
 

 

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες 
αντιμετώπισης καθιζήσεων, ενίσχυσης τεχνικώ
(Κ50& ΕΠ.Ο.8&Κ68) του Δήμου Αγιάς 

(ΑΔΑ: Ω9ΨΨ7ΛΡ-ΞΝΥ) με
τεχνικά, καταστροφές φρεατίων περισυλλογής ομβρίων
πρόχυτων  κρασπεδορείθρων ,υποχωρήσεις 
επιχωμάτων  κλπ.  

Οι εργασίες διακρίνονται:

1.Σε εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης ερεισμάτων οδού και 
καθαρισμού – διαμόρφωσης τάφρου ερείσματος

2.Σε εργασίες συντήρησης της υποδομής και των τεχνικών της οδού, σε περιπτώσεις 
που παρουσιάζονται εκτεταμένες φθορές και απαιτείται άμεση παρέμβαση 
αντικατάσταση φρεατίων και

3. Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και νέων τεχνικών

4. Αποκατάσταση της οδοστρωσίας και των  ασφαλτικών στρώσεων που 
υπέστησαν βλάβη 

5. Σήμανση των επικίνδυνων θέσεων, τοποθέτηση στηθαίων

Οι εργασίες βρίσκονται διάσπαρτες 
ΕΠ.Ο.8&Κ68) του Δήμου Αγιας,
αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει στην οικεία Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης ολισθήσεων, 
αντιμετώπισης καθιζήσεων, ενίσχυσης τεχνικών σε όλο το παραλιακό οδικό δί

του Δήμου Αγιάς  μετά την θεομηνία της 15ης έως 26

με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οδικά δίκτυα (επαρχιακά), 
καταστροφές φρεατίων περισυλλογής ομβρίων υδάτων, 

κρασπεδορείθρων ,υποχωρήσεις – καθιζήσεις πρανών

Οι εργασίες διακρίνονται: 

άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης ερεισμάτων οδού και 
διαμόρφωσης τάφρου ερείσματος 

συντήρησης της υποδομής και των τεχνικών της οδού, σε περιπτώσεις 
που παρουσιάζονται εκτεταμένες φθορές και απαιτείται άμεση παρέμβαση 

ντικατάσταση φρεατίων και κρασπεδορείθρων. 

αντιστήριξης και νέων τεχνικών. 

ποκατάσταση της οδοστρωσίας και των  ασφαλτικών στρώσεων που 

ήμανση των επικίνδυνων θέσεων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας

νται διάσπαρτες σε όλο το παραλιακό οδικό δίκτυο 
Δήμου Αγιας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας του οποίου η 

αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει στην οικεία Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

                                                           

ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
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Κ.Α. 2018ΕΠ81700028
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αποκατάστασης ολισθήσεων, 
σε όλο το παραλιακό οδικό δίκτυο 

έως 26ης Φεβρ.2018. 

κά δίκτυα (επαρχιακά), 
υδάτων, καταστροφές 

καθιζήσεις πρανών ορυγμάτων και 

άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης ερεισμάτων οδού και 

συντήρησης της υποδομής και των τεχνικών της οδού, σε περιπτώσεις 
που παρουσιάζονται εκτεταμένες φθορές και απαιτείται άμεση παρέμβαση καθώς και 

ποκατάσταση της οδοστρωσίας και των  ασφαλτικών στρώσεων που 

ασφαλείας. 

σε όλο το παραλιακό οδικό δίκτυο (Κ50& 
της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας του οποίου η 

αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει στην οικεία Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. 

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ης ΕΩΣ 26ης 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΥΠΟΕΡΓΟΥ 01 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ,ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ(Κ50&ΕΠ.Ο.8&Κ68)ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»  

ΣΑΕΠ : 817 
Κ.Α. 2018ΕΠ81700028 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 609.500,00€  



Οι ανωτέρω επεμβάσεις θα γίνουν σε θέσεις για τις οποίες έχει γίνει καταγραφή και 
εντοπισμός βλαβών μετά τη θεομηνία της 15ης έως 26ης Φεβρ.2018 και την κήρυξη του 
Δήμου Αγιάς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  

Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι (12) Δώδεκα μήνες. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) 
και των υποδείξεων της υπηρεσίας.  

Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η άρση της επικινδυνότητας σε όλο το 
παραλιακό οδικό δίκτυο (Κ50& ΕΠ.Ο.8&Κ68) του Δήμου Αγιάς  μετά την θεομηνία της 
15ης έως 26ης Φεβρ.2018 του Δήμου Αγιάς, της οποίας η αρμοδιότητα συντήρησης 
ανήκει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και κατ' 
επέκταση η αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακίνησης του πληθυσμού και της 
οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή έτσι ώστε να διεξάγεται ομαλώς και με 
ασφάλεια η κυκλοφορία προσώπων-εμπορευμάτων και οχημάτων. 

 
 

Λάρισα Φεβρουάριος 2019 
 

Εγκρίθηκε με την με αρ.πρωτ. 1381/19-02-2019 Απόφαση της Δ.Τ.Ε.της Π.Ε.Λάρισας  
 

   
               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε. 
 
 
 
 
            ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΝΗΣ             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
   ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.      ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την με /21-04-2015 απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
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