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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Γενικά: 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το υποέργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ  

ΟΔΩΝ  ΜΟΙΡΕΣ-ΓΑΛΙΑ , ΣΤΟΛΟΙ-ΛΟΥΡΕΣ, ΒΟΡΟΙ-ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ  », με το οποίο 
προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης σε τμήματα των επαρχιακών  οδών αρ. 
15 «Γαλιά -Σκούρβουλα »,αρ.24 « Άγιοι -Δέκα -Στόλοι-Ασήμι-Πραιτώρια» και 
αρ.16«Τυμπάκι-Μαγαρικάρι-Καμάρες» 

Συνοπτικά οι εργασίες αφορούν: 

 

1. Τοποθέτηση σχαρών και κατασκευή φρεατίων στις συμβολές των οδών . 

2. Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου . 

3. Καθαρισμός τεχνικών απορροής ομβρίων,  

4. Συντήρηση  τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων.  

5. Κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων . 

6. Ανανέωση και συμπλήρωση διαγραμμίσεων του οδικού τμήματος σε όλο το 

μήκος του υπό συντήρηση οδοστρώματος  

7. Προσθήκη  πινακίδων σήμανσης. 

8. Οδοστρωσία  και  ασφαλτόστρωση 

 
Η συντήρηση των  επαρχιακών  οδών θα γίνει σύμφωνα με τις υπ. αριθ. πρωτ. 
1375/28-08-2013(ΑΔΑ: ΒΛ90ΟΡ1Θ-Φ0Φ) και  2476/11-09-2019(ΑΔΑ: ΨΛΗ2ΟΡ1Θ-
6Ξ9) Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης. 
 

Σκοπιμότητα: 

Σκοπός του έργου είναι η αποκατάσταση των φθορών και η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων σε τμήματα των επαρχιακών  οδών αρ. 15 «Γαλιά -Σκούρβουλα 
»,αρ.24 « Άγιοι -Δέκα -Στόλοι-Ασήμι-Πραιτώρια» και αρ.16 «Τυμπάκι-Μαγαρικάρι-
Καμάρες» που προκύπτουν: α) από τη συνεχή και συχνά δυσμενή χρήση της οδού 
από τα διερχόμενα οχήματα, β) από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συμβαίνουν, 
τόσο κατά τη χειμερινή περίοδο (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις), 
όσο και κατά τη θερινή περίοδο (καύσωνας) και γ) από το γεγονός ότι επειδή το 
επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου εκτείνεται σε μεγάλο 

μήκος, δεν είναι δυνατή η συντήρηση στο σύνολό του, ανά έτος, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν πολύ μεγάλα τμήματα επαρχιακών οδών, μεταξύ αυτών και τα 
αναφερόμενα τμήματα , τα οποία δεν έχουν συντηρηθεί για πάρα πολλά έτη 
συνεχόμενα με αποτέλεσμα τα τεχνικά απορροής ομβρίων υδάτων να  απαιτείται να 
καθαριστούν και  να συντηρηθούν. Με το έργο πρόκειται να γίνουν εργασίες με 

Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση αυτής της εικόνας.



σκοπό τη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων επί της εν λόγω οδού, την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των διερχόμενων οχημάτων, τη βελτίωση της κατάστασης 
των αναφερόμενων οδών  και γενικά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε τμήματα 
των επαρχιακών οδών 15,16 και 24. 

 
Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών: 
Με το συγκεκριμένο έργο θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδοποιίας, οι οποίες 
περιλαμβάνουν   τεχνικά έργα, οδοστρωσία, ασφαλτικά και εργασίες σήμανσης – 
ασφάλειας. Πιο αναλυτικά οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν περιγράφονται 
παρακάτω: 
 
Τεχνικά έργα  
 
Θα γίνουν εργασίες διάνοιξης  της τάφρου  και συντήρησης τεχνικών απορροής 
ομβρίων υδάτων όπου απαιτείται, για την αποκατάσταση και βελτίωση της 
υδραυλικής προστασίας των οδών. Επιπλέον στα σημεία που έχει καταστραφεί η 
τάφρος απορροής των ομβρίων θα γίνει αποκατάσταση των αντίστοιχων τμημάτων. 
Θα γίνουν επίσης εργασίες καθαρισμού οχετών από φερτά υλικά, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή των ομβρίων. 
Στα τμήματα της οδού όπου απαιτείται θα κατασκευαστούν ιρλανδικές διαβάσεις  
 σύμφωνα με τις οδηγίες της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
 
Οδοστρωσία - Ασφαλτικά 
Θα γίνει επισκευή - αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών του υφιστάμενου 
ασφαλτικού οδοστρώματος με την κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα. Γενικά οι 
εργασίες θα αφορούν σε απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος σε 
βάθος έως 4cm, διάστρωση ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης, κατασκευή 
ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους για την εξάλειψη των 
ανωμαλιών και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05m. 
Στα σημεία που υπάρχει καθίζηση του οδοστρώματος και παράλληλα έντονη θραύση 
του ασφαλτικού τάπητα, θα γίνεται αποξήλωση του παλιού οδοστρώματος και θα 
κατασκευάζονται οι απαιτούμενες στρώσεις οδοστρωσίας (υπόβασης - βάσης), αφού 
προηγηθεί απομάκρυνση των ακατάλληλων υλικών και εξυγίανση των υποκείμενων 
στρώσεων, όπου απαιτείται. Η τομή του οδοστρώματος θα γίνεται με χρήση 
ασφαλτοκόπτη, ώστε να οριοθετούνται σαφώς οι θέσεις συντήρησης και να 
προφυλάσσεται το υπόλοιπο οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των 
εργασιών. 
 

Σήμανση – ασφάλεια 
 
Στα τμήματα που θα γίνει αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών του ασφαλτοτάπητα 
και σε όλο το μήκος του νέου ασφαλτοτάπητα θα γίνουν εργασίες διαγράμμισης των 
οριογραμμών της οδού με ανακλαστική βαφή, με μονή γραμμή πάχους 0,15μ. 
Θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης φθορών, αλλά και συμπλήρωσης στην 
κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, ρυθμιστικές πινακίδες, 
οριοδείκτες). 
Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν αναφέρονται στον προϋπολογισμό της 
μελέτης, η δε περιγραφή αυτών στο τιμολόγιο. 
Όλες οι εργασίες που θα γίνουν περιορίζονται στο υφιστάμενο εύρος της οδού και θα 
εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις ισχύουσες τεχνικές 
προδιαγραφές, το τιμολόγιο της μελέτης και τις εντολές της επίβλεψης. 
Το έργο θα εκτελεστεί με ειδικευμένα για κάθε εργασία συνεργεία. 
Για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, θα δίνονται εντολές από τη Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου. 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα λαμβάνονται υποχρεωτικά όλα τα 
προβλεπόμενα από τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. μέτρα οδικής ασφάλειας και οι 
απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.  

 

 

 



ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ηράκλειο,09-05-2021 

 
 

Τσιβουράκη Μερόπη   
Πολ. Μηχ/κος με β. Α’ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ηράκλειο,09-05-2021 

Η Προϊσταμένη Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων  
 

Τριαματάκη Χαρά  
Πολ. Μηχ/κος με β. Α’ 

 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Με την αρ. πρ. 169351/10-6-201 Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. 

(AΔΑ:6M207ΛΚ-ΡΚΜ) 
Ο Αν. Δ/ντης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου 

 
 
 

Φακουκάκης Εμμανουήλ 
Η/Μ Μηχανικός με β. Α’  

 

 

 

 

 


		2022-08-05T12:03:25+0300
	Meropi Tsivouraki




