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ΠΔΡΗΛΖΦΖ (ή ΤΝΟΦΖ)
Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ
επηθίλδπλσλ ζέζεσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο
ειήθζεζαλ ππφςε νη επί ηφπνπ έιεγρνη - απηνςίεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ε ζηαηηζηηθή
επεμεξγαζία ησλ αηπρεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. Ζ έξεπλα ηεο νκάδαο
θαηέιεμε ζε θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηηο
ειιείςεηο απηνχ. Γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηε κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζην
Δζληθφ, Δπαξρηαθφ θαη Κνηλνηηθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ Ννκνχ, πξνηείλνληαη θάπνηα γεληθά βξαρππξφζεζκα
θαη καθξνπξφζεζκα κέηξα νδηθήο αζθάιεηαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξνβιήκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ
θαη ηα επηθίλδπλα ζεκεία πνπ εληνπίζηεθαλ, ε νκάδα εξγαζίαο θαηέιεμε ζε πξνηάζεηο γηα
ζπγθεθξηκέλεο ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο. Αθνινχζεζε ζήκαλζε επί ράξηνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ησλ
ζεκείσλ πνπ ρξίδνπλ ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο. Σέινο, ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζήο ηνπ.

ΔΗΑΓΧΓΖ
Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ννκνχ
Σξηθάισλ, ε επηζήκαλζε ησλ επηθίλδπλσλ γηα αηπρήκαηα ζέζεσλ θαζψο θαη ησλ λέσλ αλαγθψλ πνπ
ρξίδνπλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο θπξίσο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ
ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ αιιά θαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθνξψλ.
Γηα ηελ ζχληαμε ηεο κειέηεο ειήθζεζαλ ππφςε:
1.- Οη επί ηφπνπ έιεγρνη, απηνςίεο, θαηαγξαθή

θαη

θσηνγξάθεζε

ησλ επηθίλδπλσλ γηα

αηπρήκαηα ζεκείσλ
2.- Ζ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θπθινθνξηαθφ θφξην ηεο θάζε
νδνχ.
3.- Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε Οδνχ
4.- Υαξηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ απεηθνλίδεη ην Οδηθφ Γίθηπν.
5.- Σν αξρείν αηπρεκάησλ ηεο Σξνραίαο ηνπ Ν. Σξηθάισλ

γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεκείσλ

ζπζζψξεπζεο αηπρεκάησλ
ηόρνο κε ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ
θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ επηθίλδπλσλ ζεκείσλ ηνπ είλαη λα απνηειέζεη ε εξγαζία απηή ηελ απαξρή θαη ην
ππφβαζξν κηαο δηαξθνχο θαηαγξαθήο, παξαθνινχζεζεο θαη επέκβαζεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ
ζηνπο νδηθνχο άμνλεο ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζε εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη ζηε
ιήςε κέηξσλ αλαδηνξγάλσζεο.
Έηζη, κε ηελ ζπκβνιή ηνπο ζα εμαζθαιηζηεί ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ
ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ ζην βαζκφ πνπ απφ πιεπξάο αξκνδηνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπο απηφ είλαη
εθηθηφ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
"ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ"

1.1

ΓΔΝΗΚΑ
ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ε θαηάηαμε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ θαζψο θαη

ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ ηεξάξρεζε θαη θαηαγξαθή ησλ επηθίλδπλσλ ζεκείσλ ηνπ νδηθνχ
δηθηχνπ (ηνπ Δζληθνχ, ηνπ Δπαξρηαθνχ θαη ησλ ραξαθηεξηδνκέλσλ κε απφθαζε Ννκάξρε θχξησλ ή
κνλαδηθψλ Κνηλνηηθψλ νδψλ).

1.2.

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ
Σν νδηθφ δίθηπν ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ (εζληθφ, επαξρηαθφ) θαζψο θαη θνηλνηηθφ (κφλν νη θχξηεο ή

κνλαδηθέο νδνί) απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ Οδηθνχο άμνλεο θαηά θαηεγνξία απηψλ νη νπνίνη
ζεκεηψλνληαη ζην Υάξηε_1:
ΔΘΝΗΚΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ
χκθσλα κε ηελ αξ. Πξ. Γ.Μ.Δ.Ο./ ε./ν./1308/15-12-95/ΦΔΚ 30 Β/19-1-96 Απφθαζε, ην Δζληθφ
νδηθφ δίθηπν θαηαηάζζεηαη ζε Βαζηθφ (Πξσηεχνλ), Γεπηεξεχνλ θαη Σξηηεχνλ ζηα παξαθάησ ηκήκαηά
ηνπ:
Α) Γεπηεξεύνλ Δζληθό νδηθό δίθηπν
1.- Ζ Δ.Ο. 6 ‘’Βφινο – Α.Κ. Βειεζηίλνπ – Λάξηζα – Σξίθαια

(κέζσ βφξεηαο θαη Αλαηνιηθήο

παξάθακςεο ηεο πφιεο) – Καιακπάθα- γέθπξα Μνπξγθάλη - Καηάξα – Μέηζνβν – Ησάλληλα –
Ζγνπκελίηζα’’ θαη ε ελσηηθή νδφο Δ.Ο. 6 θαη Δ.Ο. 20 πνπ δηαζρίδεη ηελ Διενχζα.
2.- Ζ Δ.Ο. 15 ΄΄Γέθπξα Μνπξγθάλη – Γξεβελά- Μπάξα – Νεάπνιε (κέζσ λέαο ράξαμεο) –
Γηζπειηφ – Καζηνξηά – Σξίγσλν – Άγηνο Γεξκαλφο’’
3.- Ζ Δ.Ο 30 ζην ηκήκα ‘’Ν. Μνλαζηήξη – νθάδεο (κέζσ παξάθακςεο) – Καξδίηζα (κέζσ
αλαηνιηθήο παξάθακςεο) -Σξίθαια – Πχιε – Διάηε – Πεξηνχιη’’.
Β) Σξηηεχνλ Δζληθφ νδηθφ δίθηπν
1.- Ζ Δ.Ο. 26 ΄΄Διαζζφλα Γεζθάηε –ζπλάληεζε κε ηελ Δ.Ο 15΄΄
2.- Ζ Δ.Ο 30 ζην ηκήκα ‘Πεξηνχιη – Βνπξγαξέιη - Άξηα’’.
Δθηφο ησλ παξαπάλσ νδψλ πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ κε Τπνπξγηθή Απφθαζε ην 1996, κεηέπεηηα
θαηαζθεπάζηεθε ε Οδηθή Παξάθακςε Μεγαινρσξίνπ ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ, ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε σο
ηκήκα ηνπ Γεπη. Δζληθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ κε αξ. 6 ‘’Βόινο – Α.Κ. Βειεζηίλνπ – Λάξηζα – Σξίθαια –
Καιακπάθα’’ ζχκθσλα κε ηελ Αξ Πξ. Γ.Μ.Δ.Ο./ ε./ν./78/17-1-2006 θαη ε ζπλδεηήξηα νδφο κεηαμχ ησλ
Δ.Ο Σξηθάισλ – Λαξίζεο θαη Σξηθάισλ – Καξδίηζεο, ε νπνία αληηκεησπίζηεθε απφ ηελ Οκάδα
Δξγαζίαο σο ηκήκα ηνπ Δζληθνχ νδηθνχ Γηθηχνπ ρσξίο φκσο λα έρεη ραξαθηεξηζηεί.
ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ
Σν επαξρηαθφ δίθηπν ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ δηαθξίλεηαη ζε Πξσηεχνλ θαη δεπηεξεχνλ ζχκθσλα κε
ηελ αξ. Πξ. Γ.Μ.Δ.Ο. /ε.ν./26-6-95/ΦΔΚ 293 Β/17-4-95 Απφθαζε θαη απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ
ηκήκαηά ηνπ:

Α) Πξσηεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν.
1.- H κε αξ. 1 Δπαξρηαθή νδόο: ‘’Σξίθαια – Κξελίηζα θαη Ληφπξαζν – Αγξειηά – ‘’Κξελίηζα –
Αξδάλη –Βάληα (Πιάηαλνο) - Διιελφθαζηξν – Ληφπξαζν’’.
2.- Ζ κε αξ. 2 Δπαξρηαθή νδόο: ‘’ Πχιε (δηαζη. Δζληθήο νδνχ Σξηθάισλ – Άξηαο) – ηνπξλαξέτθα
– Βαζχξξεπκα – Μεζνρψξα – Γηαζηαχξσζε Δζλ. Οδνχ Σξηθάισλ- Άξηαο’’
3.- Ζ κε αξ. 3 Δπαξρηαθή νδόο: ‘’Απφ δηαθιάδσζε πξνο Κιεηλφ – γέθπξα Μνπξγθάλη κέρξη ην 36

ν

ρικ. ηεο Δζληθήο νδνχ Σξηθάισλ –Ησαλλίλσλ’’
4.- Ζ κε αξ. 4 Δπαξρηαθή νδόο : ‘’ Απφ ηελ επαξρ. Οδφ 11- Καζηαληά – Κξαληά - Σξία πνηάκηα –
Γέθπξα Γαξδηθίνπ (κέρξη ζπλαληήζεσο ηεο Δζλ. Οδνχ Σξηθάισλ- Άξηαο)’’

5.- Ζ κε αξ. 5 Δπαξρηαθή νδόο: ‘’Καιακπάθα - Κνληζθφο πξνο Διαζζφλα απφ ην 16ν ρικ. ηεο
Δζλ. Οδνχ Σξηθάισλ-Ησαλλίλσλ δηα Γεξαθαξίνπ Λνγγάο.’’

6.- Ζ κε αξ. 6 Δπαξρηαθή νδόο: ‘’Καιακπάθα - Καζηξάθη – Η. Μνλή Μεηεψξσλ κε δηαθιάδσζε
πξνο Η.Μ. Αγίνπ ηεθάλνπ – δηαζη. Δζλ. Οδνχ Σξηθάισλ-Καιακπάθαο.’’

7.- Ζ κε αξ. 7 Δπαξρηαθή νδόο: ‘’Γεσξγαλάδεο (δηαζη. Δζλ. Οδνχ Σξηθάισλ-Λαξίζεο) – Οηραιία
– Κξήλε – Γηάζειιν.’’

8.- Ζ κε αξ. 8 Δπαξρηαθή νδόο: ‘’Κεξακίδη – Φαξθαδφλα – Παλαγίηζα – Γξηδάλν – Μεγ.
Διεπζεξνρψξη’’ (ην εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Ννκνχ ηκήκα ηεο νδνχ ‘’ Μπινγνχηζα – Σζηφηη
(Φαξθαδφλα) – Παιακάο.’’
Β) Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν: (χκθσλα κε ην Β.Γ. 44/6-2-1956-ΦΔΚ 47/8-2-1956)
1.- Ζ Αξ. 1 ‘’Κξελίηζα – Παιαηφππξγνο - Αγξειηά’’.
2.- Ζ Αξ. 3 ‘’Σξίθαια–Μηθξφ Κεθαιφβξπζν – αξαθίλα κέρξη ηεο Δζλ. νδνχ ΣξηθάισλΚαιακπάθαο’’.
3.- Ζ Αξ. 4 ‘’Σξίθαια – Μεγάια Καιχβηα – πξνο Λαδαξίλα κέρξη Μνπδάθη’’.
4.- Ζ Αξ. 5 ‘’Παξαπφηακνο – Βαιηηλφ – Μεγάξρε απφ Δζλ. νδφ Σξηθάισλ- Άξηαο’’.
5.- Ζ Αξ. 6 ‘’Παιαηνκνλάζηεξν πξνο Μνπδάθη’’.
6.- Ζ Αξ. 7 ‘’Πχιε – Πηαιεία – Βαιηηλφ δηα Γνχζηθνπ θαη Γνξγνγχξη’’.
7.- Ζ Αξ. 8 ‘’Πχιε – Φήθε – Παξαπφηακνο απφ επαξρ. νδφ 7 ζε επαξρ. νδφ 5’’.
ν

8.- Ζ Αξ. 10 ‘’Μνζρφθπην – Πνιπλέξη πξνο Σεηξάθσκν κέρξη Βνπιγαξέιη απφ 44 ρικ. Πξση.
επαξρ. νδνχ κε αξ. 2’’.
9.- Ζ Αξ. 11 ‘’Πεξηνχιη – ρξπζνκειηά έσο δηαθιάδσζε πξνο Κιεηλφ’’.
10.- Ζ Αξ. 12 ‘’Υξπζνκειηά Παιαηνρψξη’’.
11.- Ζ Αξ. 14 ‘’Κξαληά - Καηάθπην – Υαιίθη’’.
12.- Ζ Αξ. 15 ‘’Κνξπθή πξνο Θενδσξηαλά απφ Δζλ. νδφ Σξηθάισλ- Άξηαο’’.
13.- Ζ Αξ. 17 ‘’Θεφπεηξα – Ρίδσκα – Βάληα’’.
14.- Ζ Αξ. 19 ‘’Μεηέσξα –Βιαράβα – Καιχβηα (Καιιηζέα) απφ Πξση. επαξρ. νδφ κε αξ. 6 έσο
Πξση. επαξρ. νδφ 5’’.
ν

15.- Ζ Αξ. 20 ‘’Γέθπξα Μνπξγθάλη – Ομχλεηα – Αγλαληηά απφ 7 ρικ. νδνχ Γέθπξαο Μνπξγθάλη –
Γξεβελψλ’’.

16.- Ζ Αξ. 21 ‘’Ομχλεηα πξνο Καηαθχγη (Καιιηζέα) θαη Κξαληά Γξεβελψλ’’.
17.- Ζ Αξ. 22 ‘’Γέθπξα Παιαηφραλν – Καινκνίξα – Νέα Κνπηζνχθιηαλε (Παλαγία) απφ ππ’ αξίζκ. 4
Πξση. επαξρ. νδνχ δηα Μαηνλεξίνπ – Ακπεινρσξίνπ θαη Μαιαθαζίνπ κέρξη Δζληθήο νδνύ
Σξηθάισλ – Ησαλλίλσλ’’.
18.- Ζ Αξ. 23 ‘’ Νέα Κνπηζνχθιηαλε (Παλαγία) πξνο Κξαληά Γξεβελψλ απφ 64

νπ

ρικ κέρξη Δζληθήο

νδνχ Σξηθάισλ – Ησαλλίλσλ’’.
19.- Ζ Αξ. 24 ‘’ίλνπ Κεξαζηά (Κεξαζνχια) – Σζνχθα (Φσηεηλφ) – Γεξαθάξη απφ Δζληθήο νδνχ
Γέθπξαο Μνπξγθάλη – Γεζθάηεο θαη δηα Μαπξειίνπ κέρξη Πξση. επαξρ. νδνχ κε αξ. 5’’.
20.- Ζ Αξ. 27 ‘’Βφξηαλε (Αριαδνρψξη) – Γξηδάλν’’.
21.- Ζ Αξ. 28 ‘’Γηαθιάδσζε πξνο θεπάξη θαη Βιαράβα απφ Δζληθή νδφ Γέθπξα
Μνπξγθάλη –Γεζθάηεο’’.

ΚΟΗΝΟΣΗΚΔ ΟΓΟΗ (Οδνί πνπ ζπλδένπλ ην Δζληθό ή ην επαξρηαθό νδηθό δίθηπν κε νηθηζκνύο θαη
ραξαθηεξίζηεθαλ κε απόθαζε Ννκάξρε σο θύξηεο ή κνλαδηθέο θνηλνηηθέο νδνί)
1.- Ζ κε Αξ.Πξ. 5834/86 Απφθαζε – ‘’Αλαγλψξηζε θνηλνηηθήο νδνχ ηελ νδφ πνπ ζπλδέεη ηνλ
νηθηζκφ Βιάραο ηεο θνηλφηεηαο Διάηεο κε ηελ Δζληθή νδφ Σξηθάισλ – Άξηαο’’.
2.- Ζ κε Αξ.Πξ. 4088/90 Απφθαζε – ‘’Αλαγλψξηζε θνηλνηηθήο νδνχ Μεγάξρεο – Καινλεξίνπ’’.
3.- Ζ κε Αξ.Πξ. 4731/90 Απφθαζε – ‘’Αλαγλψξηζε σο θνηλνηηθή νδφ, ηελ νδφ πνπ ζπλδέεη ηελ
θνηλφηεηα Μεγ. Κεθαιφβξπζνπ κε ηελ Δζληθή νδφ Σξηθάισλ – Καιακπάθαο’’.
4.- Ζ κε Αξ.Πξ. 5816/91 Απφθαζε – ‘’Αλαγλψξηζε σο θνηλνηηθή νδφ, ηελ νδφ πνπ ζπλδέεη ηνπο
νηθηζκνχο Λεπηνθαξπά – σηήξα, Ράμα- Ρίδσκα’’.
5.- Ζ κε Αξ.Πξ. 2289/92 Απφθαζε – ‘’ Αλαγλψξηζε σο θνηλνηηθή νδφ, ηελ νδφ πνπ ζπλδέεη ηνπο
νηθηζκνχο Γηπφηακν θαη Ρφγγηα κε ηελ αξ. 3 Δπαξρηαθή νδφ Σξηθάισλ –Κεθαιφβξπζν –
αξαθίλα - Δζληθή νδφ Σξηθάισλ – Καιακπάθαο’’.
6.- Ζ κε Αξ.Πξ.

5015/93 Απφθαζε – ‘’ Αλαγλψξηζε σο θνηλνηηθή νδφ, ηελ νδφ Γφκθνη-

Παιαηνκνλάζηεξν’’.
Σν Δζληθφ νδηθφ δίθηπν ζπληεξείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Διέγρνπ θαη πληεξήζεσο Έξγσλ (ΓΔΔ),
Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία πληήξεζεο ηνπ Οδηθνχ δηθηχνπ κε έδξα ηε Λάξηζα ελψ ε ζπληήξεζε ηνπ
επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ γίλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Ν.Α. Σξηθάισλ.
Σέινο ε Οκάδα Δξγαζίαο δελ αζρνιήζεθε θαζφινπ κε ην αγξνηηθφ θαη ην δαζηθφ νδηθφ δίθηπν,
ην νπνίν παξαιακβάλεη ρακειφηεξν θπθινθνξηαθφ θφξην θαη βξίζθεηαη ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε.
Καηαγξάθεθαλ φκσο νξηζκέλα ζεκεία ζχλδεζεο ηνπ αγξνηηθνχ δηθηχνπ κε ην Δζληθφ θαη Δπαξρηαθφ
δίθηπν ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο θαζφζνλ εκπιέθνληαη,
δηαζηαπξψλνληαη ή εθθηλνχλ θαη θαηαιήγνπλ ζε απηφ, ρσξίο θακία πξνδηαγξαθή ζχλδεζεο.

1.3.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ ηεξάξρεζε θαη θαηαγξαθή ησλ επηθίλδπλσλ ζεκείσλ ηνπ νδηθνχ
δηθηχνπ ηνπ Ν. Σξηθάισλ ήηαλ ε παξαθάησ:

Απηνςία απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ, ειιείςεσλ θαη
πξνβιεκάησλ ηεο νδνχ ζε κνξθή πίλαθα γηα θάζε θαηεγνξία νδηθνχ δηθηχνπ θαη θάζε νδφ
μερσξηζηά. (Παξάξηεκα Η, ΗΗ, ΗΗΗ)
Δληνπηζκφο ησλ επηθίλδπλσλ ζεκείσλ ηεο θάζε νδνχ θαη θσηνγξάθεζε απηψλ.
Καηαγξαθή ησλ αηπρεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο (απφ ην 2001 έσο ην 2005) απφ ηα
δειηία ζπκβάλησλ ηεο Αζηπλνκηθήο Γλζεο Σξηθάισλ/ Σκήκα Σξνραίαο (Σα ζηνηρεία
παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα ΗV).
ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ αηπρεκάησλ, θαη αμηνιφγεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ννκνχ
Σξηθάισλ.
Βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηηο ειιείςεηο
ηνπ, νη νπνίεο απνηεινχλ ζνβαξφ θίλδπλν αηπρεκάησλ.
Βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα κέηξα νδηθήο αζθάιεηαο –πκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ
παξάγνληα ζηελ πξφθιεζε ησλ αηπρεκάησλ.
Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηε κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ
ήκαλζε επί ράξηνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ησλ ζεκείσλ πνπ ρξίδνπλ ζεκαληηθέο
παξεκβάζεηο. (Υάξηεο_2,3)

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ
ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο

"ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΖΜΔΗΑ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ
ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ "

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
ΜΠΑΚΟ ΖΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΖ ΚΑΝΔΛΛΗΑ
ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ
ΡΗΕΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ
ΗΜΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

Ο

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
"ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΖΜΔΗΑ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ
ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ"
ΓΔΝΗΚΑ

2.1

Σα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο κεηά απφ απηνςίεο ζην εμεηαδφκελν εζληθφ, επαξρηαθφ θαη
Κνηλνηηθφ δίθηπν, πξνέβεζαλ ζηελ πεξηγξαθή ησλ κεγεζψλ θαη ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ νδηθνχ
δηθηχν ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζε κνξθή πίλαθα αλά νκάδα
νκνεηδψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη γηα θάζε νδφ μερσξηζηά. Σέινο, έθξηλαλ ζθφπηκε ηε θσηνγξάθεζε ησλ
επηθίλδπλσλ ζεκείσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ λνκνχ, ηα νπνία ρξίδνπλ άκεζεο παξέκβαζεο απφ
πιεπξάο ππεξεζηψλ, γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ησλ κεηαθνξψλ.

ΣΑ ΜΔΓΔΘΖ ΚΑΗ Ζ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ

2.2.

Σν πιάηνο νδνζηξψκαηνο ηνπ εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 8-10κ ελψ ηνπ
θαηαζηξψκαηνο κεηαμχ ησλ 10-12κ. Όζνλ αθνξά ζην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν, απηφ ζην κεγαιχηεξν
κέξνο ηνπ αθνινπζεί ηελ ηππηθή δηαηνκή Ε (6/7,50), κε εμαίξεζε νξηζκέλα απνκαθξπζκέλα νξεηλά
ηκήκαηα θαζψο θαη ηκήκαηα ηα νπνία δηέξρνληαη απφ νηθηζκνχο θαη παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξν πιάηνο
νδνχ ζε ζρέζε κε απηφ ηεο ηππηθήο δηαηνκήο.
Δμεηάδνληαο ην εζληθφ, επαξρηαθφ θαη θνηλνηηθφ (κνλαδηθφ ή θχξην) νδηθφ δίθηπν ζην Ννκφ
Σξηθάισλ, παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ είλαη αζθαιηνζηξσκέλν θαη φηη ε θαηάζηαζή ηνπ
θπκαίλεηαη κεηαμχ θαιήο θαη πνιχ θαιήο. Δηδηθφηεξα ην νδηθφ δίθηπν πνπ δηαηξέρεη ην πεδηλφ ηκήκα ηνπ
λνκνχ, δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζε αληίζεζε κε απηφ πνπ δηέξρεηαη απφ ηνλ νξεηλφ φγθν
ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ φπνπ ζεκεηψλνληαη δπζρεξή γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ράξαμεο ιφγσ
κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, πξνβιήκαηα επζηάζεηαο εδάθνπο (θαηαπηψζεηο, θαηνιηζζήζεηο, θαζηδήζεηο),
θζνξψλ ηνπ νδνζηξψκαηνο (ιαθθνχβεο, ξσγκέο αζθαιηνηάπεηα), ζήκαλζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ.
Απφ ηνλ επί ηφπνπ έιεγρν πνπ δηεμήρζε γηα θάζε νδφ θαη αλά δηαθξηηά ηκήκαηα νκνεηδψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, θαηεγξάθεζαλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Πίλαθεο ησλ Παξαξηεκάησλ Η, ΗΗ, ΗΗΗ ηα
αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:


Πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνχ (Πεδνδξφκηα εξείζκαηα, αλάπνδεο θιίζεηο ζε νξηδνλη/θέο θακπχιεο, θφκβνη, ζηελφηεηα ρψξνπ γεξπξψλ θιπ)



Πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ αζηάζεηα ηνπ εδάθνπο θαη ζε θαθνηερλίεο (Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο, πηψζεηο βξάρσλ, ξσγκέο, ιαθθνχβεο)



Πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ έιιεηςε ζήκαλζεο (ηεζαία αζθαιείαο, θηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ, πηλαθίδεο (Πιεξνθ/θέο, Ρπζκηζηηθέο, Δπηθηλδπλφηεηαο ζέζεσλ), νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο, δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο)



Πξνβιήκαηα ειεθηξνθσηηζκνχ θαη έιιεηςεο θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ.

πλνπηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα πνπ εληνπίζζεθαλ είλαη:


Αλεπάξθεηα

ζρεδηαζκνχ/πξνζαξκνγήο

γεσκεηξηθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο νδνχ


Έληνλε εηεξνγέλεηα γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηκήκα ζε ηκήκα



Αλεπάξθεηα/αζάθεηα ζρεδηαζκνχ ηζφπεδσλ δηαζηαπξψζεσλ

θακππιψλ

ζηηο



Έιιεηςε εξεηζκάησλ



Αλεπάξθεηα ζηεζαίσλ αζθαιείαο



Αλεπάξθεηα ζήκαλζεο (Πιεξνθνξηαθέο, ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο θαη Πηλαθίδεο έλδεημεο
επηθίλδπλσλ ζέζεσλ)



Οξηνδείθηεο, ρηνλνδείθηεο



Αληηθαηάζηαζε θηγθιηδσκάησλ γεθπξψλ



Σνπηθά πξνβιήκαηα νξαηφηεηαο

Γηα θάζε νδφ θαηαγξάθεθαλ ην ζπλνιηθφ κήθνο ηεο, ην κήθνο ηεο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχ, ηνπ
θζαξκέλνπ νδνζηξψκαηνο θαη ην κήθνο ηνπ ρσκαηφδξνκνπ. Σα ζπλνιηθά κήθε αλά θαηεγνξία νδηθνχ
δηθηχνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.

Πίλαθαο 1: Μήθνο νδηθνχ δηθηχνπ ζην Ννκφ Σξηθάισλ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ

ΤΝΟΛΗΚΟ

ΤΝΟΛΗΚΟ

ΤΝΟΛΗΚΟ

ΤΝΟΛΗΚΟ

ΜΖΚΟ ΟΓΟΤ

ΜΖΚΟ

ΜΖΚΟ

ΜΖΚΟ

(ρικ.)

ΑΦΑΛΣ/ΝΖ

ΦΘΑΡΜΔΝΟΤ

ΥΧΜΑΣΟΓΡΟΜΟ

ΟΓΟΤ (ρικ.)

ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ

Τ



(ρικ.)

(ρικ.)
1.Κχξην νδηθφ δίθηπν

(α+β)

815,15

745,10

48,55

70,05

268,75

256,75

7,55

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189,10

189,10

3,00

0,00

79,65

67,65

4,55

12,00

546,40

488,35

41,00

58,05

1. Πξσηεχνλ

223,85

220,35

20,35

3,50

2. Γεπηεξεχνλ

322,55

268,00

20,65

54,55

24,10

23,00

0,10

1,10

α. Δζληθφ νδηθφ δίθηπν (α.1+α.2+α.3)
1. Πξσηεχνλ
2. Γεπηεξεχνλ
3. Σξηηεχνλ
β. Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν (β.1+β.2)

2. Κνηλνηηθφ νδηθφ δίθηπν (θχξηεο ή
κνλαδηθέο θνηλνηηθέο νδνί)

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα ην νδηθφ δίθηπν πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ
Ννκνχ Σξηθάισλ.
ην λνκφ Σξηθάισλ δηέξρεηαη ε Δ. Ο. 6 ‘’Βφινο – Α.Κ. Βειεζηίλνπ – Λάξηζα – Σξίθαια (κέζσ βφξεηαο
θαη Αλαηνιηθήο παξάθακςεο ηεο πφιεο) – Καιακπάθα- γέθπξα Μνπξγθάλη - Καηάξα – Μέηζνβν –
Ησάλληλα – Ζγνπκελίηζα’’ κήθνπο 114,50 ρικ , ε Δ.Ο. 30 ζην ηκήκα ‘’Ν. Μνλαζηήξη – νθάδεο (κέζσ
παξάθακςεο) – Καξδίηζα (κέζσ αλαηνιηθήο παξάθακςεο) -Σξίθαια – Πχιε – Διάηε – Πεξηνχιη –
Βνπξγαξέιη - Άξηα’’ κήθνπο 108,65 ρικ, ε Δ. Ο. 15 ‘’Γέθπξα Μνπξγθάλη – Γξεβελά- Μπάξα –
Νεάπνιε (κέζσ λέαο ράξαμεο) – Γηζπειηό – Καζηνξηά – Σξίγσλν – Άγηνο Γεξκαλόο’’, κήθνπο
19,40 ρικ., ε Δ. Ο. 26 ‘’Διαζζόλα Γεζθάηε –ζπλάληεζε κε ηελ Δ.Ο 15’’ κήθνπο 23,50 ρικ.
Ο Ννκφο Σξηθάισλ δηαηξέρεηαη απφ ζπλνιηθφ κήθνο θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (Δζληθνχ θαη
επαξρηαθνχ) 815,15 ρηιηνκέηξσλ. Απφ απηά ην κεγαιχηεξν κέξνο, δειαδή ηα 546,40 ρικ. (67,03%)
είλαη ην Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη ηα ππφινηπα 268,75 ρικ. (32,97%),.απνηεινχλ ην εζληθφ νδηθφ
δίθηπν.

Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ αζθαιηνζηξσκέλνπ θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ννκνχ αλέξρεηαη ζε
745,10 ρικ θαη έλα κέξνο απφ απηφ 48,55 ρικ. ρξεηάδεηαη άκεζε επηζθεπή ιφγσ ησλ δεκηψλ πνπ
παξνπζηάδεη. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα 7,55 ρικ. εζληθήο νδνχ θαη 41,00 ρικ. επαξρηαθήο νδνχ.
εκεηψλεηαη αθφκε, φηη ππάξρεη έλα ηκήκα κήθνπο 70,05 ρικ. Υσκαηόδξνκνπ ηνπ θχξηνπ
νδηθνχ

δηθηχνπ

πνπ

παξνπζηάδεη

πξνβιήκαηα

βαηφηεηαο

θαη.

ρξεηάδεηαη

δηαπιάηπλζε

θαη

αζθαιηφζηξσζε.
Αλαθέξεηαη ηέινο, φηη επηπιένλ ηνπ θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ππάξρνπλ ζπλνιηθά 24,10 ρικ.
θνηλνηηθήο νδνχ ραξαθηεξηδφκελε σο θχξηα ή κνλαδηθή θνηλνηηθή νδφο απφ ηα νπνία 1,10 ρικ ρξεηάδεηαη
θαηαζθεπή θαη αζθαιηφζηξσζε Πξφθεηηαη γηα ηελ Κνηλνηηθή νδφ πνπ ζπλδέεη ηνλ νηθηζκφ Βιάραο ηεο
θνηλφηεηαο Διάηεο κε ηελ Δζληθή νδφ Σξηθάισλ – Άξηαο’’.
Όζνλ αθνξά ηε ζχλδεζε ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ κε ηνπο λνκνχο Άξηαο, Γξεβελψλ, Ησαλλίλσλ ¨
Καξδίηζαο θαη Λαξίζεο απηή γίλεηαη κέζσ αζθαιηνζηξσκέλνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ε θαηάζηαζε ηνπ νπνίνπ
θξίλεηαη θαιή, κε εμαίξεζε ην ηκήκα ηεο Δ. Ο Σξηθάισλ - Άξηαο κεηά ηελ Γέθπξα Αιεμίνπ κέρξη πξηλ ηνλ
νηθηζκφ Αξκαηνιηθνχ κήθνπο 12,00 ρικ. πεξίπνπ, ην νπνίν είλαη ρσκαηφδξνκνο θαη ρξίδεη κεγάιεο
θιίκαθαο δηαπιάηπλζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ράξαμεο (Πίλαθαο 2).

Πίλαθαο 2: χλδεζε ηεο έδξαο ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ κε ηηο έδξεο ησλ φκνξσλ Ννκψλ
ΠΟΛΖ

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΠΟΣΑΖ (ρικ.)

Άξηα

220

Γξεβελλά

92

Ησάλληλα

151

Καξδίηζα

26

Λάξηζα

61

Γεληθά ην νδηθφ δίθηπν ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ θξίλεηαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη
παξεκβάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο. Γηα ηε βειηίσζε, σζηφζν, ηεο βαηφηεηαο θπξίσο νξηζκέλσλ νδηθψλ
ηκεκάησλ ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη δηαπιάηπλζεο
ησλ νδνζηξσκάησλ ζε αξθεηά ζεκεία, θαζψο θαη ηνπνζέηεζεο νξηδφληηαο θαη θάζεηεο ζήκαλζεο.
Σέινο, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ηνίρνη αληηζηήξημεο θαη λέεο γέθπξεο ή επεθηάζεηο παιαηψλ, φπνπ
απηφ απαηηείηαη.

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ
ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

2.3 ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
ΜΠΑΚΟ ΖΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΖ ΚΑΝΔΛΛΗΑ
ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ
ΡΗΕΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ
ΗΜΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ
ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

2.3.1 ΔΘΝΗΚΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
ΜΠΑΚΟ ΖΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΖ ΚΑΝΔΛΛΗΑ
ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ
ΡΗΕΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ
ΗΜΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

Οδηθόο άμνλαο Σξηθάισλ – Λαξίζεο - Σκήκα ηεο Δ.Ο. 6 ΄΄Βόινο – Α.Κ. Βειεζηίλνπ – Λάξηζα –
Σξίθαια (κέζσ βόξεηαο θαη Αλαηνιηθήο παξάθακςεο ηεο πόιεο) – Καιακπάθα- γέθπξα
Μνπξγθάλη - Καηάξα – Μέηζνβν – Ησάλληλα – Ζγνπκελίηζα’’ θαη ε ελσηηθή νδόο Δ.Ο. 6 θαη Δ.Ο.
20 πνπ δηαζρίδεη ηελ Διενύζα ’’.
Υ.Θ.
11+550
Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Φαλεξσκέλε
Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
δηαζηαχξσζεο (έιιεηςε
ισξίδαο αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο ζηελ
Δ.Ο.)
Έιιεηςε
θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ

Φ_1

Υ.Θ.
15+400
Γηαζηαύξσζε
κε
νδό
πξνο Πεηξόπνξν
Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
δηαζηαχξσζεο (έιιεηςε
ισξίδαο αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο ζηελ
Δ.Ο.)
Καθή ζπκβνιή ηεο
νδνχ πξνο Πεηξφπνξν
κε ηελ Δ.Ο. ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο ράξαμεο
ηεο δεκνηηθήο νδνχ
Έιιεηςε
θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ

Φ_2

Υ.Θ.
18+800 Γηαζηαύξσζε κε νδό
πξνο Πεηξσηό
Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία δηαζηαχξσζεο
(έιιεηςε ισξίδαο αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο ζηελ Δ.Ο.)
Έιιεηςε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ

Φ_3

Υ.Θ.
20+300 Γηαζηαύξσζε κε νδό
πξνο Οηραιία, Κξήλε, Αριαδνρώξη &
Γάζειιν
Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία δηαζηαχξσζεο
(έιιεηςε ισξίδαο αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο ζηελ Δ.Ο.)

Φ_4

Υ.Θ.
22+200
Γηαζηαύξσζε κε νδό
πξνο Κινθνηό
Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία δηαζηαχξσζεο
(έιιεηςε ισξίδαο αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο ζηελ Δ.Ο.)
Έιιεηςε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ

Φ_5

Υ.Θ.
24+150 2ε δηαζηαύξσζε κε νδό
πξνο Κξήλε, Αριαδνρώξη & Γάζειιν.
Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία δηαζηαχξσζεο
(έιιεηςε ισξίδαο αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο ζηελ Δ.Ο.)
Καθή ζπκβνιή ηεο νδνχ πξνο Κξήλε κε
ηελ Δ.Ο. ιφγσ ινμφηεηαο ηεο ράξαμεο ηεο
δεκνηηθήο νδνχ
Έιιεηςε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ

Φ_6

Υ.Θ.
42+100 Γηαζηαύξσζε κε νδό
πξνο Εάξθν
Έιιεηςε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ζε
δηακνξθσκέλν θφκβν ζηελ Δ.Ο.

