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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες αποκατάστασης Εθνικών, Επαρχιακών και 

Δημοτικών οδών, αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Τυρνάβου 

που υπέστησαν καταστροφές κατά τις έντονες βροχοπτώσεις στις 10 Οκτωβρίου του 2021 και 

εξαιτίας των οποίων ο Δήμος Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την 9044/13-10-2021 (ΑΔΑ:6ΓΛΗ46ΝΠΙΘ-ΣΑΩ) 

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.  

 Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν, χωρίς κατ’ ανάγκη να περιορίζονται σ’ αυτές, 

είναι οι ακόλουθες:  

 Γενικές εκσκαφές, διάνοιξη τάφρων, άρση καταπτώσεων 

 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, 

απομάκρυνση φερτών που εμποδίζουν την απορροή 

 Καθορισμός ρεμάτων σε θέσεις συμβολής με οδούς 

 Ενίσχυση πρανών οδού με επιχώματα – λιθορριπή σε θέσεις καθιζήσεων, διάστρωση 

επιχωμάτων σε συμβαλόμενες αγροτικές – δημοτικές οδούς 

 Καθαρισμός υπαρχόντων τεχνικών, ενίσχυση και επισκευή φρεατίων και τεχνικών εισόδου 

και εξόδου 

 Επισκευή σωληνωτών διαφόρων διατομών εγκάρσια και κατά μήκος της οδού για την 

παροχέτευση ομβρίων και την αποκατάσταση παρόδιων προσβάσεων 

 Επέκταση κιβωτοειδών οχετών 

 Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου, ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, 

ιρλανδικών διαβάσεων 

 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 

Τέλος, οποιαδήποτε εργασία που περιλαμβάνεται στη μελέτη και δεν αναφέρεται στην 

παρούσα, καθώς και όποια άλλη ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών και δεν 

περιλαμβάνεται στην μελέτη, όμως απαραίτητη για την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του 

συγκεκριμένου έργου και την ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων, θα εκτελείται μετά από 

συνεννόηση και εντολή της υπηρεσίας.          

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

υποδείξεων της υπηρεσίας.  

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  (18) μήνες. 

Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η αποκατάσταση βατότητας των οδών και η 

διατήρηση του οδικού δικτύου του οποίου η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει στην Διεύθυνση 

Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση 

ώστε να διεξάγεται ομαλώς και με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων και εμπορευμάτων. 

 

ΛΑΡΙΣΑ 23/11/2022 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε. 
 

 

 

 Χρήστος Αντωνίου           Αθανάσιος Παπαδόπουλος 

 Πολιτικός Μηχανικός      Τοπογράφος Μηχανικός 
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