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Karditsalive / ΠΕΜΠΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΗ 2020 / 16:43’ 

Έπεσαν οι υπογραφές για το οδικό τμήμα Νεράϊδα Καρδίτσας – Τριφύλλα Ευρυτανίας 

Τη σύμβαση του έργου για εργασίες βελτίωσης στο οδικό τμήμα που ενώνει τον οικισμό 

Νεράιδα Καρδίτσας με την περιοχή Τριφύλλα Ευρυτανίας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης 

Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός. 

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Σύμφωνα με το προηγούμενο ρεπορτάζ του KarditsaLive.Net η διαδικασία της υπογραφής 

της σύμβασης αναμενόταν στο τέλος του περασμένου καλοκαιριού ωστόσο οδηγηθήκαμε σε 

δίμηνη και πλέον καθυστέρηση. 

Στοιχεία έργου 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
Θα γίνουν οι απαιτούμενες εκσκαφές ώστε να αποκατασταθούν τα πρανή των ορυγμάτων και 

να μπορέσει να γίνει μετατόπιση του άξονα της οδού προς τα ορύγματα προκειμένου να 

υπάρξει πιο σταθερό υπόβαθρο. Επίσης θα γίνει κατασκευή επιχωμάτων μεταβλητού πάχους 

με επίλεκτα υλικά κατηγορίας Ε4, στα τμήματα μετατόπισης της οδού, ώστε να αποκτηθούν 

οι απαραίτητες κατά μήκος κλίσεις και επικλήσεις. Τέλος θα γίνει άρση των καταπτώσεων σε 

όλο το μήκος της οδού. 

Β.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Θα γίνει καθαίρεση τμημάτων της επενδεδυμένης τάφρου και ανακατασκευή αυτής με 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, θα κατασκευαστούν σωληνωτοί οχετοί Φ80εκ., τοίχοι 

αντιστήριξης καθώς και πτερυγότοιχοι σε υπάρχοντα τεχνικά, σε θέσεις που προβλέπονται 

από τη μελέτη και θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

Γ.  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ  
Θα κατασκευαστούν δύο νέες στρώσεις οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10εκ. 

Τέλος θα κατασκευαστεί μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ. και πλάτους 6,0μ. 

Στην τελική φάση του έργου θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 

και σήμανση της οδού.           

Δ.  ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Κατά μήκος του οδικού άξονα Καρδίτσα – Καλλίθηρο – Ραχούλα – Νεράιδα και σε σημεία 

που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία θα γίνει: 

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων. 

Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα και από ζαρζανέτια, οι διαστάσεις των 

οποίων θα υποδειχθούν επιτόπου. 

Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων. 

Κατασκευή σωληνωτών οχετών με τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων. 

Ασφαλτικές εργασίες για την βελτίωση της βατότητας του οδικού δικτύου. 

«Ξεκινά ένα έργο ουσίας για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε οικισμούς του ορεινού 

όγκου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 

Κώστας Αγοραστός. «Πρόκειται για έργο με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που ενισχύει την 

επισκεψιμότητα μιας όμορφης περιοχής που συνδυάζει ορεινούς όγκους ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους και ζωντανούς παραδοσιακούς οικισμούς» προσθέτει ο Περιφερειάρχης. 

 

_____________________________________________________________ 

karditsalive / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΗ 2020 / 13:37’ 

Ένα βήμα πρίν την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής το οδικό τμήμα Νεράϊδα - 

Τριφύλλα 

https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%E2%80%93-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B4%CF%85%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9


Το οδικό τμήμα που ενώνει τους οικισμούς Νεράιδα  και Τριφύλλα στην Περιφερειακή 

Ενότητα Καρδίτσας βελτιώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Το επόμενο διάστημα υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας η σύμβαση του έργου 

προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Στοιχεία έργου 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
Θα γίνουν οι απαιτούμενες εκσκαφές ώστε να αποκατασταθούν τα πρανή των ορυγμάτων και 

να μπορέσει να γίνει μετατόπιση του άξονα της οδού προς τα ορύγματα προκειμένου να 

υπάρξει πιο σταθερό υπόβαθρο. Επίσης θα γίνει κατασκευή επιχωμάτων μεταβλητού πάχους 

με επίλεκτα υλικά κατηγορίας Ε4, στα τμήματα μετατόπισης της οδού, ώστε να αποκτηθούν 

οι απαραίτητες κατά μήκος κλίσεις και επικλήσεις. Τέλος θα γίνει άρση των καταπτώσεων σε 

όλο το μήκος της οδού. 

