 

της Δημοτικής ενότητας Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η εν 

λόγω οδός παρουσιάζει μεγάλο φόρτο τόσο τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω τουρισμού, όσο 

και τον υπόλοιπο χρόνο διότι χρησιμοποιείται ως εναλλακτική εθνική οδός όταν κλείνει η 

εθνική οδός Αθήνας-Θεσσαλονίκης στο ύψος των Τεμπών. 

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και των υποδείξεων της 

Υπηρεσίας. 
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