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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα µελέτη  συντάχθηκε για την υλοποίηση του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 4ΗΣ 

ΚΑΙ 5ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ » µετά 

την  µε Αρ. Πρωτ,: 115479/03-11-2020 (Α∆Α :6ΥΙΕ46ΜΤΛΡ-ΓΧ2) Απόφαση ΥΑΕΠ  

ένταξης του έργου  στην  2020ΕΠ86600008 και σύµφωνα µε τα Τ∆Ε ένταξης θα 

αποκατασταθούν οι ζηµιές που προκλήθηκαν από την φυσική καταστροφή της 4ης και 

5ης Απριλίου 2020 και οι οποίες σύµφωνα µε την σχετική έκθεση αυτοψίας 

εντοπίζονται στην περιοχή της ∆.Ε Αταλάντης, ∆.Ε Μαλεσίνας, ∆.Ε Οπουντιων και 

∆.Ε ∆αφνουσίων  του ∆ήµου Λοκρών της Π.Ε Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδα 

A. Συνοπτική  περιγραφή  ζηµιών 

Οι ζηµιές που προκλήθηκαν από την εν λογω θεοµηνία εντοπίζονται : 

1. Σε οδούς (αγροτικούς και λοιπούς ) όλων των ανωτέρω περιοχών 
2.  Στο οδικό δίκτυο οικισµού ‘’Γουλεµι’’  

Καταγράφθηκαν τα κατωτέρω : 

1. Από την  υπερχείλιση και εκτροπή  των  ρεµάτων και χείµαρρων, λόγω 
µπαζωµάτων και αδυναµίας παραλαβής της µέγιστης πληµµυρικής 
παροχής και  στερεοµεταφοράς, προκλήθηκαν  πληµύρες µε αποτέλεσµα  
την   διάβρωση και καταστροφή του πεπαλαιωµένου οδικού δικτύου 
(αγροτικού και µη) λόγω µη ύπαρξης τεχνικών και ερεισµάτων- τάφρων  
για την παροχέτευση των όµβριων υδάτων  καθώς και καταστροφή της 
γεωργικής γης  

2.  Στο οδικό δίκτυο οικισµού ‘’Γουλεµι’’ τα ακόλουθα άκρως επικίνδυνα 
φαινόµενα απότοκα της θεοµηνίας :  

α) Στο επαρχιακό δρόµο πριν τον οικισµό σε µήκους περίπου  120 µµ 
παρουσιάζονται γεωλογικές αστοχίες (καθιζήσεις  καταντη πρανούς και συµπτώµατα 
ερπυσµού) στο οδόστρωµα το οποίο  έχει αποσαθρωθεί πλήρως  µε αποτέλεσµα να 



καθίσταται άκρως επικίνδυνο για τροχαία ατυχήµατα   

β) Εντός του οικισµού σε κεντρικό δρόµο εντοπίσθηκε ολική κατάρρευση παλαιού 
τοιχίου αντιστήριξης µεταβλητού ύψους του σε µήκος 15 µµ  και εσωτερική 
υποσκαφή από όµβρια ύδατα κάτω από το οδόστρωµα το οποίο τελεί υπό πλήρη 
κατάρρευση 

γ) Εντός του οικισµού σε κεντρικό δρόµο εντοπίσθηκε µερική  κατάρρευση του 
ερείσµατος και του συνοδού  τοιχίου αντιστήριξης µεταβλητού ύψους  σε µήκος 70 µµ  
µε αποτέλεσµα το οδόστρωµα να τελεί υπό κατάρρευση και το πρανές να έχει 
κατολισθήσει σε παρακείµενη καταντι νεόκτιστη οικία  µε αποτέλεσµα εκτός από την 
επικινδυνότητα της οδού να υφίσταται και νοµική εµπλοκή από τους ιδιοκτήτες 

δ) Στους ασφαλτοστρωµένους δρόµους από οικισµό Γουλεµι έως Αγία Παρασκευή 
καθώς και ο περιφερειακός δρόµος προς Αγία Παρασκευή από τον κεντρικό δρόµο  
προς Γουλεµι έχουν σηµειωθεί τµηµατικά καθιζήσεις του οδοστρώµατος και 
εκτεταµένες ρωγµές µε αποτέλεσµα να  εγκυµονούν κινδύνους για την οδική 
ασφάλεια των χρηστών 

