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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 
 
 
 

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,  1ΗΣ ΚΑΙ  2ΑΣ   
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΟ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ 
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. 
(2017ΕΠ80100011) 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.200.000,00 € 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παρούσα τεχνική  περιγραφή αφορά τις εργασίες αποκατάστασης ζημιών 

που προήλθαν από έντονα καιρικά φαινόμενα της χρονικής περιόδου 30ης 
Νοεμβρίου,  1ης και  2ας   Δεκεμβρίου 2017 και αφορούσαν την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» και πιο συγκεκριμένα στους 
επαρχιακούς οδικούς άξονες:  

1. Αποκατάσταση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου  της 8ης Ε.Ο. Μεσολόγγι 
– Άνω Κεράσοβο – Χάνι Συκιάς, διά  Ρετσίνων Ελληνικών και Κάτω Κεράσοβο, 
Άνω Κεράσοβο με διακλάδωση Ελληνικών στο τμήμα   Άνω Κερασόβου   Χάνι 
Συκιάς  

2. . Αποκατάσταση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της 18ης Ε.Ο. 
Πετροχώρι – Κουρμέκι – Αγ. Ανδρέας δι΄Αναλύψεως – Άνω Μακρινούς και 
Λιθοβουνίου στο τμήμα  Δουνέικα – Άνω Μακρυνού – Μεσσάριστα – Άγιο Ανδρέα  

3. Αποκατάσταση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της 13ης Ε.Ο. Παραβόλα 
– Καλλιθέα – Θέρμο δια Κρύου Νερού και Ταξιάρχου μετά διακλάδωσης προς 
Νερομάνα  

4. Αποκατάσταση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στην 40ή  Ε.Ο.  Κρύο 
Νερό – Σπαρτιά – Στριγανιά - Λαμπίρι – Όρια Νομού. 

Οι βλάβες που προκλήθηκαν αναφέρονται εκτεταμένα στον ΦΑΚΕΛΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ που συνέταξε η υπηρεσία μας  για την αποτύπωση της 
κατάστασης των πιο πάνω οδικών αξόνων και την καταστροφή που υπέστησαν, που 
βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγρινίου.  

Οι συγκεκριμένες βλάβες είναι επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια και πρέπει 
άμεσα να αποκατασταθούν.  

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεσθούν με την παρούσα εργολαβία για 
την άμεση αποκατάσταση της βατότητας του συγκεκριμένου οδικού τμήματος 
είναι εργασίες συντήρησης, οι οποίες αποκαθιστούν φθορές και βλάβες και 
γενικότερα αποσκοπούν στην επαναφορά του έργου στην αρχική  του κατάσταση 
και όχι στην τροποποίηση των χαρακτηριστικών του. 

  
Αναλυτικά οι εργασίες που προτείνονται είναι: 
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 Καθαρισμός τάφρων και οχετών. 

 Άρση καταπτώσεων. 

 Ανακατασκευή της τάφρου με σκυρόδεμα στα σημεία που έχει διαβρωθεί από τα 

όμβρια ύδατα, επισκευή τσιμεντένιου κρασπεδόρειθρου στο ανάντη της οδού και της 

επενδυμένης τάφρου  για την απορροή των ομβρίων υδάτων και την ασφαλή 

παροχέτευσή τους στα υπάρχοντα τεχνικά.. 

 Καθαρισμός χειμάρρων ανάντη των τεχνικών (απομάκρυνση βλάστησης και 

απορρημάτων). 

 Ανακατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων. 

 Ανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης σαρζανέτ σε σημεία που έχει διαβρωθεί το 

κατάστρωμα της οδού. 

 Αποκατάσταση των καθιζήσεων με ανακατασκευή του οδοστρώματος, επίχωση με 

χονδρόκοκκο υλικό, τοποθέτηση γαιοϋφάσματος και κατασκευή τάφρου 

αποστράγγισης με διάτρητες σωλήνες, φίλτρο αποστράγγισης και γαιοϋφασμα. 

 Επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα. 

 Ανακατασκευή γεφυρών και σωληνωτών στους πιο πάνω οδικούς άξονες και την 

προστασία αυτών με σαρζανετ.  

 Κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης ασφαλτομίγματος μεταβλητού πάχους στο 

κατεστραμμένο οδόστρωμα.  

 Ανακατασκευή οριζόντιας και κάθετης σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τις 
πρότυπες προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Οι εργασίες αποσκοπούν αποκλειστικά την άμεση αποκατάσταση της 

βατότητας του συγκεκριμένου οδικού τμήματος είναι εργασίες συντήρησης, οι 
οποίες αποκαθιστούν φθορές και βλάβες και γενικότερα αποσκοπούν στην 
επαναφορά του έργου στην αρχική  του κατάσταση και όχι στην τροποποίηση 
των χαρακτηριστικών του. 
 
Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, με 
κωδικό έργου 2017ΕΠ80100011. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.200.000,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης.  
 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 19/01/2018   ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 19/01/2018   ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  01 /02/2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε. 
   
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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