Φ_7

Υ.Θ.
42+800
Γέθπξα
Πελεηνύ
πνηακνύ (όξηα λνκώλ Σξηθάισλ &
Λαξίζεο)
Μηθξφ πιάηνο ηεο Δ.Ο.
ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο ζηνλ Πελεηφ
πνηακφ

Φ_8

Πεξηθεξεηαθή Δζληθή Οδφο Λαξίζεο – Καιακπάθαο - Σκήκα ηεο Δ.Ο. 6 ΄΄Βφινο – Α.Κ. Βειεζηίλνπ –
Λάξηζα – Σξίθαια (κέζσ βφξεηαο θαη Αλαηνιηθήο παξάθακςεο ηεο πφιεο) – Καιακπάθα- γέθπξα
Μνπξγθάλη - Καηάξα – Μέηζνβν – Ησάλληλα – Ζγνπκελίηζα’’ θαη ε ελσηηθή νδφο Δ.Ο. 6 θαη Δ.Ο. 20 πνπ
δηαζρίδεη ηελ Διενχζα.
Υ.Θ.
1+400 Γηαζηαχξσζε αξηζηεξά κε
Γεκνηηθή νδφ θαη δεμηά κε αγξνηηθή νδφ
(Φ_1, Φ_2)
Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία
δηαζηαύξσζεο (έιιεηςε ισξίδαο
αλακνλήο, επηβξάδπλζεο ζηελ Δ.Ο.)
Καθή ζπκβνιή ηεο δεκνηηθήο νδνύ
πξνο ζπλνηθία Οκόλνηα κε ηελ Δ.Ο.
ρσξίο νξαηόηεηα ιόγσ ππεξύςσζεο
ηεο Δ.Ο. θαη ύπαξμεο εκπνδίσλ
(ζηύινη, θσηεηλέο πηλαθίδεο)
Έιιεηςε Πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο
(αξηζηεξά πξνο ζπλνηθία Οκόλνηα)
Φ_1

Υ.Θ.
1+400 Γηαζηαχξσζε αξηζηεξά
κε Γεκνηηθή νδφ θαη δεμηά κε αγξνηηθή νδφ
Καθή ζπκβνιή ηεο αγξνηηθήο νδνύ
πνπ νδεγεί ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή
κε ηελ Δ.Ο. ρσξίο νξαηόηεηα, ιόγσ
ππεξύςσζεο ηεο Δ.Ο. θαη ιόγσ
ινμόηεηαο ηεο ράξαμεο ηεο
αγξνηηθήο νδνύ.
Έιιεηςε Πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο
(δεμηά πξνο Φπιαθέο Σξηθάισλ)
Φ_2

Υ.Θ.
2+700 Γηαζηαχξσζε κε νδφ
πξνο Αλάιεςε
Καθή ζπκβνιή ηεο νδνύ πξνο
Αλάιεςε κε ηελ Δ.Ο. ιόγσ κεγάιεο
θαηά κήθνο θιίζεο θαη ινμόηεηαο
ηεο ράξαμεο ηεο αγξνηηθήο νδνύ
Έιιεηςε Πιεξνθνξηαθήο
ζήκαλζεο (Πξνο νηθηζκό Σξίθθεο,
Δθθι. Αλάιεςεο)

Φ_3

Οδηθόο άμνλαο Σξηθάισλ – Καξδίηζεο- Σκήκα ηεο Δ.Ο. 30 ‘’Ν. Μνλαζηήξη – νθάδεο (κέζσ
παξάθακςεο) – Καξδίηζα (κέζσ αλαηνιηθήο παξάθακςεο) -Σξίθαια – Πύιε – Διάηε –
Πεξηνύιη’’.
Υ.Θ.
4+600 1ε Γηαζηαύξσζε δεμηά πξνο Αγ.
Κπξηαθή & Μ. Καιύβηα
Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία θφκβνπ
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο ζηε δηαζηαχξσζε
Καθή ζήκαλζε Πιεξνθνξηαθψλ Πηλαθίδσλ
Έιιεηςε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ

Φ_1
Υ.Θ.
5+300 2ε Γηαζηαύξσζε δεμηά πξνο Αγ.
Κπξηαθή, Μ. Καιύβηα & αξηζηεξά πξνο Λόγγν
Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία θφκβνπ
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο ζηε δηαζηαχξσζε
Καθή ζήκαλζε Πιεξνθνξηαθψλ Πηλαθίδσλ
Έιιεηςε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ

Φ_2
Υ.Θ.
7+800 3ε Γηαζηαύξσζε δεμηά πξνο Αγ.
Κπξηαθή & αξηζηεξά πξνο Γιίλνο
Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία θφκβνπ
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο ζηε δηαζηαχξσζε
Καθή ζήκαλζε Πιεξνθνξηαθψλ Πηλαθίδσλ
Έιιεηςε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ

Φ_3
Υ.Θ.
7+800 Γέθπξα Πελεηνύ πνηακνύ (όξηα λνκώλ
Σξηθάισλ & Καξδίηζεο
ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο (πιάηνο νδνζηξψκαηνο 6,5 κ)
Καθφ νδφζηξσκα θαη θαθή πιεπξηθή δηακφξθσζε
πεδνδξνκίσλ ζηε γέθπξα
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο ζηε γέθπξα
Διιηπήο ζήκαλζε – επηθίλδπλσλ ζέζεσλ, νιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο
Φ_4

Οδηθόο άμνλαο Σξηθάισλ - Άξηαο – Σκήκα ηεο Δ.Ο. 30 ‘’Ν. Μνλαζηήξη – νθάδεο (κέζσ
παξάθακςεο) – Καξδίηζα (κέζσ αλαηνιηθήο παξάθακςεο) -Σξίθαια – Πύιε – Διάηε – Πεξηνύιη’’
Υ.Θ.

7+100
Κόκβνο <<Υαξά>>
Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία θφκβνπ (έιιεηςε
ισξίδαο αλακνλήο, επηβξάδπλζεο ζηελ Δ.Ο.,
έιιεηςεο αλαγθαίνπ πιάηνπο ησλ θακππιψλ
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο ζηε
δηαζηαχξσζε
Έιιεηςε ειεθηξνθσηηζκνχ
Έιιεηςε θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο
Φ_1

Υ.Θ.

20+900 Κόκβνο πξνο ηνπξλαξέτθα
Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία θφκβνπ (έιιεηςε
ισξίδαο αλακνλήο, επηβξάδπλζεο ζηελ Δ.Ο.,
Μεγάιε θαηά κήθνο θιίζε ηεο Δπαξ. Οδνχ)
Καθή ζπκβνιή ηνπ Πξ. Δπαξρ. νδηθνχ δίθηπν
κε αξ.2 κε ηελ Δ.Ο. ιφγσ ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
Δπηθίλδπλε ζηξνθή, έιιεηςε νξαηφηεηαο ζηε
δηαζηαχξσζε
Έιιεηςε ειεθηξνθσηηζκνχ
Έιιεηςε θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο
Φ_2

Υ.Θ.

28+300
Δπηθίλδπλε ζηξνθή
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
Δπηθίλδπλε ζηξνθή

Φ_3
Υ.Θ.

33+700-34+400 Καζίδεζε
Πξνβιήκαηα ζην νδφζηξσκα ζε κήθνο 700κ Καζίδεζε νδνζηξψκαηνο
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
θαζίδεζε νδνχ

Φ_4

Υ.Θ.

36+150
Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Βιάρα
Καθή ζπκβνιή ηνπ Κνηλ. νδηθνχ δηθηχνπ κε ηελ
Δ.Ο. ιφγσ ινμφηεηαο ηεο ράξαμεο ηεο νδνχ
πξνο Βιάρα
Έιιεηςε πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο: (Πξνο
Βιάρα)
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
επηθίλδπλνο ειηγκφο ζηελ Δ.Ο., νιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο)

Φ_5

Υ.Θ.

38+000 Καζίδεζε
Αλεπαξθέο πιάηνο νδνχ ζηελ θακπχιε
Μηθξή αθηίλα θακππιφηεηαο

Φ_6
Υ.Θ.
42+300 Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Υξπζνκειηά (Φ_7, Φ_8)
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε ζηε δηαζηαχξσζε
(ρσξίο εξείζκαηα)
Έιιεηςε πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο (πξνο
Υξπζνκειηά, Αεδφλα, Παιαηνρψξη

Φ_7

Φ_8

Υ.Θ.

45+700 Δπηθίλδπλε ζηξνθή
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
επηθίλδπλε ζηξνθή

Φ_9

Υ.Θ.

51+400
Πηψζε βξάρσλ
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ πηψζε βξάρσλ

Φ_10

Υ.Θ.

56+100 – 55+600
Πξνβιήκαηα ζην νδφζηξσκα ζε κήθνο 1500κ

Φ_11

Υ.Θ.
56+800 Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Πύξξα
Καθή ζπκβνιή ηεο νδνχ πξνο Πχξξα κε ηελ
Δ.Ο. ιφγσ ινμφηεηαο ηεο ράξαμεο
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ δηαζηαχξσζε πξνο Πχξξα
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο ζηε
δηαζηαχξσζε

Φ_12

Υ.Θ.

58+000-58+600
Πηψζε βξάρσλ
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ επηθίλδπλε ζηξνθή, πηψζε βξάρσλ

Φ_13

Υ.Θ.

60+000
Πηψζε βξάρσλ
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ πηψζε βξάρσλ

Φ_14

Υ.Θ.
64+200 Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Άγην
Νηθόιαν
Καθή πκβνιή ηεο νδνχ πξνο Αγ. Νηθφιαν κε
ηελ Δ.Ο. ρσξίο νξαηφηεηα ιφγσ ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο θαη κεγάιεο θαηά κήθνο θιίζεο ηεο
νδνχ πξνο Αγ. Νηθφιαν (θαηεθνξηθή νδφο)
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_15

Υ.Θ.

73+600 Δπηθίλδπλε ζηξνθή
Αλάπνδε θιίζε ζηελ θακπχιεο ηεο νδνχ
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ επηθίλδπλε ζηξνθή

Φ_16

Υ.Θ.
74+500 Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Αζπξνπόηακν
Καθή πκβνιή ηεο νδνχ πξνο Γαξδίθη κε ηελ
Δ.Ο. Σξηθάισλ -Άξηαο θαη ηελ Πξ. Δπαξ. Οδφ
κε αξ. 4 ρσξίο νξαηφηεηα ιφγσ ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο ηεο νδνχ πξνο Γαξδίθη
Καθή Πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε (κηθξή
πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα πξνο Γαξδίθη)
Έιιεηςε ζηεζαίσλ αζθαιείαο
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_17

Υ.Θ.

75+100 Γέθπξα Αιεμίνπ
Πξνβιήκαηα ζην νδφζηξσκα ζε κήθνο 200κ
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_18

Υ.Θ.
75+200
Δίζνδνο
νηθηζκνύ
Αξκαηνιηθνύ
ηελή νδφο (Υσκαηφδξνκνο κήθνπο 12,00
ρικ.)

Φ_19

Υ.Θ.
92+650 Γέθπξα Μεζνρώξαο Γηαζηαύξσζε κε Πξ. Δπαξρ. Οδό κε αξ. 2
''ηνπξλαξετθα – Βαζύξξεπκα – Μεζνρώξα''
ηελή νδφο (Υσκαηφδξνκνο)

Φ_20

Υ.Θ.
94+950 Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Αεηό
Έιιεηςε πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο (πξνο
Αεηφ)
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_21

Υ.Θ.
96+050 Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Παρηνύξη
ηελή νδφο (Υσκαηφδξνκνο)
Καθή πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε (κηθξή πηλαθίδα
πξνο Παρηνχξη)
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_22

Υ.Θ.

96+350 ήξαγγα
ηελή νδφο (Υσκαηφδξνκνο)
Αλεπαξθήο ειεθηξνθσηηζκφο ζήξαγγαο

Φ_23

Υ.Θ.
97+850 Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Λαθίλα
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο ζε λέν
νδφζηξσκα

Φ_24

Υ.Θ.
100+750 Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Κνξπθή
Οδφο ππφ θαηαζθεπή

Φ_25

Υ.Θ.
98+750 Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Νεξατδα
Οδφο ππφ θαηαζθεπή

Φ_26

Υ.Θ.

102+650 Όξηα λνκώλ Σξηθάισλ & Άξηαο

Φ_27

Δ.Ο. 15 - Σξηθάισλ - Γξεβελώλ - ΄΄Γέθπξα Μνπξγθάλη – Γξεβελά- Μπάξα – Νεάπνιε (κέζσ λέαο
ράξαμεο) – Γηζπειηό – Καζηνξηά – Σξίγσλν – Άγηνο Γεξκαλόο’
Υ.Θ.

16+900 Γεθπξάθη
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε
Αληηθαηάζηαζε ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζην
γεθπξάθη
ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ
ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

2.3.2 ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
ΜΠΑΚΟ ΖΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΖ ΚΑΝΔΛΛΗΑ
ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ
ΡΗΕΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ
ΗΜΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

Πξσηεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 1 - Δπαξρηαθή νδόο : ‘’Σξίθαια – Κξελίηζα θαη
Ληόπξαζν – Αγξειηά – ‘’Κξελίηζα – Αξδάλη –Βάληα (Πιάηαλνο) - Διιελόθαζηξν – Ληόπξαζν’’.
Υ.Θ.
0+000 Γηαζηαύξσζε κε Πεξηθεξεηαθή
νδό Σξηθάισλ-Καιακπάθαο
Κφκβνο ππφ θαηαζθεπή

Φ_1

Υ.Θ.
3+000 Γηαζηαύξσζε κε Γεπη. Δπαξρ.
νδό κε αξ. 1
Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία θφκβνπ (έιιεηςε
ισξίδαο αλακνλήο, επηβξάδπλζεο)
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο ζηε
δηαζηαχξσζε
Έιιεηςε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ
Έιιεηςε ειεθηξνθσηηζκνχ

Φ_2

Υ.Θ.
9+800 Γηαζηαύξσζε
κε
νδό
Υατδεκέλεο - Παιαηάλνπ θαη κε αγξνηηθή νδό
πξνο Γήπεδν Αξδαλίνπ
Έιιεηςε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ (Πξνο
Υατδεκέλε, Πιάηαλν & γήπεδν Αξδαλίνπ)

Φ_3
Υ.Θ.

12+800 Δίζνδνο νηθηζκνύ Πιαηάλνπ
ηελή νδφο ζηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνχ Πιαηάλνπ
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο

Φ_4

Υ.Θ.

13+100 Γηαζηαύξσζε ζηνλ νηθηζκό Πιαηάλνπ
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο εληφο ηνπ
νηθηζκνχ Πιαηάλνπ
Έιιεηςε ξπζκηζηηθψλ πηλαθίδσλ

Φ_5

Πξσηεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 2 - Δπαξρηαθή νδόο : ‘’Πύιε (δηαζη. Δζληθήο νδνύ
Σξηθάισλ – Άξηαο) – ηνπξλαξετθα – Βαζύξακκα – Μεζνρώξα – Γηαζηαύξσζε Δζλ. Οδνύ
Σξηθάισλ- Άξηαο’’
Υ.Θ. 0+000 Γηαζηαύξσζε κε Δ.Ο.
Σξηθάισλ-Άξηαο
Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία θφκβνπ (έιιεηςε
ισξίδαο αλακνλήο θαη επηβξάδπλζεο ζηελ
Δ.Ο., κεγάιε θαηά κήθνο θιίζε ηεο Δπαξ.
Οδνχ)
Καθή ζπκβνιή ηνπ Πξ. Δπαξρ. νδηθνχ
δηθηχνπ κε αξ.2 κε ηελ Δ.Ο ιφγσ ινμφηεηαο
ηεο ράξαμεο

Φ_1

Διιηπήο ζήκαλζε: Δπηθίλδπλσλ ζέζεσλ
(επηθίλδπλε αξηζηεξή ζηξνθή γηα
ηνπξλαξέτθα, Μεζνρψξα), έιιεηςε
νξαηφηεηαο ζηε δηαζηαχξσζε
Αλεπαξθήο θσηηζκφο

Φ_2

Υ.Θ. 2+000 ηελή Γέθπξα γηα Λνγγηέο

Φ_3

Φ_4

Υ.Θ. 2+500

Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Άγην Πξνθόπην

Υ.Θ. 4+200

Γηαζηαύξσζε κε

νδό πξνο Παιαηνθαξπά

Φ_5

Υ.Θ. 6+400
Γηαζηαύξσζε κε νδό
πξνο Πεηξνρώξη
Δπηθίλδπλε δηαζηαχξσζε

Φ_6

Υ.Θ. 7+300 Γέθπξα
ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο
Διιηπήο ζήκαλζε: Δπηθίλδπλσλ ζέζεσλ
(ζηελή γέθπξα)
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο
Φ_7

Υ.Θ. 19+600

Αξρή δξόκνπ γηα ήξαγγα

Διιηπήο ζήκαλζε
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_8

Υ.Θ. 21+000
Θέζε Γθξόπαο
ήξαγγα Γθξφπαο (ππφ θαηαζθεπή)

Φ_9

Υ.Θ. 25+600
Γηαδoρηθέο επηθίλδπλεο
ζηξνθέο
Διιηπήο ζήκαλζε: Δπηθίλδπλσλ ζέζεσλ
(δηαδνρηθέο επηθίλδπλεο ζηξνθέο), κεησκέλε
νξαηφηεηα

Φ_10

Υ.Θ. 25+700 Καζίδεζε θαηάληε ηεο νδνύ

Υ.Θ. 35+000

Γηαζηαύξσζε κε Γεπη.

Δπαξρ. Οδό κε αξ. 10 πξνο
Μνζρόθπην

Φ_11

Υ.Θ. 36+200

ήξαγγα

Αλεπαξθήο θσηηζκφο ζηε ζήξαγγα

Φ_12

Υ.Θ. 46+200

Παιηά γέθπξα

ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο
Διιηπήο ζήκαλζε: Δπηθίλδπλσλ ζέζεσλ
(ζηελή γέθπξα)
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_13

Πξσηεχνλ Δπαξρηαθφ Οδηθφ Γίθηπν κε αξ. 3 - Δπαξρηαθή νδφο : ‘’ Απφ δηαθιάδσζε πξνο Κιεηλφ –
γέθπξα Μνπξγθάλη κέρξη ην 36ν ρικ. ηεο Δζληθήο νδνχ Σξηθάισλ –Ησαλλίλσλ’’
Υ.Θ. 0+000
Γηαζηαχξσζε κε Πξ. Δπαξρ.
Οδηθφ δίθηπν κε αξ. 4 ''Καζηαληά – Κξαληά - Σξία
πνηάκηα – Γέθπξα Γαξδηθίνπ''
Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία δηαζηαύξσζεο
ιόγσ έιιεηςεο αλαγθαίνπ πιάηνπο ησλ
θακππιώλ
Καθή πιεπξηθή δηακόξθσζε νδώλ (ρσξίο
εξείζκαηα)
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξώκαηνο ζηε
δηαζηαύξσζε

Φ_1

Υ.Θ. 0+100-0+400
ηελή γέθπξα Πελεηνχ
πνηακνχ
ηελόηεηα ρώξνπ γέθπξαο
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ
(ζηελή γέθπξα)
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξώκαηνο

Φ_2

Πξσηεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 4 - Δπαξρηαθή νδόο : ‘’Από ηελ επαξρ. Οδό 11Καζηαληά – Κξαληά - Σξία πνηάκηα – Γέθπξα Γαξδηθίνπ (κέρξη ζπλαληήζεσο ηεο Δζλ. Οδνύ
Σξηθάισλ- Άξηαο)’’
Υ.Θ.
0+000 Γηαζηαύξσζε κε Γεπη. Δπαξρ.
Οδηθό δίθηπν κε αξ.11‘’Πεξηνύιη – Υξπζνκειηά
έσο δηαθιάδσζε πξνο Κιεηλό’’
Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία δηαζηαχξσζεο ιφγσ
έιιεηςεο αλαγθαίνπ πιάηνπο ησλ θακππιψλ
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο ζηε
δηαζηαχξσζε

Φ_1

Υ.Θ.

1+100 Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Διάθη
Καθή πκβνιή ηεο νδνχ πξνο Διάθη κε ηελ Πξ.
Δπαξ. Οδφ κε αξ. 4 ρσξίο νξαηφηεηα ιφγσ
έιιεηςεο αλαγθαίνπ πιάηνπο ζηελ θακπχιε ηεο
νδνχ πξνο Διάθη
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)
Καθή ζήκαλζε (κηθξή πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα
πξνο Διάθη),
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο ζηε
δηαζηαχξσζε ζηε δηαζηαχξσζε
Φ_2

Υ.Θ.

3+000 Γηαθιάδσζε κε νδό πξνο
Μαηνλέξη
Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία δηαθιάδσζεο κε
κεησκέλε νξαηφηεηα ιφγσ ηνπ ζηελέκαηνο ηεο
νδνχ (γέθπξα) θαη ηεο χπαξμεο εκπνδίσλ
(δέληξα)
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ ζηέλεκα νδνχ
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο ζηε
δηαζηαχξσζε
Φ_3

Υ.Θ.

6+250 Δπηθίλδπλεο ζηξνθή
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
Δπηθίλδπλε ζηξνθή
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_4

Υ.Θ.

11+250 Γέθπξα
ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ -ζηελή
γέθπξα
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_5

Υ.Θ.

12+850
Δπηθίλδπλε ζηξνθή
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
Δπηθίλδπλε ζηξνθή

Φ_6

Υ.Θ.

16+650
Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Ακάξαλην
Καθή πκβνιή ηεο νδνχ πξνο Ακάξαλην κε ηελ
Πξ. Δπαξ. Οδφ κε αξ. 4 ιφγσ ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο θαη κεγάιεο θαηά κήθνο θιίζεο ηεο
νδνχ πξνο Ακάξαλην (θαηεθνξηθή νδφο)
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)
Καθή ζήκαλζε (ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθήο
πηλαθίδαο πξνο Ακάξαλην πίζσ απφ άιιεο)
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο ζηε
δηαζηαχξσζε
Φ_7

Υ.Θ.

17+850
ηέλεκα νδνύ
ηελή νδφο
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ ζηέλεκα νδνχ, επηθίλδπλε ζηξνθή

Φ_8

Υ.Θ.

19+550
Δπηθίλδπλε ζηξνθή
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ επηθίλδπλε ζηξνθή, νιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο ιφγσ παγεηνχ

Φ_9
Υ.Θ.

30+950
Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
ηεθάλη
Καθή πκβνιή ηεο νδνχ πξνο ηεθάλη κε ηελ
Πξ. Δπαξ. Οδφ κε αξ. 4 ρσξίο νξαηφηεηα ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο ράξαμεο θαη κεγάιεο θαηά κήθνο
θιίζεο ηεο νδνχ πξνο ηεθάλη (θαηεθνξηθή
νδφο)
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)
Καθή
Πιεξνθνξηαθή
ζήκαλζε
(κηθξή
πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα πξνο ηεθάλη)
Φ_10

Υ.Θ.

31+250
Γέθπξα
ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο
Πηψζε βξάρσλ
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
ζηελή γέθπξα, επηθίλδπλε ζηξνθή, πηψζε
βξάρσλ
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_11

Υ.Θ.

31+950
Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Γνιηαλά
Καθή πκβνιή ηεο νδνχ πξνο Γνιηαλά κε ηελ
Πξ. Δπαξ. Οδφ κε αξ. 4 ρσξίο νξαηφηεηα ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο ράξαμεο θαη έιιεηςεο αλαγθαίνπ
πιάηνπο ζηελ θακπχιε ηεο νδνχ πξνο Γνιηαλά
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο ζηε
δηαζηαχξσζε

Φ_12

Υ.Θ.

33+750
Γηαζηαύξσζε γηα Γνιηαλάκνλαζηήξη Σηκίνπ ηαπξνύ
ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)
Καθή
πιεξνθνξηαθή
ζήκαλζε-Πξνο
Μνλαζηήξη Σηκίνπ ηαπξνχ
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο ζηε
δηαζηαχξσζε

Φ_13

Υ.Θ.

34+450
Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Κξαληά
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)
Καθή πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε-Πξνο Κξαληά
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_14

Υ.Θ.

34+550
Γέθπξα
ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
ζηελή γέθπξα
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_15

Υ.Θ.

34+650-35+050
Σκήκα κεηά ηε
δηαζηαύξσζε γηα Κξαληά
Πξνβιήκαηα ζην νδφζηξσκα - θζνξέο ζηνλ
αζθαιηνηάπεηα ζε κήθνο νδνύ 400 κ
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_16

Υ.Θ.

35+950 Γέθπξα
ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο
Πξνβιήκαηα ζην νδφζηξσκα - θζνξέο ζηνλ
αζθαιηνηάπεηα ζε κήθνο νδνύ 100 κ
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
ζηελή γέθπξα, νιηζζεξφηεηα νδνζηξψκαηνο
ιφγσ παγεηνχ
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_17

Υ.Θ.

38+150
Γέθπξα
ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο
Πξνβιήκαηα ζην νδφζηξσκα - θζνξέο ζηνλ
αζθαιηνηάπεηα
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ (απφ
ηελ κία πιεπξά): - ζηελή γέθπξα
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_18

Υ.Θ.

38+350
Γηαθιάδσζε κε νδό πξνο
Καιιηξόε
ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο
Έιιεηςε Πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο (Πξνο
Καιιηξφε)
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
ζηελή γέθπξα, νιηζζεξφηεηα νδνζηξψκαηνο
ιφγσ παγεηνχ
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_19

Υ.Θ.

40+750
Σξία πνηάκηα
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)
Πξνβιήκαηα ζην νδφζηξσκα - θζνξέο ζηνλ
αζθαιηνηάπεηα ζε κήθνο νδνύ 100 κ
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο ζηε
δηαζηαχξσζε

Φ_20

Υ.Θ.

40+800 ηελή γέθπξα ζηα ηξία πνηάκηα
ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
ζηελή γέθπξα, νιηζζεξφηεηα νδνζηξψκαηνο
ιφγσ παγεηνχ
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_21

Υ.Θ.

41+150
Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Πνιπζέα
Καθή πκβνιή ηεο νδνχ πξνο Πνιπζέα κε ηελ
Πξ. Δπαξ. Οδφ κε αξ. 4 ρσξίο νξαηφηεηα ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο ράξαμεο θαη έιιεηςεο αλαγθαίνπ
πιάηνπο ζηελ θακπχιε ηεο νδνχ πξνο
Πνιπζέα
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο ζηε
δηαζηαχξσζε
Φ_22

Υ.Θ.

42+350
Γέθπξα
ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο
Πηψζε βξάρσλ
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
ζηελή γέθπξα, Πηψζε βξάρσλ
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_23

Υ.Θ.

42+550
Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Μειηά
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_24

Υ.Θ.

42+750 Γέθπξα
ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
ζηελή γέθπξα
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_25

Υ.Θ.

44+350 Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Αγία
Παξαζθεπή
Καθή πκβνιή ηεο νδνχ πξνο Αγ. Παξαζθεπή
κε ηελ Πξ. Δπαξ. Οδφ κε αξ. 4 ρσξίο
νξαηφηεηα ιφγσ ινμφηεηαο ηεο ράξαμεο θαη
κεγάιεο θαηά κήθνο θιίζεο ηεο νδνχ πξνο Αγ.
Παξαζθεπή (θαηεθνξηθή νδφο)
Καθή
Πιεξνθνξηαθή
ζήκαλζε
(κηθξή
πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα πξνο Αγ. Παξαζθεπή )
Έιιεηςε ζηεζαίσλ αζθαιείαο
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο
Φ_26

Υ.Θ.

50+350
Γηαζηαύξσζε κε Δζληθή νδό
Σξηθάισλ Άξηαο
Καθή πκβνιή ηεο νδνχ πξνο Γαξδίθη κε ηελ
Δ.Ο Σξηθάισλ -Άξηαο θαη ηελ Πξ. Δπαξ. Οδφ
κε αξ. 4 ρσξίο νξαηφηεηα ιφγσ ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο ηεο νδνχ πξνο Γαξδίθη
Καθή
Πιεξνθνξηαθή
ζήκαλζε
(κηθξή
πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα πξνο Γαξδίθη)
Έιιεηςε ζηεζαίσλ αζθαιείαο
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_27

Πξσηεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 5 - Δπαξρηαθή νδόο : ‘’Καιακπάθα - Κνληζθόο πξνο
ν
Διαζζόλα από ην 16 ρικ. ηεο Δ.Ο. Σξηθάισλ - Ησαλλίλσλ δηα Γεξαθαξίνπ Λνγγάο.’
Υ.Θ. 10+400

Γέθπξα

Έιιεηςε ζηεζαίσλ αζθαιείαο
αξηζηεξά θαη δεμηά ηεο νδνχ
ζηε ζέζε ηεο γέθπξαο

Πξσηεχνλ Δπαξρηαθφ Οδηθφ Γίθηπν κε αξ. 6 - Δπαξρηαθή νδφο : ‘’Καιακπάθα - Καζηξάθη – Η. Μνλή
Μεηεψξσλ κε δηαθιάδσζε πξνο Η.Ν. Αγίνπ ηεθάλνπ – δηαζη. Δζλ. Οδνχ Σξηθάισλ-Καιακπάθαο.’’
Υ.Θ.
4+800 Γηαζηαχξσζε. κε Γεπη. Δπαξρ.
Οδηθφ δίθηπν κε αξ. 19 (Μεηέσξα-ΒιαράβαΚαιιηζέα)
Καθή ζπκβνιή ηεο δεπη. νδνύ κε αξ 19 κε
ηελ Πξ. νδό κε αξ. 6
Καθή πιεπξηθή δηακόξθσζε νδνύ-θζνξέο
αζθαιηνηάπεηα
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο ζηε
ζπκβνιή ησλ νδώλ
Έιιεηςε ζηεζαίσλ αζθαιείαο δεμηά ηεο
νδνύ

Φ_1

Υ.Θ.
5+200 Γηαζηαχξσζε αξηζηεξά πξνο
Καιακπάθα θαη δεμηά πξνο Η.Μ Αγίνπ ηεθάλνπ
Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία θόκβνπ –
δηαζηαύξσζε κεηά από ζηξνθή, κεησκέλε
νξαηόηεηα
Καθή πιεπξηθή δηακόξθσζε ησλ νδώλ
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο ζηε
δηαζηαύξσζε
Έιιεηςε ζηεζαίσλ αζθαιείαο

Φ_2

Υ.Θ.
6+700 Γηαζηαχξσζε κε Δ.Ο. ΣξηθάισλΚαιακπάθαο
Έιιεηςε θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ ζε
πνιύπινθν θόκβν

Φ_3

Πξσηεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 8 - Δπαξρηαθή νδόο : ‘’Κεξακίδη – Φαξθαδόλα –
Παλαγίηζα – Γξηδάλν – Μεγ. Διεπζεξνρώξη’’(ην εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Ννκνύ ηκήκα ηεο νδνύ ‘’
Μπινγνύηζα – Σζηόηη (Φαξθαδόλα) – Παιακάο.
Υ.Θ.
0+000 Γηαζηαύξσζε
κε αγξνηηθό δξόκν ζηα όξηα ησλ
λνκώλ Σξηθάισλ & Καξδίηζεο
Καθή ζπκβνιή αγξνηηθήο νδνχ
κε ηελ θχξηα νδφ ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο ράξαμήο ηεο.
Καθφ νδφζηξσκα θαη θαθή
πιεπξηθή
δηακφξθσζε
αγξνηηθήο νδνχ
Διιηπήο
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο θχξηαο νδνχ
Έιιεηςε
πιεξνθνξηαθψλ
πηλαθίδσλ

Φ_1

Υ.Θ.
1+450 Γέθπξα
Δληππέα πνηακνύ
Διιηπήο
ζήκαλζε
–
νιηζζεξφηεηα νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

Φ_2

Υ.Θ.
2+200 Γέθπξα Πελεηνύ
πνηακνύ
Διιηπήο
ζήκαλζε
–
νιηζζεξφηεηα νδνζηξψκαηνο

Φ_3

Υ.Θ.
4+500 Γηαζηαύξσζε
κε νδό Σξηθάισλ & Λαξίζεο
Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
δηαζηαχξσζεο
(έιιεηςε
ισξίδαο
αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο ζηελ Δ.Ο.)
Καθφ νδφζηξσκα θαη θαθή
πιεπξηθή δηακφξθσζε
Διιηπήο
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

Φ_4

Υ.Θ.
10+200-10+800 Σκήκα
κεηά ηελ έμνδν ηνπ νηθηζκνύ
Παλαγίηζαο
Διιηπήο
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

Φ_5

Υ.Θ.
10+800 Δίζνδνο
νηθηζκνύ Γξηδάλνπ (Κόκβνο),
(Φ_6, Φ_7)
Έιιεηςε
πιεξνθνξηαθψλ
πηλαθίδσλ
Διιηπήο
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

Φ_6

Φ_7

Υ.Θ.
11+750 Γηαζηαύξσζε πξηλ ηελ έμνδν
ηνπ νηθηζκνύ Γξηδάλνπ κε νδό πξνο Μ.
Διεπζεξνρώξη (Φ_8, Φ_9)
Καθφ
νδφζηξσκα
θαη
θαθή
πιεπξηθή
δηακφξθσζε –έιιεηςε πεδνδξνκίσλ
Έιιεηςε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο

Φ_8

Φ_9

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό νδηθό δίθηπν κε αξ. 1 : ‘’Κξελίηζα - Παιαηόππξγνο - Αγξειηά’
Υ.Θ.
0+000 Δίζνδνο
νηθηζκνύ Κξελίηζαο Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Αξδάλη-Πιάηαλνο
Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
θφκβνπ, (έιιεηςε ισξίδαο
αλακνλήο, επηβξάδπλζεο)
Διιηπήο
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο
ζηε
δηαζηαχξσζε
'Έιιεηςε
θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ
Έιιεηςε ειεθηξνθσηηζκνχ

Φ_1

Υ.Θ.
2+900 Γηαζηαύξσζε
εληόο
ηνπ
νηθηζκνύ
Παιαηόππξγνπ κε νδό πξνο
Κνθθόλα
Διιηπήο
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο
εληφο
ηνπ
νηθηζκνχ Παιαηνπχξγνπ
Έιιεηςε
πιεξνθνξηαθψλ
πηλαθίδσλ (Πξνο νηθηζκνχο
Λαγθαδηάο,
Ληνπξάζνπ,
Διιελνθάζηξνπ,
Κνπκαξηάο
θαη Αγξειηάο)
Έιιεηςε
ξπζκηζηηθψλ
πηλαθίδσλ
Αλεπάξθεηα ειεθηξνθσηηζκνχ

Φ_2

Υ.Θ.
3+700 Έμνδνο
νηθηζκνύ Παιαηνπύξγνπ
Έιιεηςε
πιεξνθνξηαθψλ
πηλαθίδσλ (Πξνο νηθηζκνχο
Λαγθαδηάο,
Ληνπξάζνπ,
Διιελνθάζηξνπ,
Κνπκαξηάο
θαη Αγξειηάο)
Διιηπήο ήκαλζε: Γηαδνρηθέο
επηθίλδπλεο ζηξνθέο- κεησκέλε
νξαηφηεηα

Φ_3

Υ.Θ.
9+700 Δίζνδνο
νηθηζκνύ Λαγθαδηάο
Αλεπάξθεηα πιεξνθνξηαθψλ
πηλαθίδσλ ζηελ είζνδν ηνπ
νηθηζκνχ Λαγθαδηάο (Πξνο
νηθηζκνχο
Ληνπξάζνπ,
Διιελνθάζηξνπ,
Κνπκαξηάο
θαη Αγξειηάο)
Έιιεηςε ειεθηξνθσηηζκνχ

Φ_4

Υ.Θ. 13+900
Δίζνδνο
νηθηζκνύ Ληνπξάζνπ
Διιηπήο δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο εληφο ηνπ
νηθηζκνχ Ληνπξάζνπ
Έιιεηςε
πιεξνθνξηαθψλ
πηλαθίδσλ (Πξνο νηθηζκνχο
Διιελνθάζηξνπ,
Κνπκαξηάο
θαη Αγξειηάο)
Έιιεηςε
ξπζκηζηηθψλ
πηλαθίδσλ
Έιιεηςε ειεθηξνθσηηζκνχ

Φ_5

Γεπηεξεχνλ Δπαξρηαθφ Οδηθφ Γίθηπν κε αξ. 3 : ‘’Σξίθαια – Μηθξφ Κεθαιφβξπζν – αξαθίλα κέρξη ηεο
Δζλ. νδνχ Σξηθάισλ-Καιακπάθαο’’

Υ.Θ.

2+600

Γεθπξάθη

Παιηά
θαη
θαηεζηξακκέλα
ζηεζαία
αζθαιείαο ζην γεθπξάθη
Καθή ζπκβνιή δεπη. νδηθνύ δηθηύνπ ζηελ
Δζληθή νδό Σξηθάισλ-Καξδίηζεο
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο ζηε
δηαζηαύξσζε
Έιιεηςε ειεθηξνθσηηζκνύ
'Έιιεηςε θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ

Φ_1

Υ.Θ.
2+700 Γηαζηαχξσζε κε νδφ πξνο Αγ.
Απνζηφινπο
Καθή ζήκαλζε (ηνπνζέηεζε
πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο πίζσ από άιιε)
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο

Φ_2

Υ.Θ.

4+800 Δπηθίλδπλε δεμηά ζηξνθή
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
επηθίλδπλε ζηξνθή

Φ_3

Υ.Θ.

6+200 Δίζνδνο νηθηζκνχ Κεθαιφβξπζνπ
Καθή ζήκαλζε εηζόδνπ ηνπ νηθηζκνύ
Κεθαιόβξπζνπ

Φ_4

Υ.Θ.
6+200-7+300
Αξρή Πεξηθεξεηαθνχ
Κεθαιφβξπζνπ
Έιιεηςε εξεηζκάησλ αξηζηεξά
Καθή πιεπξηθή δηακόξθσζε δεμηά ηεο νδνύ
Έιιεηςε Πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο (Πξνο
Κεθαιόβξπζν)

Φ_5

Υ.Θ.
7+400 Έμνδνο Κεθαιφβξπζνπ,
δηαζηαχξσζε γηα Γηαιερηφ & Πεξηζηέξα
Έιιεηςε Πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο (Πξνο
Κεθαιόβξπζν)
Έιιεηςε ειεθηξνθσηηζκνύ ζηελ έμνδν ηνπ
νηθηζκνύ

Φ_6

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 4 : ‘’Σξίθαια – Μεγάια Καιύβηα – πξνο Λαδαξίλα
κέρξη Μνπδάθη’’.

Υ.Θ.

0+000

Γηαζηαύξσζε

κε

Δ.Ο.

Σξηθάισλ - Καξδίηζεο
Καθή ζπκβνιή δεπη. νδηθνχ δηθηχνπ ζηελ
Δζληθή νδφ Σξηθάισλ-Καξδίηζεο
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο ζηε
δηαζηαχξσζε
Έιιεηςε ειεθηξνθσηηζκνχ
Έιιεηςε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ
Φ_1

Υ.Θ.

0+700

Γηαζηαύξσζε αξηζηεξά πξνο

Μ. Καιύβηα θαη επζεία πξνο θέληξν νηθηζκνύ
Καξπώλ
Αλεπαξθέο πιάηνο νδνχ ζηελ θακπχιε
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
επηθίλδπλε ζηξνθή
Έιιεηςε Πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ (Πξνο
Καξπέο & πξνο Μ. Καιχβηα)

Φ_2

Υ.Θ.

3+100

Γηαζηαύξσζε αξηζηεξά κε νδό

πξνο Αγ. Κπξηαθή
Καθή ζπκβνιή επαξρηαθήο νδνχ κε ηελ νδφ
πξνο Αγία Κπξηαθή
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε ζηε ζπκβνιή ησλ
νδψλ
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο ζηε
δηαζηαχξσζε

Φ_3

Υ.Θ.

4+350

Γηαζηαύξσζε

ζηελ

είζνδν

νηθηζκνύ Μ. Καιπβίσλ πξνο Λίκλε Πιαζηήξα,
Λαδαξίλα, Μνπδάθη
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο
θφκβν
Έιιεηςε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ
Έιιεηςε ξπζκηζηηθψλ πηλαθίδσλ

ζην

Φ_4

Υ.Θ.