Β.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Θα γίνει καθαίρεση τμημάτων της επενδεδυμένης τάφρου και ανακατασκευή αυτής με 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, θα κατασκευαστούν σωληνωτοί οχετοί Φ80εκ., τοίχοι 

αντιστήριξης καθώς και πτερυγότοιχοι σε υπάρχοντα τεχνικά, σε θέσεις που προβλέπονται 

από τη μελέτη και θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

Γ.  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ 
Θα κατασκευαστούν δύο νέες στρώσεις οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10εκ. 

Τέλος θα κατασκευαστεί μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ. και πλάτους 6,0μ. 

Στην τελική φάση του έργου θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 

και σήμανση της οδού. 

Δ.  ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Κατά μήκος του οδικού άξονα Καρδίτσα – Καλλίθηρο – Ραχούλα – Νεράιδα και σε σημεία 

που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία θα γίνει: 

 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων. 

 Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα και από ζαρζανέτια, οι διαστάσεις των 

οποίων θα υποδειχθούν επιτόπου. 

 Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων. 

 Κατασκευή σωληνωτών οχετών με τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων. 

 Ασφαλτικές εργασίες για την βελτίωση της βατότητας του οδικού δικτύου. 

«Βελτιώνουμε την προσβασιμότητα σε οικισμούς του ορεινού όγκου της Περιφερειακής 

Ενότητας Καρδίτσας. Παράλληλα με το συγκεκριμένο έργο που βρίσκεται στα όρια της 

Θεσσαλίας με τη Στερεά Ελλάδα ολοκληρώνονται οι εργασίες συντήρησης και βελτίωσης 

του δρόμου που ενώνει την Καρδίτσα με το Καρπενήσι» δηλώνει ο Περιφερειάρχης 

Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Είναι έργο ουσίας με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που 

ενισχύει την επισκεψιμότητα μιας όμορφης περιοχής που συνδυάζει ορεινούς όγκους 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ζωντανούς παραδοσιακούς οικισμούς» προσθέτει ο 

Περιφερειάρχης. 

 

__________________________________________________ 

karditsalive / ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΦΛΕΒΑΡΗ 2020 / 17:03’ 

Υπογράφεται η σύμβαση για το οδικό τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα της Ε. Ο. Καρδίτσας - 

Καρπενησίου 

Στο δρόμο της υλοποίησης εισέρχεται το έργο της βελτίωσης του οδικού τμήματος Νεράιδα 

– Τριφύλλα, μήκους 1.500 μ, στην Π. Ε. Καρδίτσας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρεια Θεσσαλίας ενέκρινε το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού του έργου, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, δίνοντας την έγκριση για την 

υπογραφή σύμβασης. 

Στοιχεία έργου 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Θα γίνουν οι απαιτούμενες εκσκαφές ώστε να αποκατασταθούν τα πρανή των ορυγμάτων και 

να μπορέσει να γίνει μετατόπιση του άξονα της οδού προς τα ορύγματα προκειμένου να 

υπάρξει πιο σταθερό υπόβαθρο. Επίσης θα γίνει κατασκευή επιχωμάτων μεταβλητού πάχους 



με επίλεκτα υλικά κατηγορίας Ε4, στα τμήματα μετατόπισης της οδού, ώστε να αποκτηθούν 

οι απαραίτητες κατά μήκος κλίσεις και επικλήσεις. Τέλος θα γίνει άρση των καταπτώσεων σε 

όλο το μήκος της οδού. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Θα γίνει καθαίρεση τμημάτων της επενδεδυμένης τάφρου και ανακατασκευή αυτής με 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, θα κατασκευαστούν σωληνωτοί οχετοί Φ80εκ., τοίχοι 

αντιστήριξης καθώς και πτερυγότοιχοι σε υπάρχοντα τεχνικά, σε θέσεις που προβλέπονται 

από τη μελέτη και θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ 

Θα κατασκευαστούν δύο νέες στρώσεις οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10εκ. 