ε) Ο αγροτικός δρόµος από Γουλεµι προς τη περιοχή ‘’Άγιοι Ανάργυροι’’    
διασταυρώνεται µε το ρέµα ΄΄Ξηριας΄΄ ( όρια ∆ήµου Λοκρών) και συνεχίζει προς 
ΠΑΘΕ και οικισµό ‘’Λογγό’’ Αγίου Κωνσταντίνου και στο εν λόγω σηµείο του ρέµατος 
( Χ: 403951,877 Ψ: 4286725,828) το υφιστάµενο τεχνικό διέλευσης έχει καταστραφεί 
ολοσχερώς και έχει παρασυρθεί από τα ρέοντα ύδατα και η διέλευση των οχηµάτων 
πάσης φύσεως κρίνεται άκρως επικίνδυνη  

 

Β. Περιγραφή έργων αποκατάστασης  

Για την αποκατάσταση των προαναφερόµενων ζηµιών, συνεκτιµήθηκαν τα 
δεδοµένα από  υπάρχουσες µελέτες, καθώς και  πρόσφατες αποτυπώσεις της 
Υπηρεσίας και θα πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες : 

1.  Σε οδούς (αγροτικούς και λοιπούς ) όλων των  περιοχών 
α) Εργασίες αποκατάστασης του οδικού αγροτικού και µη δικτύου, µε 
επισκευή /ανακατασκευή του υφιστάµενου κατεστραµµένου 
οδοστρώµατος, µε τεχνικά έργα επενδεδυµένης και µη τάφρου, ιρλανδικές 
διαβάσεις και  κάθετους οχετούς απορροής όµβριών υδάτων  
 
β) Αποκατάσταση των κατεστραµµένων έργων απορροής όµβριων στα 
σηµεία όπου η υδραυλική παροχή δεν επαρκεί  ώστε να επιλυθεί οριστικά 
η πλήρης  απορροή των όµβριων υδάτων στον πλησιέστερο φυσικό 
αποδέκτη (ρέµα , αύλακας κτλ) 
 
γ) Πλήρης κατασκευή νέου οδοστρώµατος σε κατεστραµµένα τµήµατα 
ανάλογα την χρήση και την κυκλοφορία των οδών στα σηµεία που 
υφίστανται οι καταγεγραµµένες ζηµιές 
 
δ) Σε πεπαλαιωµένα - ρωγµατωµενα και µερικώς κατεστραµµένα από την 
θεοµηνία τµήµατα τσιµεντόδροµων θα πραγµατοποιηθούν εργασίες νέας 



τσιµεντόστρωσης σε όλα τα τµήµατα που έχουν υποστεί µη αναστρέψιµες 
ζηµιές  
 

2. Στο οδικό δίκτυο και του  οικισµού ‘’Γουλεµι’’  

α.  Οι γεωλογικές αστοχίες (καθιζήσεις  κατάντη πρανούς και συµπτώµατα 
ερπυσµού) στο οδόστρωµα θα αντιµετωπισθούν ως ακολούθως :  

α1. Στο κατάντη πρανές  της οδού θα γίνει εκσκαφή και αποµάκρυνση των υλικών 
της αστοχίας - απαλύνση της κλίσης τους και κατά µήκος θα κατασκευαστεί 
αγκυρούµενος πασσαλότοιχος που θα εδράζεται επί µίας σειράς έγχυτων 
φρεατοπασσάλων  Φ 0,80 , καθώς και  τοποθέτηση γαιωυφάσµατος  ώστε να 
εξασφαλιστεί οριστικά η συνολική ευστάθεια του πρανούς και επιπλέον να 
προστατευθούν  τα κατάντη ιδιόκτητα οικόπεδα 

α2. Στο αναντι τµήµα   της οδού θα κατασκευαστεί πλήρες έρεισµα µε 
επενδυµένη τάφρο  για την πλήρη απορροή όµβριων 

γ3. Επανεπίχωση και κατασκευή υποβασης - βάσης οδοστρωσιας, νέος 
ασφαλτικός τάπητας κυκλοφορίαςµε πλήρη προσαρµογή µε τον υφιστάµενο  και 
οριζόντια σήµανση (διαγράµµιση) 

 

β. Στους ασφαλτοστρωµένους δρόµους από οικισµό Γουλεµιέ ως Αγία 
Παρασκευή καθώς και ο περιφερειακός δρόµος προς Αγία Παρασκευή από τον 
κεντρικό δρόµο  προς Γουλεµι, επειδή έχουν σηµειωθεί τµηµατικά καθιζήσεις του 
οδοστρώµατος και εκτεταµένες ρωγµές και εγκυµονούνκινδύνους για την 
οδικήασφάλεια των χρηστών θα πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίας :  