6+350

Γηαζηαύξσζε ζηελ έμνδν Μ.

Καιπβίσλ πξνο Λίκλε Πιαζηήξα, Λαδαξίλα,
Μνπδάθη
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο ζην
θφκβν
Έιιεηςε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ (αξηζηεξά
πξνο Μ. Καιχβηα θαη δεμηά πξνο Λαδαξίλα,
Λίκλε Πιαζηήξα, Μνπδάθη)
Έιιεηςε ξπζκηζηηθψλ πηλαθίδσλ

Φ_5

Υ.Θ.

8+050

Όξηα

Ννκώλ

Σξηθάισλ

&

Καξδίηζεο
Έιιεηςε ζήκαλζεο νξίσλ Ννκψλ Σξηθάισλ &
Καξδίηζεο
Έιιεηςε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ
Έιιεηςε ξπζκηζηηθψλ πηλαθίδσλ

Φ_6

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 10 : ‘’Μνζρόθπην – Πνιπλέξη πξνο Σεηξάθσκν
ν
κέρξη Βνπιγαξέιη από 44 ρικ. Πξση. επαξρ. νδνύ κε αξ. 2’’
Υ.Θ.
7+100 Θέζε Ρεγκάησζεο
αζθαιηνηάπεηα
Ρεγκάησζε νδνζηξψκαηνο ζε κήθνο
800 κ

Φ_1

Υ.Θ.
13+400
Γηαζηαύξσζε
αξηζηεξά κε νδό πξνο Βαιθάλν
Αδηάλνηρηε νδφο πξνο Μπξφθπιιν θαη
φξηα λνκψλ Σξηθάισλ-Άξηαο
(Υσκ/δξνκνο κήθνπο 19,5ρικ)

Φ_2

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 11 : ¨Πεξηνύιη - Υξπζνκειηά-έσο δηαθιάδσζε πξνο
Κιεηλό ¨.
Υ.Θ.
0+000 Γηαζηαύξσζε κε Δ.Ο.
Σξηθάισλ - Άξηαο
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε ζηε δηαζηαχξσζε
(ρσξίο εξείζκαηα)

Φ_1

Υ.Θ.

0+550
Δπηθίλδπλε ζηξνθή
Πξνβιήκαηα ζην νδφζηξσκα ζε κήθνο 200 κ ιαθθνχβεο
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή,
νιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο ιφγσ πάγνπ)
Καηεζηξακκέλα ζηεζαία αζθαιείαο

Φ_2

Υ.Θ.
13+600 Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Γιπθνκειηά
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_3
Υ.Θ.
18+350 Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Καινγξηαλή
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε ζηε δηαζηαχξσζε
(ρσξίο εξείζκαηα)

Φ_4

Υ.Θ. 18+600
Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Κιεηλό
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε ζηε δηαζηαχξσζε
(ρσξίο εξείζκαηα)
Έιιεηςε Πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο (Πξνο
Κιεηλφ θαη πξνο Ακπέιηα)

Φ_5

Υ.Θ.

20+100
Δπηθίλδπλε ζηξνθή
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
Δπηθίλδπλε ζηξνθή

Φ_6

Υ.Θ.
25+850 Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο
Καιακπάθα
Έιιεηςε Πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο (Πξνο
Καιακπάθα θαη πξνο Καζηαληά),
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο ζηε
δηαζηαχξσζε

Φ_7

Υ.Θ.
28+700 Γηαδνρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
Γηαδνρηθέο επηθίλδπλεο ζηξνθέο
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο

Φ_8

Υ.Θ.
29+400 Γηαζηαύξσζε κε Πξ. Δπαξρ.
Οδηθό δίθηπν κε αξ. 4 ''Καζηαληά – Κξαληά Σξία πνηάκηα – Γέθπξα Γαξδηθίνπ''
Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία δηαζηαχξσζεο
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο ζηε
δηαζηαχξσζε

Φ_9

Γεπηεξεχνλ Δπαξρηαθφ Οδηθφ Γίθηπν κε αξ. 12 : ‘’Υξπζνκειηά - Παιαηνρψξη’’
Υ.Θ. 3+000
Γηαζηαχξσζε κε νδφ πξνο
Αεδφλα
Έιιεηςε Πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο (Πξνο
Αεδόλα)
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξώκαηνο ζηε
δηαζηαύξσζε

Φ_1

Υ.Θ. 3+400
Λαθθνχβα
Πξνβιήκαηα ζην νδόζηξσκα ζε κήθνο 50 κ
- ιαθθνύβα
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξώκαηνο

Φ_2

Υ.Θ. 3+800
Γέθπξα
ηελόηεηα ρώξνπ γέθπξαο
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ
(επηθίλδπλε ζηξνθή, ζηελή γέθπξα)
Έιιεηςε θηγθιηδσκάησλ γέθπξαο
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξώκαηνο

Φ_3

Υ.Θ. 5+300
Λαθθνχβα
Πξνβιήκαηα ζην νδόζηξσκα ζε κήθνο 50 κ
- ιαθθνύβα
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξώκαηνο

Φ_4

Υ.Θ. 6+400
Γέθπξα
ηελόηεηα ρώξνπ γέθπξαο
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ
(επηθίλδπλε ζηξνθή, ζηελή γέθπξα)
Έιιεηςε θηγθιηδσκάησλ γέθπξαο
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξώκαηνο

Φ_5

Υ.Θ. 6+500
ηελή νδφο
ηελή νδόο κήθνπο 1,00 ρικ
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ
(ζηελή νδόο
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξώκαηνο

Φ_6

Γεπηεξεχνλ Δπαξρηαθφ Οδηθφ Γίθηπν κε αξ. 14 : ‘’Κξαληά - Καηάθπην – Υαιίθη’’

Υ.Θ.

0+000

Γηαζηαύξσζε ''Σξία Πνηάκηα''

Αδηακόξθσηνο θόκβνο
Καθή πιεπξηθή δηακόξθσζε ησλ νδώλ

Φ_1

Υ.Θ.

0+650 Καζίδεζε
Καζίδεζε θαηάληε ηεο νδνύ ζε κήθνο 200 κ

Φ_2

Υ.Θ.

1+650 Αδηάλνηρηε νδφο
Υσκαηόδξνκνο ζε κήθνο 600κ
Καηαπηώζεηο πξαλώλ
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
Καηαπηώζεηο

Φ_3

Υ.Θ.

3+000 Γέθπξα
ηελόηεηα ρώξνπ γέθπξαο
Έιιεηςε ζήκαλζεο (από ηελ κία πιεπξά
ηεο γέθπξαο) επηθίλδπλσλ ζέζεσλ -ηελή
γέθπξα
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξώκαηνο

Φ_4

Υ.Θ.
4+750 Γηαζηαχξσζε κε νδφ πξνο
Καηάθπην
ηελόηεηα ρώξνπ γέθπξαο ζηελ νδό πξνο
Υαιίθη
Καηαπηώζεηο πξαλώλ
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
Καηαπηώζεηο
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξώκαηνο

Φ_5

Υ.Θ.

8+950 Καζίδεζε
Καζίδεζε θαηάληε ηεο νδνύ ζε κήθνο 50 κ
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ –
ηέλεκα νδνύ ιόγσ θαζίδεζεο

Φ_6

Υ.Θ.
11+100 Γηαζηαχξσζε κε νδφ πξνο
Αλζνχζα
Καθή ζπκβνιή ηεο νδνύ πξνο Αλζνύζα κε
ηελ Γεπη. Δπαξρ νδό κε αξ. 14 ιόγσ
ινμόηεηαο ηεο ράξαμεο,
Καθή πιεπξηθή δηακόξθσζε νδνύ--κηθξό
βάζνο ηάθξνπ
Πξνβιήκαηα ζην νδόζηξσκα ζε κήθνο 450
κ
Πηώζε βξάρσλ
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλΠηώζε βξάρσλ
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξώκαηνο
Φ_7

Υ.Θ.
11+350 Γηαζηαχξσζε κε νδφ πξνο
Καιαξχηεο
Καθή ζπκβνιή ηεο νδνύ πξνο Καιαξύηεο
κε ηελ Γεπη. Δπαξρ νδό κε αξ. 14 ιόγσ
ινμόηεηαο ηεο ράξαμεο θαη κεγάιεο θαηά
κήθνο θιίζεο ηεο νδνύ πξνο Καιαξύηεο
Πηώζε βξάρσλ
Έιιεηςε Πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο (Πξνο
Καιαξύηεο)
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ
(επηθίλδπλε ζηξνθή γηα Καιαξύηεο, Πηώζε
βξάρσλ)
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξώκαηνο
Φ_8

Υ.Θ.

14+200 Καζίδεζε
Πξνβιήκαηα ζην νδόζηξσκα (ιαθθνύβα,
Καζίδεζε θαηάληε ηεο νδνύ) ζε κήθνο 50κ
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ(Λαθθνύβα, ηέλεκα νδνύ ιόγσ θαζίδεζεο)
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξώκαηνο

Φ_9

Υ.Θ. 14+550
Γηαδνρηθέο επηθίλδπλεο
ζηξνθέο
Πηώζε βξάρσλ
Έιιεηςε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ Πηώζε βξάρσλ, δηαδνρηθέο επηθίλδπλεο
ζηξνθέο
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξώκαηνο

Φ_10

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 17 : ‘’Θεόπεηξα - Ρίδσκα - Πιάηαλνο (από Πξ.
Δπαξρ. Οδνύ κε αξ. 5 έσο ηελ Πξ. Δπαξρ. Οδό κε αξ. 1) ‘’
Υ.Θ.
0+000 Γέθπξα ζηελ είζνδν ηνπ
νηθηζκνύ Θεόπεηξαο
ηέλεκα νδνχ (γέθπξα)
Διιηπήο ζήκαλζε: Δπηθίλδπλσλ ζέζεσλ:
ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο
δηαζηαχξσζε

Φ_1

Υ.Θ.

1+100 Έμνδνο νηθηζκνύ Θεόπεηξαο
Διιηπήο ζήκαλζε: Πιεξνθνξηαθέο Πηλαθίδεο
(Πξνο Ρίδσκα, Πιάηαλν, Σέινο νηθηζκνχ
Θεφπεηξαο)

Φ_2

Υ.Θ.

1+900 Θέζε Βειαληδηάο
Διιηπήο ζήκαλζε: Δπηθίλδπλσλ ζέζεσλ
(ζηέλεκα νδνχ ιφγσ χπαξμεο δέληξνπ)

Φ_3

ζηε

Υ.Θ.
5+900 Γηαζηαύξσζε δεμηά πξνο Ράμα,
Λεπηνθαξπά & επζεία πξνο Πιάηαλν,
Διιελόθαζηξν, Ληόπξαζν
Καθή ζπκβνιή ηεο δεπη. νδνχ κε αξ. 17 κε ηελ
Κνηλνηηθή νδφ
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο ζηε ζπκβνιή
ησλ νδψλ

Φ_4

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 19 : ‘’Μεηέσξα – Βιαράβα – Καιύβηα (Καιιηζέα) από
Πξση. επαξρ. νδνύ κε αξ. 6 έσο Πξση. επαξρ. νδνύ 5’’
Υ.Θ.
0+000 Γηαζηαύξσζε κε Πξ. Δπαξρ.
Οδηθό δίθηπν κε αξ. 6 (‘’Καιακπάθα - Καζηξάθη
– Η. Μνλή Μεηεώξσλ κε δηαθιάδσζε πξνο Η.Ν.
Αγίνπ ηεθάλνπ – δηαζη. Δζλ. Οδνύ ΣξηθάισλΚαιακπάθαο
Καθή ζπκβνιή ηεο δεπη. νδνχ κε αξ. 19 κε ηελ
Πξ. νδφ κε αξ. 6
Έιιεηςε ζηεζαίσλ αζθαιείαο δεμηά ηεο νδνχ
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο ζηε
ζπκβνιή ησλ νδψλ
Φ_1

Υ.Θ.

0+800 Γέθπξα – Δπηθίλδπλε ζηξνθή
Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία θακπχιεο (θιεηζηή
ζηξνθή ζε ζηελή γέθπξα)
Έιιεηςε πηλαθίδσλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ
(επηθίλδπλε δεμηά ζηξνθή, ζηελή γέθπξα)

Φ_2

Υ.Θ.

5+200 Γεθπξάθη
Έιιεηςε θηγθιηδσκάησλ ζηε γέθπξα

Φ_3
Υ.Θ.
6+700 Γηαζηαύξσζε αξηζηεξά κε δεπη
νδό κε αξ. 28 πξνο Βιαράβα & θεπάξη γηα
Βιαράβα
θαη
επζεία
πξνο
Καιιηζέα,
Φιακπνπξέζη θαη Κνληζθό
ηελή νδφο (Υσκαηφδξνκνο κέρξη ηνλ νηθηζκφ
Καιιηζέαο κήθνπο 8,3 ρικ)
Έιιεηςε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ (επζεία
πξνο Καιιηζέα, Φιακπνπξέζη θαη Κνληζθφ)
Διιηπήο ζήκαλζε επηθίλδπλσλ ζέζεσλ-εκπφδην
ζηε δηαζηαχξσζε-εηθφληζκα

Φ_4

Υ.Θ.
15+000 Γηαζηαύξσζε ζηελ έμνδν ηνπ
νηθηζκνύ Καιιηζέαο αξηζηεξά πξνο Φιακπνπξέζη,
Αγία Σξηάδα, Κνληζθόο θαη δεμηά πξνο Αγ.
Νηθόιαν, Καιακπάθα
Έιιεηςε δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο
Πξνβιήκαηα ζην νδφζηξσκα

Φ_5

ν

Γεπηεξεχνλ Δπαξρηαθφ Οδηθφ Γίθηπν κε αξ. 20 : ‘’Γέθπξα Μνπξγθάλη – Ομχλεηα – Αγλαληηά απφ 7 ρικ.
νδνχ Γέθπξαο Μνπξγθάλη – Γξεβελψλ’’
Υ.Θ.
0+500-1+500
Σκήκα νδνχ κεηά ηε
δηαζηαχξσζε κε Δ.Ο. 15 Γέθπξαο ΜνπξγθάληΓξεβελά
Έιιεηςε εξεηζκάησλ αξηζηεξά θαη δεμηά ηεο
νδνύ

Φ_1

Υ.Θ.
4+100 Δπηθίλδπλε ζηξνθή πξηλ ηε
δηαζηαχξσζε αξηζηεξά κε νδφ πξνο Ομχλεηα,
Καθνπιεχξη & επζεία πξνο Αγλαληηά
Διιηπήο ήκαλζε: Δπηθίλδπλε ζηξνθήκεησκέλε νξαηόηεηα

Φ_2

Υ.Θ.
4+200 Γηαζηαχξσζε αξηζηεξά κε νδφ
πξνο Ομχλεηα, Καθνπιεχξη & επζεία πξνο Αγλαληηά
Έιιεηςε πιεξνθνξηαθώλ πηλαθίδσλ (Πξνο
Ομύλεηα)
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο

Φ_3

Υ.Θ.
9+500 Θέζε Ρεγκάησζεο
αζθαιηνηάπεηα
Ρεγκάησζε νδνζηξώκαηνο ζε κήθνο 100
κ

Φ_4

Υ.Θ.

9+700 Γέθπξα
Έιιεηςε θηγθιηδσκάησλ ζηε γέθπξα

Φ_5

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 22 : ‘’Γέθπξα Παιαηόραλν – Καινκνίξα – Νέα
Κνπηζνύθιηαλε (Παλαγία) από ππ’ αξίζκ. 4 Πξση. επαξρ. νδνύ δηα Μαηνλεξίνπ –
Ακπεινρσξίνπ θαη Μαιαθαζίνπ κέρξη Δζληθήο νδνύ Σξηθάισλ – Ησαλλίλσλ’’

Υ.Θ.
5+200 Σκήκα νδνύ κεηά ην
Υάλη Σζίηνπ(Φ_1, Φ_2)
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα
παξάιιειεο ξσγκέο ζηνλ άμνλα ηνπ
νδνζηξψκαηνο ζε ηκήκα κήθνπο 1200κ

Φ_1

Υ.Θ. -

ηξνθή κεηά ην Υάλη Σζίηνπ

Διιηπήο ζήκαλζε: Δπηθίλδπλε ζηξνθή

Φ_2

Υ.Θ.

6+000

ηξνθή κεηά ηε γέθπξα

Καθή ζήκαλζε: Πηλαθίδα ζήκαλζεο
επηθίλδπλεο ζηξνθήο θαιπκκέλε απφ
δέληξα

Φ_3

Υ.Θ.

9+200

Απόηνκε ζηξνθή

Διιηπήο ζήκαλζε: Δπηθίλδπλε ζηξνθή,
νιηζζεξφηεηα νδνζηξψκαηνο
Έιιεηςε Υηνλνδεηθηψλ

Φ_4

Υ.Θ.

9+300

Απόηνκε ζηξνθή

Διιηπήο ζήκαλζε: Δπηθίλδπλε ζηξνθή,
νιηζζεξφηεηα νδνζηξψκαηνο
Έιιεηςε Υηνλνδεηθηψλ

Φ_5

Υ.Θ.

14+300 Απόηνκε ζηξνθή
Καηνιίζζεζε πξαλνχο αλάληη ηεο νδνχ
Διιηπήο ζήκαλζε: Δπηθίλδπλε ζηξνθή,
νιηζζεξφηεηα νδνζηξψκαηνο
Έιιεηςε Υηνλνδεηθηψλ

Φ_6

από Δζληθήο νδνύ Γέθπξαο Μνπξγθάλη –Γεζθάηεο’’’
Υ.Θ.

0+600 ηελή Γέθπξα (Φ_1, Φ_2)
Διιηπήο ζήκαλζε επηθίλδπλσλ ζέζεσλ ζηέλεκα νδνχ,– νιηζζεξφηεηα νδνζηξψκαηνο, κεησκέλε νξαηφηεηα ιφγσ χπαξμεο δέληξσλ
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο

Φ_1

Φ_2

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ
ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

2.3.3 ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
ΜΠΑΚΟ ΖΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΖ ΚΑΝΔΛΛΗΑ
ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ
ΡΗΕΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ
ΗΜΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

Ζ κε Aξ. Πξ. 2289/92 Απόθαζε Ννκάξρε - ''Αλαγλώξηζε σο Κνηλνηηθήο νδνύ ηελ νδό πνπ
ζπλδέεη ηνπο νηθηζκνύο Γηπόηακν θαη Ρόγγηα κε ηελ ππ' αξ 3 Δπαξρ. Οδό ΣξηθάισλΚεθαινβξύζνπ-αξαθίλαο Δζλ. νδόο Σξηθάισλ
Καιακπάθαο ’.
Υ.Θ.
1+150 Γηαζηαύξσζε πξνο Ρόγγηα &
Φσηάδα (Φ_1, Φ_2)
Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία δηαζηαχξσζεο (ρσξίο
λεζίδεο)
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε νδψλ
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο ζηε
δηαζηαχξσζε
Έιιεηςε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ

Φ_1

Φ_2

Υ.Θ.

3+050 Γέθπξα ζηνλ νηθηζκό Ρνγγίσλ
ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε ζε ηκήκα νδνχ
εληφο ηνπ νηθηζκνχ Ρνγγίσλ
Διιηπήο ζήκαλζε επηθίλδπλσλ ζέζεσλ-ζηέλεκα
νδνχ
Έιιεηςε νξαηφηεηαο

Φ_3

Υ.Θ.
3+500 Γέθπξα - Έμνδνο νηθηζκνύ
Ρνγγίσλ
ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο
Έιιεηςε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ

Φ_4

Υ.Θ.

4+600 Δίζνδνο νηθηζκνύ Γηπνηάκνπ
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε – έιιεηςε
πεδνδξνκίσλ αξηζηεξά ηεο νδνχ
Έιιεηςε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ
Έιιεηςε ξπζκηζηηθψλ πηλαθίδσλ
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο ζηε
ζπκβνιή ησλ νδψλ

Φ_5

Υ.Θ.

4+900

Πιάηαλνο

Έιιεηςε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ
Έιιεηςε ξπζκηζηηθψλ πηλαθίδσλ
Διιηπήο ζήκαλζε επηθίλδπλσλ ζέζεσλεκπφδην ζηελ νδφ

Φ_6

Ζ κε Αξ.Πξ. 5816/91 Απόθαζε Ννκάξρε - ''Αλαγλώξηζε σο Κνηλνηηθήο νδνύ ηελ νδό πνπ
ζπλδέεη ηνπο νηθηζκνύο Λεπηνθαξπά – σηήηα – Ράμα - Ρίδσκα''
Υ.Θ.
0+400 Γηαζηαύξσζε πξνο Ρίδσκα,
Ράμα, παζάδεο θαη πξνο Πεξδηθνξάρε,
Υατδεκέλε, Πιάηαλνο, Διιελόθαζηξν
Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
δηαζηαχξσζεο
(ρσξίο λεζίδεο)
Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε θνηλνηηθήο θαη
επαξρηαθήο νδνχ (ρσξίο εξείζκαηα)
Διιηπήο δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο ζηε
δηαζηαχξσζε
'Έιιεηςε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ
Φ_1

Υ.Θ.
4+200 Γηαζηαύξσζε πξνο
Καιακπάθα & πξνο Ρίδσκα (Φ_2, Φ_3)
Καθή ηνπνζέηεζε Πιεξνθνξηαθψλ Πηλαθίδσλ
(πίζσ απφ δέληξα)

Φ_2

Φ_3

Ζ κε Αξ. Πξ. 4731/90 Απφθαζε Ννκάξρε– ‘’Αλαγλψξηζε σο θνηλνηηθήο νδνχ, ηελ νδφ πνπ ζπλδέεη ηελ
θνηλφηεηα Μεγ. Κεθαιφβξπζνπ κε ηελ Δζληθή νδφ Σξηθάισλ – Καιακπάθαο’’.

Υ.Θ.
1+000 Γηαζηαχξσζε κε Δ.Ο. Σξηθάισλ
Καιακπάθαο
Κόκβνο ππό θαηαζθεπή

Φ_1

Ζ κε Αξ.Πξ. 5015/93 Απφθαζε Ννκάξρε Σξηθάισλ –‘’ Αλαγλψξηζε σο θνηλνηηθήο νδνχ, ηελ νδφ
Γφκθνη- Παιαηνκνλάζηεξν’’

Υ.Θ. 2+900 Διαζηαύρωζη με οδό
Παλαιομονάζηηρο –Μουζάκι
Ελλιπής ζήμανζη: Μικρό μέγεθος
Πληροφοριακής
Πινακίδας
(Προς
Μοσζάκι)

Φ_1

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ
ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο

"Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΣΡΟΥΑΗΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΣΟΝ
ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2001-2005"

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
ΜΠΑΚΟ ΖΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΖ ΚΑΝΔΛΛΗΑ
ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ
ΡΗΕΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ
ΗΜΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3

Ο

‘’ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΣΡΟΥΑΗΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΖΝ
ΠΔΡΗΟΓΟ 2001-2005’’

3.1

ΓΔΝΗΚΑ
Ζ νδηθή αζθάιεηα απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα θεθάιαηα ηεο θπθινθνξηαθήο ηερληθήο. Γελ ηεο

έρεη δνζεί σζηφζν, ε ζεκαζία πνπ ζα έπξεπε απφ ηελ θνηλσλία θαη ην θξάηνο. Ζ Διιάδα εκθαλίδεη ηνπο
ρεηξφηεξνπο δείθηεο νδηθήο αζθάιεηαο κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ, θπξίσο ιφγσ ηνπ αξηζκνχ
νρεκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ, ησλ ρηιηνκέηξσλ πνπ δηαλχεη θάζε απηνθίλεην, ηνπ επηπέδνπ νδηθήο
ππνδνκήο θαη ησλ κέηξσλ πεξηζηνιήο ηεο παξαβαηηθφηεηαο. Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο, είλαη ηεξάζηην θαη
απνηειεί ζπλερή αηκνξξαγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, πέξα απφ ην αλεθηίκεην θφζηνο ηεο
απψιεηαο λέσλ αλζξψπσλ, θαζψο απνηειεί ηελ πξψηε αηηία ζαλάηνπ ζε ειηθίεο απφ 1-40 έηε. Ζ
επηηξνπή νδηθήο αζθάιεηαο θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα αζρνιεζεί κε ην πψο ζα κεησζεί ην 50% ησλ
ζαλάησλ, ήηνη ηελ πξφιεςε. Γηα ην πξφβιεκα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο κεγάιν κεξίδην ζπκκεηνρήο έρνπλ
θαη ηα Τπνπξγεία φπσο Γεκφζηαο Σάμεο, Μεηαθνξψλ, θαη ΤΠΔΥΧΓΔ, νη Σερληθέο Τπεξεζίεο ησλ
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ Γήκσλ. Υσξίο ηε δηθή ηνπο άκεζε εκπινθή δελ είλαη δπλαηφ λα
ππάξμεη θαζνιηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ζρέδην νδηθήο αζθάιεηαο.
H βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο ελφο νδηθνχ δηθηχνπ, φζνλ αθνξά ζηελ νδηθή
ππνδνκή θαη ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηεο, βαζίδεηαη, θαηά ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο απηήο, ζηα αθφινπζα:
α.

ζηελ «αλαγλσζηκφηεηα» ηεο νδνχ, δειαδή ζην λα επηηξέπεη ε νδφο θαη ην άκεζν πεξηβάιινλ ηεο
ζηνλ νδεγφ λα αληηιακβάλεηαη απξφζθνπηα πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο νδνχ ή ηνπ νδηθνχ
ηκήκαηνο θαη ηη πξέπεη λα πεξηκέλεη θαηά ηελ νδήγεζε, ρσξίο λα ηνπ επηθπιάζζνληαη εθπιήμεηο.

β.

ζηελ χπαξμε νκνηνγέλεηαο ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ιεηηνπξγίαο ηεο νδνχ (ζην ζχλνιν ηνπ κήθνπο ηεο ή ζε κεγάια ηκήκαηά ηεο).

γ.

ζηελ δηακφξθσζε ηεο νδνχ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηεο, ζε ηξφπν ψζηε
λα ζπγρσξνχλ ηα ιάζε ηνπ νδεγνχ.
Πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο έιαβαλ ζεηξά κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, ηα νπνία

είραλ σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ζαλάησλ θαη ηξαπκαηηψλ. Δίλαη εληππσζηαθή ε δηαθνξά
αλάκεζα ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ Δπξψπε, φπσο επίζεο, θαη αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο θαη Κεληξηθήο
Δπξψπεο θαη ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο. Όπσο θαη θαζεηί, ε νδηθή αζθάιεηα είλαη δήηεκα θξαηηθψλ
επηινγψλ θαη δηάζεζεο πφξσλ.

3.2

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ
Σα νδηθά αηπρήκαηα απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηπρεκάησλ ζηηο κεηαθνξέο. ηελ

Διιάδα θαηαγξάθνληαη θάζε ρξφλν πεξί ηα 20.000 εηδηθά αηπρήκαηα κε ζχκαηα πνπ πξνθαινχλ πεξί
ηνπο 1700 λεθξνχο θαη 30.000 ηξαπκαηίεο, πέξα απφ ηηο ζεκαληηθέο πιηθέο δεκηέο. ε παγθφζκηα
θιίκαθα εθηηκάηαη φηη θάζε ρξφλν ζπκβαίλνπλ πεξί ηνπο 500.000 ζάλαηνη θαη 15 εθαηνκκχξηα
ηξαπκαηηζκνί απφ νδηθά αηπρήκαηα.
Ζ ζπλερήο αχμεζε ηνπ απφιπηνπ αξηζκνχ ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ
ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ νρεκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ, έρεη θαηαζηήζεη ηα νδηθά
αηπρήκαηα κηα απφ ηηο θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ θαη κηα πνιχ κεγάιε θνηλσληθή δαπάλε. Γπζηπρψο, ε
Διιάδα εκθαλίδεη έλα απφ ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο αηπρεκάησλ θαη ζαλάησλ ζηελ Δπξψπε, ν νπνίνο
δηθαηνινγείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο πξφιεςεο.

Ζ νξζή ζπιινγή θαη ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηα αηπρήκαηα, απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ
αλάιπζε θαη κειέηε ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ βειηηψζεσλ.
πγθεθξηκέλα γηα ηα παξαθάησ:
1.

Σελ επηζήκαλζε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ ησλ νδψλ κε πςειφ αξηζκφ αηπρεκάησλ θαη ηελ
ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο

2.

Σε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο δηαθφξσλ παξαγφλησλ (γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά,
ειεθηξνθσηηζκφο, ζηάζκεπζε, αζηπλφκεπζε θιπ) ζηε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ

3.

Σε δηθαηνιφγεζε έξγσλ (π.ρ. ζεκαηνδφηεζε, ειεθηξνθσηηζκφ, ζήκαλζε) θαη ελεξγεηψλ γηα ηελ
αχμεζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο
Ζ κειέηε ησλ αηπρεκάησλ ζε εζληθή ή πεξηθεξεηαθή θιίκαθα, πεξηιακβάλεη ζπλήζσο κεγάιεο

θαηεγνξίεο φπσο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ αηπρεκάησλ, ηνλ αξηζκφ αηπρεκάησλ κε ζχκαηα (λεθξνχο ή
ηξαπκαηίεο) θαη ηα αηπρήκαηα πεδψλ. Αληί ηνπ απφιπηνπ αξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ, κπνξεί λα
εμεηαζηνχλ δηάθνξνη αληηπξνζσπεπηηθνί δείθηεο αηπρεκάησλ. πρλά, εμεηάδεηαη έλαο δείθηεο
ζνβαξφηεηαο αηπρήκαηνο πνπ ζπλήζσο εθθξάδεηαη σο ν ιφγνο ησλ αηπρεκάησλ κε λεθξνχο, πξνο ην
ζχλνιν ησλ αηπρεκάησλ κε ζχκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ. Έλαο αλάινγνο δείθηεο πνπ δηαθνξνπνηεί ηε
ζνβαξφηεηα απφ αηχρεκα ζε αηχρεκα είλαη ν αξηζκφο ησλ λεθξψλ πξνο ην ζχλνιν ησλ αηπρεκάησλ
πνπ θαηαγξάθεθαλ. Οη αξηζκνί θαη νη δείθηεο ησλ αηπρεκάησλ ζπζρεηίδνληαη κε κεξηθέο βαζηθέο
παξακέηξνπο απφ ηηο νπνίεο ζπλήζσο εμαξηψληαη. Ζ ζπζρέηηζε γίλεηαη κε ηνλ πιεζπζκφ, ηνλ αξηζκφ
ησλ θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ, ην κήθνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (θχξηνπ ή δεπηεξεχνληνο), ηα
νρεκαηνρηιηφκεηξα, ην είδνο ηνπ εδάθνπο (πεδηλφ-νξεηλφ) θιπ.
3.2.1 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΦΗΜΑΤΩΝ
χκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, ηξεηο είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ
νδηθή αζθάιεηα. Καηά ζεηξά απμαλφκελεο ζπνπδαηφηεηαο είλαη:
α. ην φρεκα
β. ε νδφο θαη ην πεξηβάιινλ
γ. νη ρξήζηεο ηεο νδνχ
ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δχν ή θαη νη ηξεηο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ζπκβάιινπλ
ζην αηχρεκα. Ζ πνιππινθφηεηα θαη ε έιιεηςε ιεπηνκεξνχο θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ησλ ζπλζεθψλ
ππφ ηηο νπνίεο έγηλε έλα αηχρεκα, δελ επηηξέπνπλ πάληα ηελ αληηθεηκεληθή δηαπίζησζε ηεο ζπκβνιήο
θάζε παξάγνληα. Δλ ηνχηνηο, δηάθνξεο κειέηεο αηπρεκάησλ ζε βάζνο, δείρλνπλ φηη ν ρξήζηεο ηεο νδνχ
κφλνο ή ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο άιινπο δχν παξάγνληεο, απνηειεί ηελ θχξηα αηηία ζην 95% ησλ νδηθψλ
αηπρεκάησλ, ε νδφο ζην 28% θαη ην φρεκα ζην 8,5%.
Παξαθάησ, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζην ηξνραίν αηχρεκα,
μεθηλψληαο απφ ηνλ παξάγνληα φρεκα.
1.

Ζ παιαηφηεηα ηνπ νρήκαηνο

2.

Ζ θαθή ή αλεπαξθήο ζπληήξεζε

3.

Μεραληθέο θαη άιισλ εηδψλ βιάβεο

4.

Ο κεγάινο αξηζκφο θπθινθνξνχλησλ δηθχθισλ

5.

Ζ ππεξθφξησζε νρεκάησλ

6.

Ο κε ζπζηεκαηηθφο ηερληθφο έιεγρνο

7.

Ζ θπθινθνξία κεγάινπ αξηζκνχ θνξηεγψλ απη/ησλ θαη αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ

Αηηίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξάγνληα : νδφο θαη πεξηβάιινλ:
1.

Αλεπαξθή γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (ισξίδεο θπθινθνξίαο θαη εξείζκαηα κε αλεπαξθέο

πιάηνο, έιιεηςε ή κηθξφ πιάηνο κεζαίσλ δηαρσξηζηηθψλ λεζίδσλ, κηθξέο αθηίλεο νξηδφληηαο
θαη θαηαθφξπθεο ράξαμεο πνπ κεηψλνπλ ηελ νξαηφηεηα, θαθή δηακφξθσζε θφκβσλ)
2.

Υακειά πξφηππα θαηαζθεπήο νδψλ, θπξίσο κεησκέλε πξφζθπζε θαη αλεπαξθήο
απνζηξάγγηζε

3.

Καθή κειέηε, ηνπνζέηεζε θαη θαηαζθεπή παξφδησλ ζηνηρείσλ φπσο: ζηχισλ, ζηεζαίσλ,
δέλδξσλ, θξαζπεδνξείζξσλ, αλαρσκάησλ θαη ηάθξσλ

4.

Καθή νξγάλσζε ηεο θπθινθνξίαο φπσο: έιιεηςε ή αλεπαξθήο ζήκαλζε, αλεπαξθήο έιεγρνο
πξνζβάζεσλ (είζνδνη, έμνδνη) θαη ζηάζκεπζε ζηελ νδφ

5.

Πιήξεο έιιεηςε ή αλεπάξθεηα νδηθνχ θσηηζκνχ

6.

Αλεπαξθήο έιεγρνο θαη ζήκαλζε θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπψλ

7.

Γπζκελείο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, θπξίσο νκίριε, βξνρή, πγξέο επηθάλεηεο, ρηφλη θαη
πάγνο

Αηηίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξάγνληα: ρξήζηεο ηεο νδνχ

3.3

1.

Τπεξβνιηθή ηαρχηεηα

2.

Αληηθαλνληθή πξνζπέξαζε

3.

Δίζνδνο νρήκαηνο ζην αληίζεην ξεχκα θπθινθνξίαο

4.

Οδήγεζε ζε θαηάζηαζε κέζεο

5.

Με ρξήζε δψλεο αζθαιείαο- πξνζηαηεπηηθνχ θξάλνπο

6.

Με ζπκκφξθσζε κε ηε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε

7.

Δπηζεηηθή- επηδεηθηηθή νδήγεζε

8.

Απξφζεθηε δηάβαζε νδψλ απφ πεδνχο

ΣΑ ΣΡΟΥΑΗΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΣΟ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ
ην Ννκφ Σξηθάισλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 2001-2005 ζεκεηψζεθαλ ζπλνιηθά 356

νδηθά ηξνραία αηπρήκαηα πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ην ζάλαην ή ηξαπκαηηζκφ πνιιψλ αηφκσλ.
πγθεθξηκέλα, ζπλέβεζαλ 56 ζαλαηεθφξα, 84 ζνβαξά θαη 216 ειαθξά ηξνραία αηπρήκαηα, κε ζπλνιηθά
65 λεθξνχο, 125 ζνβαξά ηξαπκαηηζκέλνπο θαη 389 ειαθξά ηξαπκαηηζκέλνπο. Απφ ηα αλσηέξσ
αηπρήκαηα, 293 ζπλέβεζαλ ζην Δζληθφ Οδηθφ Γίθηπν (Π.Δ.Ο. θαη Δ.Ο.), 8 ζηηο επαξρηαθέο νδνχο ηνπ
Ννκνχ Σξηθάισλ θαη ηα ππφινηπα 55 ζπλέβεζαλ ζην δεκνηηθφ δίθηπν ηνπ λνκνχ, εθ ησλ νπνίσλ 52
ζηελ πφιε ησλ Σξηθάισλ θαη 3 ζηε πφιε ηεο Καιακπάθαο. πζζσξεχνληαη θπξίσο ζηηο ηζφπεδεο
δηαζηαπξψζεηο, ζε δηειεχζεηο κέζα απφ νηθηζκνχο θαη ζε επηθίλδπλεο αιιεπάιιειεο ζηξνθέο. Σα
πεξηζζφηεξα απφ απηά (325 ησλ αξηζκφ), εληνπίζηεθαλ ζε πεδηλέο πεξηνρέο, θαη ηα ππφινηπα 31 ζε
νξεηλέο.

ΘΥΜΑΤΑ ΑΤΥΦΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(2001-2005)

65, 11.23%
125, 21.59%

Νεκροί
Σοβαρά τρασματίες
Ελαφρά τρασματίες
389, 67.18%

πγθεθξηκέλα, απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ην 35% πεξίπνπ ησλ αηπρεκάησλ νθείιεηαη ζηελ
αλάπηπμε ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο, ην 24% ζηελ είζνδν νρεκάησλ ζην αληίζεην ξεχκα θπθινθνξίαο
(παξάλνκε πξνζπέξαζε), ην 20% ζε νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα νηλνπλεχκαηνο, ελψ ηα ππφινηπα
αηπρήκαηα ζε ινηπά αίηηα. Δπηπιένλ, βαζηθέο αηηίεο αηπρεκάησλ ζην Ννκφ Σξηθάισλ, απνηεινχλ ν
κεγάινο αξηζκφο ησλ κνηνζπθιεηηζηψλ θαη πνδειάησλ ιφγσ ηεο κεγάιεο πεδηλήο ηνπ έθηαζεο, θαζψο
θαη ην κεγάιν πνζνζηφ ησλ θνξηεγψλ θαη αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ εμαηηίαο ηεο έληνλεο αγξνηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξηνρή, θαη ηα νπνία ιφγσ ησλ κηθξψλ ηνπο ηαρπηήησλ
πξνθαινχλ κεγάιν αξηζκφ πξνζπεξαζκάησλ.

