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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα εργολαβία αφορά σε εργασίες αποκατάστασης των βραχοπτώσεων και 

γενικότερης στήριξης της κατολισθαίνουσας περιοχής στην Επαρχιακή Οδό Ροδιά – 

Συκαµινέα. Συγκεκριµένα θα πραγµατοποιηθούν εργασίες για την αντιµετώπιση των 

καταπτώσεων και τη στήριξη του βραχώδους όγκου του πρανούς ανάντη της οδού, το 

οποίο παρουσιάζει τάσεις απόσχισης σε µήκος περίπου 400 µέτρων.  Μικρές επεµβάσεις 

περιορισµένου µήκους θα πραγµατοποιηθούν επίσης για αποκατάσταση ασφαλτικών 

στρώσεων στο υπόλοιπο µήκος της οδού που ενώνει τη Ροδιά µε τη Συκαµινέα σε θέσεις 

κυρίως ελιγµών. Η αρµοδιότητα πραγµατοποίησης εργασιών συντήρησης στα ανωτέρω 

τµήµατα ανήκει στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας. 

Οι εργασίες που αφορούν στην αντιµετώπιση των καταπτώσεων και τη στήριξη του 

βραχώδους όγκου συνίστανται στα εξής: 

� Στο τµήµα από τη Χ.Θ. 0+92 έως τη Χ.Θ. 0+152, πρόκειται να κατασκευαστεί 

τοιχείο αντιστήριξης για την συγκράτηση των καταπτώσεων, ύψους 3,5 µέτρων και µήκους 

60 µέτρων. Η εξασφάλιση της ελεύθερης αποστράγγισης θα γίνει µε την τοποθέτηση 

διαπερατής επίχωσης ικανού πάχους πίσω από το τοιχείο.  

� Στην τµήµα από τη Χ.Θ. 0+152 έως τη Χ.Θ. 0+262, µετά την εκτέλεση εργασιών 

ξεσκαρώµατος των βραχωδών τεµαχών που είναι χαλαρωµένα ή εγκλωβισµένα στην 

βλάστηση πάνω από το επίπεδο του δρόµου και µέχρι ύψους 25µ περίπου, θα 

πραγµατοποιηθεί συστηµατική εφαρµογή αγκυρώσεων πλήρους πάκτωσης, µήκους L=6µ 

και 3µ στην κατώτερη σειρά, σε κάνναβο 3x3µ ή και κατά θέσεις πιο πυκνά, σε τµήµατα 

του πρανούς ύψους 20 έως 25µ περίπου πάνω από το οδόστρωµα. Τα αγκύρια θα 
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ενώνονται µεταξύ τους µε βαρέως γαλβανισµένο χαλύβδινο συρµατόσχοινο d=12mm, και 

πυρήνα από χάλυβα, το συρµατόσχοινο θα ενώνει διαγώνια ή οριζόντια τα αγκύρια. Οι 

αγκυρώσεις θα διατρηθούν σε συνολική επιφάνεια 2.000m2 περίπου. 

Στο ίδιο τµήµα, θα γίνει η κατασκευή ενός σκέπαστρου από οπλισµένο σκυρόδεµα, ικανού 

να αντισταθεί στα φορτία κρούσης των συχνότερα αναµενόµενων βραχοπτώσεων. Το 

εσωτερικό πλάτος του είναι 7,0µ., για την διασφάλιση του εύρους οδοστρώµατος που ήδη 

υπάρχει και η κατασκευή θα είναι ανοικτή από την εξωτερική, κατάντη πλευρά έτσι ώστε 

να µην απαιτείται τεχνητός φωτισµός. Στην οροφή του σκέπαστρου θα διαστρωθεί 

επίχωµα πάχους 1µ για την απορρόφηση του φορτίου κρούσης. Για την εξασφάλιση της 

ελεύθερης απορροής των υδάτων στην περιοχή του σκεπάστρου θα γίνει η κατασκευή 

τεχνικών µε κανάλι στο οδόστρωµα και εσχάρα εγκάρσια στην οδό στην είσοδο και την 

έξοδο του σκεπάστρου.. 

� Στο τµήµα από τη Χ.Θ. 0+262 έως τη Χ.Θ. 0+350 θα πραγµατοποιηθεί, στη στέψη 

του πρανούς, η κατασκευή ενός φράχτη συγκράτησης βραχοπτώσεων από µεγαλύτερα 

υψόµετρα, απορρόφησης ενέργειας των 2000kJ και ύψους 5µ. Πλέγµα συγκράτησης των 

µικρότερων τεµαχών βράχου θα αναπτυχθεί στην επιφάνεια του πρανούς κάτω από τον 

φράχτη ανάσχεσης. Επίσης στη βάση του πρανούς θα κατασκευασθεί τάφρος πλάτους 

ενός µέτρου για να συλλέγονται τα βραχοτεµάχια.  

� Στο τµήµα από τη Χ.Θ. 0+350 έως τη Χ.Θ. 0+410 θα εφαρµοσθούν αγκύρια και 

πλέγµα, έως ύψους 20µ., για την βελτίωση της ευστάθειας των πακέτων πετρώµατος που 

είναι καταπονηµένα από διακλάσεις. 

Για να καταστεί δυνατή η κατασκευή του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

εκπονήσει µελέτη κυκλοφοριακής ρύθµισης µε παράκαµψη της οδού, η οποία πρέπει να 

εγκριθεί αρµοδίως. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην κατάλληλη σήµανση 

µε σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία, σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ- ΣΕΕΟ (τεύχος 7: Σήµανση 

Εκτελούµενων Έργων σε Οδούς, εγκριτική απόφαση Αριθµ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16.2.2011- 

ΦΕΚ 905/B/20.5.2011), να τοποθετηθεί και να φροντίζει για τη συντήρηση και 

αντικατάσταση όλων των προσωρινών σηµάτων που απαιτούνται, σύµφωνα µε τα διεθνή 

πρότυπα, των φανών των αντανακλαστικών πινακίδων και σηµάτων κλπ για την ασφαλή 

κυκλοφορία στην οδό, στις προσπελάσεις και στις παρακαµπτήριες και γενικά σε όλο το 

εργοτάξιο των πεζών και των αυτοκινήτων κατά την ηµέρα και νύκτα. Είναι υποχρεωµένος 

να κατασκευάσει, να συντηρήσει και να προβεί στην κατάλληλη σήµανση των οδών 

προσπελάσεως, των παρακαµπτηρίων και άλλων έργων που χρειάζονται προσωρινά 
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(προσωρινές γέφυρες κλπ) για την πλήρη και συνεχή εξασφάλιση της κυκλοφορίας που 

διέρχεται από την οδό κατά την διάρκεια της κατασκευής της. Οι παραπάνω εργασίες δεν 

θα πληρωθούν ιδιαίτερα στον ανάδοχο, αλλά θα συµπεριληφθούν ανηγµένα στις τιµές 

προσφοράς του. 

Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι ΕΙΚΟΣΙ (20) µήνες. 

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

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

βατότητας της οδού ώστε να διεξάγεται οµαλώς και ασφαλώς η κυκλοφορία των 

οχηµάτων. 

 
ΛΑΡΙΣΑ, 27-08-2018 
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