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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ , 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

                                                                 
Ζργο : 

 

ΒΕΛΣΙΩΗ - ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ Ε.Ο. 10 
ΙΘΜΟ - ΑΡΧ. ΘΕΑΣΡΟ ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ 
(ΣΜΗΜΑ ΙΘΜΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΤ) 

Χρηματοδότηςη : 

 

 

Προχπολογιςμόσ : 

Π.Δ.Ε./ΑΕΠ 026 
2018ΕΠ02600006 

        

 

4.000.000,00€  
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Σ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

 

Α. ΕΡΓΑΙΕ  

 

Με τθν παροφςα εργολαβία προβλζπεται να γίνουν εργαςίεσ για τθν ςυντιρθςθ και βελτίωςθ τθσ 
Εκνικισ Οδοφ 10 ΙΘΜΟ - ΑΡΧ. ΘΕΑΣΡΟ ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ. 

Πιο αναλυτικά οι εργαςίεσ που πρζπει να υλοποιθκοφν είναι  οι εξισ:  

       

1. ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

 

Αρχικά κα γίνουν εκςκαφζσ, κακαριςμόσ και μόρφωςθ των τάφρων όπου θ χιλιομετρικι κζςθ των 
επεμβάςεων κα υποδειχκεί από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία. Επίςθσ κα γίνει κακαριςμόσ των πρανών ςε 
ςθμεία όπου κα τοποκετθκεί πλζγμα για τθν προςταςία τθσ οδοφ από τισ καταπτώςεισ βράχων. 

 

2. ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   

Θα καταςκευαςτεί επενδεδυμζνθ τάφροσ με ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 και με χάλυβα οπλιςμζνου 
ςκυροδζματοσ, για τθν ομαλι απομάκρυνςθ των όμβριων υδάτων και τθν προςταςία τθσ οδοφ ςφμφωνα με 
τισ υποδείξεισ τθσ Διευκφνουςασ  Τπθρεςίασ. Επίςθσ όπωσ προαναφζρκθκε κα  γίνει τοποκζτθςθ ελεφκερου 
πλζγματοσ ςτα πρανι. 

 

3. ΑΦΑΛΣΙΚΑ  

ε ςθμεία που κα υποδειχκοφν από τθν  Διευκφνουςα Τπθρεςία και είναι αναγκαίο για τθ ςωςτι 
αποκατάςταςθ και ςυντιρθςθ τθσ οδοφ κα διαςτρωκεί αςφαλτικι ιςοπεδωτικι ςτρώςθ. τθ ςυνζχεια κα 
καταςκευαςτεί αντιολιςκθρι ςτρώςθ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. 

 

4. ΗΜΑΝΗ  

Θα τοποκετθκοφν πινακίδεσ ςιμανςθσ για τθν υπόδειξθ επικινδφνων κζςεων  και κα καταςκευαςτεί οριηόντια 
ςιμανςθ (διαγράμμιςθ) για τθν αςφαλζςτερθ χριςθ τθσ οδοφ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Διευκφνουςασ 
Τπθρεςίασ.  Επίςθσ κα τοποκετθκοφν ςτθκαία αςφαλείασ οδοφ αλλά και τεχνικών ζργων.   

 

Όλεσ οι ανωτζρω εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τισ Πρότυπεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, το Σιμολόγιο 
Μελζτθσ και τισ όποιεσ επί τόπου υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ. 
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Β. ΠΡΟΘΕΜΙΕ 

 

Η ςυνολικι προκεςμία υλοποίθςθσ του ζργου κακορίηεται ςτο άρκρο 6 τθσ Ε..Τ και είναι  εκατόν ογδόντα 
(180) ημερολογιακζσ ημζρεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ  χωρίσ ενδιάμεςεσ τμθματικζσ αποκλειςτικζσ 
προκεςμίεσ. 

 

Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 

Ο Ανάδοχοσ με βάςθ τθν ολικι  προκεςμία  κα ςυντάξει και κα υποβάλλει ςτθν Τπθρεςία, ςε προκεςμία 
δεκαπζντε θμερολογιακών θμερών από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, το χρονοδιάγραμμα του ζργου. Αυτό κα 
ςυνταχκεί με μορφι Γραμμικοφ Διαγράμματοσ και κα αναλφει τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να 
καταςκευαςτοφν και κα ςυνοδεφεται από αιτιολογικι ζκκεςθ που κα αιτιολογεί πλιρωσ τον προτεινόμενο 
Προγραμματιςμό, μαηί με το μθχανολογικό εξοπλιςμό που διακζτει ο Ανάδοχοσ.  

 

Δ. ΠΗΓΕ ΤΛΙΚΩΝ  

 

τθν παροφςα εργολαβία δεν κακορίηονται ιδιαίτερεσ πθγζσ για τθν προμικεια ι παραγωγι των αναγκαίων για 
το ζργο υλικών και ο ανάδοχοσ μπορεί να τα προμθκευτεί από οπουδιποτε αρκεί αυτά να είναι κατάλλθλα και 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ΕΣΕΠ όπωσ ΠΡΟΒΛΕΠΕΣΑΙ ΣΗΝ ΑΠΟΦΑΗ  ΔΙΠΑΔ /ΟΙΚ/273/17-7-2012 ΦΕΚ 
2221Β/30-7-12 του Αναπληρωτή Τπουργοφ Ανάπτυξησ Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομών, Μεταφορών και 
Δικτφων.  

 

Ε. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

 

Η Χρθματοδότθςθ του ζργου κα γίνει από πιςτώςεισ  του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Π.Δ.Ε.), ΑΕΠ026 
με κωδικό ζργου 2018ΕΠ02600006. 

 

Σ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΟΤ 

 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τοποκετιςει ςτο ζργο πλθροφοριακι πινακίδα αναγγελίασ του ζργου.   
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ΣΡΙΠΟΛΗ , 11-02-2019 
 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ  
 
 
 
 
 

ΑΝΣΩΝΙΟ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 
Γεωλόγοσ με Α΄ β. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊςτάμενοσ Δ.Σ.Ε. 

Περιφζρειασ Πελοποννιςου  
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΣΟΓΙΑΝΝΗ  
Πολ. Μθχ/κόσ με Α’ β. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊςτάμενοσ Δ.Σ.Ε. 

Περιφζρειασ Πελοποννιςου  
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΣΟΓΙΑΝΝΗ  
Πολ. Μθχ/κόσ με Α’ β. 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με τθν υπ’ αρ. 3091/2018 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Πελοποννιςου 
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