Είδος
Αηυχήμαηος

ΕΤΗ
Σύνολο
Αηυχημάηων
ανά είδος
ζηηνι
πενηαεηία

2001

2002

2003

2004

2005

Θανατηφόρο

19

10

10

9

8

56

Σοβαρό

22

22

14

11

15

84

Ελαφρό

39

34

30

40

73

216

Σύνολο
Αηυχημάηων
ανά έηος

80

66

54

60

96

356

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΤΥΦΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2001-2005

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΦΗΜΑΤΩΝ .
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ΕΤΗ
χκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ησλ ζαλαηεθφξσλ
αηπρεκάησλ απφ ην έηνο 2001 κέρξη ην 2005, ηεο ηάμεο ηνπ 58% θαζψο θαη ησλ ζνβαξά ηξαπκαηηψλ ηεο
ηάμεο ηνπ 32%. Αληίζεηα, απμήζεθαλ ζεκαληηθά ηα ειαθξά αηπρήκαηα ζε πνζνζηφ 87%. Σν γεγνλφο
απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο πνπ παξέρνπλ πιένλ ηα ζχγρξνλα
νρήκαηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπο θαη φρη ηφζν ζηελ βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ή ηεο νδεγηθήο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθάζηνηε νδεγνχ.

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ
ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο

"ΒΑΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ"

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
ΜΠΑΚΟ ΖΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΖ ΚΑΝΔΛΛΗΑ
ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ
ΡΗΕΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ
ΗΜΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4

Ο

ΒΑΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ, ειιείςεσλ θαη πξνβιεκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ννκνχ
Σξηθάισλ θαζψο θαη ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ αηπρεκάησλ ζην λνκφ, ε Οκάδα εξγαζίαο θαηέιεμε
ζε νξηζκέλα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο, πνπ αθνξνχλ ζρεδφλ φιν ην νδηθφ δίθηπν θαη
επηζεκαίλνληαη παξαθάησ:


Πξψηε βαζηθή «πιεγή» ησλ δξφκσλ απνηεινχλ νη αδηακφξθσηνη ηζφπεδνη θφκβνη ζηηο
θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, θαζψο θαη ν κεγάινο αξηζκφο παξφδησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δελ
δηαζέηνπλ απφ ην Νφκν Κπθινθνξηαθέο ζπλδέζεηο (Β.Γ.465/70 θαη ΠΓ 143/89).



Ζ θαηαζθεπή αληζφπεδσλ θφκβσλ θαη άλσ δηαβάζεσλ δελ είλαη εθηθηή παξά κφλν ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ γίλεηαη ηξνπνπνίεζε – παξαιιαγή ηεο ράξαμεο ηεο πθηζηακέλεο νδνχ θαη
απηή δελ δηέξρεηαη απφ ηδηνθηεζίεο πνπ απαηηνχλ ρξνλνβφξεο απαιινηξηψζεηο θαη πςειέο
απνδεκηψζεηο φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Δ. Ο. Σξηθάισλ – Λαξίζεο, ηεο Δ.Ο ΣξηθάισλΚαιακπάθαο θαη ηεο Παξάθακςεο Μεγαινρσξίνπ.
Ζ δηέιεπζε ηνπ εμεηαδφκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ κέζα απφ νηθηζκνχο, πξνθαιεί πνιιά πξνβιήκαηα
ζηε θίλεζε ησλ νρεκάησλ αιιά απνηειεί θαη αηηία πνιιψλ κηθξψλ ζπλήζσο αηπρεκάησλ.
Απνδεηθλχεηαη φηη ηα κέηξα ζήκαλζεο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο ησλ 50 Km
θαη ε ηνπνζέηεζε θάκεξαο (νδηθφο άμνλαο Σξηθάισλ – Πχιεο), δελ αξθνχλ γηα ηε κείσζε ησλ
αηπρεκάησλ θαζφζνλ γεληθά δελ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο νδεγνχο. Δπηβάιινληαη κέηξα
πεξηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ θίλεζεο ησλ πεδψλ εηδηθά ζηηο πεξηνρέο απ΄ φπνπ δηέξρνληαη νη άμνλεο
Σξηθάισλ – Καιακπάθαο, Σξηθάισλ – Πχιεο, Σξηθάισλ - Καξδίηζεο θαη Σξηθάισλ-Λαξίζεο.



Ζ έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ
Ννκνχ Σξηθάισλ. Ζ ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απηνθηλήησλ θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ δηεξρφκελσλ απφ ηνλ Ννκφ νρεκάησλ, ηδηαίηεξα ζηνπο ηέζζεξηο κεγάινπο άμνλεο νη νπνίνη
επηθνξηίζηεθαλ ηε κεηαθνξηθή θίλεζε ησλ ιηκαληψλ Βφινπ θαη Ζγνπκελίηζαο θαζψο θαη ηελ
απμεκέλε ηνπξηζηηθή θίλεζε ηνπ λνκνχ ιφγσ Μεηεψξσλ θαη ρσξηψλ ηεο Πίλδνπ, νμχλνπλ ην
πξφβιεκα. Ζ ζηάζκεπζε ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ δελ θαίλεηαη λα απνηειεί ιχζε γηα απνδέζκεπζε
ηε θπθινθνξίαο ησλ αμφλσλ, νχηε αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα θαηά ηξφπν νξζνινγηζηηθφ. ηηο
κειέηεο βειηίσζεο ησλ νδηθψλ αμφλσλ είλαη απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζνχλ ρψξνη ζηάζκεπζεο
απηνθηλήησλ θαη αλ είλαη δπλαηφ λα ζπλδπαζηνχλ κε ζέζεηο ζέαο πρ. Θεφπεηξα κε ζέα ηα
Μεηέσξα, Πχιε κε ζέα ηνλ Πνξηατθφ πνηακφ, γέθπξα Μνπξγθάλη κε ζέα ηνλ ίσλα (Μνπξγθάλε)
πνηακφ.



Ζ ρξήζε αγξνηηθψλ δξφκσλ απφ βηνηερληθέο, βηνκεραληθέο, αγξνηηθέο ή άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ
θαηαιήγνπλ κε θάζεηεο ζπλδέζεηο ζην Δζληθφ ή Δπαξρηαθφ δίθηπν, ρσξίο ζηνηρεηψδε
δηακφξθσζε πξφζβαζεο εηζφδνπ –εμφδνπ θαη ζπλήζσο έρνπλ κεησκέλε νξαηφηεηα ιφγσ
πςνκεηξηθήο δηαθνξάο κε πνιιή κεγαιχηεξε πιένλ θπθινθνξία, ζεσξνχκε φηη απνηειεί κία απφ
ηηο βαζηθέο αηηίεο αηπρεκάησλ ηχπνπ «Καξακπφιαο» θιπ. Οη δξφκνη απηνί δελ ζα πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη πιένλ ζαλ αγξνηηθνί θαη ζα πξέπεη λα δεηνχληαη θαηάιιειεο δηακνξθψζεηο
ζπλδέζεσλ ππνρξεσηηθά.



Σα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ Οδηθνχ δηθηχνπ, ηφζν ζε νξηδνληηνγξαθηθφ επίπεδν φζν θαη ζε
επίπεδν κεθνηνκψλ, είλαη ζε αλεθηά επίπεδα θαη δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα αηπρήκαηα. Σα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπθινθνξίαο είλαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ κεηαβιήζεθαλ αηζζεηά κέζα ζηνλ
ρξφλν θαη δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο ζηνπο άμνλεο, πρ. Γηαπιάηπλζε
θαη αλαθαηαζθεπή νδνζηξψκαηνο ιφγσ κεγάιεο θπθινθνξίαο, δηάζηξσζε αληηνιηζζεξνχ ηάπεηα
θ.ι.π.



Ζ ζπζζψξεπζε ησλ αηπρεκάησλ γίλεηαη θπξίσο ζηηο ηζφπεδεο δηαζηαπξψζεηο, ζε ηκήκαηα νδψλ
πνπ δηέξρνληαη ησλ νηθηζκψλ θαη ζε επηθίλδπλεο ζηξνθέο κε ειιηπή ή αλεπαξθή ζήκαλζε.



Οη πιεπξηθέο δηακνξθψζεηο ησλ νδψλ, δελ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα εξείζκαηα ή ηηο απαξαίηεηεο
επελδεδπκέλεο ηάθξνπο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη νκαιή απνρέηεπζε νκβξίσλ, ελψ ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο απαηηείηαη απνςίισζε θαη θαζαξηζκφο ησλ εξεηζκάησλ ή αθφκε θαη θιαδνθνπή ηεο
βιάζηεζεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο νξαηφηεηαο.



Ζ κεησκέλε νξαηφηεηα ηφζν ζε νξηδνληηνγξαθηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν κεθνηνκψλ,
απνηειεί ζνβαξφ θίλδπλν αηπρεκάησλ. Ζ ζήκαλζε γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ ζηξνθψλ αιιά
θπξίσο ε βειηίσζε ηεο νξαηφηεηαο κέζσ δηαπιάηπλζεο ηνπ θακπχινπ ηκήκαηνο ηεο νδνχ θαη
εθαξκνγήο κεγαιχηεξσλ αθηηλψλ θακππιφηεηαο, είλαη ηα ζπλεζέζηεξα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα
απμήζνπλ ην κήθνο νξαηφηεηαο θαη λα θαηαζηήζνπλ ηηο ζηξνθέο πην αζθαιείο.



Οξηζκέλεο ζηξνθέο απαηηνχλ βειηηψζεηο ζε επίπεδν επηθιίζεσλ ψζηε λα θξαηνχλ εληφο ησλ
νξίσλ ηεο νδνχ ηα νρήκαηα ησλ νπνίσλ νη νδεγνί ηνπο δελ αληηιακβάλνληαη εγθαίξσο ηε ζηξνθή
γηα λα κεηψζνπλ ηαρχηεηα.



Οη αξηζηεξέο ζηξνθέο, ηφζν θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ αξηεξία φζν θαη θαηά ηελ είζνδν ζε απηή
ρσξίο ισξίδα αλακνλήο θαη επηβξάδπλζεο αληίζηνηρα, δεκηνπξγνχλ έλα άιιν βαζηθφ ηχπν
αηπρεκάησλ κε πιαγηνκεησπηθέο ζπγθξνχζεηο.

πκκεηνρή ζε απηά ηα αηπρήκαηα έρνπλ ηα

θνξηεγά ηα νπνία θηλνχληαη αξγά θαη πξνθαινχλ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ζηελ νδφ θαη ηα
αγξνηηθά κεραλήκαηα ηα νπνία επίζεο θηλνχληαη κε ρακειέο ηαρχηεηεο θαη πνιιέο θνξέο ρσξίο
θψηα θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, κε απνηέιεζκα λα κελ γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνπο νδεγνχο ησλ
δηεξρφκελσλ νρεκάησλ.


εκαληηθέο ειιείςεηο ππάξρνπλ ζηε πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε ηδηαίηεξα φηαλ νη άμνλεο δηέξρνληαη
κέζα απφ νηθηζκνχο θαη δηαζηαπξψλνληαη κε ην δεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν.



ηηο νξεηλέο πεξηνρέο φπνπ αθήλνληαη ειεχζεξα ηα δψα γηα βνζθή δελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε
ζήκαλζε γηα ηελ χπαξμή ηνπο θαη ηηο ζέζεηο δηάβαζεο π.ρ. ζηηο αξ. 7 θαη αξ 4 Πξ. Δπαξρ.
Οδνχο, ζηε Δ. Ο. Σξηθάισλ – Αξηαο κεηά ηελ Διάηε.



Δπίζεο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο φπνπ επηθξαηνχλ εηδηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (νκίριεο,
παγεηνχ, ρηνλφπησζεο) θαη πξνζειθχνπλ ρεηκεξηλφ ηνπξηζκφ πνπ απαηηεί κηα εληνπηζκέλε θαη
δηαθνξεηηθή πνηφηεηα ζηηο δηαθνπέο ηνπ ζπλδπάδνληαο ηηο κνλαδηθέο απνδξάζεηο ζηε θχζε θαη
ηε δηακνλή ζε θαηλνχξγηα θαη πνιπηειή θαηαιχκαηα, δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε ζήκαλζε γηα
εηδηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (νκίριεο, παγεηνχ) θαη νξηνζέηεζεο ηεο νδνχ κε ηελ

ηνπνζέηεζε ρηνλνδεηθηψλ δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο αξηζηεξά θαη δεμηά ψζηε λα πξνζαλαηνιίδεηαη
ν νδεγφο εληφο ησλ νξίσλ ηεο νδνχ ζε πεξίπησζε ρηνληνχ.


ε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ νξεηλνχ νδηθνχ δηθηχνπ εληνπίζηεθαλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο φπσο θαηαπηψζεηο ραιαξψλ ζρεκαηηζκψλ, επηθξεκκψκελνη βξάρνη,
θαηνιηζζήζεηο.



Ο ειεθηξνθσηηζκφο ησλ ηζφπεδσλ θφκβσλ, ησλ εηζφδσλ- εμφδσλ ησλ νηθηζκψλ θαη ησλ γεθπξψλ
είλαη αλεπαξθήο κεηψλνληαο έηζη ην επίπεδν αζθάιεηαο ησλ νδψλ.



Σελ ηειεπηαία δεθαεηία νη Σερληθέο Τπεξεζίεο πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ησλ κειεηψλ,
ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ δίλνπλ βαξχηεηα ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ δσλψλ απαιινηξίσζεο γηα ηε δηαπιάηπλζε ηεο νδνχ, ηελ θαηαζθεπή ισξίδσλ
επηβξάδπλζεο, λεζίδσλ, πεδνδξνκίσλ θαη service road εθαηέξσζελ ηεο νδνχ. Παξάιιεια,
πξνρσξνχλ ηαρχηεξα ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ειαρηζηνπνηψληαο ηηο εθηάζεηο πξνο
απνδεκίσζε, λα κεηψλνληαο ηηο αληηδξάζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε
βειηίσζε ηεο Δ.Ο. Σξηθάισλ – Καιακπάθαο, ε βειηίσζε ηεο Δ.Ο. Σξηθάισλ – Λαξίζεο, ε
θαηαζθεπή θφκβνπ ζηελ ακκνπδηά θ.α.

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ
ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5Ο

"ΜΔΣΡΑ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ
ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΡΟΥΑΗΧΝ
ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ"

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
ΜΠΑΚΟ ΖΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΖ ΚΑΝΔΛΛΗΑ
ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ
ΡΗΕΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ
ΗΜΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5

Ο

‘’ΜΔΣΡΑ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ
ΣΡΟΥΑΗΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ’’

5.1

ΓΔΝΗΚΑ
Δίλαη αλαγθαία θαη επηβεβιεκέλε ε βειηίσζε ηνπ εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ δηθηχνπ. Ζ αικαηψδεο

αχμεζε ησλ νρεκάησλ θαη ε πξνζπάζεηα ηεο πνιηηείαο λα θαιχςεη βαζηθέο εζληθέο θαη θνηλσληθέο
αλάγθεο, βξήθαλ ηνπο δξφκνπο καο ιίγνπο θαη απξνεηνίκαζηνπο λα δερζνχλ έλα ηφζν κεγάιν
θπθινθνξηαθφ θνξηίν. Έρνληαο ινηπφλ ζαλ βαζηθφ ζηφρν ηελ αζθαιή θαη γξήγνξε δηαθίλεζε ησλ
πνιηηψλ, ε Πνιηηεία νθείιεη λα νινθιεξψζεη ηνπο βαζηθνχο νδηθνχο άμνλεο ηεο ρψξαο ζε θιεηζηνχο
απηνθηλεηνδξφκνπο, θαη λα ζπληεξήζεη θαη λα βειηηψζεη ην Δζληθφ θαη Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν.
Ζδε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη κία πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε ηνπ εζληθνχ θαη
Δπαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ, ε νπνία ζπλερίδεηαη κε ζεηηθά απνηειέζκαηα.

5.2

ΜΔΣΡΑ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξνβιήκαηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ πνπ

θαηαγξάθεθαλ ζηνπο Αλαιπηηθνχο Πίλαθεο θαη ηα επηθίλδπλα ζεκεία πνπ εληνπίζηεθαλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο ηεο θάζε νδνχ, θσηνγξαθήζεθαλ θαη ρξήδνπλ ζπγθεθξηκέλσλ
βειηησηηθψλ κέηξσλ, γηα ηελ απνηξνπή ζπζζψξεπζεο αηπρεκάησλ ζην νδηθφ δίθπν ηνπ Ννκνχ
Σξηθάισλ ζα πξέπεη γεληθφηεξα λα εθαξκνζηνχλ βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα ηα αθφινπζα
κέηξα :
Βξαρππξόζεζκα κέηξα νδηθήο αζθάιεηαο:
1.

ήκαλζε ησλ επηθηλδχλσλ ζέζεσλ νδηθνχ δηθηχνπ (ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ αλαγγειίαο
θηλδχλσλ, ζήκαλζε επηθηλδχλσλ εκπνδίσλ παξαπιεχξσο νδνζηξψκαηνο, ζήκαλζε ζε
δηαβάζεηο πεδψλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ζήκαλζε ζηελψλ γεθπξψλ, ηνπνζέηεζε
ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζε επηθίλδπλεο ζηξνθέο θαη παξαπιεχξσο απφθξεκλσλ ζέζεσλ θαη
ηνπνζέηεζε εληφο ησλ oηθηζκψλ ξαληάξ αλίρλεπζεο ηεο ηαρχηεηαο ησλ νρεκάησλ)

2. Απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ ηνπ νδνζηξψκαηνο είηε ιφγσ ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ είηε ιφγσ
θαηαζθεπαζηηθψλ αζηνρηψλ (ξσγκέο αζθαιηνηάπεηα, ιαθνχβεο).
3. Απνθαηαζηάζεηο δεκηψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ι.ρ απνκάθξπλζε βξάρσλ, θαζαξηζκφο πιεπξηθψλ
δηακνξθψζεσλ (εξεηζκάησλ, ηάθξσλ).
4. Δπίζηξσζε αληηνιηζζεηηθνχ ηάπεηα ηνπηθά ζε ζέζεηο πνπ εκθαλίδνπλ επηθίλδπλε νιηζζεξφηεηα
(γέθπξεο, ηκήκαηα κε κεγάιε θπθινθνξία ζε νξεηλέο πεξηνρέο).
5. Οξηδφληηα δηαγξάκκηζε φπνπ απαηηείηαη.
6. Ζιεθηξνθσηηζκφο

ησλ

βαζηθψλ

νδηθψλ

αμφλσλ

εληφο

θαηνηθεκέλσλ

ειεθηξνθσηηζκφο ησλ επηθηλδχλσλ δηαζηαπξψζεσλ.
Μαθξνπξόζεζκα κέηξα νδηθήο αζθάιεηαο :
1.

Γηαπιάηπλζε θαη βειηίσζε επηθηλδχλσλ νδηθψλ ηκεκάησλ

2.

Αλακφξθσζε θαη θαηαζθεπή ηζφπεδσλ θφκβσλ ζχλδεζεο κε ηηο παξφδνπο

3.

Δμνπιηζκφο νδψλ :

πεξηνρψλ

θαη

-

Ζ ηνπνζέηεζε θσηεηλψλ πηλαθίδσλ – ξαληάξ κε έλδεημε ηεο ηαρχηεηαο ησλ νρεκάησλ ,
κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ζηηο εηζφδνπο φισλ
ησλ Οηθηζκψλ.

-

Ζ ηνπνζέηεζε αλαιακπφλησλ θαλψλ θηηξίλνπ ρξψκαηνο ζηηο εηζφδνπο φισλ ησλ
νηθηζκψλ.

-

Ζ ηνπνζέηεζε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ζε φια ζεκεία ζπρλήο δηέιεπζεο πεδψλ θαη ζηηο
δηαζηαπξψζεηο.

-

Ο ειεθηξνθσηηζκφο φισλ ησλ δηαζηαπξψζεσλ, φισλ ησλ νδηθψλ ηκεκάησλ πνπ
δηέξρνληαη απφ Οηθηζκνχο θαη ησλ γεθπξψλ ζε νδνχο κε κεγάιε θπθινθνξία.

-

Ζ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ απφ ηνλ Κ.Ο.Κ. πηλαθίδσλ γηα ηελ επηζήκαλζε
επηθηλδχλσλ ζέζεσλ , γηα ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαη γηα ηελ παξνρή
πιεξνθνξηψλ.

4.

Καηαζθεπή ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ
αζηνρίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο ή απφ πξνβιήκαηα αζηάζεηαο
εδαθψλ ( ι.ρ. θαζηδήζεηο, θαη θαηνιηζζήζεηο ) θαη πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ
ζρεηηθψλ Γεσηερληθψλ κειεηψλ ζηηο πεξηνρέο φπνπ εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα παξφκνηα
πξνβιήκαηα.

5.

Καηαζθεπή λέσλ νδηθψλ ηκεκάησλ θαη αλακφξθσζε θαη θαηαζθεπή ηζφπεδσλ θφκβσλ.

6.

Αληηνιηζζεξνί ηάπεηεο, βειηίσζε νιηζζεξφηεηαο.

7.

Γεκηνπξγία PARKING ζηάζεο απηνθηλήησλ.

8.

Λσξίδεο αλακνλήο γηα αξηζηεξέο ζηξνθέο θαη ισξίδεο επηβξάδπλζεο γηα δεμηέο ζηξνθέο.

9.

Κιείζηκν θάζεησλ πξνζβάζεσλ κε πιαζηηθνχο νξηνδείθηεο θαη δηακφξθσζε βειηησκέλεο
πξφζβαζεο.

10. Γηαπιάηπλζε νδψλ γηα βαξέα νρήκαηα.
11. Καηαζθεπή ππνγείσλ δηαβάζεσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.

5.3

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ
εκαληηθφηαην ξφιν ζηελ πξφθιεζε ησλ αηπρεκάησλ παίδεη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο. Σα

αηπρήκαηα πνπ πξνθαιεί ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο νθείινληαη ζε :
Παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ νδηθήο θπθινθνξίαο
Παξαβάζεηο ησλ νξίσλ ηαρχηεηαο
Παξαβάζεηο (ησλ ζεκάησλ) ηεο νδηθήο ζήκαλζεο
Οδήγεζε ζε θαηάζηεζε κέζεο, θνχξαζεο ή αππλίαο
Όιεο φκσο νη παξαπάλσ παξαβάζεηο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε πνηφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ
θαζψο θαη ηελ ζήκαλζή ηνπ ψζηε λα ελεκεξψλεηαη εγθαίξσο ν νδεγφο γηα ην ηη ζα ζπλαληήζεη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηνπ θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη αλάινγα.
Μεγάιε επζχλε απνδίδεηαη θαη ζην θξάηνο, ην νπνίν νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο πνιίηεο
βειηησκέλν θαη ζχγρξνλν νδηθφ δίθηπν θαη λα ηνπο θαζνδεγεί κέζσ ηεο παηδείαο

θαη δηαξθνχο

ελεκέξσζεο ζηε κείσζε θαη πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ.
Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο δελ είλαη ν νδεγφο, ή ε πνιηηεία αιιά ππάξρεη
ζπλππεπζπλφηεηα θξάηνπο –πνιίηε ζηε πξφθιεζε ησλ αηπρεκάησλ.
Σν δεηνχκελν φκσο ζε κία κειέηε επηθηλδπλφηεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ δελ είλαη ν θαηαινγηζκφο
ησλ επζπλψλ ζηε πξφθιεζε ησλ αηπρεκάησλ αιιά ε δεκηνπξγία ζχγρξνλνπ θπθινθνξηαθνχ
πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ζα απνηξέπεη, πξνεηδνπνηεί θαη πξνζηαηεχεη ρσξίο λα δεκηνπξγεί άγρνο,

εθλεπξηζκφ, αηθληδηαζκφ θαη αλαζθάιεηα ζηνπο δηεξρφκελνπο, κε ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ζηηο πεξηπηψζεηο
αηπρεκάησλ γη απηνχο θαη γηα ηε ρψξα γεληθφηεξα.
Ζ αιιαγή ηεο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο, ν ζεβαζκφο ησλ θαλφλσλ νδηθήο αζθάιεηαο, ε κείσζε ηεο
επηζεηηθφηεηαο θαη ε αλνρή ηνπ άιινπ, αλήθνπλ ζηα καθξνπξφζεζκεο απφδνζεο κέηξα, πνπ ελψ έρνπλ
ρακειφ θφζηνο απαηηνχλ ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε.
Ζ ζσζηή ζπληήξεζε ησλ νδψλ, ε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε ζήκαλζή ηνπο, ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ
νρεκάησλ, ε αζηπλφκεπζε, ε λνκνζεζία θαη ε ηήξεζή ηεο είλαη παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ ηελ
πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ελφο νδηθνχ αηπρήκαηνο.
χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα , πνπ ζπλνςίδνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο
πξννπηηθέο βειηίσζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηνλ Ννκφ Σξηθάισλ, ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ
βειηίσζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ννκνχ καο κε γλψκνλα πάληνηε ηελ εμππεξέηεζε ηεο απμαλφκελεο
θπθινθνξίαο θαη ηελ νδηθή αζθάιεηα. Δπηζεκαίλνπκε φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα ζπληήξεζεο δελ είλαη
ζηαηηθά,

αιιά απαηηείηαη δηαξθήο παξαθνινχζεζε ψζηε απηά λα δηαηεξνχληαη ζε πςειφ επίπεδν

αζθάιεηαο, αθνχ νη ζπλζήθεο ηνπ δξφκνπ ιφγσ αηπρεκάησλ θαη άιισλ παξαγφλησλ ηξνπνπνηνχληαη
ζπλερψο (θαηαπηψζεηο, θαηαζηξνθή ζηεζαίσλ απφ αηχρεκα, πηλαθίδεο ζήκαλζεο, νδνζηξψκαηα θιπ).
Ζ πιήξεο εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ είλαη κάιινλ νπηνπία, ε κείσζε
φκσο ησλ αηπρεκάησλ είλαη ζηφρνο εθηθηφο. Σέινο, ε κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ είλαη ππφζεζε
θαη επζχλε φισλ καο. Απαηηεί αιιαγή λννηξνπίαο, ζθέςεο θαη δξάζεο ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ θαη
ηαπηφρξνλα φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο πξέπεη λα ζπληνληζηνχλε ψζηε απφ θνηλνχ λα γίλεη κία
ζπιινγηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ.

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ
ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6Ο

"ΠΡΟΣΑΔΗ"

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
ΜΠΑΚΟ ΖΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΖ ΚΑΝΔΛΛΗΑ
ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ
ΡΗΕΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ
ΗΜΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6

Ο

‘’ΠΡΟΣΑΔΗ’’
ΓΔΝΗΚΑ
Γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηε κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζην Δζληθφ,

6.1

Δπαξρηαθφ θαη θνηλνηηθφ (θχξηεο ή κνλαδηθέο νδνί) νδηθφ δίθηπν, ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ εθηφο ησλ
βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ κέηξσλ πνπ αλαθέξζεθαλ, ηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο
πξνηείλνπλ ηα αθφινπζα:
ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΚΑΘΔΣΧΝ ΠΡΟΒΑΔΧΝ
Δληνπίζηεθε ζην εζληθφ δίθηπν κεγάινο αξηζκφο θάζεησλ πξνζβάζεσλ ρσξίο θακία
πξνδηαγξαθή ζχλδεζεο. Δπηβάιιεηαη:
Ο επαλέιεγρνο ησλ λφκηκσλ πξνζβάζεσλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην νδηθφ
δίθηπν απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ αδεηνδνηνχλ θαη λα εθαξκνζζεί ν λφκνο
Όπνπ ππάξρεη αγξνηηθφο δξφκνο λα ππάξρεη δηπιή δηαρσξηζηηθή γξακκή ψζηε λα
επηηξέπνληαη κφλν νκφξνπεο θηλήζεηο.
Με επζχλε ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο λα αληηθαηαζηαζνχλ νη θάζεηεο πξνζβάζεηο θαη λα
δεκηνπξγεζνχλ απιέο ζπλδέζεηο.
Καηάιιειε ζήκαλζε ησλ δηαζηαπξψζεσλ ψζηε λα γίλνληαη νξαηέο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο.
Δθφζνλ απφ ηελ αγξνηηθή νδφ εμππεξεηνχληαη θαη επηρεηξήζεηο, βηνηερλίεο, εξγνζηάζηα θιπ
,ζα πξέπεη κε δηθφ ηνπο θφζηνο λα δηακνξθψζνπλ αλάινγνπ ηχπνπ θπθινθνξηαθή ζχλδεζε
Φσηηζκφο ησλ θάζεησλ πξνζβάζεσλ
ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΜΒΧΝ, ΓΗΑΣΑΤΡΧΔΧΝ
1.

Καηαζθεπή θόκβνπ ζηε ζέζε ‘’Υαξά’’ ζηε δηαζηαύξσζε ηεο Δ.Ο 30 ‘’Σξηθάισλ-Άξηαο’’
κε ηελ Γεπη. Δπαξρ. νδό κε αξ. 5 ‘’Παξαπόηακνο – Βαιηηλό – Μεγάξρε’’ ιφγσ ηεο
πξνβιεκαηηθήο γεσκεηξίαο ηεο δηαζηαχξσζεο (έιιεηςε ισξίδαο αλακνλήο, επηβξάδπλζεο
ζηελ Δ.Ο.) θαη ηεο απμεκέλεο θίλεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη δχν νδνί.

2.

Αλαθαηαζθεπή θόκβνπ ζηε δηαζηαύξσζε ηεο Δ.Ο 30 ‘’Σξηθάισλ-Άξηαο’’ κε ηελ Πξση.
Δπαξρ. νδό κε αξ. 2 ‘’ Πύιε– ηνπξλαξετθα – Βαζύξξεπκα – Μεζνρώξα’’ ιφγσ ηεο
πξνβιεκαηηθήο γεσκεηξίαο ηνπ δηακνξθσκέλνπ θφκβνπ (έιιεηςε ισξίδαο αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο ζηελ Δ.Ο.), ηεο θαθήο ζπκβνιήο ηνπ Πξ. Δπαξρ νδηθνχ δηθηχνπ κε αξ.2 κε ηελ
Δ.Ο (ινμφηεηαο ηεο ράξαμεο) θαη ηεο έιιεηςεο νξαηφηεηαο (κεγάιε θαηά κήθνο θιίζε ηεο Δπαξ.
Οδνχ)

3.

Καηαζθεπή θόκβνπ ζηε δηαζηαύξσζε ηεο Δ.Ο 6 ‘’Σξηθάισλ-Ησαλλίλσλ’’ κε ηελ Πξση.
Δπαξρ. νδό κε αξ. 3 ’Γηαθιάδσζε πξνο Κιεηλό- Γέθπξα Μνπξγθάλη’’ ιφγσ ηεο θαθήο
ζπκβνιήο ηνπ Πξ. Δπαξρ νδηθνχ δηθηχν κε αξ.3 κε ηελ Δ.Ο (ινμφηεηαο ηεο ράξαμεο) θαη ηεο
απμεκέλεο θίλεζεο πνπ παξνπζηάδεη ε Δ.Ο.

4.

Καηαζθεπή θόκβνπ ζηε δηαζηαύξσζε ηεο Δ.Ο 15 ‘’Γέθπξα Μνπξγθάλη – Γξεβελά’’ κε ηελ
Δ.Ο 26 ‘’Καιακπάθα – Γεζθάηε’’. ιφγσ ηεο πξνβιεκαηηθήο γεσκεηξίαο ηεο δηαζηαχξσζεο
(έιιεηςε ισξίδαο αλακνλήο, επηβξάδπλζεο ζηηο δχν Δ.Ο.).

5.

Καηαζθεπή θόκβνπ ζηνλ νηθηζκό Κξελίηζαο ζηε δηαζηαύξσζε ηνπ Πξση. Δπαξρ.
Οδηθνύ δηθηύνπ κε αξ. 1 ‘’Σξίθαια – Κξελίηζα θαη Ληόπξαζν’’ κε ην Γεπη. Δπαξρ. Οδηθό
δίθηπν κε αξ. 1 ‘’Κξελίηζα – Παιαηόππξγνο - Αγξειηά’’ ιφγσ ηεο απμεκέλεο θίλεζεο ησλ
δχν νδψλ θαη ηεο δηέιεπζήο ησλ απφ θαηνηθεκέλε πεξηνρή.

6.

Καηαζθεπή θόκβνπ ζηε δηαζηαύξσζε ηνπ Πξση. Δπαξρ. νδηθνύ δηθηύνπ κε αξ. 4 ‘’
Καζηαληά – Κξαληά

- Σξία πνηάκηα – Γέθπξα Γαξδηθίνπ ’’ κε ην Πξση. Δπαξρ.

Οδηθό΄δίθηπν κε αξ. 3 ‘’Γηαθιάδσζε πξνο Κιεηλό- Γέθπξα Μνπξγθάλη’’ θαη ην Γεπη.
Δπαξρ. νδηθό δίθηπν κε αξ. 11 ‘’Πεξηνύιη Υξπζνκειηά’’ ιφγσ ηνπ ζηελέκαηνο ηεο νδνχ
(γέθπξα), ηεο χπαξμεο εκπνδίσλ (δέληξα) πνπ κεηψλνπλ ηελ νξαηφηεηα ζηελ Πξ. Δπαξ. Οδφ
θαη ηεο θίλεζεο ησλ δχν νδψλ ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.
7.

Καηαζθεπή θόκβνπ ζηε δηαζηαύξσζε ηνπ Πξση. Δπαξρ. Οδηθνύ δηθηύνπ κε αξ. 4 ‘’ Από
ηελ επαξρ. Οδό 11- Καζηαληά – Κξαληά - Σξία πνηάκηα – Γέθπξα Γαξδηθίνπ ’’ κε ην Γεπη.
Δπαξρ.

νδηθό

δίθηπν

κε

αξ.

22

‘’Γέθπξα

Παιαηόραλν

–

Καινκνίξα

–

Νέα

Κνπηζνύθιηαλε’’ ιφγσ ηνπ ζηελέκαηνο ηεο νδνχ (γέθπξα), ηεο χπαξμεο εκπνδίσλ (δέληξα)
πνπ κεηψλνπλ ηελ νξαηφηεηα ζηελ Πξ. Δπαξ. Οδφ θαη ηεο θίλεζεο ησλ δχν νδψλ ηδηαίηεξα ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο.
8.

Καηαζθεπή θόκβνπ ζηε ζπκβνιή ηεο Πξση. Δπαξρ. νδνύ κε αξ. 6 : ‘’Καιακπάθα Καζηξάθη – Η. Μνλή Μεηεώξσλ κε δηαθιάδσζε πξνο Η.Ν. Αγίνπ ηεθάλνπ – δηαζη. Δζλ.
Οδνύ Σξηθάισλ-Καιακπάθαο’’ κε ηελ Γεπη. Δπαξρ. Οδό κε αξ. 19 ‘’Μεηέσξα –Βιαράβα
– Καιύβηα (Καιιηζέα). ιφγσ ηεο θαθήο ζπκβνιήο ηνπ Πξ. Δπαξρ νδηθνχ δηθηχνπ κε αξ.6 κε ην
Γεπη. Δπαξρ. Οδηθφ δίθηπν κε αξ 19 (ινμφηεηαο ηεο ράξαμεο), ηεο έιιεηςεο νξαηφηεηαο
(κεγάιε θαηά κήθνο θιίζε ηνπ Γεπη. Δπαξρ. δηθηχνπ) θαη ηεο απμεκέλεο Σνπξηζηηθήο θίλεζεο
πξνο ηηο Η.Μ. ησλ Μεηεψξσλ.

9.

Καηαζθεπή θόκβνπ ζηε ζπκβνιή ηεο κε Αξ.Πξ. 5816/91 Απόθαζε Ννκάξρε ''Αλαγλώξηζε σο Κνηλνηηθήο νδνύ ηελ νδό πνπ ζπλδέεη ηνπο νηθηζκνύο Λεπηνθαξπάσηήηα-Ράμα-Ρίδσκα'' κε ηελ νδό πξνο Πεξδηθνξάρε – Υαίδεκέλε, ιφγσ ηνπ κεγάινπ
πιάηνπο ησλ νδψλ πνπ δηαζηαπξψλνληαη ρσξίο δηακνξθσκέλεο λεζίδεο.

ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΓΔΦΤΡΧΝ
ην νδηθφ δίθηπν ηνπ Ν. Σξηθάισλ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο παιαηψλ θαη ζηελψλ γεθπξψλ κε
θαηεζηξακέλα ή θαζφινπ κεηαιιηθά ή απφ ζθπξφδεκα θηγθιηδψκαηα, ρσξίο ηδηαίηεξε ζήκαλζε
επηθηθδπλφηεηαο ζέζεσλ (ζηελφηεηα ρψξνπ, νιηζζεξφηεηα νδνζηξψκαηνο θιπ.) ηα νπνία ρξεηάδνληαη
αληηθαηάζηαζε θαη ζηαδηαθά επέθηαζε ησλ ππαξρφλησλ γεθπξψλ ή θαηαζθεπή λέσλ. Οη ζέζεηο ησλ
παιαηψλ γεθπξψλ θαη ην είδνο ηεο ζήκαλζεο πνπ πξνηείλεηαη θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηνπο Πίλαθεο ησλ
Παξαξηεκάησλ Η,ΗΗ, ΗΗΗ.

ΒΔΛΣΗΧΖ, ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΧΝ

1.