β1. Καθαίρεση του ρηγµατωµένου οδοστρώµατος που έχει υποστεί καθίζηση 

β2. Εκσκαφέςµέχριαπαραίτητου βάθους υγειούς  ανθεκτικούυποστρώµατος 

β3 Εξυγίανση σκάφης µε διαβαθµισµένο θραυστο υλικό λατοµείο  µέχρι τη 
στάθµη υποβασης 

β4. Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00   

β5. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m 
από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
05-03-03-00 

 β6. Εργασίες  ασφαλτικής στρώσης  κυκλοφορίας πάχους 0,5 εκ (ΠΕΤΕΠ 05-03-

11-04) 

 β7. ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή (ΠΕΤΕΠ 05-04-02-00) 

 

γ. Η ολική κατάρρευση του παλαιού τοιχίου αντιστήριξης και η εσωτερική 
υποσκαφή της οδού θα αντιµετωπισθούν ως ακολούθως : 

γ1. Καθαίρεση της κατάντη πλευράς του δρόµου που τελεί υπό καθίζηση καθώς 



και των υπολειµµάτων του παλαιού τοιχίου 

γ2. Κατασκευή νέου τοιχίου αντιστήριξης από οπλισµένο σκυρόδεµα ίδιων  
διαστάσεων µε το υφιστάµενο 

γ3. Εκσκαφές και εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστο υλικό λατοµείου στο τµήµα 
του καθαιρεθέντος οδοστρώµατος  

γ4. Επανεπίχωση και κατασκευή υποβασης και βάσης οδοστρωσιας 

γ5. Αποκατάσταση επίστρωσης δρόµου   µε νέο ασφαλτικό τάπητα κυκλοφορίας 

 

δ. Η  µερική  κατάρρευση του ερείσµατος της οδού και του συνοδού  τοιχίου 
αντιστήριξης θα αντιµετωπισθούν ως ακολούθως : 

δ1.Καθαίρεση της πλευράς του δρόµου που έχει υποστεί  καθίζηση καθώς και  
του κατεστραµµένου τοιχίου 

δ2. Κατασκευή νέου τοιχίου αντιστήριξης από οπλισµένο σκυρόδεµα ίδιων  
διαστάσεων µε το υφιστάµενο 

δ3. Εκσκαφές και εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστο υλικό λατοµείου στο τµήµα 
του καθαιρεθέντος οδοστρώµατος  

δ4. Επανεπίχωση και κατασκευή υποβασης και βάσης οδοστρωσιας 

δ5. Αποκατάσταση επίστρωσης δρόµου   µε νέο ασφαλτικό τάπητα κυκλοφορίας 

 

ε. Ο αγροτικός δρόµος από Γουλεµι προς τη περιοχή ‘’Άγιοι Ανάργυροι’’ 

διασταυρώνεται µε το ρέµα ΄΄Ξηριας΄΄ ( όρια ∆ήµου Λοκρών) και συνεχίζει προς 

ΠΑΘΕ και οικισµό ‘’Λογγό’’ Αγίου Κωνσταντίνου και στο εν λόγω σηµείο του 

ρέµατος ( Χ: 403951,877 Ψ: 4286725,828) το υφιστάµενο τεχνικό διέλευσης έχει 

καταστραφεί ολοσχερώς και έχει παρασυρθεί από τα ρέοντα ύδατα και η διέλευση 

των οχηµάτων πάσης φύσεως κρίνεται άκρως επικίνδυνη  

Στο εν λόγω σηµείο θα πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:  

ε1. Εκσκαφές για την δηµιουργία ζώνης κατασκευής τεχνικού στην υφιστάµενη 

ερυθρά της οδού αναντι και κατάντη του ρέµατος 

ε2. Κατασκευή κιβωτοειδους οχετού (γέφυρας) µε διαστασιολογηση προτύπων 

Εγνατίας Οδού µε τις υποδείξεις της Επίβλεψης 

ε3. Τσιµεντόστρωση και εξοµάλυνση κλίσεων της οδού για πλήρη προσαρµογή µε 

την ερυθρά του νέου τεχνικού   

Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των υπό αποκατάσταση οδών θα  πληρούν τις 

προδιαγραφές της  Εγκυκλίου  41/18-11-2005/∆ΜΕΟ/Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µε θέµα 

«Εξορθολογισµός και τυποποίηση των δοµικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών 