Τέλος θα κατασκευαστεί μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ. και πλάτους 6,0μ. 

Στην τελική φάση του έργου θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 

και σήμανση της οδού. 

Δ. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατά μήκος του οδικού άξονα Καρδίτσα – Καλλίθηρο – Ραχούλα – Νεράιδα και σε σημεία 

που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία θα γίνει: 

• Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων. 

• Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα και από ζαρζανέτια, οι διαστάσεις των 

οποίων θα υποδειχθούν επιτόπου. 

• Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων. 

• Κατασκευή σωληνωτών οχετών με τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων. 

• Ασφαλτικές εργασίες για την βελτίωση της βατότητας του οδικού δικτύου. 

 ___________________________________________________________ 

 

…..2020… Τρίτη 28.1.2020… (Νεράϊδα - Τριφύλλα)… )…  Ο εργολάβος που το ανέλαβε 

είναι ο Δημήτριος Παπαευαγγέλου… με ποσοστό έκπτωσης 48,37 %... (στο συνολικό ποσό 

του 1.000.000 ευρώ της πίστωσης)… 

 ____________________________________________________________ 

 

…..2020… Τρίτη 28.1.2020… (Νεράϊδα - Τριφύλλα)… )…  η ημερομηνία αποσφράγισης 

των προσφορών… του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΝΕΡΑΙΔΑ – ΤΡΙΦΥΛΛΑ (Γ΄ 

Εργολαβία)» προϋπολογισμού 1.000.000 €…. 

____________________________________________________________ 

 

…..2020… Τρίτη 21.1.2020… (Νεράϊδα - Τριφύλλα)… η ημερομηνία λήξης υποβολής 

προσφορών για την δημοπρασία του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΝΕΡΑΙΔΑ – 

ΤΡΙΦΥΛΛΑ (Γ΄ Εργολαβία)» προϋπολογισμού 1.000.000 €…. 

____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

Karditsalive  / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 / 17:06’ 

Δημοπρατείται το οδικό τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα 

Στη δημοπράτηση του έργου της βελτίωσης του οδικού τμήματος Νεράιδα – 

Τριφύλλα, μήκους 1500μ, στην Π.Ε. Καρδίτσας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς 

εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους 1.000.000 ευρώ. 

Στοιχεία έργου: 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Θα γίνουν οι απαιτούμενες εκσκαφές ώστε να αποκατασταθούν τα πρανή των ορυγμάτων και 

να μπορέσει να γίνει μετατόπιση του άξονα της οδού προς τα ορύγματα προκειμένου να 

υπάρξει πιο σταθερό υπόβαθρο. Επίσης θα γίνει κατασκευή επιχωμάτων μεταβλητού πάχους 

με επίλεκτα υλικά κατηγορίας Ε4, στα τμήματα μετατόπισης της οδού, ώστε να αποκτηθούν 

οι απαραίτητες κατά μήκος κλίσεις και επικλήσεις. Τέλος θα γίνει άρση των καταπτώσεων σε 

όλο το μήκος της οδού. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 



Θα γίνει καθαίρεση τμημάτων της επενδεδυμένης τάφρου και ανακατασκευή αυτής με 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, θα κατασκευαστούν σωληνωτοί οχετοί Φ80εκ., τοίχοι 

αντιστήριξης καθώς και πτερυγότοιχοι σε υπάρχοντα τεχνικά, σε θέσεις που προβλέπονται 

από τη μελέτη και θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ 

Θα κατασκευαστούν δύο νέες στρώσεις οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10εκ. 

Τέλος θα κατασκευαστεί μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ. και πλάτους 6,0μ. 

Στην τελική φάση του έργου θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 

και σήμανση της οδού. 