Βειηίσζε θαη αζθαιηφζηξσζε ηεο Δ.Ο. 6 Σξηθάισλ – Λαξίζεο ζηα ηκήκαηα απφ ην ηέινο ηεο
ν

Πεξηθεξεηαθήο νδνχ Μεγαινρσξίνπ κέρξη ην 29,2 ρικ. ηεο Δ.Ο θαη απφ δηαζηαχξσζε πξνο
Διαζζφλα κέρξη ηε Γέθπξα Πελεηνχ πνηακνχ ζηα φξηα ησλ λνκψλ Σξηθάισλ & Λαξίζεο
κήθνπο 20,40 ρικ θαη 0,70 ρικ αληίζηνηρα (ζπλνιηθνύ κήθνπο 21,10 ρικ)

2.

Βειηίσζε θαη αζθαιηφζηξσζε ηεο Δ.Ο. 30 Σξηθάισλ – Καξδίηζαο ζην ηκήκα απφ
δηαζηαχξσζε κε Πεξηθεξεηαθή νδφ Σξηθάισλ κέρξη ηε Γέθπξα Πελεηνχ πνηακνχ ζηα φξηα
λνκψλ Σξηθάισλ & Καξδίηζαο κήθνπο 5,00 ρικ.

3.

Καηαζθεπή ηκήκαηνο ηεο Δ.Ο.30 Σξηθάισλ –Άξηεο απφ ηελ γέθπξα Αιεμίνπ κέρξη ηνλ νηθηζκφ
Αξκαηνιηθνχ κήθνπο 16,45 ρικ

4.

Βειηίσζε θαη αζθαιηφζηξσζε ηεο Δ.Ο. 15 ‘’Γέθπξα Μνπξγθάλη – Γξεβελά’’ απφ δηαζηαχξσζε
κε Δ.Ο. Σξηθάισλ-Ησαλλίλσλ ζηε γέθπξα Μνπξγθάλη κέρξη ηα φξηα λνκψλ Σξηθάισλ θαη
Γεβελψλ κήθνπο 19,40 ρικ

5.

Βειηίσζε θαη αζθαιηφζηξσζε ηεο Δ.Ο. 26 ‘’Διαζζφλα- Γεζθάηε-ζπλάληεζε κε ηελ Δ.Ο. 15
ζην ηκήκα πνπ δηέξρεηαη απφ ηνλ λνκφ Σξηθάισλ κήθνπο 23,50 ρικ

6.

Βειηίσζε θαη αζθαιηφζηξσζε ηεο Πξση. Δπαξρ. νδνχ κε αξ. 2: ‘’Πχιε (δηαζη. Δζληθήο νδνχ
Σξηθάισλ – Άξηαο) – ηνπξλαξετθα – Βαζχξξεπκα – Μεζνρψξα – Γηαζηαχξσζε Δζλ. Οδνχ
Σξηθάισλ- Άξηαο’’ ζην ηκήκα κεηά ηνλ νηθηζκφ Μεζνρψξαο κέρξη ηε δηαζηαχξσζε κε ηελ Δ.Ο
Σηθάισλ – ‘Αξηαο

7.

Βειηίσζε θαη αζθαιηφζηξσζε ηεο Πξση. Δπαξρ. νδνχ κε αξ. 6: ‘’Καιακπάθα - Καζηξάθη – Η.
Μνλή Μεηεψξσλ κε δηαθιάδσζε πξνο Η.Μ. Αγίνπ ηεθάλνπ – δηαζη. Δζλ. Οδνχ ΣξηθάισλΚαιακπάθαο. (Οδηθφ θχθισκα Μεηεψξσλ’’

8.

Καηαζθεπή ηκήκαηνο ηεο Γεπη. Δπαξρ. νδνχ κε αξ. 10 ‘’Μνζρφθπην – Πνιπλέξη πξνο
Σεηξάθσκν κέρξη Βνπιγαξέιη’’ απφ ηε δηαζηαχξσζε πξνο Πνιπλέξη κέρξη ηα φξηα ησλ λνκψλ
Σξηθάισλ θαη Άξηαο κήθνπο 19,50 ρικ.

9.

Καηαζθεπή ηκήκαηνο ηεο Γεπη. Δπαξρ. νδνχ κε αξ. 11 ''Πεξηνχιη - Υξπζνκειηά έσο
δηαζηαχξσζε πξνο Κιεηλφ'' απφ δηαζηαχξσζε κε νδφ πξνο Αεδφλα- κέρξη ηε δηαζηαχξσζε
πξνο Παιαηνρψξη κήθνπο 5,90 ρικ.

10. Καηαζθεπή ηκήκαηνο ηεο Γεπη. Δπαξρ. νδνχ κε αξ. 14 ‘’Κξαληά - Καηάθπην – Υαιίθη’’ κεηά ην
ν

1,65 ρικ, κήθνπο 0,45 ρικ.
11. Καηαζθεπή ηκήκαηνο ηεο Γεπη.Δπαξρ. νδνχ κε αξ. 19 ‘’Μεηέσξα –Βιαράβα – Καιχβηα απφ
δηαζηαχξσζε κε νδφ πξνο Βιαράβα κέρξη ηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνχ Καιιηζέαο κήθνπο 8,30
ρικ

12. Καηαζθεπή ηκήκαηνο ηεο Γεπη.Δπαξρ. νδνχ κε αξ. 21 ‘’Ομχλεηα πξνο Καηαθχγη (Καιιηζέα) θαη
Κξαληά Γξεβελψλ’’ απφ ηε δηαζηαχξσζε δεμηά κε νδφ πξνο ηαγηάδεο θαη αξηζηεξά πξνο
Καθνπιεχξη κέρξη ηα φξηα λνκψλ Σξηθάισλ θαη Γξεβελψλ κήθνπο 3,60 ρικ
13. Καηαζθεπή ηκήκαηνο ηεο Γεπη. Δπαξρ. νδνχ κε αξ. 22 ''Γέθπξα Παιαηφραλν- -Καινκνίξα Παλαγία απφ ηνλ νηθηζκφ Ακπεινρσξίνπ κέρξη ηε δηαζηαχξσζε κε Δζλ. Οδνχ Σξηθάισλ Ησαλλίλσλ)'' κήθνπο 5,80 ρικ
14. Καηαζθεπή ηκήκαηνο ηεο Γεπη. Δπαξρ. νδνχ κε αξ. 23 ‘’Νέα Κνπηζνχθιηαλε (Παλαγία) πξνο
Κξαληά Γξεβελψλ απφ 64

νπ

ν

ρικ κέρξη Δζληθήο νδνχ Σξηθάισλ – Ησαλλίλσλ’’ απφ ην 1,4 ρικ

ν

ηεο νδνχ κέρξη ην 5 ρικ ηεο νδνχ κήθνπο 3,60 ρικ
15. Καηαζθεπή ηκήκαηνο ηεο Γεπη. Δπαξρ. νδνχ κε αξ. 24 ‘’ίλνπ Κεξαζηά (Κεξαζνχια) – Σζνχθα
(Φσηεηλφ) – Γεξαθάξη απφ Δζληθήο νδνχ Γέθ. Μνπξγθάλη – Γεζθάηεο θαη δηα Μαπξειίνπ κέρξη
Πξση. επαξρ. νδνχ κε αξ. 5’’ απφ ηνλ νηθηζκφ Φσηεηλφ κέρξη ηνλ νηθηζκφ Μαπξειίνπ κήθνπο
7,40 ρικ.
16. Καηαζθεπή ηεο Κνηλνηηθήο νδνχ πνπ ζπλδέεη ηνλ νηθηζκφ Βιάραο ηεο θνηλφηεηαο Διάηεο κε ηελ
Δζληθή νδφ Σξηθάισλ – Άξηαο’' (Ζ κε Αξ.Πξ. 5834/86 Απφθαζε Ννκάξρε– ‘’Αλαγλψξηζε
θνηλνηηθήο νδνχ‘’) κήθνπο 1,10 ρικ

ΤΝΣΖΡΖΔΗ-ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΗ ΟΓΧΝ
1.

πληήξεζε-αζθαιηφζηξσζε ηκεκάησλ ηεο Πξση. Δπαξρ. νδνχ κε αξ. 1 ‘’Σξίθαια – Κξελίηζα
θαη Ληφπξαζν – Αγξειηά – ‘’Κξελίηζα – Αξδάλη–Βάληα (Πιάηαλνο)-Διιελφθαζηξν–Ληφπξαζν’’
ζπλνιηθνχ κήθνπο 3,65 ρικ.

2.

πληήξεζε-αζθαιηφζηξσζε ηκεκάησλ ηεο Πξση. Δπαξρ. νδνχ κε αξ. 4 ‘’ Απφ ηελ επαξρ.
Οδφ 11- Καζηαληά – Κξαληά - Σξία πνηάκηα – Γέθπξα Γαξδηθίνπ (κέρξη ζπλαληήζεσο ηεο Δζλ.
Οδνχ Σξηθάισλ- Άξηαο)’’ ζπλνιηθνχ κήθνπο 3,40 ρικ.

3.

πληήξεζε-αζθαιηφζηξσζε ηκεκάησλ ηεο Πξση. Δπαξρ. νδνχ κε αξ. 5 ‘’Καιακπάθα

-

ν

Κνληζθφο πξνο Διαζζφλα απφ ην 16 ρικ. ηεο Δζλ. Οδνχ Σξηθάισλ-Ησαλλίλσλ δηα Γεξαθαξίνπ
Λνγγάο’’ ζπλνιηθνχ κήθνπο 4,10 ρικ.

4.

πληήξεζε-αζθαιηφζηξσζε ηκεκάησλ ηεο Πξση. Δπαξρ. νδνχ κε αξ. 7 Γεσξγαλάδεο
(δηαζηαχξσζε κε Δ.Ο. Σξηθάισλ - Λαξίζεο) - Οηραιία - Κξήλε - Αριαδνρψξη – Γάζειιν
ζπλνιηθνχ κήθνπο 1,80 ρικ

5.

πληήξεζε-αζθαιηφζηξσζε ηκεκάησλ ηεο Πξση. Δπαξρ. νδνχ κε αξ. 8 (Κεξακίδη Φαξθαδψλα - Παλαγίηζα - Γξηδάλν - Μεγ. Διεπζεξνρψξη (Σν εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Ννκνχ
ηκήκα ηεο νδνχ ''Μπινγνχηζα - Φαξθαδφλα - Παιακάο'') ζπλνιηθνχ κήθνπο 4,70 ρικ.

6.

πληήξεζε-αζθαιηφζηξσζε ηκεκάησλ ηεο Γεπη. Δπαξρ. νδνχ κε αξ. 1 ‘’ΚξελίηζαΠαιαηφππξγνο-Ληφπξαζν’’ ζπλνιηθνχ κήθνπο 0,70 ρικ.

7.

πληήξεζε-αζθαιηφζηξσζε ηκεκάησλ ηεο Γεπη. Δπαξρ. νδνχ κε αξ. 6 ‘’Παιαηνκνλάζηεξν
πξνο Μνπδάθη’’. ζπλνιηθνχ κήθνπο 0,50 ρικ

8.

πληήξεζε-αζθαιηφζηξσζε ηκεκάησλ ηεο Γεπη. Δπαξρ. νδνχ κε αξ. 17 ‘’Θεφπεηξα – Ρίδσκα
– Βάληα’’ ζπλνιηθνχ κήθνπο 1,00 ρικ

9.

πληήξεζε-αζθαιηφζηξσζε ηκεκάησλ ηεο Γεπη. Δπαξρ. νδνχ κε αξ. 20 ‘’Γέθπξα Μνπξγθάλη
– Ομχλεηα – Αγλαληηά απφ 7

ν

ρικ. νδνχ Γέθπξαο Μνπξγθάλη – Γξεβελψλ’’ ζπλνιηθνχ

κήθνπο1,70 ρικ

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΖ ΖΜΑΝΖ
ρεδφλ φιν ην νδηθφ δίθηπν ηνπ Ν. Σξηθάισλ ρξεηάδεηαη Πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε θπξίσο ζε
δηαζηαπξψζεηο, ζήκαλζε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ (επηθίλδπλεο ζηξνθέο, νιηζζεξφηεηα νδνζηξψκαηνο,
πηψζε βξάρσλ, δηέιεπζε δψσλ, ζηέλεκα νδνχ, εκπφδηα θ.α), ηνπνζέηεζε ζηεζαίσλ αζθαιείαο,
ρηνλνδεηθηψλ θαη δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο. Οη ζέζεηο θαη ην είδνο ηεο ζήκαλζεο πνπ πξνηείλεηαη
θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηνπο Πίλαθεο ησλ Παξαξηεκάησλ Η,ΗΗ, ΗΗΗ.

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΟΓΧΝ
1.

Ζιεθηξνθσηηζκόο νδνύ ζην ηκήκα «Σξίθαια-Παιαηόππξγνο» απφ δηαζηαχξσζε κε
Πεξηθεξεηαθή Δζληθή νδφ

Λαξίζεο – Καιακπάθαο κέρξη ηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνχ

Παιαηνπχξγνπ κήθνπο .6,70 ρικ ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ δηαζηαπξψζεσλ κε ηελ
Δπαξρ. Οδφ θαη ηεο δηέιεπζεο ηεο νδνχ απφ ηνπο νηθηζκνχο Λνγθαθίνπ θαη Κξελίηζαο.
2.

Ζιεθηξνθσηηζκόο ηκήκαηνο ηεο Δζληθήο νδνύ Σξηθάισλ- Άξηεο από ην 4,4 ρικ κεηά ηε
δηαζηαύξσζε κε Πεξηθεξεηαθή Δζληθή νδό Καξδίηζεο – Πύιεο κέρξη ηνλ νηθηζκό
Παξαπνηάκνπ ηεο Δπαξρηαθήο νδνύ κε αξ. 5 ‘’Παξαπόηακνο – Βαιηηλό – Μεγάξρε
κήθνπο 4,70 ρικ ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ δηαζηαπξψζεσλ κε ηελ Δ.Ο. θαη ηνπ ηεο
θίλεζεο πνπ παξνπζηάδεη ε εζληθή νδφο .πξνο ηνπο Σνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο (Διάηε,
Πεξηνχιη, Νεξατδνρψξη), ηα εξγνζηάζηα θαη ηηο βηνκεραλίεο ηεο πεξηνρήο

ΦΧΣΔΗΝΖ ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΟΓΧΝ
1.

Σνπνζέηεζε θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο ζηνλ δηακνξθσκέλν θόκβν ζηε Δ. Ο ΣξηθάισλΛαξίζεο κε νδό πξνο Εάξθν ιφγσ ηεο κεγάιεο θίλεζεο ζηε Δζληθή νδφ.

2.

Σνπνζέηεζε θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο ζηνλ δηακνξθσκέλν θόκβν ζηελ είζνδν ηνπ
νηθηζκνύ Καιακπάθαο (Γηαζηαύξσζε ηεο Δ.Ο. Σξηθάισλ-Καιακπάθαο κε ηελ Πξση.
Δπαξρ.νδό κε αξ. 6 : ‘’Καιακπάθα - Καζηξάθη – Η. Μνλή Μεηεώξσλ κε δηαθιάδσζε
πξνο Η.Ν. Αγίνπ ηεθάλνπ – δηαζη. Δζλ. Οδνύ Σξηθάισλ-Καιακπάθαο’’’ εμαηηίαο ηεο
πνιππινθφηεηαο ηνπ θφκβνπ θαη ηεο κεγάιεο θίλεζεο πξνο Καιακπάθα θαη Μεηέσξα.
Δπεηδή φιν ην νδηθφ δίθηπν ηνπ λνκνχ κε θάπνηα δηαβάζκηζε έρεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ έλα

ζχγρξνλν ζρεδηαζκέλν νδηθφ δίθηπν

ζηνηρεηψδνπο αζθαιείαο, ζεσξνχκε ζαλ ζεκαληηθφηαηε

παξέκβαζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ, ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη
αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ζπγθεθξηκέλα:
1.

Σνλ επαλαραξαθηεξηζκό ηνπ Δπαξρηαθνύ δηθηύνπ. Οξηζκέλα ηκήκαηα νδψλ ηα νπνία
απνηεινχλ επέθηαζε ηνπ επαρηαθνχ δηθηχνπ θαη δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί θαζψο θαη άιια πνπ
δηαλνίρζεθαλ

κεηαγελέζηεξα

θαη

βξίζθνληαη

ζε

θαιχηεξε

θαηάζηαζε

απφ

πιεπξάο

γεσκεηξηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ ζην Δπαξρηαθφ δίθηπν
θαη λα απνραξαθηεξηζηνχλ ηα ήδε ππάξρνληα.
2.

Σε ζηειέρσζε ηνπ ηκήκαηνο ζπληήξεζεο έξγσλ ησο Ν.Α. Σξηθάισλ κε έκπεηξν θαη
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό θαη ηνλ εμνπιηκό ηνπ κε ζύγρξνλν software ψζηε λα
δεκηνξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαγξαθή ζε ειεθηξνληθή κνξθή, φισλ ησλ
εληνπηζκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη θπξίσο ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ.

3.

Σε ζύληαμε Μεηξώνπ παξαθνινύζεζεο ησλ νδώλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζην νπνίν ζα
θαηαρσξεζνχλ:
Γεδνκέλα ησλ πθηζηακέλσλ νδψλ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ (γεσκεηηθά ζηνηρεία νδψλ, ρξνλνο
θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θ.α)
Γεδνκέλα ησλ ππφ θαηαζθεπή νδψλ, απφ κειέηεο ηηο νπνίεο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζε
ειεθηξνληθή κνξθή νη κειεηεηέο θαη νη θαηαζθεπαζηέο ησλ έξγσλ.
Γεδνκέλα ζπληήξεζεο θαη εμνπιηζκνχ νδψλ, (λένη αζθαιηνηάπεηεο, απνθαηάζηαζε
θπθινθνξίαο

απφ

θαηνιηζζήζεηο,θαζηδήζεηο,

επαλαηνηνζέηεζε

ζηεζαίσλ

αζθαιείαο,

νξηδφληηα\θαηαθφξπθε ζήκαλζε, ειεθηξνθσηηζκφο, θ.α)
4.

Σε δεκηνπξγία ελόο γεληθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο ησλ νδώλ, φπνπ ζα
παξαθνινπζείηαη θαη ελεκεξψλεηαη ην κεηξψν ηεο θάζε νδνχ θαη ζα ιακβάλνληαη
βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα κέηξα νδηθήο αζθάιεηαο.

5.

Σε δεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο ζην Ννκό Σξηθάισλ ην νπνίν ζα
ειέγρεη ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ζην νδηθφ δίθηπν, ζα παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη

ηα

ηξνραία αηπρήκαηα ,εληνπίδνληαο ζπλερψο λέεο επηθηλδπλφηεηεο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο
απηψλ, ψζηε λα απμεζεί ην επίπεδν αζθάιεηαο γηα ηνπο κεηαθηλνχκελνπο.
6.

Σε δεκηνπξγία ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ, ζηνλ νπνίν ζα έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο κφλν νη
εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην Σκήκα Σξνραίαο, ε ΓΔΔ/Λάξηζαο θαη ε Σερληθή
Τπεξεζία ηεο Ν.Α. Σξηθάισλ, φπνπ ζα θαηαγξάθνληαη ηα αηπρήκαηα θαη νη ελέξγεηεο ησλ
ππεξεζηψλ.

7.

Δπηζεκαίλνπκε φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα ζπληήξεζεο δελ είλαη ζηαηηθά ,αιιά απαηηείηαη
δηαξθήο παξαθνινχζεζε (MONITORING) ψζηε απηά λα δηαηεξνχληαη ζε πςειφ επίπεδν
αζθάιεηαο, αθνχ νη ζπλζήθεο ηνπ δξφκνπ ιφγσ αηπρεκάησλ, θαη άιισλ παξαγφλησλ
ηξνπνπνηνχληαη ζπλερψο(θαηαπηψζεηο, θαηαζηξνθή ζηεζαίσλ απφ αηχρεκα, πηλαθίδεο,
νδνζηξψκαηα θιπ).
Όια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπλδπαζηηθά πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπλερή

,δπλακηθή θαη άκεζε παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο, ηεο θπθινθνξίαο θαη ησλ ζπκβάλησλ ησλ
αηπρεκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. ηφρνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ν εληνπηζκφο λέσλ θαη φρη κφλν

επηθίλδπλσλ ζέζεσλ. κε θαηεχζπλζε ηνλ δηαξθή ζρεδηαζκφ βειηίσζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ δηαξθή
ελίζρπζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ
ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΟΤ
Ν.ΣΡΗΚΑΛΧΝ

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
ΜΠΑΚΟ ΖΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΖ ΚΑΝΔΛΛΗΑ
ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ
ΡΗΕΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ
ΗΜΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

Αξ. Δζληθνύ Γηθηύνπ :

ΟΓΗΚΟ ΑΞΟΝΑ ΣΡΗΚΑΛΧΝ – ΚΑΡΓΗΣΖ (από δηαζηαύξσζε Αγ.
Κσλζηαληίλνπ έσο γέθπξα Πελεηνύ πνηακνύ), Σκήκα ηεο Δ.Ο 30 ‘’Ν.
Μνλαζηήξη – νθάδεο (κέζσ παξάθακςεο) – Καξδίηζα (κέζσ αλαηνιηθήο
παξάθακςεο) -Σξίθαια – Πύιε – Διάηε – Πεξηνύιη’’

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

8,60

Υηιηόκεηξα Γεπη. Δ.Ο

5,00

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πιαηεία
Σξηθάισλ
Γηαζηαχξσζε
ζηελ εθθιεζία
ηνπ Αγ.
Κσλ/λνπ
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Φιακνχιη &
Καξπέο κεηά
ηε γέθπξα
ζηνλ
Αγηακνληψηε
πνηακφ
Σκήκα κεηά ηε
γέθπξα ζηνλ
Αγηακνληψηε
πνηακφ

1

0+000

2

0+600

3

1+450

4

1+450-2+800

5

1+800-2+800

Σκήκα κεηά ηε
γέθπξα ζηνλ
Αγηακνληψηε
πνηακφ

6

3+000

7

3+200-8+400

8

5+200

Γηαζηαχξσζε
κε
Πεξηθεξεηαθή
νδφ Σξηθάισλ
Σκήκα κεηά ηε
γέθπξα ζηνλ
Αγηακνληψηε
πνηακφ
1ε
Γηαζηαχξσζε
δεμηά πξνο
Αγ. Κπξηαθή &
Μ. Καιχβηα

9

5+900

2ε
Γηαζηαχξσζε
δεμηά πξνο
Αγ. Κπξηαθή,
Μ. Καιχβηα &
αξηζηεξά
πξνο Λφγγν

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
5,00 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0,20 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

Έιιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Φιακνχιη &
Καξπέο)

Έιιεηςε θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ

Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο,
Καθή ζήκαλζε
Πιεξνθνξηαθψλ
Πηλαθίδσλ
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο,
Καθή ζήκαλζε
Πιεξνθνξηαθψλ
Πηλαθίδσλ

Έιιεηςε θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ

Έιιεηςε
πεδνδξνκίσλ
δεμηά ηεο νδνχ
(εληφο ηνπ
ζρεδίνπ πφιεο
ζε νδφ πιάηνπο
9,70κ)
Έιιεηςε
πεδνδξνκίσλ
αξηζηεξά ηεο
νδνχ (εληφο ηνπ
ζρεδίνπ πφιεο)

Μηθξφ πιάηνο
νδνζηξψκαηνο
8,00-8,20κ
θ1

Αδηακφξθσηνο
θφκβνο

θ2

Αδηακφξθσηνο
θφκβνο

Έιιεηςε θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ

Αξ. Δζληθνύ Γηθηύνπ :

Έιιεηςε
Έιιεηςε θσηεηλψλ
δηαγξάκκηζεο
ζεκαηνδνηψλ
νδνζηξψκαηνο,
Καθή ζήκαλζε
Πιεξνθνξηαθψλ
Πηλαθίδσλ
θ4
ηελφηεηα
Πξνβιήκαηα
Έιιεηςε
ρψξνπ ζηε
ζην
δηαγξάκκηζεο
γέθπξα-πιάηνο
νδφζηξσκα
νδνζηξψκαηνο,
γέθπξαο 6,50 κ, ηεο γέθπξαο
Έιιηπήο
Καθή
ζε κήθνο 200
ζήκαλζε:
δηακφξθσζε
κ
Δπηθίλδπλσλ
πεδνδξνκίσλ
ζέζεσλγεθχξαο
Οιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο
ΟΓΗΚΟ ΑΞΟΝΑ ΣΡΗΚΑΛΧΝ – ΆΡΣΑ, Σκήκα ηεο Δ.Ο 30 ‘’Ν. Μνλαζηήξη –
νθάδεο (κέζσ παξάθακςεο) – Καξδίηζα (κέζσ αλαηνιηθήο παξάθακςεο) Σξίθαια – Πύιε – Διάηε – Πεξηνύιη’’

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

102,65

Δ.Ο 98,55
ρικ.

Φζαξκέλν
νδ/κα 3,65 ρικ

Υηιηόκεηξα Γεπη. Δ.Ο

42,40

Αζθαιηνο
42,40ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0,70 ρικ

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

Υηιηόκεηξα Σξηη. Δ.Ο

56,15

Αζθαιηνο
44,15ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 2,95 ρικ

Υσκ/δξνκνο 12 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

10

8+400

11

8+400-8+600

3ε
Γηαζηαχξσζε
δεμηά πξνο
Αγ. Κπξηαθή &
αξηζηεξά
πξνο Γιίλνο
Γέθπξα
Πελεηνχ (φξηα
λνκψλ
Σξηθάισλ &
Καξδίηζεο)

θ3

Αδηακφξθσηνο
θφκβνο

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

1

0+000

2

1+400

3

5+100

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Γηαζηαχξσζε
κε Δ.Ο.
Σξηθάισλ Καξδίηζεο
Γηαζηαχξσζε
κε δεπη.
επαξρ. Οδηθφ
δίθηπν κε αξ.
4 (ΣξίθαιαΜεγ. Καιχβηα
πξνο
Λαδαξίλα
κέρξη
Μνπδάθη)

Γηαζηαχξσζε
κε Δ.Ο.
ΣξηθάισλΆξηαο

Αξ. Δζληθνύ Γηθηύνπ :

ΟΓΗΚΟ ΑΞΟΝΑ ΣΡΗΚΑΛΧΝ – ΆΡΣΑ, Σκήκα ηεο Δ.Ο 30 ‘’Ν. Μνλαζηήξη –
νθάδεο (κέζσ παξάθακςεο) – Καξδίηζα (κέζσ αλαηνιηθήο παξάθακςεο) Σξίθαια – Πύιε – Διάηε – Πεξηνύιη’’

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

102,65

Δ.Ο 98,55
ρικ.

Φζαξκέλν
νδ/κα 3,65 ρικ

Υηιηόκεηξα Γεπη. Δ.Ο

42,40

Αζθαιηνο
42,40ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0,70 ρικ

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

Υηιηόκεηξα Σξηη. Δ.Ο

56,15

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Πιαηεία
Σξηθάισλ
Γηαζηαχξσζε
κε
Πεξηθεξεηαθφ
ΚαξδίηζεοΠχιεο
Σέινο
Ζιεθηξνθσηηζ
κνχ
Γέθπξα
θαξαβφπνξνπ
πνηακνχ

1

0+000

2

4+100

3

4+400

4

5+100

5

7+100

Κφκβνο
<<Υαξά>>

6

8+300

7

11+100

8

12+200

9

15+100

10

19+000

11

20+900

12

22+900

Πιαηεία
νηθηζκνχ
Πεγήο
Πιαηεία
νηθηζκνχ
Λπγαξηάο
Κφκβνο
Γφκθσλ
Γηαζηαπξσζε
κε νδφ πξνο
Παιαηνκνλάζη
εξν
Γεκαξρείν
Πχιεο
ηελή Γέθπξα
Πνξαηατθνχ
πνηακνχ
"Γηαζηαχξσζε
κε Πξ. Δπαξρ.
Οδφ κε αξ. 2
""Κφκβνο
πξνο

Αζθαιηνο
44,15ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 2,95 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Υσκ/δξνκνο 12 ρικ

Έιιεηςε
ειεθηξνθσηηζκνχ

Φ1

Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
θφκβνπ
(έιιεηςε
ισξίδαο
αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο
ζηελ Δ.Ο.,
έιιεηςε
αλαγθαίνπ
πιάηνπο
θακππιψλ),
θαθή πιεπξηθή
δηακφξθσζε
νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)

Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
απφ ρ.ζ. 5+1107+100
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
ζηε
δηαζηαχξσζε

Έιιεηςε
ειεθηξνθσηηζκνχ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε

Έιιεηςε
ειεθηξνθσηηζκνχ,
έιιεηςε θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ

Έιιεηςε
ειεθηξνθσηηζκνχ,
έιιεηςε θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ

ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξα
Φ2

Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
θφκβνπ
(έιιεηςε
ισξίδαο

ηνπξλαξέηθα"
""

αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο
ζηελ Δ.Ο.,
κεγάιε θαηά
κήθνο θιίζε ηεο
Δπαξ. Οδνχ),
Καθή ζπκβνιή
ηνπ Πξ. Δπαξρ
νδηθνχ δηθηχν
κε αξ.2 κε ηελ
Δ.Ο ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο

αξηζηεξή
ζηξνθή γηα
ηνπξλαξέτθα,
Μεζνρψξα),
έιιεηςε
νξαηφηεηαο ζηε
δηαζηαχξσζε

Καζίδεζε
νδνχ

13

26+000

14

28+300

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

15

28+500

Κφκβνο γηα
Κνηξψλη

16

31+800

Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Διάηεο

ηελή νδφο

17

33+300

ηελή νδφο

18

33+70034+400

Έμνδνο
νηθηζκνπ
Διάηεο
Καζίδεζε

19

34+900

20

35+200

Γέθπξα

21

36+150

Γηαζηαπξσζε
κε νδφ πξνο
Βιάρα

22

Οηθηζκφο βίιεο

23

36+15037+000
38+000

24

38+200

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

25

40+600

ρηνλνδξνκηθφ
θέληξν

Καζίδεζε

Φ3

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή)
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

Φ4

Έιιεηςε ζήκαλζεο γηα
ρακειφ φξην
ηαρχηεηαο εληφο ηνπ
νηθηζκνχ

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 700κ,
Καζίδεζε
νδνζηξψκαηνο
Καηεζηξακέλα
ζπξκαηνθηβψηη
α
ηελφηεηα
ρψξνπ Γεθχξαο

Φ5

Καθή ζπκβνιή
ηνπ Κνηλ. νδηθνχ
δηθηχν κε ηελ
Δ.Ο ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο ηεο
νδνχ πξνο
Βιάρα

Φ6

Αλεπαξθέο
πιάηνο νδνχ
ζηελ θακπχιε,
κηθξή αθηίλα
θακππιφηεηαο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(θαζίδεζε νδνχ)

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(ζηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Βιάρα),
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλνο
ειηγκφο,
νιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο)
Καζίδεζε
νδνχ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Υηνλνδξνκηθφ
θέληξν)

26

42+300

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξο
Υξπζνκειηά

27

43+400

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

28

43+800

Γεθπξα

29

45+700

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

30

46+30046+500

Οηθηζκνο
Πεξηνπιίνπ

31

47+500

32

49+50050+400

33

51+400

34

53+20054+300

35

55+10056+600

36

56+800

37

58+00058+600

38

58+65059+200

39

60+000

40

60+40061+100

Φ7,Φ
8

Καθή πιεπξηθή
δηακφξθσζε
ζηε
δηαζηαχξσζε
(ρσξίο
εξείζκαηα)

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Υξπζνκειηά,
Αεδφλα,
Παιαηνρψξη)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(ζηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή)

ηελφηεηα
ρψξνπ Γεθχξαο

Φ9

Πηψζε
βξάρσλ
Οηθηζκφο
Νεξαηδνρσξίν
π
Φ10

Πηψζε
βξάρσλ

Πηψζε
βξάρσλ

Φ11

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Πχξξα

Φ12

Φ13

Φ14

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (πηψζε
βξάρσλ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (πηψζε
βξάρσλ),
έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 1500κ
Καθή ζπκβνιή
ηεο νδνχ πξνο
Πχξξα κε ηελ
Δ.Ο ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο

Πηψζε
βξάρσλ

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 550κ
πηψζε
βξάρσλ

Πξνβιήκαηα
ζην

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαζηάπξσζε
πξνο Πχξξα),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή, πηψζε
βξάρσλ)

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (πηψζε
βξάρσλ)

νδφζηξσκα ζε
κήθνο 700κ
Πηψζε
βξάρσλ

41

62+500

42

62+900

Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Γέζεο

43

64+200

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Αγην Νηθφιαν

44

65+000

45

67+000

46

73+600

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

Φ16

Αλαπνδε θιίζε
ζε ζηξνθή

47

74+500

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Αζπξνπφηακν

Φ17

Καθή πκβνιή
ηεο νδνχ πξνο
Γαξδίθη κε ηελ
Δ.Ο Σξηθάισλ Άξηαο θαη ηελ
Πξ. Δπαξ. Οδφ
κε αξ. 4 ρσξίο
νξαηφηεηα ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο ηεο
νδνχ πξνο
Γαξδίθη

48

75+100

Γεθπξα
Αιεμίνπ

Φ18

49

75+200

50

81+700

51

89+600

52

92+650

53
54

92+950
94+350

55

94+950

56

96+050

Φ15

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Γέζε)
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

Καθή πκβνιή
ηεο νδνχ πξνο
Αγ. Νηθφιαν κε
ηελ Δ.Ο.ρσξίο
νξαηφηεηα ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο θαη
κεγάιεο θαηά
κήθνο θιίζεο
ηεο νδνχ πξνο
Αγ. Νηθφιαν
(θαηεθνξηθή
νδφο)
Πηψζε
βξάρσλ
πηψζε
βξάρσλ ζε
κήθνο 400 κ

Φ19

Οηθηζκνο
παιαηνρσξίνπ
Οηθηζκνο
Αξκαηνιηθνχ
Γέθπξα
Μεζνρψξαο Γηαζηαχξσζε
κε Πξ. Δπαξρ.
Οδφ κε αξ. 2
''ηνπξλαξετθα
– Βαζχξξεπκα
– Μεζνρψξα''
Φξάγκα
ήξαγγα
Αεηνχ
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Αεηφ

Γηαζηαπξσζε

Φ20

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 200κ

Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή)
Καθή
Πιεξνθνξηαθή
ζήκαλζε (κηθξή
πιεξνθνξηαθή
πηλαθίδα πξνο
Γαξδίθη), έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο,
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

ηελή νδφο
(Υσκαηφδξνκνο
κήθνπο 12,00
ρικ)

ηελή νδφο
(Υσκαηφδξνκ
νο)

Αλεπαξθήο
ειεθηξνθσηηζκφο
Φ21

Φ22

ηελή νδφο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Αεηφ), Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Καθή

κε νδφ πξνο
Παρηνχξη

57

96+050

58

96+350

59

97+250

60

97+850

61

98+750

62
63

98+750
100+750

64

102+650

Οδφο ππφ
θαηαζθεπή
ήξαγγα
Οδφο ππφ
θαηαζθεπή
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Λαθίλα

(Υσκαηφδξνκ
νο)

Πιεξνθνξηαθή
ζήκαλζε (κηθξή
πιεξνθνξηαθή
πηλαθίδα πξνο
Παρηνχξη),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

Οδφο ππφ
θαηαζθεπή
Φ23

ηελή νδφο
(Υσκαηφδξνκ
νο)

Αλεπαξθήο
ειεθηξνθσηηζκφο

Οδφο ππφ
θαηαζθεπή
Φ24

Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
ζε λέν
νδφζηξσκα

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Κνξπθή

Φ25

Οδφο ππφ
θαηαζθεπή

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Νεξαηδα
Οξηα λνκψλ
Σξηθάισλ &
Άξηαο

Φ26

Οδφο ππφ
θαηαζθεπή

Φ27

Αξ. Δζληθνύ Γηθηύνπ :

ΟΓΗΚΟ ΆΞΟΝΑ ΣΡΗΚΑΛΧΝ - ΛΑΡΗΖ (Από ην Γέιηα Λαξίζεο) Δ.Ο. 6 ΄΄Βόινο –
Α.Κ. Βειεζηίλνπ – Λάξηζα – Σξίθαια (κέζσ βόξεηαο θαη Αλαηνιηθήο παξάθακςεο
ηεο πόιεο) – Καιακπάθα- γέθπξα Μνπξγθάλη - Καηάξα – Μέηζνβν – Ησάλληλα –
Ζγνπκελίηζα’’ θαη ε ελσηηθή νδόο Δ.Ο. 6 θαη Δ.Ο. 20 πνπ δηαζρίδεη ηελ Διενύζα.

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

42,00

Υηιηόκεηξα Γεπη. Δ.Ο

Αζθαιηνο
39,80ρικ

39,80

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

1

0+000

2
3

2+200
3+000

4

8+800

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Κεληξηθή
Πιαηεία
Σξηθάισλ
Γέιηα Λαξίζεο
Γηαζηαχξσζε
κε
Πεξηθεξεηαθή
νδφ ΛαξίζεοΚαξδίηζεο &
νδφ
Παξάθακςεο
Μεγαινρσξίνπ
Δμνδνο
νηθηζκνχ

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Φζαξκέλν
νδόζηξσκα 0
ρικ

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Μεγαινρσξίνπ
-Γηαζηαχξσζε
κε νδφ
Παξάθακςεο
Μεγαινρσξίνπ
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Φαλεξσκέλε

θ1

Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
δηαζηαχξσζεο
(έιιεηςε
ισξίδαο
αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο
ζηελ Δ.Ο.)

Έιιεηςε θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ

θ2

Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
δηαζηαχξσζεο
(έιιεηςε
ισξίδαο
αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο
ζηελ Δ.Ο.),
Καθή ζπκβνιή
ηεο νδνχ πξνο
Πεηξφπνξν κε
ηελ Δ.Ο ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο ηεο
δεκνηηθήο νδνχ
Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
δηαζηαχξσζεο
(έιιεηςε
ισξίδαο
αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο
ζηελ Δ.Ο.)
Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
δηαζηαχξσζεο
(έιιεηςε
ισξίδαο
αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο
ζηελ Δ.Ο.)

