
 

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στην  οδό  
Αγιά-Μελιβοία-παράλια Δήμου Αγιάς
(βροχόπτωση) που έπληξε την περιοχή  την 16/7/2017. 

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι διακρίνονται:

 συντήρησης της υποδομής και ενίσχυση 
περιπτώσεις που παρουσιάζονται εκτεταμένες φθορές και απαιτείται άμεση παρέμβαση 

 αποκατάσταση της οδοστρωσίας και των  ασφαλτικών στρώσεων που υπέστησαν βλάβη

 σήμανση και ασφάλιση 

Οι εργασίες βρίσκονται διάσπαρτες στην οδό Αγιά
στην περιοχή του Δήμου Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας του οποίου η αρμοδιότητα 
συντήρησης ανήκει στην οικεία Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Οι ανωτέρω επεμβάσεις θα γίνουν σε θέσεις για τις οποίες έχει γίνει καταγραφή και εντοπισμός 
βλαβών μετά τη θεομηνία της 16/7/2017 και την κήρυξη της Δημοτικής ενότητας Μελιβοίας του 
Δήμου Αγιάς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

 Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλή

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 της  οδού της οποίας η 
αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Λάρισας. Η οδός εμφανίζει μεγάλο φόρτο λόγω της τουριστικής κίνησης προς τα παράλια της ΠΕ 
Λάρισας και σήμερα η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία. 

 
                                          ΛΑΡΙΣΑ 

  
     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                
 
 
 
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΝΗΣ                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στην  οδό  
παράλια Δήμου Αγιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας  λόγω θεομηνίας 

(βροχόπτωση) που έπληξε την περιοχή  την 16/7/2017.  

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι διακρίνονται: 

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

αποκατάσταση της οδοστρωσίας και των  ασφαλτικών στρώσεων που υπέστησαν βλάβη

σήμανση και ασφάλιση των επικίνδυνων θέσεων 

Οι εργασίες βρίσκονται διάσπαρτες στην οδό Αγιά-Μελιβοία-παράλια Δήμου Αγιάς ΠΕ Λάρισας, 
στην περιοχή του Δήμου Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας του οποίου η αρμοδιότητα 
συντήρησης ανήκει στην οικεία Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. 

Οι ανωτέρω επεμβάσεις θα γίνουν σε θέσεις για τις οποίες έχει γίνει καταγραφή και εντοπισμός 
βλαβών μετά τη θεομηνία της 16/7/2017 και την κήρυξη της Δημοτικής ενότητας Μελιβοίας του 
Δήμου Αγιάς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι (6) έξι μήνες. 

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

Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η άρση της επικινδυνότητας της  οδού της οποίας η 
ανήκει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας. Η οδός εμφανίζει μεγάλο φόρτο λόγω της τουριστικής κίνησης προς τα παράλια της ΠΕ 
Λάρισας και σήμερα η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.  

ΛΑΡΙΣΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 
 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΝΗΣ                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
 ΑΓΡ.-ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ: 
 
 

 
 

 
 

ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16
 
ΥΠΟΕΡΓΟ : 12 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ
ΑΓΙΑΣ  ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Κ.Α. : 2017ΕΠ81700012
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στην  οδό  
της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας  λόγω θεομηνίας 

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

αποκατάσταση της οδοστρωσίας και των  ασφαλτικών στρώσεων που υπέστησαν βλάβη 

παράλια Δήμου Αγιάς ΠΕ Λάρισας, 
στην περιοχή του Δήμου Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας του οποίου η αρμοδιότητα 

Οι ανωτέρω επεμβάσεις θα γίνουν σε θέσεις για τις οποίες έχει γίνει καταγραφή και εντοπισμός 
βλαβών μετά τη θεομηνία της 16/7/2017 και την κήρυξη της Δημοτικής ενότητας Μελιβοίας του 

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

Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η άρση της επικινδυνότητας της  οδού της οποίας η 
ανήκει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας. Η οδός εμφανίζει μεγάλο φόρτο λόγω της τουριστικής κίνησης προς τα παράλια της ΠΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΝΗΣ                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑ-ΜΕΛΙΒΟΙΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ Δ 
ΑΓΙΑΣ  ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 817 
2017ΕΠ81700012 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 530.000,00€ 
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