του οδικού δικτύου της χώρας»  καθώς και της Εγκυκλίου  14/23-5-

2007/∆ΜΕΟ/Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µε θέµα «Εφαρµογή τυπικής διατοµής» 

∆εδοµένου του ως άνω χαρακτήρα της εργολαβίας (άρση επικινδυνότητας από 

φυσικά αίτια - αποκαταστάσεις - επισκευές κτλ) η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το 

δικαίωµα να δίνει ειδικές εντολές  στον Ανάδοχο για: 

1. Εκτέλεση επειγουσών εργασιών πάσης φύσεως σύµφωνα µε τις 

συµβατικές τιµές µονάδας αλλά και εκτέλεσης νέων εργασιών σε όλη την 

ευρύτερη περιοχή και σε οιοδήποτε σηµείο  

2. Συχνές τροποποιήσεις του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, που θα 

αφορούν τόσο στη σειρά (προτεραιότητα) όσο και στη διάρκεια 

κατασκευής των εργασιών. 

3. Πρόσθετα µέτρα σήµανσης και κυκλοφοριακών ρυθµίσεων  για την 

ανάσχεση επαπειλουµένων κινδύνων κατά την διάρκεια κατασκευής  

 

 Σε όλη την ευρύτερη περιοχή  και σε σηµεία που θα υποδείξει ο ∆ήµος, θα 

πραγµατοποιηθούν όπου απαιτηθεί  εργασίες καθαρισµού υφιστάµενων οχετών 

πάσης φύσεως , επισκευές σχαρών – φρεατίων,  σποραδικές αποκαταστάσεις 

οδοστρωµάτων, αποµάκρυνση και αποκοµιδή φερτών υλικών πάσης φύσεως , 

καθαρισµοί πρανών και τάφρων και κάθε άλλη εργασία προς άρση  της υφιστάµενης  

επικινδυνότητας 

 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν  σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ κατ’ εφαρµογή της 

Εγκυκλίου 26 / Αρ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./356/4-10-2012 µε θέµα «∆ηµοσίευση 

Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια 

Έργα», όπως έχουν τροποποιηθεί και συµπληρωθεί ως και σήµερα. 

 

 Το παρών έργο απαλλάσσεται από περιβαλλοντικές και λοιπές αδειοδοτήσεις 

δεδοµένου ότι : 

1. όλες οι εργασίες αποκατάστασης  αφορούν υφιστάµενες οδούς  και δεν θα 

γίνουν αλλαγές στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους 

 

2.  σύµφωνα µε το Ν. 4014 /2011 (Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος ) κατ’  Άρθρο 1(Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων) 



παράγραφος 2α  ( όπως αναριθµήθηκε µε την παρ. 1 του Άρθρου 47 του Ν. 

4042/2012 και ισχύει) και αναφέρει ότι :’’Εργα και δραστηριότητες που 

εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής `Άµυνας, καθώς και έργα ή δραστηριότητες 

που απαιτούνται για την άµεση αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών 

εξαιρούνται από την εφαρµογή του παρόντος νόµου’’,  σε συνδυασµό µε το 

Ν.4607/2019 αρθ.30 κατά το οποίο προστίθεται το αρθ.12Α (Επείγοντα έργα ) 

στο Ν.2971/2001 και  αναφέρεται  ότι: «επιτρέπεται η εκτέλεση έργων σε 

χώρο αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, 

πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και 

της κοίτης πλεύσιµου ποταµού, κατά παρέκκλιση των διαδικασιών που 

ορίζονται στον παρόντα νόµο, συµπεριλαµβανοµένης και της διαδικασίας του 

άρθρου 8, για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, 

όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 

3013/2002 (Α΄ 102) και εφόσον έχει προηγηθεί η κήρυξη µιας περιοχής σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή ετοιµότητας πολιτικής προστασίας, µε 

απόφαση του εκάστοτε αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 

3013/2002»  

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, περιλαµβάνεται και η λήψη των αναγκαίων 

προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων για την αποτροπή κινδύνων 

πρόκλησης ατυχηµάτων κατά την διάρκεια κατασκευής. 

Ο  προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε  806.451,61  € και µε τον ΦΠΑ 

24 % ο οποίος είναι 193.548,39 € ανέρχεται στο ποσό των 1.000.000,00   € και η 

χρηµατοδότηση του θα γίνει από το  Π∆Ε 2020 (ΣΑΕΠ 866 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ). Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τον Ν.4412/16 και τις 

τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021 για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων  όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα καθώς και   τα σχετικά εκτελεστικά του  

διατάγµατα.  
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