Έιιεηςε θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ

Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
δηαζηαχξσζεο
(έιιεηςε
ισξίδαο
αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο
ζηελ Δ.Ο.)
Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
δηαζηαχξσζεο
(έιιεηςε
ισξίδαο
αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο
ζηελ Δ.Ο.),
Καθή ζπκβνιή
ηεο νδνχ πξνο
Κξήλε κε ηελ
Δ.Ο ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο ηεο
δεκνηηθήο νδν

Έιιεηςε θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ

5

11+550

6

14+350

7

15+400

8

18+800

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Πεηξσηφ

θ3

9

20+300

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Οηραιία,
Κξήλε,
Αριαδνρψξη &
Γάζειιν

θ4

10

20+700

11

22+200

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Γεσξγαλάδεο
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Κινθνηφ

12

24+150

2ε
δηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Κξήλε,
Αριαδνρψξη &
Γάζειιν.

13

27+200

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Φαξθαδφλα

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Πεηξφπνξν
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Πεηξφπνξν

θ5

θ6

Έιιεηςε θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ

Έιιεηςε θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ

14

28+000

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Κεξακίδη

15

29+20042+100

16

33+300

17

36+200

18

42+100

19

4210042+800

Καηαζθεπαζκέ
λν ηκήκα νδνχ
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Εάξθν
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
νηθηζκφ
Πελεηάδαο
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Διαζζφλα &
Σχξλαβν
Απφ δ/ζε κε
νδφ πξνο
Διαζζφλα έσο
Γέθπξα
Πελεηνχ
πνηακνχ (φξηα
λνκψλ
Σξηθάισλ &
Λαξίζεο)

Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
δηαζηαχξσζεο
(έιιεηςε
ισξίδαο
αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο
ζηελ Δ.Ο.),
Καθφ
νδφζηξσκα θαη
θαθή πιεπξηθή
δηακφξθσζε
θ7

θ8

Έιιεηςε θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ

Μηθξφ πιάηνο
νδνχ, ζηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

Αξ. Δζληθνύ Γηθηύνπ :

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟ ΛΑΡΗΖ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, Σκήκα ηεο Δ.Ο. 6
΄΄Βόινο – Α.Κ. Βειεζηίλνπ – Λάξηζα – Σξίθαια (κέζσ βόξεηαο θαη Αλαηνιηθήο
παξάθακςεο ηεο πόιεο) – Καιακπάθα- γέθπξα Μνπξγθάλη - Καηάξα – Μέηζνβν –
Ησάλληλα – Ζγνπκελίηζα’’ θαη ε ελσηηθή νδόο Δ.Ο. 6 θαη Δ.Ο. 20 πνπ δηαζρίδεη ηελ
Διενύζα.

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

4,70

Υηιηόκεηξα Γεπη. Δ.Ο

Αζθαιηνο
4,70 ρικ

4,70

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

1
2

0+000
0+800

3

1+400

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Γέιηα Λαξίζεο
Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
Γεκνηηθή νδφ
θαη δεμηά κε
αγξνηηθή νδφ
Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
Γεκνηηθή νδφ
θαη δεμηά κε
αγξνηηθή νδφ

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Φζαξκέλν
νδόζηξσκα
ρικ

Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
δηαζηαχξσζεο
(έιιεηςε
ισξίδαο

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Καθή ζπκβνιή
ηεο δεκνηηθήο
θαη αγξνηηθήο
νδνχ κε ηελ Δ.Ο
θ1,
θ2

0

Διηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο
(αξηζηεξά πξνο

4

1+950

5

2+700

6

3+400

7

3+800

8

4+700

Γηαζηαχξσζε
κε Πξ. Δπαξρ.
Οδηθφ δίθηπν
κε αξ. 1
ΣξίθαιαΚξελίηζα
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Αλάιεςε

θ3

αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο
ζηελ Δ.Ο.),
Καθή ζπκβνιή
ηεο δεκνηηθήο
νδνχ πξνο
ζπλνηθία
Οκφλνηα θαη ηεο
αγξνηηθήο νδνχ
πνπ νδεγεί ζε
θαηνηθεκέλε
πεξηνρή κε ηελ
Δ.Ο.
Κφκβνο ππφ
θαηαζθεπή

ζπλνηθία
Οκφλνηα, δεμηά
πξνο Φπιαθέο
Σξηθάισλ)

Καθή ζπκβνιή
ηεο νδνχ πξνο
Αλάιεςε κε ηελ
Δ.Ο ιφγσ
κεγάιεο θαηά
κήθνο θιίζεο
θαη ινμφηεηαο
ηεο ράξαμεο ηεο
αγξνηηθήο νδν

Διηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
νηθηζκφ Σξίθθεο,
εθθιεζία
Αλάιεςεο)

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
ΡίδσκαΠιάηαλνο
Γέθπξα
Λεζαίνπ
πνηακνχ
Γέιηα
Καιακπάθαο

Αξ. Δζληθνύ Γηθηύνπ :

ΟΓΗΚΟ ΑΞΟΝΑ ΣΡΗΚΑΛΧΝ - ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ, Σκήκα ηεο Δ.Ο. 6 ΄΄Βόινο – Α.Κ.
Βειεζηίλνπ – Λάξηζα – Σξίθαια (κέζσ βόξεηαο θαη Αλαηνιηθήο παξάθακςεο ηεο
πόιεο) – Καιακπάθα- γέθπξα Μνπξγθάλη - Καηάξα – Μέηζνβν – Ησάλληλα –
Ζγνπκελίηζα’’ θαη ε ελσηηθή νδόο Δ.Ο. 6 θαη Δ.Ο. 20 πνπ δηαζρίδεη ηελ Διενύζα.

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

73,00

Υηιηόκεηξα Γεπη. Δ.Ο

70,00

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

1

0,00

2

1+700

3

3+000

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Κεληξηθή
Γέθπξα
Σξηθάισλ
Φαλάξηα
Πξάζηλε
Γσληά
Γηαζηαχξσζε
κε
Πεξηθεξεηαθή
Δ.Ο. Σξηθάισλ

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
70,0ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 1,60 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

4

4+700

5

6+200

6

11+100

7

15+000

8

16+200

9

16+500

10

19+900

11

20+200

12

20+700

13

22+200

14

22+700

15

23+700

16

26+20026+300

17

31+000

18

31+400

19

33+300

- Και/θαο
Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
θνηλ. Οδφ αξ.
4731/90 Μεγ.
Κεθαιφβξπζν
Γηαζηαχξσζε
δεμία κε Ράμα
- έλαξμε
εξγαζηψλ
δηαπιάηπλζεο
Δ.Ο.
Γηαζηαχξσζε
κε Βαζηιηθή δηαπιάηπλζε
θαη ησλ δχν
ξεπκαησλ
Γξακκέο
ηξέλνπ εξγαζίεο
δηαπιάηπλζεο
ζηελ αξηζηεξή
πιεπξά
Γηαζηαχξσζε
δεμία κε
Δπαξρηαθφ
Οδηθφ Γίθηπν
16 (Λνγγάο)
Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
Γεπηεξεχνλ
Οδηθφ Γίθηπν 3
(αξαθίλα)
Γξακκέο
ηξέλνπ
Γηαζηαχξσζε
αξηζηέξα κε
Δπαξρηαθφ
Οδηθφ Γίθηπν
18 (Μεηέσξα)
θαη
Γεπηεξεχνλ
Οδηθφ Γίθηπν
19 (Βιαράβα)
Γηαζηαάπξσζ
ε δεμία κε
Καιακπάθα
(είζνδνο)
Γηαζηαάπξσζ
ε δεμία κε
Καιακπάθα
(εμνδνο)
Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
Γηάβα
Γηαζηαχξσζε
δεμηά κε
Δπαξρηαθφ
Οδηθφ Γίθηπν
18 (Μεηέσξα)
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 100κ
Γηαζηάξσζε
δεμηά κε Δ.Ο.
ΚαιακπάθαοΓεζθάηεο
Γηαζηάπξσζε
αξηζηεξά κε
Γεπηεξεχνλ
Οδηθφ Γίθηπν
(Κξαλία)
Δπηθίλδπλε
Αξηζηεξή
ζηξνθή

Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε

20

34+000

21

34+900

22

36+900

23

37+100

24

37+300

25

37+800 38+100

26

38+20038+300

27

39+90040+000

28

40+800

29

41+300

30

42+100

31

43+600

32

44+200

33

44+50044+700

34

48+200

35

49+200

36

49+50049+700

37

49+700

Αξηζηεξή
ζηξνθή
Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
Γεμηα ζηξνθή
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο ζηα
δεμηά ηεο νδνχ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο ζηα
δεμηά ηεο νδνχ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο ζηα
δεμηά ηεο νδνχ

Δπηθίλδπλε
Γεμηα ζηξνθή

Γηαζηαπξσζε
αξηζηεξά γηα
Μεγ.Κεξαζηά
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 300κ
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 100κ
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 100κ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο ζηα
αξηζηεξά ηεο
νδνχ
Γηαζηαπξσζε
αξηζηεξά γηα
Οξζνβνχλη
Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
Αξηζηεξή
ζηξνθή
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 100κ
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 200κ
Έηζνδνο ζηελ
Σξπγψλα
Έμνδνο απφ
ηελ Σξπγψλα
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 200κ
Δπηθίλδπλε
Αξηζηεξή
ζηξνθή

Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
Αξηζηεξή
ζηξνθή

Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα

38

49+900

39

49+90050+600

40

50+50050+800

41

51+000

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

42

51+500

43

51+800

Γηαζηαπξσζε
δεμηά γηα
Πέπθε
Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

44

53+800

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

45

54+300

Δπηθίλδπλε
Γεμηα ζηξνθή

46

56+800

Έηζνδνο ζηνλ
Κνξπδαιιφ

47

56+90057+000

48

57+600

Δπηθίλδπλε
Γεμηα ζηξνθή

49

57+700

50

58+400

51

61+400

52

64+400

Έμνδνο απφ
ηνλ
Κνξπδαιιφ
Γηαζηαχξσζε
δεμηά κε Γεπη.
Δπαξρ. Οδφ
κε αξ. 23 γηα
Καιιηζέα θαη
Κξαληά
Γξεβελψλ
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Παλαγία
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Μαιαθάζη

Υσξηφ
Αλάιπςεηνπνζεζία
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 300κ
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 100κ

Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα

Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
Γεμηα ζηξνθή
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 100κ
Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
Γεμηα ζηξνθή

53

73+000

Όξηα λνκψλ
Σξηθάισλ θαη
Ησαλλίλσλ

Αξ. Δζληθνύ Γηθηύνπ :

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟ ΛΑΡΗΖ - ΚΑΡΓΗΣΖ

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

2,70

Υηιηόκεηξα Δ.Ο

Αζθαιηνο
2,70 ρικ

2,70

A/A

1

ρηιηνκ/θή
ζέζε

0+000

0+800

2

2+000

3

2+700

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Φζαξκέλν
νδόζηξσκα 0
ρικ

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Γηαζηαχξσζε
κε Δ.Ο.
Σξηθάισλ Λαξίζεο
Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
νδφ πξνο
Παηνπιηά
Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
νδφ πξνο
Ρηδαξηφ θαη
δεμηά κε νδφ
πξεο Σξίθαια
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ Δ. Ο.
ΣξηθάισλΚαξδίηζεο

Αξ. Δζληθνύ Γηθηύνπ :

Δ.Ο. 15 ΄΄Γέθπξα Μνπξγθάλη – Γξεβελά- Μπάξα – Νεάπνιε (κέζσ λέαο ράξαμεο) –
Γηζπειηό – Καζηνξηά – Σξίγσλν – Άγηνο Γεξκαλόο’’

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

19,40

Υηιηόκεηξα Γεπη. Δ.Ο

19,40

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
19,40ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0,50 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

Γηαζηάξσζε
κε Δ.Ο.
ΣξηθάισλΗσαλλίλσλ

1

0+000

2

3+400

3

6+900

Γέθπξα

4

7+100

5
6
7

9+600
11+300
11+500

Γηαζηάπξσζε
αξηζηεξά κε
Γεπηεξεχνλ
Οδηθφ Γίθηπν
20 (Αγλαληηά)
θαη κε
Γεπηεξεχνλ
Οδηθφ Γίθηπν
21 (Ομχληα)
Γέθπξα
Γέθπξα
Γηαζηαχξσζε
δεμηά κε
Δζληθή νδφ
(Δ.Ο.)
Καιακπάθαο Γεζθάηεο

8

11+80011+900

9

13+100

10

13+30013+400

11

14+30014+600

12

14+70015+200

13

15+90016+000

14

16+600

15

16+900

16

17+500

17

19+200

Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά ηεο
νδνχ
ηελφηεηα
ρψξνπ γέθπξαο

Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Γηαζηαχξσζε
δεμηά κε νδφ
πξνο Θενηφθν
Δπηθίλδπλε
Αξηζηεξή
ζηξνθή

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 100κ

Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
Αξηζηεξή
ζηξνθή

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 300κ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Πξνβιήκαηα
νιηζζεξφηεηαο
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 100κ
ιφγσ κεγάιεο
θαηά κήθνο
θιίζεο νδνχ
Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
νδφ πξνο
Αγηφθπιιν
(είζνδνο)
Γεθπξάθη

Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
νδφ πξνο
Αγηφθπιιν
(έμνδνο)
Γηαζηαχξσζε
δεμηά κε νδφ
πξνο Σξηθχιιη

θ1

ηελφηεηα
ρψξνπ γέθπξαο

Καηεζηξακκέλα
ζηεζαία
αζθαιείαο ζην
γεθπξάθη,
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

18

19+400

Γέθπξα - Όξηα
λνκψλ
Σξηθάισλ &
Γξεβελλψλ

Αξ. Δζληθνύ Γηθηύνπ :

Δ.Ο. 26 ''Διαζζόλα Γεζθάηε –ζπλάληεζε κε ηελ Δ.Ο 15''

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

23,50

Υηιηόκεηξα Σξηη. Δ.Ο

23,50

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

1

0+000

2

0+300

3

1+500

4

1+600-1+700

5

2+800

6

4+000

7

4+300

8

7+800-8+600

9

8+600

10

10+800

11

11+300

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
23,50ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 1,60 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Γηαζηαχξσζε
κε Δ.Ο.
Σξηθάισλ Γξεβελψλ
Δπηθίλδπλε
Γεμηα ζηξνθή

Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
Γεμηα ζηξνθή
Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 100κ
Γηαζηαχξσζε
δεμία κε νδφ
πξνο Γάβξν
Γηαζηάπξσζε
δεμηά κε
Γεπηεξεχνλ
Οδηθφ Γίθηπν
κε αξ. 28
πξνο θεπάξη
Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά γηα
Αριαδηά
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 800κ
Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά γηα
Αζπξνθθιεζία
Δπηθίλδπλε
Αξηζηεξή
ζηξνθή
Δπηθίλδπλε

Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο ζηα
δεμηά ηεο νδνχ

Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
Αξηζηεξή
ζηξνθή
Διηπήο

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

Αξηζηεξή
ζηξνθή

ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
Αξηζηεξή
ζηξνθή

Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά γηα
Φήισκα

12

11+400

13

12+10012+500

14

13+500

15

14+10014+200

16

14+900

Δπηθίλδπλε
Γεμηα ζηξνθή

17

15+200

Γεθπξάθη

18

15+70016+000

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

19

16+200

Δπηθίλδπλε
Αξηζηεξή
ζηξνθή

20

16+600

21

17+100

Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά γηα
Κεξαζνχια
Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

22

17+900

Δπηθίλδπλε
Γεμηα ζηξνθή

23

18+000

Γηαζηαχξσζε
δεμηα γηα
Φσηεηλφ

24

18+700

25

20+000

26

20+500

Δπηθίλδπλε
Γεμηα ζηξνθή

27

20+600

Γηαζηαχξσζε
δεμηα γηα Αγην
Γεψξγην

28

23+500

Όξηα λνκψλ

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 400κ

Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά & δεμηά
ηεο νδνχ

Πξνβιήκαηα
νιηζζεξφηεηαο
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 100κ

Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά & δεμηά
ηεο νδνχ
Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
Γεμηα ζηξνθή
ζηεζαία αξηζη &
δεμηά ηεο νδνχ
Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
Αξηζηεξή
ζηξνθή

Γηαζηαχξσζε
δεμία γηα Αγηα
Σξηάδα

Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
Γεμηα ζηξνθή

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 100κ
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 100κ
Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
Γεμηα ζηξνθή
Διηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
πηλαθίδεο

Σξηθάισλ &
Γξεβελψλ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ
ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΟΤ
Ν.ΣΡΗΚΑΛΧΝ

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
ΜΠΑΚΟ ΖΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΖ ΚΑΝΔΛΛΗΑ
ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ
ΡΗΕΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ
ΗΜΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Πξσηεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 1 (Σξίθαια-Κξελίηζα-Αξδάλη-ΠιάηαλνοΔιιελόθαζηξν-Ληόπξαζν-Αγξειηά)

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

43,30

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

1

0+000

2

0+500-0+850

3

0+850-2+700

4

1+200

5

2+700-3+600

6

3+000

7

3+600-7+900

8

4+100-4+400

9

5+100-6+300

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Γηαζηαχξσζε
κε
Πεξηθεξεηαθή
νδφ ΣξηθάισλΚαιακπάθαο
Γηαζηαχξσζε
κε αγξνηηθή
νδφ πξνο
Μπαιθνχξα
(Φπιαθέο
Σξηθάισλ)
Σκήκα κεηά ηε
δηαζηαχξσζε
πξνο
Μπαιθνχξα
Γηαζηάπξσζε
κε νδφ πξνο
νηθηζκφ
Λνγγαθίνπ

Δίζνδνο Έμνδνο
νηθηζκνχ
Κξελίηζαο
Γηαζηάπξσζε
κε Γεπη.
Δπαξρ. νδφ κε
αξ. 1

Δμνδνο
νηθηζκνχ
ΚξελίηζαοΔίζνδνο
νηθηζκνχ
Αξδαλίνπ
Σκήκα κεηά
ηνλ νηθηζκφ
Κξελίηζαο
Σκήκα κεηά
ηνλ νηθηζκφ
Κξελίηζαο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

θ1

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
43,30 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 3,65 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

Κφκβνο ππφ
θαηαζθεπή

Γηαπιάηπλζε
ππφ θαηαζθεπήπιάηνο νδνχ
10.30

Αλαζθάιησηε
ισξίδα
πιάηνπο 3,00
κ ζε κήθνο
350 κ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Φπιαθέο
Σξηθάισλ)

Έιιεηςε
εξεηζκάησλ
αξηζηεξά-δεμηά
Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
δηαζηαχξσζεο
ζηελ είζνδν ηνπ
νηθηζκνχ
(έιιεηςε
ισξίδαο
αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο)

Αλεπαξθήο θσηηζκφο,
έιιεηςε θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ

Αλεπαξθήο θσηηζκφο

θ2

Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
θφκβνπ
(έιιεηςε
ισξίδαο
αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο)
Έιιεηςε
εξεηζκάησλ
αξηζηεξά-δεμηά

Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
ζηε
δηαζηαχξσζε

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 300κ
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 1200κ

Αλεπαξθήο θσηηζκφο,
έιιεηςε θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ

10

5+300

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Πεξδηθαξάρε
θαη πξνο
Παιαηφππξγν

11

7+000-7+300

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

12

8+100-8+800

13

9+000-9+800

14

11+80012+200

15

12+600

Δίζνδνο Δμνδνο
νηθηζκνχ
Αξδαλίνπ
Σκήκα κεηά
ηνλ νηθηζκφ
Αξδαλίνπ
κέρξη ηε
δηαζηαχξσζε
κε νδφ
Υατδεκέλεο Παιαηάλνπ θαη
κε αγξνηηθή
νδφ πξνο
Γήπεδν
Αξδαλίνπ
Σκήκα κεηά
ηνλ νηθηζκφ
Αξδαλίνπ
Γέθπξα

16

12+80013+100

Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Πιαηάλνπ δηαζηαχξσζε
ζηνλ νηθηζκφ

17

14+10017+200

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

18

14+90015+200

19

17+350

Σκήκα κεηά
ηνλ νηθηζκφ
Πιαηάλνπ
Δπηθίλδπλνο
ειηγκφο
αξηζηεξά

20

18+20018+300

21

19+000

Σκήκα κεηά
ηνλ νηθηζκφ
Πιαηάλνπ
Δπηθίλδπλνο
ειηγκφο
αξηζηεξά

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Πεξδηθαξάρε θαη
πξνο
Παιαηφππξγν)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Αλεπαξθήο θσηηζκφο
ζηελ είζνδν ηνπ
ρσξηνχ
θ3

Έιιεηςε
εξεηζκάησλ
αξηζηεξά-δεμηά

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Υατδεκέλε,
Πιάηαλν &
γήπεδν
Αξδαλίνπ)

Τπεξπςσκέλε
νδφο
ηελφηεηα
ρψξνπ
γέθπξαοπιάηνο γεθχξαο
5,80 κ
θ4,θ
5

ηελή νδφο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσληελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο
Έιιεηςε
ξπζκηζηηθψλ
πηλαθίδσλ ζηε
δηαζηαχξσζε,
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
εληφο ηνπ
νηθηζκνχ
Πιαηάλνπ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλνο
ειηγκφο
αξηζηεξά,
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλνο

22

21+600

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

23

21+900

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

24

22+200

25

22+600

Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Διιελνθάζηξν
π
Γηαζηαχξσζε
ζηνλ νηθηζκφ
Διιελνθάζηξν
π

26

22+80023+400

27

23+300

28

26+600

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

29

28+000

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

30

28+200

31

28+40028+800

Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Ληνπξάζνπ
Σκήκα εληφο
ηνπ νηθηζκφ
Ληνπξάζνπ

32

28+500

Σκήκα εληφο
ηνπ νηθηζκνχ
Διιελνθάζηξν
π
Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

Γηαζηαχξσζε
κε Γεπη.
Δπαξρ. Οδφ
κε αξ. 1

ειηγκφο
αξηζηεξά,
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή),
έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο

Διιηπήο
ζήκαλζε ζηε
δηαζηαχξσζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Ληφπξαζν,
Κνπκαξηά &
Αγξειηά)
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 600κ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή),
έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή),
έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 400κ
Διιηπήο
ζήκαλζε ζηε
δηαζηαχξσζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Κνπκαξηά,
Αγξειηά & πξνο

Σξίθαια)
Έμνδνο
νηθηζκνχ
Ληνπξάζνπ
Σκήκα κεηά
ηνλ νηθηζκφ
Ληνπξάζνπ
>>

33

29+000

34

30+10030+400

35

32+40032+600

36

33+200

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

37

33+400

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

38

34+00034+100

39

34+30034+500

Σκήκα κεηά
ηνλ νηθηζκφ
Ληνπξάζνπ
>>

40

37+500

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Κνπκαξηά

41

40+50040+600

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

42

41+200

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Γηάζειιν

43

41+70042+200

44

42+700

45

42+70043+300

Σκήκα κεηά ηε
δηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Γηάζειιν
Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Αγξειηάο
Σκήκα εληφο
ηνπ νηθηζκνχ
Αγξειηάο

46

43+100

47

43+300

Γηαζηαχξσζε
εληφο ηνπ
νηθηζκνχ
Αγξειηάο πξνο
Γηάζειιν
Πιαηεία
νηθηζκνχ
Αγξειηάο

Καζίδεζε
νδνχ ζε κήθνο
200κ

Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο

Καηνιίζζεζε
πξαλνχο
αλάληη (δεμηά)
ηεο νδνχ ζε
κήθνο 200κ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Κνπκαξηά)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή),
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Γηάζειιν),
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (ξέκκα
αξηζηεξά ηεο
νδνχ)
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 600κ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Γηάζειιν),

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Πξσηεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 2 ‘’ Πύιε (δηαζη. Δζληθήο νδνύ
Σξηθάισλ – Άξηαο) – ηνπξλαξετθα – Βαζύξακκα – Μεζνρώξα – Γηαζηαύξσζε
Δζλ. Οδνύ Σξηθάισλ- Άξηαο’’
Φζαξκέλν
Αζθαιηνο
νδόζηξσκα
Υσκ/δξνκνο 3,50
47,50
44,0 ρικ
0,50 ρικ
ρικ

1

0+000

Γηαζηαχξσζε
κε Δ.Ο.
ΣξηθάισλΆξηαο

θ1,θ
2

2

2+000

θ3

3

2+500

4

4+200

5

6+400

6

7+300

ηελή γέθπξα
γηα Λνγγηέο
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Αγην Πξνθφπην
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Παιαηνθαξπά
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Πεηξνρψξη
Γέθπξα

7

15+000

Καζίδεζε

8

16+400

Γέθπξα

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηη
θά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφη
εηα ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ αζηάζεηα
ηνπ εδάθνπο
θαη ζε
θαθνηερλίεο

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθνχβεο

Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
θφκβνπ
(έιιεηςε
ισξίδαο
αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο
ζηελ Δ.Ο.,
κεγάιε θαηά
κήθνο θιίζε ηεο
Δπαξ. Οδνχ) κ,
Καθή ζπκβνιή
ηνπ Πξ. Δπαξρ
νδηθνχ δηθηχν
κε αξ.2 κε ηελ
Δ.Ο ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο
Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή γηα
ηνπξλαξέτθα,
Μεζνρψξα),
έιιεηςε
νξαηφηεηαο ζηε
δηαζηαχξσζε

θ4
θ5
θ6
θ7

Δπηθίλδπλε
δηαζηαχξσζε
ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (ζηελή
γέθπξα),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Καζίδεζε
νδνζηξψκαηνο
θαηάληε ηεο
νδνχ ζε κεθνο
50κ

ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (ζηελή
γέθπξα),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Αλεπαξθήο θσηηζκφο

νδνζηξψκαηνο
9

19+600

ήξαγγα

θ8

10

21+000

ζέζε Γθξφπαο

θ9

11

25+600

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

θ10

12

28+000

Καηαπηψζεηο

13

30+50031+400

14

32+200

15

35+000

16

36+200

Οηθηζκφο
Βαζπξξεχκαην
ο
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Λεηβαδνρσξη
Γηαζηαχξσζε
κε Γεπη.
Δπαξρ. Οδφ
κε αξ. 10
πξνο
Μνζρφθπην
ήξαγγα

17

38+900

18

42+60044+300

19

46+200

20

44+30047+500

Γηαζηαπξσζε
κε νδφ πξνο
Νέα Πεχθε
Οηθηζκφο
Μεζνρψξαο
Παιηά γέθπξα

ήξαγγα
Γθξφπαο (ππφ
θαηαζθεπή)

Πηψζε
βξάρσλ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (ζηελή
γέθπξα,
επηθίλδπλε
ζηξνθή, πηψζε
βξάρσλ),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

θ11

θ12

θ13

Αλεπαξθήο θσηηζκφο
ζηε ζήξαγγα

ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (ζηελή
γέθπξα),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

6,50

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Αδηάλνηρηε νδφο
(Υσκαηφδξνκνο
κήθνπο 3,5 ρικ)
Πξσηεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 3 Δπαξρηαθή νδόο: ‘’ Από δηαθιάδσζε
πξνο Κιεηλό – γέθπξα Μνπξγθάλη κέρξη ην 36ν ρικ. ηεο Δζληθήο νδνύ Σξηθάισλ –
Ησαλλίλσλ’’

A/
A

ηελή νδφο

Αλεπαξθήο θσηηζκφο
ζηε ζήξαγγα

Αζθαιηνο
6,50 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

1

0+000

Γηαζηαχξσζε
κε Πξ. Δπαξρ.
Οδηθφ δίθηπν
κε αξ. 4
''Καζηαληά –
Κξαληά - Σξία
πνηάκηα –
Γέθπξα
Γαξδηθίνπ''

θ1

2

0+100-0+400

ηελή γέθπξα
Πελεηνχ
πνηακνχ

θ2

3

0+800

Γηαζηαχξσζε
γηα Μεγάιε
Κεξαζηά

4

1+200

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

5

5+700

Σέινο
νηθηζκνχ
Μνπξγθαλίνπ

6

6+500

Γηαζηαχξσζε
κε Δ.Ο.
Σξηθάισλ Ησαλλίσλσλ
πξηλ ηε
γέθπξα
γέθπξα
Μνπξγθάλη

Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
ζηε
δηαζηαχξσζε

Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
δηαζηαχξσζεο
ιφγσ έιιεηςεο
αλαγθαίνπ
πιάηνπο ησλ
θακππιψλ,
Καθή πιεπξηθή
δηακφξθσζε
νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)
ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (ζηελή
γέθπξα),
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Μεγ. Κεξαζηά)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

50,35

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Πξσηεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 4 ‘’ Από ηελ επαξρ. Οδό 11- Καζηαληά
– Κξαληά - Σξία πνηάκηα – Γέθπξα Γαξδηθίνπ (κέρξη ζπλαληήζεσο ηεο Δζλ. Οδνύ
Σξηθάισλ- Άξηαο)’’
Αζθαιηνο
50,35 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 3,40 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

1

0+000

Γηαζηαχξσζε
κε Γεπη.
Δπαξρ. Οδηθφ
δίθηπν κε
αξ.11‘’Πεξηνχ
ιη –
ρξπζνκειηά
έσο
δηαθιάδσζε
πξνο Κιεηλφ’’

θ1

2

1+100

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Διάθη

θ2

3

2+650

Γέθπξα

4

3+000

Γηαθιάδσζε
κε νδφ πξνο
Μαηνλέξη

θ3

5

6+250

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

θ4

6

6+750

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

7

8+550

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
δηαζηαχξσζεο
ιφγσ έιιεηςεο
αλαγθαίνπ
πιάηνπο ησλ
θακππιψλ,
Καθή πιεπξηθή
δηακφξθσζε
νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)
Καθή πκβνιή
ηεο νδνχ πξνο
Διάθη κε ηελ
Πξ. Δπαξ. Οδφ
κε αξ. 4 ρσξίο
νξαηφηεηα ινγσ
έιιεηςεο
αλαγθαίνπ
πιάηνπο ζηελ
θακπχιε ηεο
νδνχ πξνο
Διάθη, θαθή
πιεπξηθή
δηακφξθσζε
νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)
ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
δηαθιάδσζεο κε
κεησκέλε
νξαηφηεηα ιφγσ
ηνπ ζηελέκαηνο
ηεο νδνχ
(γέθπξα) θαη ηεο
χπαξμεο
εκπνδίσλ
(δέληξα) , Καθή
πιεπξηθή
δηακφξθσζε
νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)

Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
ζηε
δηαζηαχξσζε

Καθή ζήκαλζε
(κηθξή
πιεξνθνξηαθή
πηλαθίδα πξνο
Διάθη), έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
ζηε
δηαζηαχξσζε

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (ζηελή
γέθπξα),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(ζηέλεκα νδνχ),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
ζηε
δηαζηαχξσζε

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο

8

11+250

9

11+750

10

12+850

11

13+350

12

14+75015+750

13

16+450

14

16+650

15

17+250

16

17+850

Γέθπξα

θ5

ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

Πηψζε
βξάρσλ,
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα θζνξέο ζηνλ
αζθαιηνηάπεη
α ζε κήθνο
100κ
Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

Αλεθφξα
πξνο
Καζηαληά
Πιαηεία
νηθηζκνχ
Καζηαληάο
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Ακάξαλην

ηέλεκα νδνχ

θ6

επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (ζηελή
γέθπξα),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (πηψζε
βξάρσλ)

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Μειάιε θαηά
κήθνο θιίζε
νδνχ

θ7

θ8

Καθή πκβνιή
ηεο νδνχ πξνο
Ακάξαλην κε
ηελ Πξ. Δπαξ.
Οδφ κε αξ. 4
ρσξίο
νξαηφηεηα ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο θαη
κεγάιεο θαηά
κήθνο θιίζεο
ηεο νδνχ πξνο
Ακάξαλην
(θαηεθνξηθή
νδφο), θαθή
πιεπξηθή
δηακφξθσζε
νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)

ηελή νδφο

Καθή ζήκαλζε
(ηνπνζέηεζε
πιεξνθνξηαθήο
πηλαθίδαο πξνο
Ακάξαλην πίζσ
απφ άιιεο),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
ζηε
δηαζηαχξσζε

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(Οιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο
ιφγσ παγεηνχ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(ζηέλεκα νδνχ,
επηθίλδπλε
ζηξνθή),
κεησκέλε
νξαηφηεηα

17

19+550

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

θ9

18

22+750

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

19

24+65024+850

20

24+85025+150

21
22

25+350
26+05026+250

23

26+55027+100

24

27+10028+500

25

30+350

26

30+950

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
ηεθάλη

θ10

27

31+250

Γέθπξα

θ11

Πηψζε
βξάρσλ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή,
νιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο
ιφγσ πάγεηνχ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(Οιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο
ιφγσ παγεηνχ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (πηψζε
βξάρσλ)

Οξζή Πέηξα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(Οιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο
ιφγσ παγεηνχ)
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα θζνξέο ζηνλ
αζθαιηνηάπεη
α ζε κήθνο
νδνχ 550κ
Σκήκα
αζθαιηνζηξσ
κέλεο νδνχ

Καθή πκβνιή
ηεο νδνχ πξνο
ηεθάλη κε ηελ
Πξ. Δπαξ. Οδφ
κε αξ. 4 ρσξίο
νξαηφηεηα ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο θαη
κεγάιεο θαηά
κήθνο θιίζεο
ηεο νδνχ πξνο
ηεθάλη
(θαηεθνξηθή
νδφο), θαθή
πιεπξηθή
δηακφξθσζε
νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)
ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

Πηψζε
βξάρσλ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (πηψζε
βξάρσλ)
Καθή ζήκαλζε
(κηθξή
πιεξνθνξηαθή
πηλαθίδα πξνο
ηεθάλη)

Πηψζε
βξάρσλ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (ζηελή
γέθπξα,

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Γνιηαλά

θ12

επηθίλδπλε
ζηξνθή, πηψζε
βξάρσλ),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
ζηε
δηαζηαχξσζε

Καθή πκβνιή
ηεο νδνχ πξνο
Γνιηαλά κε ηελ
Πξ. Δπαξ. Οδφ
κε αξ. 4 ρσξίο
νξαηφηεηα ινγσ
ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο θαη
έιιεηςεο
αλαγθαίνπ
πιάηνπο ζηελ
θακπχιε ηεο
νδνχ πξνο
Γνιηαλά, θαθή
πιεπξηθή
δηακφξθσζε
νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)

28

31+950

29

32+95033+350

30

33+750

Γηαζηαχξσζε
γηα Γνιηαλά κνλαζηήξη
Σηκίνπ
ηαπξνχ

θ13

ηελφηεηα
ρψξνπ
γεθχξαο, θαθή
πιεπξηθή
δηακφξθσζε
νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)

31

34+450

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Κξαληά

θ14

Καθή πιεπξηθή
δηακφξθσζε
νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)

32

34+550

Γέθπξα

θ15

ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

33

34+65035+050

Σκήκα κεηά ηε
δηαζηαχξσζε
γηα Κξαληά

θ16

34

35+25035+350

35

35+950

Πηψζε
βξάρσλ,
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα θζνξέο ζηνλ
αζθαιηνηάπεη
α ζε κήθνο
νδνχ 400 κ

Γέθπξα

θ17

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα θζνξέο ζηνλ
αζθαιηνηάπεη
α ζε κήθνο
νδνχ 400 κ

ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα θζνξέο ζηνλ
αζθαιηνηάπεη

Καθή
πιεξνθνξηαθή
ζήκαλζε (Πξνο
Μνλαζηήξη
Σηκίνπ ηαπξνχ),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
ζηε
δηαζηαχξσζε
Καθή
πιεξνθνξηαθή
ζήκαλζε (Πξνο
Κξαληά), έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (ζηελή
γέθπξα),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(Οιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο
ιφγσ παγεηνχ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (ζηελή
γέθπξα,

α ζε κήθνο
νδνχ 100 κ

36

36+15036+750

37

36+95038+250

38

38+150

Γέθπξα

θ18

ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

39

38+350

Γηαθιάδσζε
κε νδφ πξνο
Καιιηξφε

θ19

ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

40

39+050

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

41

39+650

42

40+750

Σξία πνηάκηα

θ20

Καθή πιεπξηθή
δηακφξθσζε
νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)

43

40+800

ηελε γέθπξα
ζηα ηξία
πνηάκηα

θ21

ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

Πηψζε
βξάρσλ,
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα θζνξέο ζηνλ
αζθαιηνηάπεη
α ζε κήθνο
νδνχ 1300 κ
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα θζνξέο ζηνλ
αζθαιηνηάπεη
α ζε κήθνο
100κ

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα θζνξέο ζηνλ
αζθαιηνηάπεη
α ζε κήθνο
νδνχ 250 κ
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα θζνξέο ζηνλ
αζθαιηνηάπεη
α ζε κήθνο
νδνχ 200 κ

Οιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο
ιφγσ παγεηνχ),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(Οιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο
ιφγσ παγεηνχ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(Οιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο
ιφγσ παγεηνχ)
Διιηπήο
ζήκαλζε :
Πιεξνθναξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Καιιηξφε),
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (απφ
ηελ κία πιεπξά
ζήκαλζε ζηελήο
γέθπξαο),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (ζηελή
γέθπξα,
Οιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο
ιφγσ παγεηνχ),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα

Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (ζηελή
γέθπξα,
Οιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο

44

41+150

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Πνιπζέα

θ22

45

42+350

Γέθπξα

θ23

46

42+550

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Μειηά

θ24

47

42+750

48

44+350

49

46+650

50

46+85047+550

51

50+350

Γηαζηαπξσζε
κε νδφ πξνο
Αγία
Παξαζθεπή

Γηαζηαχξσζε
κε Δζληθή νδφ
Σξηθάισλ
Αξηαο θαη νδφ
πξνο Γαξδίθη

Καθή πκβνιή
ηεο νδνχ πξνο
Πνιπζέα κε ηελ
Πξ. Δπαξ. Οδφ
κε αξ. 4 ρσξίο
νξαηφηεηα ινγσ
ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο θαη
έιιεηςεο
αλαγθαίνπ
πιάηνπο ζηελ
θακπχιε ηεο
νδνχ πξνο
Πνιπζέα, θαθή
πιεπξηθή
δηακφξθσζε
νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)
ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

θ25

ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

θ26

Καθή πκβνιή
ηεο νδνχ πξνο
Αγ. Παξαζθεπή
κε ηελ Πξ.
Δπαξ. Οδφ κε
αξ. 4 ρσξίο
νξαηφηεηα ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο θαη
κεγάιεο θαηά
κήθνο θιίζεο
ηεο νδνχ πξνο
Αγ. Παξαζθεπή
(θαηεθνξηθή
νδφο)
Αλαπνδε θιίζε
ζηελ θακπχιε
ηεο νδνχ

θ27

Καθή πκβνιή
ηεο νδνχ πξνο
Γαξδίθη κε ηελ
Δ.Ο Σξηθάισλ Άξηαο θαη ηελ
Πξ. Δπαξ. Οδφ
κε αξ. 4 ρσξίο
νξαηφηεηα ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο

ιφγσ παγεηνχ),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

Πηψζε
βξάρσλ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (ζηελή
γέθπξα, πηψζε
βξάρσλ),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (ζηελή
γέθπξα),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Καθή
Πιεξνθνξηαθή
ζήκαλζε (κηθξή
πιεξνθνξηαθή
πηλαθίδα πξνο
Αγ. Παξαζθεπή),
έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο,
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(Οιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο
ιφγσ παγεηνχ)
Καθή
Πιεξνθνξηαθή
ζήκαλζε (κηθξή
πιεξνθνξηαθή
πηλαθίδα πξνο
Γαξδίθη), έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο,
έιιεηςε

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

ράξαμεο ηεο
δηαγξάκκηζεο
νδνχ πξνο
νδνζηξψκαηνο
Γαξδίθη
Πξσηεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 5: ‘’Καιακπάθα - Κνληζθόο πξνο
Διαζζόλα από ην 16ν ρικ. ηεο Δζλ. Οδνύ Σξηθάισλ-Ησαλλίλσλ δηα ΓεξαθαξίνπΛνγγάο.’