Δ. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατά μήκος του οδικού άξονα Καρδίτσα – Καλλίθηρο – Ραχούλα – Νεράιδα και σε σημεία 

που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία θα γίνει: 

• Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων. 

• Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα και από ζαρζανέτια, οι διαστάσεις των 

οποίων θα υποδειχθούν επιτόπου. 

• Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων. 

• Κατασκευή σωληνωτών οχετών με τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων. 

• Ασφαλτικές εργασίες για την βελτίωση της βατότητας του οδικού δικτύου. 

     _______________________________________________________ 

 

…..2019… Μάρτιος…  15.3.19: ανακοινώθηκε από την Περ. Θεσσαλίας ότι για το έργο 

Νεράϊδα – Τριφύλλλα (1.400 μ.) υπογράφηκε η διάθεση της πίστωσης του 1.000.000 €… άρα 

το έργο είναι πλέον έτοιμο για δημοπράτηση…  

          __________________________________________________ 

 

…..2016… 10.11.16… εφημερίδα του χωριού μας έγραφε… Άσφαλτος έπεσε, επιτέλους, 

στις αρχές Νοέμβρη, στα 4.600 μ. από τα συνολικά 6.000 μ. του δρόμου Νεράϊδα – 

Τριφύλλα. Απομένουν 1.400 μ. για την ολοκλήρωση του τμήματος. Οι τελικές προετοιμασίες 

του τμήματος άρχισαν την άνοιξη, το καλοκαίρι παρουσιάστηκαν δυσκολίες οι οποίες τον 

Σεπτέμβριο με συντονισμένες ενέργειές μας ξεπεράστηκαν και μόλις το επέτρεψε ο καιρός 

έπεσε η άσφαλτος. Υπάρχει δέσμευση των αρμοδίων πως εντός του 2017 θα πέσει άσφαλτος 

και στα εναπομείναντα 1.400 μ. Μεγάλη η ικανοποίηση των κατοίκων όλων των χωριών της 

περιοχής μας. Ο δρόμος έγινε πολύ καλός και λέμε μπράβο σε όλους όσους βοήθησαν από το 

2007 μέχρι σήμερα να γίνει το μεγάλο αυτό έργο. 

 

…..2016…Παρασκευή 4.11.16… η άσφαλτος έφτασε μέχρι την διασταύρωση προς ΑηΛιά 

Νεράϊδας και ασφαλτοστρώθηκε έτσι όλο το κομμάτι που είχε ετοιμαστεί να πέσει φέτος 

άσφαλτος… δλδ  στα 4.600 μ. από τα συνολικά 6.000 μ. του δρόμου Νεράϊδα – Τριφύλλα… 

Απομένουν 1.400 μ. για την ολοκλήρωση του τμήματος. 

 

…..2016…Πέμπτη 3.11.16… η άσφαλτος έφτασε μέχρι τη ράχη «Πλάκες» 

 

…..2016…Τετάρτη 2.11.16… η άσφαλτος έφτασε στη Φτερόλακκα 

 

…..2016…Τρίτη 1.11.16… Την Τρίτη 1.11.16 η άσφαλτος έφτασε μέχρι τα «Κτσέϊκα». 

 

…..2016… Δευτέρα 31.10.16… Οι εργασίες συνεχίστηκαν την Δευτέρα 31.10.16 και η 

άσφαλτος έφτασε μέχρι τα σπίτια στον ΑηΘανάση. 

 

…..2016… Τετάρτη 26.10.16… Η ασφαλτόστρωση άρχισε την Τετάρτη 26.10.16 (του Αγ. 

Δημητρίου) ξεκινώντας από την «Παπαδόβρυση» και την πρώτη μέρα η άσφαλτος έφτασε 

μέχρι σχεδόν τη στροφή στο Χαλιά. 

 

…..2016…Τετάρτη 26.10.16…, του Αγ. Δημητρίου, με καλό πλέον καιρό η εταιρεία άρχισε 

την ασφαλτόστρωση η οποία ολοκληρώθηκε σε 7 μέρες όπως προείπαμε. 



 

           ______________________________________________________ 

  

                                          ΤΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΔΩ 


