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Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης της Επαρχικής

Οδού 9 στο τµήµα παράκαµψης του οικισµού Κρανιά, της οποίας η αρµοδιότητα

συντήρησης ανήκει στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Το πλάτος της οδού κυµαίνεται από 6,5 έως 7,5 µέτρα. 

Θα πραγµατοποιηθούν εργασίες σε θέσεις, διάσπαρτες σε όλο το µήκος της οδού, που

προκλήθηκαν ζηµιές κατά τις έντονες βροχοπτώσεις το χρονικό διάστηµα 15-11-2017 µέχρι

17-11-2017 εξαιτίας των οποίων ο ∆ήµος Τεµπών της Π.Ε. Λάρισας κηρύχθηκε σε

κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας σύµφωνα µε την 724/20-11-2017 (Α∆Α:

ΩΠΓ67ΛΡ-ΙΟ9) Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας. Τα σηµεία των

παρεµβάσεων καθορίζονται και ιεραρχούνται ανάλογα µε το µέγεθος των φθορών και την

ανάγκη άµεσης αποκατάστασης αυτών. 

 Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν περιλαµβάνουν: 

• Γενικές εκσκαφές, διάνοιξη τάφρων, άρση καταπτώσεων.

• Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τάφρου ερείσµατος.

• Ενίσχυση πρανών οδού µε επιχώµατα – λιθορριπή σε θέσεις καθιζήσεων.

• Κατασκευή σωληνωτών και τεχνικών εισόδου - εξόδου για την παροχέτευση οµβρίων.

• Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου και τοιχίων αντιστήριξης.

• Εξυγίανση – αποκατάσταση οδοστρωµάτων, βελτίωση προσβασιµότητας και

ποιότητας κύλισης µε κατασκευή και ενίσχυση - συµπλήρωση υφιστάµενης

οδοστρωσίας

• Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων σε σηµεία που εµφανίζονται

έντονες ρηγµατώσεις – καθιζήσεις. 



• Εργασίες αποκατάστασης – βελτίωσης – συµπλήρωσης οριζόντιας και κατακόρυφης

σήµανσης καθώς και στηθαίων ασφαλείας µε βάση τα χαρακτηριστικά των οδών. 

 Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε ∆ώδεκα (12) 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 επαρχιακής οδού και η

διατήρηση του οδικού δικτύου του οποίου η αρµοδιότητα συντήρησης ανήκει στην

∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σε όσο δυνατόν

καλύτερη κατάσταση ώστε να διεξάγεται οµαλώς και µε ασφάλεια η κυκλοφορία των

οχηµάτων και εµπορευµάτων.

ΛΑΡΙΣΑ, 26/03/2021

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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