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

32,90

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

1

0+000

2

1+000

3

1+200

4

3+000

5

3+500

6

5+000-5+100

7

5+300

8

5+300

9

5+800

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Γηαζηαχξσζε
κε Δ.Ο
ΣξηθάισλΗσαλλίλσλ
Γηαζηαχξσζε
κε ζηδ/θή
Γξακκή
Γηαζηαχξσζε
δεμηά κε νδφ
πξνο
Θεφπεηξα
Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
νδφ πξνο
Αχξα
Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
32,90 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 4,10 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

αξηζηεξή
ζηξνθή)
Γηαζηαχξσζε
δεμηά κε νδφ
πξνο
παζάδεο
Δίζνδνο
νηθηζκνχ Αγ.
Νηθνιάνπ
Σκήκα εληφο
ηνπ νηθηζκνχ
Αγ. Νηθνιάνπ

10

6+400

11

6+500,

12

6+900-7+100

13

7+100

14

7+800

15

7+900

16
17

8+000
8+300

18

8+800

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

19

9+700

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

20

10+400

Γεθπξάθη

21

10+700

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

22

11+000

Γηαζηαχξσζε
δεμηά κε νδφ
πξνο Νέα
Εσή

23

11+10015+000

24

11+600

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

25

13+300

Γηαζηαχξσζε

Έιιεηςε
θξαζπέδσλ
αξηζηεξά θαη ζηα
δεμηά ηεο νδνχ

Έμνδνο
νηθηζκνχ Αγ.
Νηθνιάνπ
Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)

Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
νδφ πξνο
Καιιηζέα
Γεθπξάθη
Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά θαη
δεμηά ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)

θ1

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 3,9 ρικ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)

δεμηά κε νδφ
πξνο
Καινρψξη
Καζίδεζε
νδνχ ζε κήθνο
100 κ

26

13+600

27

14+200

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

28

15+000

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

29

15+60015+700

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

30

16+000

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

31

16+10016+200

32
33

16+300
16+800

Δθθιεζάθη
Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

34

19+800

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

35

20+900

36

21+400

37

21+900

38

23+000

Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
νδφ πξνο
Φιακπνπξέζη
Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Κνληζθνχ
Έμνδνο
νηθηζκνχ
Κνληζθνχ
Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
νδφ πξνο
Φσηεηλφ,

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή),
έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή),
έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)

Αλεπαξθήο Φσηηζκφο

Γεζθάηε
Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

39

24+800

40

27+200

Γέθπξα

41

27+700

Δίζνδνο
αξηζηεξά κε
νδφ πξνο
Γεξαθάξη

42

31+000

43

30+600

44

31+000

Γέθπξα

45

31+200

46

32+900

Γηαζηαχξσζε
δεμηά γηα
ΓεξαθάξηΣξίθαια
Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Λνγγά

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά θαη
δεμηά ηεο νδνχ
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 100κ

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Πξσηεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 6 : ‘’Καιακπάθα - Καζηξάθη – Η. Μνλή
Μεηεώξσλ κε δηαθιάδσζε πξνο Η.Ν. Αγίνπ ηεθάλνπ – δηαζη. Δζλ. Οδνύ
Σξηθάισλ-Καιακπάθαο.’’

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

6,70

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

1

0+000

2

0+200

3

0+600

4

0+700

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Πιαηεία
Καιακπάθαο
Έμνδνο
Καιακπάθαο
Σκήκα κεηά
ηνλ νηθηζκφ
Καιακπάθαο

>>

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
6,70 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 2,00 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

5

0+800

Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Καζηξαθίνπ

6

1+400

Σκήκα εληφο
ηνπ νηθηζκνχ
Καζηξαθίνπ

7

1+600

>>

8

1+900

>>

9

2+500

10

2+600

Έμνδνο
νηθηζκνχ
Καζηξαθίνπ
Σκήκα κεηά
ηνλ νηθηζκφ
Καζηξαθίνπ

11

2+700-2+800

>>

12

3+000-3+100

>>

13

3+200

>>

14

3+500

>>

15

3+800-3+900

>>

16

4+100-4+200

>>

ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Αλεπαξθήο θσηηζκφο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά ηεο
νδνχ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο

17

4+200

>>

18

4+200-4+300

>>

19

4+700-4+900

>>

20

4+500-5+300

>>

21

4+800

Γηαζηαχξσζε.
κε Γεπη.
Δπαξρ. Οδηθφ
δίθηπν κε αξ.
19 (ΜεηέσξαΒιαράβαΚαιιηζέα)

22

5+200

Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά πξνο
Καιακπάθα
θαη δεμηά πξνο
Η.Μ Αγίνπ
ηεθάλνπ

23

5+200-5+500

24

5+300-5+500

Σκήκα κεηά ηε
Γηαζηαχξσζε
Η.Μ.
Μεγ.Μεηέσξν
& Αγίνπ
Νηθνιάνπ
>>

25

5+600

>>

26

5+700

>>

27

6+100

>>

28

5+700-6+600

>>

αξηζηεξά ηεο
νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά ηεο
νδνχ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά ηεο
νδνχ
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 800κ

θ2

Καθή ζπκβνιή
ηεο δεπη. νδνχ
κε αξ 19 κε ηελ
Πξ. νδφ κε αξ.
6 ινγσ
ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο θαη
κεγάιεο θαηά
κήθνο θιίζεο
ηεο Γεπη. νδνχ,
Καθή πιεξηθή
δηακφξθσζε
νδνχ-θζνξέο
αζθαιηνηάπεηα
Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
θφκβνπ –
δηαζηαχξσζε
κεηά απφ
ζηξνθή, Καθή
πιεπξηθή
δηακφξθσζε
ησλ νδψλ

Διιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο,
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ

Διιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο,
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 300κ

Πξνβιήκαηα

Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Έιιεηςε

ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 900κ
29

6+700

Γηαζηαχξσζε
κε Δ.Ο.
ΣξηθάισλΚαιακπάθαο
(θφκβνο)

ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ

θ3

Έιιεηςε θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ ζε
πνιχπινθν θφκβν

Πξσηεύνλ Δπαξρ. Οδηθό δίθηπν κε αξ. 7 Γεσξγαλάδεο (δηαζηαύξσζε κε Δ.Ο.
Σξηθάισλ - Λαξίζεο) - Οηραιία - Κξήλε - Αριαδνρώξη - Γηάζειιν.

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

20,05

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

1

0+000

2

2+400

3

3+700

4

3+700-5+400

5

5+000

6

7+600

7

7+750

8

9+950

9

10+850 &
10+900

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ
Σξηθάισλ Λαξίζεο
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Πεηξσηφ.

Φσηνγξαθίεο

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
20,05 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 1,80 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Αδηακφξθσηνο
θφκβνο
Αδηακφξθσηνο
θφκβνο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
πηλαθίδεο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
πηλαθίδεο, Οξην
ηαρχηεηαο εληφο
θαηνηθεκέλεο
πεξηνρήο

Γηαζηάπξσζε
κε νδφ πξνο
Κξήλε θαη
πξνο Οηραιία

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 1,7 ρικ
Γηαζηάπξσζε
κε νδφ πξνο
Κξήλε θαη
πξνο Οηραιία
Δίζνδνο ηνπ
νηθηζκνχ
Κξήλεο
Γηαζηάπξσζε
κε νδφ πξνο
Αριαδνρψξη,
Γηάζειιν
εληφο ηνπ
νηθηζκνχ
Κξήλεο
Γηαζηάπξσζε
κε νδφ πξνο
Γξηδάλν
Γηαζηαπξψζεη
ο εληφο ηνπ
νηθηζκνχ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
πηλαθίδεο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
πηλαθίδεο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
πηλαθίδεο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
πηλαθίδεο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

10

11+30019+450

11

5+100

12

6+700

13

14+45019+450

14

19+450

15

20+050

Αριαδνρσξίνπ
κε νδφ πξνο
Γηάζειιν
Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

πηλαθίδεο

Σκήκα 100κ
κε ιαθνχβεο
Γέθπξα

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο

ηελή παιηά
γέθπξα
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο

Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Γηαζέιινπ
Πιαηεία
Γηαζέιινπ

Διιεηςε
ειεθηξνθσηηζκνχ

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

16,55

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

1

0+000

2

0+000-4+500

3

1+450-1+850

4

2+200-2+600

5

1+400-1850

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Γηαζηαχξσζε
κε αγξνηηθφ
δξφκν ζηα
φξηα Ννκψλ
Σξηθάισλ &
Καξδίηζεο

Φσηνγξαθίεο

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Γηακφξθσζε
πιαηείαο
Πξσηεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 8 ( Κεξακίδη - Φαξθαδώλα - Παλαγίηζα Γξηδάλν - Μεγ. Διεπζεξνρώξη (Σν εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Ννκνύ ηκήκα ηεο νδνύ
''Μπινγνύηζα - Φαξθαδόλα - Παιακάο'').

Φ1

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
16,55 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 4,70 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθνχβεο

Καθή ζπκβνιή
αγξνηηθήο νδνχ
κε ηελ θχξηα
νδφ ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο
ράξαμήο ηεο,
θαθφ
νδφζηξσκα θαη
θαθή πιεπξηθή
δηακφξθσζε
αγξνηηθήο νδνχ
Έιιεηςε
εξεηζκάησλ
αξηζηεξά θαη
δεμηά ηεο νδνχ

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο
Έιιεηςε
ζήκαλζεο νξίσλ
Ννκψλ
Σξηθάισλ &
Καξδίηζεο,
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 450κ

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ
Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

6

1+450

Γέθπξα
Δληππέα
πνηακνχ

θ2

7

2+200

Γέθπξα
Πελεηνχ
πνηακνχ

θ3

8

3+000

Γέθπξα
………...
πνηακνχ

9
10

3+600-4+500
4+500

11

5+300

Γηαζηαχξσζε
πξηλ ηνλ
νηθηζκφ
Φαξθαδφλαο

12

6+400

Απφηνκε
ζηξνθή εληφο
ηνπ νηθηζκνχ
Φαξθαδφλαο

13

7+800-8+300

Δηζνδνο έμνδνο
νηθηζκνχ
Παλαγίηζαο

14

8+100

15

8+30010+200

16

8+800-8+900

Πιαηεία
νηθηζκνχ
Παλαγίηζαο
Σκήκα κεηά
ηελ έμνδν ηνπ
νηθηζκνχ
Παλαγίηζαο
>>

17

10+20010+800
10+800,
10+900

18

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ
Σξηθάισλ &
Λαξίζεο

θ4

Διιηπήο
ζήκαλζε
πηλαθίδσλ
επηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ:
Οιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο,
ζηελφηεηα
ρψξνπ
Διιηπήο
ζήκαλζε
πηλαθίδσλ
επηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ:
Οιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο,
ζηελφηεηα
ρψξνπ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ,
Οιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο,
ζηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο,
αληηθαηάζηαζε
θάγθεισλ
Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
δηαζηαχξσζεο
(έιιεηςε
ισξίδαο
αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο
ζηελ Δ.Ο.),
Καθφ
νδφζηξσκα θαη
θαθή πιεπξηθή
δηακφξθσζε

Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

Έιιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
πηλαθίδεο,
επηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(Γηαζηαχξσζε)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή
Διιηπήο
ζήκαλζε
Ρπζκηζηηθψλ
πηλαθίδσλ,
Μείσζε νξίνπ
ηαρχηεηαο,
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 1,9 ρικ
Σαπείλσζε
εξπζξάο

>>

θ5

Δίζνδνο
νηθηζκνχ

θ6,θ
7

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
ζηξνθή
Διιηπήο
ζήκαλζε:

Διιεηςε θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ

Γξηδάλνπ
(Κφκβνο)

19

10+90012+250

Σκήκα εληφο
ηνπ νηθηζκνχ
Γξηδάλνπ

20

11+550

21

11+750

22

12+25016+550

23

12+750

Πιαηεία
νηθηζκνχ
Γξηδάλνπ
Γηαζηαχξσζε
πξηλ ηελ έμνδν
ηνπ νηθηζκνχ
Γξηδάλνπ κε
νδφ πξνο Μ.
Διεπζεξνρψξη
Σκήκα κεηά
ηελ έμνδν ηνπ
νηθηζκνχ
Γξηδάλνπ
>>

24

14+450

>>

25

15+050

>>

26

15+350

>>

27

16+350

>>

28

16+550

Οξηα Ν.
Σξηθάισλ &
Λαξίζεο

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :
πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Γξηδάλν, Μ.
Διεπζεξνρψξη),
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 2,35
ρικκ

θ8,
θ9

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζε
αζθαιηηθνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλνο
ειηγκφο
αξηζηεξά
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε δεμηά
ζηξνθή
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
ζηξνθή
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
ζηξνθή
Δπέθηαζε
επελδεδπκέλεο
ηάθξνπ κήθνπο
100 κ

Έιιεηςε
ζήκαλζεο νξίσλ
Ννκψλ
Σξηθάισλ &
Λαξίζεο
Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 1 '' Κξελίηζα-ΠαιαηόππξγνοΛηόπξαζν''
Αζθαιηνο
Φζαξκέλν
14,10
14,10 ρικ
νδ/κα 0,70 ρικ
Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

A/A

1

ρηιηνκ/θή
ζέζε

0+000

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Δίζνδνο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

θ1

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.
Πξνβιεκαηηθή

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο
Έιιεηςε

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Αλεπαξθήο θσηηζκφο,

νηθηζκνχ
Κξελίηζαο Γηαζηαχξσζε
κε Πξση.
Δπαξρ. νδφ κε
αξ. 1 πξνο
ΑξδάληΠιάηαλνο
Καλάιη δεμηά
ηεο νδνχ

2

0+000-0+500

3

0+450

4

1+200-2+200

5

2+900

Γηαζηάπξσζε
εληφο ηνπ
νηθηζκνχ
Παιαηνπχξγνπ
κε νδφ πξνο
Κνθθφλα

6

2+900-3+600

7

3+600-3+700

8

3+700

Σκήκα νδνχ
εληφο ηνπ
νηθηζκνχ
Παιαηνπχξγνπ
Σκήκα νδνχ
εληφο ηνπ
νηθηζκνχ
Παιαηνπχξγνπ
Έμνδνο
νηθηζκνχ
Παιαηνπχξγνπ

9

3+900-4+300

Καλάιη
αξηζηεξά ηεο
νδνχ

10

4+800,
6+100,
7+200

11

7+600

Σκήκα νδνχ
κεηά ηνλ
νηθηζκφ
Παιαηνπχξγνπ
Γηαδνρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

12

7+800-7+900

13

8+200

14

8+200-8+500

γεσκεηξία
θφκβνπ
(έιιεηςε
ισξίδαο
αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο)

δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο,
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (θαλάιη
δεμηά)

Γηαζηάπξσζε
κε νδφ πξνο
νηθηζκφ
Εειεπηήο
Καλάιη δεμηά
ηεο νδνχ

Αλεπαξθήο θσηηζκφο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (θαλάιη
δεμηά)
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο,
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
& Ρπζκηζηηθέο
Πηλαθίδεο

θ2

Έιιεηςε
πιαθφζηξσζεο
πεδνδξνκίσλ

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 700κ

Έιιεηςε
δηακφξθσζεο
πεδνδξνκίνπ
δεμηά ηεο νδνχ
θ3

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο,
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (θαλάιη
αξηζηεξά)
Έιιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
ζηξνθή,
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο

Σκήκα νδνχ
κεηά ηνλ
νηθηζκφ
Παιαηνπχξγνπ
Δπηθίλδπλε
ζηξνθή
Σκήκα νδνχ

έιιεηςε θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ

Πηψζε

Έιιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
ζηξνθή
Διιηπήο

Αλεπαξθήο θσηηζκφο

κεηά ηνλ
νηθηζκφ
Παιαηνπχξγνπ

βξάρσλ ζε
κήθνο νδνχ
300κ

15

8+600-8+700

>>

16

8+800-9+000

>>

Καζίδεζε
νδνζηξψκαηνο
Πηψζε
βξάρσλ ζε
κήθνο νδνχ
200κ

17

9+200

>>

Πηψζε
βξάρσλ

18

9+700

Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Λαγθαδηάο

19

10+100

Έμνδνο
νηθηζκνχ
Λαγθαδηάο

20

10+20010+400

Σκήκα νδνχ
κεηά ηνλ
νηθηζκφ
Λαγθαδηάο

21

10+350

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

22

10+35011+500

Καλάιη
αξηζηεξά ηεο
νδνχ

23

10+600

Γηαδνρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

24

11+000

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

25

11+70011+900

Γηαδνρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

26

13+200

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

27

13+700

Γηαδνρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

θ4

Πηψζε
βξάρσλ

ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (πηψζε
βξάρσλ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (πηψζε
βξάρσλ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (πηψζε
βξάρσλ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο,
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (πηψζε
βξάρσλ)
Έιιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
ζηξνθή
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (θαλάιη
αξηζηεξά)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Έιιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
ζηξνθή,
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο,
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Έιιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
ζηξνθή,
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ

Αλεπαξθήο θσηηζκφο

Αλεπαξθήο θσηηζκφο

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
θ5
Έιιεηςε
Αλεπαξθήο θσηηζκφο
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο,
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
& Ρπζκηζηηθέο
Πηλαθίδεο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο
Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 3 ''Σξίθαια-Μηθξό Κεθαιόβξπζν αξαθίλα κέρξη Δζλ. Οδνύ Σξηθάισλ - Καιακπάθαο''

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

22,4 ρικ

28

13+900

Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Ληνπξάζνπ

29

14+100

Γηαζηαχξσζε
κε Πξση.
Δπαξρ. Οδφ
κε αξ 1 ''

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ
ΣξηθάισλΚαιακπάθαο
Γηαζηαχξσζε
κε
ηδεξνδξνκηθή
Γξακκή
Κφκβνο/Γηαζη
αχξσζε πξνο
Κεθαιφβξπζν
Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

1

0+000

2

0+300

3

0+850

4

2+500

5

2+600

Γεθπξάθη

θ1

6

2+700

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Αγ.
Απνζηφινπο

θ2

7

3+100

8

4+200

Γηαζηαχξσζε
πξνο Αγ.
Απνζηφινπο
Δπηθίλδπλε

Αζθαιηνο
22,40ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Παιηά θαη
θαηεζηξακέλα
ζηεζαία
αζθαιείαο ζην
γεθπξάθη
Καθή ζήκαλζε
(ηνπνζέηεζε
πιεξνθνξηαθήο
πηλαθίδαο πίζσ
απφ άιιε),
έιιηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Αδηακφξθσηνο
θφκβνο
Δθιηπήο

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

δεμηά ζηξνθή

9

4+800

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

10

5+300

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

11

5+600

12

6+200

13

6+200-7+300

Γηαζηαχξσζε
πξνο Μεγ.
Κεθαιφβξπζν
Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Κεθαιφβξπζν
π
Αξρή
Πεξηθεξεηαθνχ
Κεθαιφβξπζν
π

14

7+400

15

9+100

16

10+250

17

10+500

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

18

10+700

19

11+700

Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά γηα
Γηαιερηφ θαη
δεμηά γηα
Άγηνπο
ΑπνζηφινποΚεθαιφβξπζν
Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

20

12+400

Γηαζηαχξσζε
κε αγξνηηθφ
δξφκν

21

12+700

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή

Δμνδνο
Κεθαιφβξπζν
π,
δηαζηαχξσζε
γηα Γηαιερηφ &
Πεξηζηέξα
Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

θ3

Απφηνκε
ζηξνθή
θ4

θ5

θ6

Έιιεηςε
εξεηζκάησλ
αξηζηεξά, θαθή
πιεπξηθή
δηακφξθσζε
δεμηά ηεο νδνχ

ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Καθή ζήκαλζε
Καθή ζήκαλζε
εηζφδνπ ηνπ
νηθηζκνχ
Κεθαινβξχζνπ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Κεθαιφβξπζν)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Κεθαιφβξπζν)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Διιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε STOP
γηα
δηαζηαχξσζε κε
αγξνηηθφ δξφκν
Διιηπήο
ζήκαλζε:

Έιιεηςε
ειεθηξνθσηηζκνχ
ζηελ είμνδν ηνπ
νηθηζκνχ

ζηξνθή

22

14+100

23

15+300

24

16+800

25

17+400

26

18+400

27

19+500

28

20+100

29

21+00021+100

30

22+400

Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)

Οδηθφ δίθηπν
πξνο δηάλνημε
Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)

Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Πεξηζηέξαο
Έμνδνο
νηθηζκνχ
Πεξηζηέξαο
ΓέθπξαΓηαζηαχξσζε
αξηζηεξά πξνο
νηθηζκφ
Πεξηζηέξαο
Γηαζηαχξσζε
πξνο
αξαθίλα &
πξνο Δ.Ο
Σξηθάισλ Καιακπάθαο
Έμνδνο
νηθηζκνχ
αξαθίλαο
Απνζηξαγγηζηη
θή ηάθξνο
αξηζηεξά ηεο
νδνχ
Γηαζηαχξσζε
κε Δ.Ο.
Σξηθάισλ
Καιακπάθαο

Έιιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (ηάθξνο
αξηζηεξά ηεο
νδνχ)
Αδηακφξθσηνο
θφκβνο

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Διιεηςε
ειεθηξνθσηηζκνχ θαη
θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ
Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 4 ''Σξίθαια-Μεγ. Καιύβηα πξνο
Λαδαξίλα κέρξη Μνπδάθη''

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

8,05

Αζθαιηνο
8,05 ρικ

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

1

0+000

Γηαζηαχξσζε
κε Δζληθή νδφ
ΣξηθάισλΚαξδίηζεο

2

0+000-1+400

Σκήκα νδνχ

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

θ1

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Φζαξκέλν
νδ/κα 0 ρικ

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Καθή ζπκβνιή
δεπη. νδηθνχ
δηθηχνπ ζηελ
Δζληθή νδφ
ΣξηθάισλΚαξδίηζεο

Αλεπαξθήο θσηηζκφο
ζηελ ζπκβνιή ησλ
νδψλ, έιιεηςε
θσηεηλήο
ζεκαηνδφηεζεο
Έιιεηςε

πιεζίνλ ηνπ
νηθηζκνχ
Καξπψλ
Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

3

0+300

4

0+600

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

5

0+700

Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά πξνο
Μ. Καιχβηα
θαη επζεία
πξνο θέληξν
νηθηζκνχ
Καξπψλ

6

1+500

7

3+100

Γηαζηαχξσζε
κε
Πεξηθεξεηαθή
νδφ
ΚαξδίηζεοΠχιεο
Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
νδφ πξνο Αγία
Κπξηαθή

8

4+350

9

4+850-6+950

10

6+350

Γηαζηαχξσζε
ζηελ έμνδν Μ.
Καιπβίσλ
πξνο Λίκλε
Πιαζηήξα,
Λαδαξίλα,
Μνπδάθη

11

6+950

12

8+050

Γηαζηαχξσζε
νδνχ κε
ηδεξνδξνκηθή
γξακκή
Οξηα Ννκψλ
Σξηθάισλ &
Καξδίηζεο

Γηαζηαχξσζε
ζηελ είζνδν
νηθηζκνχ Μ.
Καιπβίσλ
πξνο Λίκλε
Πιαζηήξα,
Λαδαξίλα,
Μνπδάθη

δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Αλεπαξθέο
πιάηνο νδνχ
ζηελ θακπχιε,
κηθξή αθηίλα
θακππιφηεηαο
Αλεπαξθέο
πιάηνο νδνχ
ζηελ θακπχιε,
κηθξή αθηίλα
θακππιφηεηαο
θ2

Αλεπαξθέο
πιάηνο νδνχ
ζηελ θακπχιε

θ3

Καθή ζπκβνιή
επαξρηαθήο
νδνχ κε ηελ νδφ
πξνο Αγία
Κπξηαθή, Καθή
πιεπξηθή
δηακφξθσζε
ζηε ζπκβνιή
ησλ νδψλ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Έιιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Καξπέο & πξνο
Μ. Καιχβηα),
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)

Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

θ4

Έιιεηςε
εξεηζκάησλ
αξηζηεξά-δεμηά
θ5

θ6

Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο,
Έιιηπήο
ζήκαλζε Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο
(αξηζηεξά πξνο
Μ. Καιχβηα θαη
δεμηά πξνο
Λαδαξίλα, Λίκλε
Πιαζηήξα,
Μνπδάθη) &
Ρπζκηζηηθέο
Πηλαθίδεο
Αλεπαξθήο
ζήκαλζε Αθχιαρηε
δηάβαζε
Έιιηπήο
ζήκαλζε ήκαλζε νξίσλ
Ννκψλ
Σξηθάισλ &

Καξδίηζεο,
Πιεξνθνξηαθέο
& Ρπζκηζηηθέο
Πηλαθίδεο
Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 6 ''Παιαηνκνλάζηεξν πξνο Μνπδάθη''

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

2,40

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

1

0+000

2

1+700

3

2+400

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Οηθηζκφο
Παιαηνκνλάζη
εξνπ
Aπφηνκε
ζηξνθή

Αζθαιηνο
2,40 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0,05 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Καζίδεζε
νδνχ ζε κήθνο
50 κ

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή)

Οξηα Ννκψλ
Σξηθάισλ θαη
Καξδίηζεο

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 5 ''Παξαπόηακνο – Βαιηηλό –
Μεγάξρε από Δζλ. νδό Σξηθάισλ- Άξηαο''.

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

18,20

A/A

1

ρηιηνκ/θή
ζέζε

0+000

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Κφκβνο
<<Υαξά>>

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.
Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
θφκβνπ
(έιιεηςε
ισξίδαο
αλακνλήο,
επηβξάδπλζεο
ζηελ Δ.Ο.,
έιιεηςε
αλαγθαίνπ

Αζθαιηνο
18,20 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
ζηε
δηαζηαχξσζε

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ
Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Έιιεηςε
ειεθηξνθσηηζκνχ,
έιιεηςε θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ

πιάηνπο
θακππιψλ),
θαθή πιεπξηθή
δηακφξθσζε
νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)
Οηθηζκφο
Παξαπνηάκνπ
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Βαινκάλδξη &
Φσηάδα

2

1+800

3

2+000

4

3+500

5

6+100

6

9+500

7

10+200

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή ηαχινη

8

14+100

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

9

15+600

10

16+500

11

18+200

Οηθηζκφο
Γηαιερηνχ
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Κεθαιφβξπζν
Οηθηζκφο
Μεγάξρεο
(πιαηεία)

Έιιεηςε
ειεθηξνθσηηζκνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Βαινκάλδξη,
Φσηάδα)

Κφκβνο
<<Ακκνπδηά>>
Οηθηζκφο
Βαιηηλνχ
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Γελδξνρψξη

Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
θφκβνπ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαζηαχξσζε)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή,
δηέιεπζε δψσλ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή),
έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο

Μηθξφ πιάηνο
νδνχ ζηελ
θακπχιε, κηθξή
αθηίλα
θακππιφηεηαο

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 7 ''Πύιε – Πηαιεία – Βαιηηλό δηα
Γνύζηθνπ θαη Γνξγνγύξη''

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

24,00

A/A

1

ρηιηνκ/θή
ζέζε

0+000

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Γέθπξα
Πνξηατθνχ
πνηακνχΓεκαξρείν

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
24,0 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0,2 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

Πχιεο
Παιηά γέθπξα
Γηαζηαχξσζε
ζηνλ νηθηζκφ
Αγ.
Βεζζζαξίσλα
Αγξηνιείβαδα

2
3

0+700
2+000

4

3+300

5

4+400

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

6

4+700

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

7

5+200

8

7+700

Οηθηζκφο
ΦηιχξαοΓηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Φήθε
Οηθηζκφο
ΠηαιείαοΓηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Φήθε

9

11+400

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Ξπινπάξνηθν

10

13+900

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Γνξγνγχξη

11

17+900

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ
ΓίινθνπΠξίλνπ

12

20+900

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Πξίλν

13

24+000

Γηαζηαχξσζε
κε Γεπη.
Δπαξρ. Οδφ
κε αξ. 5

Αλεπαξθέο
πιάηνο νδνχ

Αλεπαξθέο
πιάηνο νδνχ
ζηελ θακπχιε,
κηθξή αθηίλα
θακππιφηεηαο

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 200 κ ιαθθνχβεο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηέιεπζε δψσλ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Φήθε, Ληιή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Φήθε, Ληιή,
Ξπινπάξνηθν)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Πηαιεία,
Ξπινπάξνηθν,
Κφξε,
Γνξγνγχξη)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Πηαιεία, Γίινθν,
Ξπινπάξνηθν,
Κφξε)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Γίινθν, Πξίλνο,
Βαιηηλφ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Γνξγνγχξη,
Πξίλνο,
Γελδξνρψξη,
Βαιηηλφ)

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 8 ''Πύιε – Φήθε – Παξαπόηακνο από
επαξρ. νδό 7 ζε επαξρ. νδό 5''

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

9,90

Αζθαιηνο
9,90 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0 ρικ

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

A/
A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Γηαζηαχξσζε
κε Γεπη.
Δπαξρ. Οδφ
κε αξ. 7
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Φηιχξα

1

0+000

2

4+500

3

7+900

Οηθηζκφο
Φήθεο

4

9+900

Γηαζηαχξσζε
κε Γεπη.
Δπαξρ. Οδφ
κε αξ. 5

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Φήθε, Ληιή,
πηαιεία)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Πηαιεία, Ληιή,
Παξαπφηακνο)

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 10 ''Μνζρόθπην – Πνιπλέξη πξνο
Σεηξάθσκν κέρξη Βνπιγαξέιη από 44ν ρικ. Πξση. επαξρ. νδνύ κε αξ. 2''

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

32,90

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

1

0+000

2

1+400

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Γηαζηαχξσζε
κε Πξση.
Δπαξρ. Γίθηπν
κε αξ. 2
''ηνπξλαξετθα
-Μεζνρψξα''
Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

ηέλεκα νδνχ
ιφγσ θαζίδεζεο

Αζθαιηνο
13,40ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 1,00 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Καζηδήζεηο
νδνχ ζε κήθνο
200 κ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ

Υσκ/δξνκνο 19,5ρικ

(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή,
ζηέλεκα νδνχ)
3

5+200

4

6+200

5

7+100

Ρεγκάησζε
αζθαιηνηάπεη
α

6

8+000

7

13+400

8

17+400

9

18+900

10

29+900

11

13+40032+900

Οηθηζκφο
Μνζρνθχηνπδηαζηαχξσζε
δεμηά πξνο
Οξεηλή θαη
Πιαηαλάθηα
Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
νδφ πξνο
Βαιθάλν
Οηθηζκφο
Πνιπλεξίνπ
Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
νδφ πξνο
Γξάβν
Οηθηζκφο
Μπξνθχιινπ
Υσκαηφδξνκν
ο

12

32+900

Καηνιίζζεζε
πξαλψλ
Καηνιίζζεζε
πξαλψλ
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 800 κ.

θ1

θ2

ηελή νδφο
(Υσκαηφδξνκνο
κήθνπο
19.500κ)

Όξηα λνκψλ
Σξηθάισλ Άξηαο

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 11 ''Πεξηνύιη - Υξπζνκειηά έσο
δηαζηαύξσζε πξνο Κιεηλό''

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

29,40

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

1

0+000

Γηαζηαχξσζε
κε Δ.Ο.
Σξηθάισλ Αξηαο

Φ1

2

0+550

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

Φ2

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
23,50 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 6,50 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Καθή πιεπξηθή
δηακφξθσζε
ζηε
δηαζηαχξσζε
(ρσξίο
εξείζκαηα)
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 200 κ ιαθθνχβεο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή,
νιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο
ιφγσ πάγνπ),

Υσκ/δξνκνο 5,90ρικ

θαηεζηξακέλα
ζηεζαία
αζθαιείαο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(νιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο
ιφγσ πάγνπ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(νιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο
ιφγσ πάγνπ)

3

1+400-1+900

4

2+100-2+300

5

2+300-5+500

6

6+800

7

7+300

8

7+600

9

13+500

10

13+600

11

15+200

12

15+600

13

16+900

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

14

17+900

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

15

18+350

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Καινγξηαλή

Φ4

16

18+600

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Κιεηλφ

Φ5

17

18+600-

Καζηδήζεηο ζε
κήθνο νδνχ
3,30 ρικ
Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Υξπζνκειηάο
Πιαηεία
Υξπζνκειηάο

ηελή νδφο
εληφο ηνπ
νηθηζκνχ
Υσκαηφδξνκνο
κήθνπο 5,90
ρικ

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
ΑεδφλαΈμνδνο
νηθηζκνχ
Υξπζνκειηάο
Γηαζηαχξσζε
κε Γεπη.
Δπαξρ. Οδφ
κε αξ. 12
πξνο
Παιαηνρψξη
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Γιπθνκειηά
Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Παιαηνρψξη,
Γιπθνκειηά &
Υξπζνκειηά)
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή)

Φ3

Καζίδεζε
νδνχ ζε κήθνο
100 κ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή)
Καθή πιεπξηθή
δηακφξθσζε
ζηε
δηαζηαχξσζε
(ρσξίο
εξείζκαηα)
Καθή πιεπξηθή
δηακφξθσζε
ζηε
δηαζηαχξσζε
(ρσξίο
εξείζκαηα)

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Κιεηλφ θαη πξνο
Ακπέιηα)
Πξνβιήκαηα

ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 2,90
ρικ

21+500

18

20+100

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

Φ6

19

21+600

Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Ακπειίσλ

20

21+900

Γεκαξρείν
Κιεηλνβνχ

21

22+200

Έμνδνο
νηθηζκνχ
Ακπειίσλ

22

23+400

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

23

25+850

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Καιακπάθα

24

26+800

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

ηελή νδφο

25

27+70028/+700

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο ζε
ζηελή νδφ

ηελή νδφο

26

28+700

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

Φ8

27

29+400

Γηαζηαχξσζε
κε Πξ. Δπαξρ.

Φ9

Φ7

Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Αξρή
νηθηζκνχ
Ακπειίσλ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο
(Γεκαξρείν
Γήκνπ
Κιεηλνβνχ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο
(Σέινο νηθηζκνχ
Ακπειίσλ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Καιακπάθα θαη
πξνο Καζηαληά),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
ζηε
δηαζηαχξσζε
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο

Οδηθφ δίθηπν
κε αξ. 4
''Καζηαληά –
Κξαληά - Σξία
πνηάκηα –
Γέθπξα
Γαξδηθίνπ''

δηαζηαχξσζεο,
Καθή πιεπξηθή
δηακφξθσζε
νδψλ (ρσξίο
εξείζκαηα)

νδνζηξψκαηνο
ζηε
δηαζηαχξσζε

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 12 ''Υξπζνκειηά - Παιαηνρώξη''

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

7,50

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Γηαζηαχξσζε
κε Γεπη.
Δπαξρ. Οδηθφ
δίθηπν κε αξ.
11''Πεξηνχιη Υξπζνκειηά
έσο
δηαζηαχξσζε
πξνο Κιεηλφ''
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Αεδφλα

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

1

0+000

2

3+000

3

3+400

Λαθθνχβα

Φ2

4

3+800

Γέθπξα

Φ3

5

4+900

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

6

5+300

Λαθθνχβα

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
7,50 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0,10 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

Φ1

Φ4

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 50 κ ιαθθνχβα
ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

Πξνβιήκαηα
ζην

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

Έιιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Αεδφλα),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
ζηε
δηαζηαχξσζε
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή, ζηελή
γέθπξα),
Έιιεηςε
θηγθιηδσκάησλ
γεθχξαο,
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή)
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ
Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

νδφζηξσκα ζε
κήθνο 50 κ ιαθθνχβα
7

6+400

Γέθπξα

8

6+500

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

9

6+500-7+500

ηελή νδφο

10

7+500

11

0+000-7+500

Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Παιαηνρσξίνπ
Απφ
δηαζηαχξσζε
κε Γεπη.
Δπαξρ. Οδηθφ
δίθηπν κε αξ.
11 έσο ηνλ
νηθηζκφ
Παιαηνρσξίνπ

Φ5

ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

Φ6

ηελή νδφο
κήθνπο 1,00
ρικ

νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή, ζηελή
γέθπξα),
Έιιεηςε
θηγθιηδσκάησλ
γεθχξαο,
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (ζηελή
νδφο), έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
ζε φιν ην κήθνο
ηεο Γεπη.
Δπαξρ. Οδνχ κε
αξ. 12

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 14 ''Κξαληά - Καηάθπην – Υαιίθη''

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

15,50

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

1

0+000

Γηαζηαχξσζε
''Σξία
Πνηάκηα''

Φ1

2

0+650

Καζίδεζε

Φ2

3

1+3001+1650

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
15,05 ρικ

Φζαξκέλν
νδ'/κα 3,70 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Αδηακφξθσηνο
θφκβνο, θαθή
πιεπξηθή
δηακφξθσζε
ησλ νδψλ
Καζίδεζε
θαηάληε ηεο
νδνχ ζε κήθνο
200 κ
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε

Υσκ/δξνκνο 0,45ρικ

4

1+650

Αδηάλνηρηε
νδφο

Φ3
(Υσκαηφδξνκνο
κήθνπο 450κ)

κήθνο (16501300)=350 κ
Καηαπηψζεηο
πξαλψλ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(Καηαπηψζεηο
πξαλψλ)

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο (45002100)=2400 κ

5

2+100

6

3+000

Γέθπξα

7
8

3+100
4+300

Καηαπηψζεηο

9
10

4+500
4+750

11

5+200

12

6+800-7+000

13

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Καηάθπην

Φ4

Φ5

ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο
ζηελ νδφ πξνο
Υαιίθη

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (απφ
ηελ κία πιεπξά
ηεο γέθπξαο)ηελή γέθπξα,
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Καηαπηψζεηο
πξαλψλ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(Καηαπηψζεηο
πξαλψλ)

Καηαπηψζεηο
πξαλψλ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(Καηαπηψζεηο
πξαλψλ),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(Καηαπηψζεηο
πξαλψλ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(Οιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο
ιφγσ παγεηνχ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(Καηαπηψζεηο
πξαλψλ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(Καηαπηψζεηο
πξαλψλ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(Οιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο
ιφγσ παγεηνχ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ

Καηαπηψζεηο

Καηαπηψζεηο
πξαλψλ

7+550

Καηαπηψζεηο

Καηαπηψζεηο
πξαλψλ

14

8+500

Καηαπηψζεηο

Καηαπηψζεηο
πξαλψλ

15

8+800

16

8+950

Καζίδεζε

Φ6

Καζίδεζε
θαηάληε ηεο
νδνχ ζε κήθνο
50 κ

17

11+00011+100

18

11+100

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Αλζνχζα

Φ7

19

11+350

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Καιαξχηεο

Φ8

20

14+000

21

14+200

Καζίδεζε

Φ9

22

14+550

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

Φ10

23

15+500

Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Υαιηθίνπ

Καθή ζπκβνιή
ηεο νδνχ πξνο
Αλζνχζα κε ηελ
Γεπη. Δπαξρ
νδφ κε αξ. 14
ιφγσ ινμφηεηαο
ηεο ράξαμεο,
Καθή πιεπξηθή
δηακφξθσζε
νδνχ (κηθξφ
βάζνο ηάθξνπ)
Καθή ζπκβνιή
ηεο νδνχ πξνο
Καιαξχηεο κε
ηελ Γεπη.
Δπαξρ νδφ κε
αξ. 14 ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο θαη
κεγάιεο θαηά
κήθνο θιίζεο
ηεο νδνχ πξνο
Καιαξχηεο

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 450 κ,
Πηψζε
βξάρσλ

Πηψζε
βξάρσλ

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 200 κ
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα
(ιαθθνχβα,
Καζίδεζε
θαηάληε ηεο
νδνχ) ζε
κήθνο 50κ

Πηψζε
βξάρσλ

(ηελεκα νδνχ
ιφγσ θαζίδεζεο)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(Οιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο
ιφγσ παγεηνχ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (Πηψζε
βξάρσλ),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

Έιιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Καιαξχηεο),
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή γηα
Καιαξχηεο,
πηψζε βξάρσλ),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(Λαθθνχβα,
ηελεκα νδνχ
ιφγσ
θαζίδεζεο),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ (Πηψζε
βξάρσλ,
δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 15 ‘’Κνξπθή πξνο Θενδσξηαλά από
Δζλ. νδνύ Σξηθάισλ- Άξηαο’’

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

1,60

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Αζθαιηνο
1,60 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ
Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.
1

0+000

3

1+600

Γηαζηαχξσζε
γηα Νεξαηδα
Οξηα λνκψλ
Σξηθάισλ &
Άξηαο

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Γηαζπηαχξσζε
ππφ θαηαζθεπή

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 17 '' Θεόπεηξα - Ρίδσκα - Πιάηαλνο
(από Πξ. Δπαξρ. Οδνύ κε αξ. 5 έσο έσο ηελ Πξ. Δπαξρ. Οδό κε αξ. 1''.

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

8,50

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

1

0+000

Γέθπξα ζηελ
είζνδν ηνπ
νηθηζκνχ
Θεφπεηξαο

θ1

2

1+100-2+400

Σκήκα κεηά
ηελ έμνδν
νηθηζκνχ
Θεφπεηξαο

θ2

3

1+100-4+400

4

1+200-1+700

Σκήκα κεηά
ηνλ νηθηζκφ
Θεφπεηξαο
κέρξη ηελ
είζνδν ηνπ
νηθηζκνχ
Ρηδψκαηνο
Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
8,50 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 1,00 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 500 κ

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσληελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο,
έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
ζηε
δηαζηαχξσζε
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Ρίδσκα ,
Πιάηαλν, Σέινο
νηθηζκνχ
Θεφπεηξαο)

Έιιεηςε
εξεηζκάησλ
αξηζηεξά -δεμηά

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ
Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

νξαηφηεηα
Γέθπξα κεηά
ηελ έμνδν ηνπ
νηθηζκνχ
Θεφπεηξαο
Θέζε
Βειαληδηάο

5

1+700

6

1+900

7

2+100-2+400

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

8

3+000

Γηαζηαχξσζε
Αξηζηεξά
πξνο
παζάδεο ,
Αγ. Νηθφιαν &
επζεία πξνο
ξίδσκα

9

3+400-3+900

10

4+400

11

5+900

12

5+900-8+100

13

7+900-8+000

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

14

8+100

Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Πιαηάλνπ

15

8+500

Γηαζηάπξσζε
κε Πξ. Δπαξρ.
νδηθφ δίθηπν
κε αξ.1

θ3

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(ζηέλεκα νδνχ
ιφγσ χπαξμεο
δέληξνπ)
Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 500 κ
Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Ρηδψκαηνο
Γηαζηάπξσζε
δεμηά πξνο
Ράμα,
Λεπηνθαξπά &
επζεία πξνο
Πιάηαλν,
Διιελφθαζηξν
, Ληφπξαζν

θ4

Καθή ζπκβνιή
ηεο δεπη. νδνχ
κε αξ 17 κε ηελ
Κνηλνηηθή νδφ

Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
ζηε
δηαζηαχξσζε

Έιιεηςε
εξεηζκάησλ
αξηζηεξά -δεμηά
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Έιιεηςε
πεδνδξνκίσλ
αξηζηεξά - δεμηά
εληφο ηνπ
νηθηζκνχ

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 19 ''Μεηέσξα –Βιαράβα – Καιύβηα
(Καιιηζέα) από Πξση. επαξρ. νδνύ κε αξ. 6 έσο Πξση. επαξρ. νδνύ 5''

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

22,60

Αζθαιηνο
14,30 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 1,30 ρικ

Υσκ/δξνκνο 8,30ρικ

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Γηαζη. κε Πξ.
Δπαξρ. Οδηθφ
δίθηπν κε αξ. 6
(‘’Καιακπάθα
- Καζηξάθη – Η.
Μνλή
Μεηεψξσλ κε
δηαθιάδσζε
πξνο Η.Ν.
Αγίνπ
ηεθάλνπ –
δηαζη. Δζλ.
Οδνχ
ΣξηθάισλΚαιακπάθαο
Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

1

0+000

2

0+100

3

0+200-0+300

4

0+400-0+500

5

0+700

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

6

0+800

Γέθπξα

7

1+000-1+200

8

1+400

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

θ1

θ2

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.
Καθή ζπκβνιή
ηεο δεπη. νδνχ
κε αξ 19 κε ηελ
Πξ. νδφ κε αξ.
6 ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο, Καθή
πιεξηθή
δηακφξθσζε
νδνχ-θζνξέο
αζθαιηνηάπεηα

Πξνβιεκαηηθή
γεσκεηξία
θακπχιεο
(θιεηζηή ζηξνθή
ζε ζηελή
γέθπξα)

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
ζηε ζπκβνιή
ησλ νδψλ,
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή),
έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή,
ζηελή γέθπξα)
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά θαη

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

9

1+600-2+200

10

1+900

11

2+300-2+700

12

2+800

13

3+700

14

3+800-3+900

15

4+000

16

4+300-4+400

17

4+400

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

18

4+600

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

19

4+600-5+700

20

4+900-5+000

δεμηά ηεο νδνχ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά ηεο
νδνχ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή),
έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαειηαο δεμηά
ηεο νδνχ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά θαη
δεμηά ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή),
έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά θαη
δεμηά ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 1100 κ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο

21

5+100

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

22

5+200

Γεθπξάθη

23

5+400

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

24

5+600

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

25

6+100

26

6+500

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

27

6+700

Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
δεπη νδφ κε
αξ. 28 πξνο
Βιαράβα &
θεπάξη γηα
Βιαράβα θαη
επζεία πξνο
Καιιηζέα,
Φιακπνπξέζη
θαη Κνληζθφ

θ4

28

15+000

θ5

29

15+400

Γηαζηαχξσζε
ζηελ έμνδν
ηνπ νηθηζκνχ
Καιιηζέαο
αξηζηεξά πξνο
Φιακπνπξέζη,
Αγία Σξηάδα,
Κνληζθφο θαη
δεμηά πξνο Αγ.
Νηθφιαν,
Καιακπάθα
Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

30

15+500

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

31

15+800

Δπηθίλδπλε

θ3

Αδηάλνηρηε νδφο
(Υσκαηφδξνκνο
κέρξη ηνλ
νηθηζκφ
Καιιηζέαο
κήθνπο 8,3 ρικ)

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 200 κ

Αλεπαξθέο
πιάηνο νδνχ
ζηελ θακπχιε

Αλεπαξθέο
πιάηνο νδνχ
ζηελ θακπχιε

αξηζηεξά ηεο
νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Έιιεηςε
θηγθιηδσκάησλ
ζηε γέθπξα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή),
έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο
(επζεία πξνο
Καιιηζέα,
Φιακπνπξέζη
θαη Κνληζθφ),
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(εκπφδην ζηε
δηαζηαχξσζεεηθφληζκα)
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Διιηπήο

αξηζηεξή
ζηξνθή

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

32

16+100

33

16+60016+700

34

16+70016+900

35

17+100

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

36

17+300

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

37

17+500

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

38

17+700

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

39

18+200

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

40

18+700

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

Αλεπαξθέο
πιάηνο νδνχ
ζηελ θακπχιε

ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά ηεο
νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή),
έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή),
έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά ηεο
νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξά
ζηξνθή)Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο

ζηξνθέο),
έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά ηεο
νδνχ
41
42

18+800
19+100

Γέθπξα
Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

43

19+200

Γεθπξάθη

44

19+300

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

45

20+700

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

46

20+80021+200

Σκήκα νδνχ
κε λέν
αζθαιηνηάπεη
α

47

22+600

Γηαζη. κε Πξ.
Δπαξρ. Οδηθφ
δίθηπν κε αξ. 5
΄΄ΚαιακπάθαΚνληζθφο''

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά θαη
δεμηά ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
ιφγσ λένπ
αζθαιηνηάπεηα

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 20 ''Γέθπξα Μνπξγθάλη – Ομύλεηα –
Αγλαληηά από 7ν ρικ. νδνύ Γέθπξαο Μνπξγθάλη – Γξεβελώλ''

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

13,50

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

1

0+000

2
3

0+100
0+300

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
13,50 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 1,70 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Γηαζηαπξσζε
κε Δ.Ο.κε αξ.
15 ''Γέθπξα
Μνπξγθάλη Γξεβελά''
Γέθπξα
ηελεκα νδνχ

Διιηπήο
ζήκαλζε:

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(ηέλεκα νδνχ)
Σκήκα νδνχ
κεηά ηε
δηαζηαπξσζε
κε Δ.Ο 15
Γέθπξαο
ΜνπξγθάληΓξεβελά
Γηαζηαπξσζε
αξηζηεξά κε
νδφ πξνο
Ξεξφθακπν
Δπηθίλδπλε
ζηξνθή πξηλ
ηε
δηαζηαπξσζε
αξηζηεξά κε
νδφ πξνο
Ομχλεηα
Καθνπιεχξη &
επζεία πξνο
Αγλαληηά
Γηαζηαπξσζε
αξηζηεξά κε
νδφ πξνο
Ομχλεηα
Καθνπιεχξη &
επζεία πξνο
Αγλαληηά

θ1

4

0+500-1+500

5

2+300

6

4+100

7

4+200

8

4+700

9

6+800

10

6+900

11

8+500-8+800

12

8+900-9+500

13

9+300

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

14

9+500

Ρεγκάησζε
αζθαιηνηάπεη
α

θ4

15

9+700

Γέθπξα

θ5

16

9+900

Έιιεηςε
εξείζκάησλ
αξηζηεξά & ζηα
δεμηά

θ2

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
ζηξνθή),
κεησκέλε
νξαηφηεηα

θ3

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Ομχλεηα)
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

Πηψζε
βξάρσλ ζηα
δεμηά ηεο νδνχ
Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 300 κ
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 600 κ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Ρεγκάησζε
νδνζηξψκαηνο
ζε κήθνο 100
κ
Έιιεηςε
θηγθιηδσκάησλ
γεθχξαο
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά ηεο

17

10+100

Γέθπξα

18

10+10010+300

Ρεγκάησζε

19

10+500

Γέθπξα

20

11+000

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

21

12+200

Δπηθίλδπλε
αλεθνξηθή
δεμηά ζηξνθή

22

12+600

23

13+00013+100

Έηζνδνο
νηθηζκνχ
Αγλαληηάο
Σκήκα ζηνλ
νηθηζκφ
Αγλαληηάο

24

13+00013+500

Σκήκα ζηνλ
νηθηζκφ
ΑγλαληηάοΠιαηεία

νδνχ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά θαη
δεμηά ηεο νδνχ

ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

Ρεγκάησζε
νδνζηξψκαηνο
ζε κήθνο 200
κ
ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά θαη
δεμηά ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αλεθνξηθή δεμηά
ζηξνθή),
κεησκέλε
νξαηφηεηα

Αλεπαξθέο
πιάηνο νδνχ
ζηελ θακπχιε

Αλεπαξθέο
πιάηνο νδνχ
ζηελ θακπχιε
ζε κήθνο 100 κ

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 500 κ
Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 21 ''Ομύλεηα πξνο Καηαθύγη
(Καιιηζέα) θαη Κξαληά Γξεβελώλ''

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

12,00

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

1

0+000

2

1+400,001+500,00

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Γηαζηαχξσζε
κε Γεπη.
Δπαξρ. Γίθηπν
κε αξ. 20
''Γέθπξα
ΜνπξγθάληΑγλαληηά''
Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
8,40 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0,10 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Διηπήο
ζήκαλζε:

Υσκ/δξνκνο 3,6 ρικ

ζηξνθέο

3

1+700

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

4

1+800

5

2+400

Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Ομχλεηαο
Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

6

2+600

7

3+000

8

3+200

9

3+700

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

10

4+000

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

11

4+700

12

5+500

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

13

5+900

Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
νδφ πξνο

Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)

Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)

Έμνδνο
νηθηζκνχ
Ομχλεηαο
Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 100 κ
Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή),
έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα

14

6+000

15

8+400

16

8+40012+000

17

12+000

Ξεξφθακπν
Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)

Γηαζηαχξσζε
δεμηά κε νδφ
πξνο
ηαγηάδεο θαη
αξηζηεξά πξνο
Καθνπιεχξη
Αδηάλνηρηε
νδφο

Αδηάλνηρηε νδφο
(Υσκαηφδξνκνο
κήθνπο 3.600κ)

Όξηα λνκψλ
ΣξηθάισλΓξεβελψλ

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 22 ''Γέθπξα Παιαηόραλν- -Καινκνίξα Παλαγία (από ηελ Πξ. επαξρ. Οδό κε αξ. 4 δηα Μαηνλεξίνπ-Ακπεινρσξίνπ θαη
Μαιαθαζίνπ κέρξη Δζλ. Οδνύ Σξηθάισλ - Ησαλλίλσλ)''

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

34,90

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Γέθπξα
Παιαηφραλν

Φζαξκέλν
νδ/κα 1,40 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Καζίδεζε
νδνχ ζε κήθνο
100 κ

Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

ηελφηεηα
ρψξνπ γέθπξαο

1

0+000

2

1+400

3

3+400

4

5+200-6+400

5

5+600

Γέθπξα

6

6+000-8+000

Δπηθίλδπλεο
ζηξνθέο κεηά
ην Υάλη Σζίηνπ

θ2,
θ3

7

9+200

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

θ4

Γηαζηάπξσζε
κε νδφ πξνο
νηθηζκφ
Καζηαληάο
(ζέζε Υάλη
Σζίηνπ)
Σκήκα νδνχ
κήθνπο 1200κ
κεηά ην Υάλη
Σζίηνπ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
29,10 ρικ

Αδηακφξθσηνο
θφκβνο

Φ1

Παξάιιειεο
ζηνλ άμνλα
ξσγκέο ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 1200 κ
ηελφηεηα
ρψξνπ γέθπξαο
Φ2_Έιιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
ζηξνθή,
Φ3_Καθή
ηνπνζέηεζε
ζήκαλζεο (πίζσ
απφ δέληξα)
Έιιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
ζηξνθή,
νιηζζεξφηεηα

Υσκ/δξνκνο 5,8 ρικ

8

9+300

Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

9

12+000

10

14+300

Οηηθηζκφο
Καινκνίξαο
Δπηθίλδπλε
ζηξνθή

11

17+800

12

19+000

13

29+000

14

29+00034+800

15

34+800

16

34+900

νδνζηξψκαηνο,
έιιεηςε
Υηνλνδεηθηψλ
Έιιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
ζηξνθή,
νιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο,
έιιεηςε
Υηνλνδεηθηψλ

θ5

θ6

Σκήκα νδνχ
κεηά ηνλ
νηθηζκφ
Καινκνίξαο
Οηηθηζκφο
Μαηνλεξίνπ
Οηηθηζκφο
Ακπεινρσξίν
π
Σκήκα νδνχ
κήθνπο 5.800
κ
Υσκαηφδξνκν
ο
Οηηθηζκφο
Παλαγίαο
Γηαζηάπξσζε
κε Δζληθή νδφ
Σξηθάισλ Ησαλλίλσλ

Καηνιίζζεζε
πξαλνχο
αλάληη ηεο
νδνχ

Έιιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλε
ζηξνθή,
νιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο,
έιιεηςε
Υηνλνδεηθηψλ

Καζίδεζε
νδνχ ζε κήθνο
100 κ

Μηθξφ πιάηνο
νδνχ ζε κήθνο
5,80 ρικ
(ρσκαηφδξνκνο
)
Αδηακφξθσηνο
θφκβνο

Αλεπαξθήο θσηηζκφο
ζηνλ θφκβν

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 23 ''Νέα Κνπηζνύθιηαλε (Παλαγία)
πξνο Κξαληά Γξεβελώλ από
64νπ ρικ κέρξη Δζληθήο νδνύ Σξηθάισλ –
Ησαλλίλσλ'' ''

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

5,00

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

1

0+000

2

0+200

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Γηαζηαχξσζε
Δ.Ο.Σξηθάισλ
- Ησαλλίλσλ
Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
2,80 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο

Υσκ/δξνκνο 3,6ρικ

3

0+900

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

4

1+400

Υσκαηφδξνκν
ο

5

5+000

Όξηα λνκψλ
Σξηθάισλ &
Γξεβελψλ

ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
ηελή νδφο
(Υσκαηφδξνκνο
κήθνπο 3,60
ρικ )

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 24 ''ίλνπ Κεξαζηά (Κεξαζνύια) –
Σζνύθα (Φσηεηλό) – Γεξαθάξη από Δζληθήο νδνύ Γέθ. Μνπξγθάλη – Γεζθάηεο θαη
δηα Μαπξειίνπ κέρξη Πξση. επαξρ. νδνύ κε αξ. 5''

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

26,60

Αζθαιηνο
19,20 ρικ

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

1

0+000

2

0+100

3

0+200

4

1+200

5
6

2+200
2+600

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Γηαζηαχξσζε
Δ.Ο. Γέθπξα
ΜνπξγθάληΓεζθάηε
Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

Φζαξκέλν νδ/κα
2,80 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Κιίζε
νδνζηξψκαηνοζπγθέληξσζε
λεξνχ δεμηά

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

Υσκ/δξνκνο
7,40ρικ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
ηελεκα νδνχ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

7

2+900

8

3+400,003+500,00

9

3+600,003+900,00

10

4+100

11

4+2005+200

12
13

4+500
5+200,005+300,00

14

5+600

15

5+8005+900

16

6+300

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

17

6+600

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

18

6+800-6+900

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή),
έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά θαη
δεμηά ηεο νδνχ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά θαη
δεμηά ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

ηελεκα νδνχ
Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή),
έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά θαη

19

7+100

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

20

7+300

21

7+300

Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
Φσηεηλφ θαη
δεμηά κε
Καιακπάθα,
Μεηέσξα,
Σξίθαια
Δίζνδνο ζην
ρσξηφ
Φσηεηλφ

22

7+60015+000

Υσκαηφδξνκν
ο πξνο
Μαπξέιη

23

15+000-

24

15+100

Γηαζηαχξσζε
ζηνλ νηθηζκφ
Μαπξειίνπ
(πξνο
Γεξαθάξη)
Έμνδνο
Μαπξειίνπ

25

15+00015+800

26

15+900

27

16+200

28

17+100

29

17+300

30

17+90018+100

31

17+40018+400

32
33

18+650
20+100

34

25+900-

δεμηά ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 300 κ
ηελή νδφο
(Υσκαηφδξνκνο
κήθνπο 7,40
ρικ πεξίπνπ)

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
πηλαθίδεο (Πξνο
Γεξαθάξη,
Κνληζθφ)
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 800 κ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή),
έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 1000 κ
Νέα γέθπξα
Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Πξνβιήκαηα

ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 700 κ

26+600

35

26+600

Γηαζηαχξσζε
ζηνλ νηθηζκφ
Γεξαθαξίνπ

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 28 ''Γηαθιάδσζε πξνο θεπαξη θαη
Βιαράβα από Δζληθήο νδνύ Γέθπξαο Μνπξγθάλη –Γεζθάηεο''

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

10,70

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Γηαζηαχξσζε
κε Δ.Ο
γέθπξαο
Μνπξγθάλη –
Γεζθάηεο
Γέθπξα

1

0+000

2

0+600

3

0+700

4

1+300-1+400

5

1+500

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

6

2+800

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

7

3+000

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

θ1,2

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
10,70 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0,10 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(ζηέλεκα νδνχ,–
νιηζζεξφηεηα
νδνζηξψκαηνο,
- κεησκέλε
νξαηφηεηα ιφγσ
χπαξμεο
δέληξσλ)

Γηαηαχξσζε
δεμηά κε νδφ
πξνο Γάβξν
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 100κ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

ζηξνθή)
8

3+200

Γεθπξάθη

9

3+800

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

10

4+600

Δίζνδνο
ρσξηνχ
θεπάξηζηέλεκα
δξφκνπ

11

4+800

12

5+600

Έμνδνο
νηθηζκνχ
θεπαξίνπ

13

5+900

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

14

6+600

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

15

6+800

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

16

7+400

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

17

7+600

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

18

8+100

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή

ηελφηεηα
ρψξνπ γεθχξαο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
ηελή νδφο

Αλεπαξθέο
πιάηνο νδνχ
ζηελ θακπχιε

Αλεπαξθέο
πιάηνο νδνχ
ζηελ θακπχιε

Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή θιεηζηή
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα,
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο δεμηά
ηεο νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή),
Έιιεηςε
ζηεζαίσλ
αζθαιείαο
αξηζηεξά ηεο
νδνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:

Αλεπαξθήο θσηηζκφο

ζηξνθή

19

8+700

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

20

9+100

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

21

9+400

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

22

6+600

23

9+900

24

10+100

25

10+50010+600

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

26

9+700

27

10+700

Δίζνδνο ζηε
Βιαράβα
Γηαζηαχξσζε
αξηζηεξά κε
Γεπη. Δπαξρ.
Γίθηπν κε αξ.
19 πξνο
Καιιηζέα
(ρσκαηφδξνκν
ο)

Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα

Γηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο

Αξ. Δπαξρ. Γηθηύνπ :

Γεπηεξεύνλ Δπαξρ. Οδηθό δίθηπν κε αξ. 27 ''Αριαδνρώξη - Γξηδάλν''

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

2,80

Αζθαιηνο
2,80 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0 ρικ

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

1

0+000

2

2+100

3

2+800

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Γηαζηαχξσζε
κε Πξ. Δπαξρ.
Οδφ κε αξ. 7
πξνο
Γηάζειιν
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Γξηδάλν θαη
πξνο
Παλαγίηζα
Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Γξηδάλνπ
(Κφκβνο)
Γηαζηαχξσζε
κε Πξση.
Δπαξρ. Οδφ
κε αξ. 8

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθθνχβεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
& Ρπζκηζηηθέο
πηλαθίδεο
Διιηπήο
ζήκαλζε: Οξην
ηαρχηεηαο εληφο
θαηνηθεκέλεο
πεξηνρήο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
& Ρπζκηζηηθέο
πηλαθίδεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ
ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΟΤ
Ν.ΣΡΗΚΑΛΧΝ

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
ΜΠΑΚΟ ΖΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΖ ΚΑΝΔΛΛΗΑ
ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ
ΡΗΕΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ
ΗΜΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

Κνηλ. Οδόο κε Απ. Ννκάξρε :

Ζ κε Αξ.Πξ. 5816/91 Απόθαζε Ννκάξρε - ''Αλαγλώξηζε σο Κνηλνηηθήο νδνύ ηελ
νδό πνπ ζπλδέεη ηνπο νηθηζκνύο Λεπηνθαξπά-σηήηα-Ράμα-Ρίδσκα''

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

9,90

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Δίζνδνο
νηθηζκνχ
ΛεπηνθαξπάοΓηαζηαχξσζε
κε νδφ πξνο
Δξγαηηθέο
θαηνηθίεο
Απφ
δηαζηαχξσζε
πξνο Ρίδσκα,
Ράμα,
παζάδεο θαη
πξνο
Πεξδηθνξάρε,
Υαίδεκέλε,
Πιάηαλνο,
Διιελφθαζηξν
Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

1

0+000

2

0+400-1+300

3

0+100

4

1+100

Δπηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή

5

1+500

6

2+000-3+700

Πιαηεία
νηθηζκνχ
σηήξνο
Σκήκα κεηά
ηελ έμνδν ηνπ
νηθηζκνχ
σηήξνο

7

2+300

Γηαζηάπξσζε
κε νδφ πξνο
ΚΣΔΟ

8

3+700

9

4+200

Δηζνδνο
νηθηζκνχ
Ράμαο
Γηαζηάπξσζε

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

θ1

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
9,90 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Αδηακφξθσηνο
θφκβνο (ρσξίο
λεζίδεο), Καθή
πιεπξηθή
δηακφξθσζε
(ρσξίο
εξείζκαηα)

Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
ζηελ
δηαζηαχξσζε

Διηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Καθή
ζπληήξεζε
πιαηείαο
Έιιεηςε
εξεηζκάησλ
αξηζηεξά-δεμηά

θ2,θ

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
αξηζηεξή
ζηξνθή)
Έιιηπήο
ζήκαλζε Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (πξνο
ΚΣΔΟ)

Καθή

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

πξνο
Καιακπάθα &
πξνο Ρίδσκα

10

5+000-9+400

11

9+900

Σνπνζέηεζε
Πιεξνθνξηαθψλ
Πηλαθίδσλ
(πίζσ απφ
δέληξα)

3

Σκήκα κεηά
ηνλ νηθηζκφ
Ράμαο
Γηαζηάπξσζε
δεμηά πξνο
Διιελφθαζηξν
, Πιάηαλν &
αξηζηεξά πξνο
Θεφπεηξα,
Καιακκπάθα

Έιιεηςε
εξεηζκάησλ
αξηζηεξά-δεμηά

Κνηλ. Οδόο κε Απ. Ννκάξρε :

Ζ κε Aξ. Πξ. 2289/92 Απόθαζε Ννκάξρε - ''Αλαγλώξηζε σο Κνηλνηηθήο νδνύ ηελ
νδό πνπ ζπλδέεη ηνπο νηθηζκνύο Γηπόηακν θαη Ρόγγηα κε ηελ ππ' αξ 3 Δπαξρ.
Οδό Σξηθάισλ-Κεθαινβξύζνπ-αξαθίλαο Δζλ. νδόο Σξηθάισλ Καιακπάθαο

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

5,00

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Απφ ηε
δηαζηαχξσζε
κε
ζηδεξνδξνκηθή
γξακκή θαη ζε
κήθνο 400 κ
Απφ
δηαζηαχξσζε
πξνο Ρφγγηα
θαη ζε κήθνο
350 κ
Γηαδνρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο δεμηά
- αξηζηεξά

1

0+000-0+400

2

0+000-0+350

3

0+500 &
0+700

4

1+150

Γηαζηαχξσζε
πξνο Ρφγγηα
θαη Φσηάδα

5

1+800-2+000

Γηαδνρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο δεμηά
- αξηζηεξά

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

Αζθαιηνο
5,00 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0,1 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο
Έιιεηςε
Γηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ
Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Έιιεηςε
εξεηζκάησλ
αξηζηεξά - δεμηά

θ1,θ
2

Αδηακφξθσηνο
θφκβνο (ρσξίο
λεζίδεο)

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο,
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε

Αλεπαξθήο Φσηηζκφο

6

2+700

Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Ρνγγίσλ

7

3+050

Γέθπξα

8

3+200

9

3+500

Γηαζηαχξσζε
πξνο
Γηπφηακν,
Βαινκάλδξη
θαη Φσηάδα
ΓέθπξαΈμνδνο
νηθηζκνχ
Ρνγγίσλ

10

3+500-4+300

11

3+700-3+800

12

3+600

13

3+700-4+300

14

4+300-4+600

15

4+600-4+800

Δμνδνο απφ
ηνλ νηθηζκφ
Ρνγγίσλ πξνο
Γηπφηακν
Αξρή λένπ
αζθαιηηθνχ
κέρξη είζνδν
ηνπ νηθηζκνχ
δηπφηακνπ
Δίζνδνο
νηθηζκνχ
Γηπνηάκνπ
>>

16

4+600-4+700

>>

17

4+900

Πιάηαλνο

18

5+000

Γηαζηαχξσζε
πξνο
Κεθαιφβξπζν

ηελφηεηα
ρψξνπ
γεθχξαο, θαθή
πιεπξηθή
δηακφξθσζε
νδψλ

θ4

ηελφηεηα
ρψξνπ
γεθχξαο, θαθή
πιεπξηθή
δηακφξθσζε
Έιιεηςε
εξεηζκάησλ
αξηζηεξά - δεμηά

Απφ ηελ
έμνδν ηνπ
νηθηζκνχ
ξνγγίσλ θαη ζε
κήθνο 800 κ
Γηαδνρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο
αξηζηεξά δεμηά

Κνηλ. Οδόο κε Απ. Ννκάξρε :

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

θ3

νξαηφηεηα
Έιιεηςε
ζήκαλζεο ζηελ
είζνδν ηνπ
νηθηζκνχ
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(ζηέλεκα νδνχ),
κεησκέλε
νξαηφηεηα

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα
Έιιεηςε
εξεηζκάησλ
αξηζηεξά - δεμηά

θ5

Έιιεηςε
πεδνδξνκίσλ
αξηζηεξά - δεμηά
Έιιεηςε
πεδνδξνκίσλ
αξηζηεξά,
ζηέλεκα νδνχ

Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο,
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
& ξπζκηζηηθέο
Πηλαθίδεο
Πξνβιήκαηα
ζην
νδφζηξσκα ζε
κήθνο 100 κ

θ6

Έιιεηςε
ζήκαλζεοεκπφδην ζην
δξφκν
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
& ξπζκηζηηθέο
Πηλαθίδεο
Ζ κε Αξ.Πξ. 5834/86 Απόθαζε Ννκάξρε– ‘’Αλαγλώξηζε θνηλνηηθήο νδνύ ηελ νδό
πνπ ζπλδέεη ηνλ νηθηζκό Βιάραο ηεο θνηλόηεηαο Διάηεο κε ηελ Δζληθή νδό
Σξηθάισλ – Άξηαο’'

1,10

Αζθαιηνο 0
ρικ

Φζαξκέλν
νδόζηξσκα 0
ρικ

Υσκ/δξνκνο 1,1 ρικ

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ θιπ.

1

0+000

Γηαζηαχξσζε
κε Δ.Ο
Σξηθάισλ Αξηαο.

Καθή ζπκβνιή
ηνπ Κνηλ. νδηθνχ
δηθηχν κε ηελ
Δ.Ο ιφγσ
ινμφηεηαο ηεο
ράξαμεο ηεο
νδνχ πξνο
Βιάρα

2

0+000-1+100

ηελή νδφο
κήθνπο 1,10
ρικ
ρσκαηφδξνκνπ

3

1+100

Σκήκα κήθνπο
1100 κ
Υσκαηφδξνκν
ο
Οηθηζκφο
Βιάραο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθνχβεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
πηλαθίδεο θαη
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(δηαδηρηθέο
επηθίλδπλεο
ζηξνθέο),
κεησκέλε
νξαηφηεηα

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Αλεπαξθήο Φσηηζκφο

Κνηλ. Οδόο κε Απ. Ννκάξρε :

Ζ κε Αξ.Πξ. 5015/93 Απόθαζε Ννκάξρε – ‘’ Αλαγλώξηζε σο θνηλνηηθήο νδνύ, ηελ
νδό Γόκθνη- Παιαηνκνλάζηεξν’’

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

2,90

A/
A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

1

0+000

2

0+600

3

1+750

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Γηαζηαχξσζε
κε νδφ
ΜνπξηάΓφκθνη
Σέινονηθηζκνχ
Γφκθσλ

Δπηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ

Αζθαιηνο
2,90 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Σέινο
νηθηζκνχ
Γφκθσλ)
Διιηπήο
ζήκαλζε:

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλε
δεμηά ζηξνθή)
4
5

2+550
2+900

Γέθπξα
Γηαζηαχξσζε
κε νδφ
Παιαηνκνλάζη
εξν -Μνπδάθη

θ1

Κνηλ. Οδόο κε Απ. Ννκάξρε :

Διιηπήο
ζήκαλζε: Μηθξφ
κέγεζνο
Πιεξνθνξηαθήο
Πηλαθίδαο (Πξνο
Μνπδάθη)
Ζ κε Αξ. Πξ. 4731/90 Απόθαζε Ννκάξρε– ‘’Αλαγλώξηζε σο θνηλνηηθήο νδνύ, ηελ
νδό πνπ ζπλδέεη ηελ θνηλόηεηα Μεγ. Κεθαιόβξπζνπ κε ηελ Δζληθή νδό Σξηθάισλ
– Καιακπάθαο’’.

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

1,00

A/
A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

1

0+000

2

0+300

3

0+300-1+000

4

1+000

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο
θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ

Αζθαιηνο
1,00 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,
ιαθνχβεο

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,
Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

Γηαζηαχξσζε
ζηνλ νηθηζκφ
Μεγ.
Κεθαινβξχζν
π αξηζηεξά κε
νδφ πξνο Αγ.
Απνζηφινπο
θαη δεμηά κε
νδφ πξνο
Κεθαιφβξπζν
Γηαζηαχξσζε
κε ηδ/θή
γξακκή
Έιιεηςε
δηαγξάκκηζεο
νδνζηξψκαηνο
Γηαζηαχξσζε
κε Δ.Ο.
Σξηθάισλ
Καιακπάθαο

θ1

Κφκβνο ππφ
θαηαζθεπή

Ζ κε Αξ. Πξ. 4088/90 Απόθαζε Ννκάξρε– ‘’Αλαγλώξηζε σο θνηλνηηθήο νδνύ, ηελ
νδό Μεγάξρε – Καινλεξίνπ’’.

πλνιν ρηιηνκέηξσλ :

4,20

A/A

ρηιηνκ/θή
ζέζε

Πεξηγξαθή
ζέζεο

Φσηνγξαθίεο

Κνηλ. Οδόο κε Απ. Ννκάξρε :

Αζθαιηνο
4,20 ρικ

Φζαξκέλν
νδ/κα 0 ρικ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη ζηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ηεο νδνύ

Πξνβιήκαηα
πνπ
νθείινληαη
ζηελ
αζηάζεηα ηνπ
εδάθνπο θαη
ζε
θαθνηερλίεο

Πξνβιήκαηα
πνπ νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε
ζήκαλζεο

Πξνβιήκαηα
ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη έιιεηςεο
θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ

Πεδνδξφκηα Δξείζκαηα,
Αλάπνδεο
θιίζεηο ζε
νξηδνλη/θέο

Καζηδήζεηο,
θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο
βξάρσλ,
ξσγκέο,

ηεζαία,
Κηγθιηδψκαηα
γεθπξψλ,
πηλαθίδεο
(Πιεξνθ/θέο,

ηχινη θσηηζκνχ,
Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο

Υσκ/δξνκνο 0 ρικ

θακπχιεο,
θφκβνη,ηελφηεη
α ρψξνπ
γεξπξψλ

Οηθηζκφο
Μεγάξρεο
(Πιαηεία)
Έμνδνο
νηθηζκνχ
Μεγάξρεο

1

0+000

2

0+400

3

0+400-1+600

Δπηθίλδπλεο
ζηξνθέο

4

4+200

Οηθηζκφο
Καινλεξίνπ

ιαθνχβεο

Ρπζκηζηηθέο,
Δπηθηλδπλφηεηαο
ζέζεσλ),
νξηνδείθηεο,
Υηνλνδείθηεο,
δηαγξάκκηζε
νδνζηξψκαηνο

Διιηπήο
ζήκαλζε:
Πιεξνθνξηαθέο
Πηλαθίδεο (Πξνο
Καινλέξη))
Διιηπήο
ζήκαλζε:
Δπηθίλδπλσλ
ζέζεσλ
(επηθίλδπλεο
ζηξνθέο)

