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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα µελέτη γίνεται στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράµµατος ∆ηµόσιων 

Επενδύσεων ΣΑΕΠ 526 έτους 2014, µε κωδικό έργου 2014ΕΠ52600017 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με την αρ.9/129/4-05-2018 απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Πελοποννήσου εγκρίθηκε η 5η τροποποίηση κατανοµής του έργου σε υποέργα, και 

εντάχθηκε το υποέργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Νο10 ΚΙΑΤΟ – ∆ΙΜΗΝΙΟ –

ΜΑΝΝΑ ΚΑΙ Νο32 ∆ΕΡΒΕΝΙ-ΦΕΝΕΟΣ». 

Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί πάνω σε ήδη υπάρχουσες διανοιγµένες 

οδούς, και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών. Το φυσικό αντικείµενο του 

έργου δεν επιφέρει καµιά τροποποίηση στο φυσικό ανάγλυφο και ως εκ τούτου δεν 

απαιτεί τεχνική µελέτη συνοδευόµενη από σχέδια και κατ’ επέκταση απόφαση έγκρισης 

τεχνικής µελέτης. Επιπλέον οι εργασίες δεν περιλαµβάνονται στους πίνακες της 

αρ.1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β’/2012) Υ.Α. και κατά συνέπεια δεν απαιτείται 

περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών, µικρών 

τεχνικών (συντήρηση, επέκταση, βελτίωση), εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήµανσης – 

ασφάλειας, που είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση βλαβών και τη βελτίωση των παραπάνω 

Επαρχιακών οδών. 

Μετά την υπογραφή της σύµβασης θα επακολουθήσει αυτοψία-περιόδευση αναδόχου και 

επιβλέποντος όπου θα υποδειχθούν επακριβώς οι θέσεις που θα γίνουν οι εργασίες συντήρησης και 

βελτίωσης και θα δοθούν επί τόπου αναλυτικές οδηγίες. 

Στη συνέχεια θα υποβληθούν από τον ανάδοχο: 

� χρονοδιάγραµµα εργασιών που θα πρέπει να υλοποιείται µε συνεχή εργασία για όλο το 

συµβατικό χρόνο και  

� προµετρήσεις των εργασιών µετά από λήψη στοιχείων από το έδαφος σε κάθε θέση επέµβασης 

επικαιροποιηµένες σε σχέση µε τις αντίστοιχες της µελέτης µετά την αξιολόγηση της 

κατάστασης των φθορών όπως αυτές θα υπάρχουν κατά τον χρόνο της επέµβασης. 

Ενδεικτικά, τα τµήµατα που θα εκτελεστούν εργασίες είναι: 

-Τµήµα Παναρίτι - Μάννα  

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
Ο∆ΟΥ Νο10 ΚΙΑΤΟ – ∆ΙΜΗΝΙΟ –ΜΑΝΝΑ 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.250.000,00 € 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Π.∆.Ε. – ΣΑΕΠ 526 
ΚΩ∆.ΕΡΓΟΥ: 2014ΕΠ52600017 



- Τµήµα ∆ιµηνιό – Μεγάλος Βάλτος 

- Τµήµα ∆ερβένι – Ευρωστίνη –διασταύρωση προς Καρυά - Στενό 

Στα τµήµατα αυτά θα γίνει απόξεση του φθαρµένου οδοστρώµατος και επούλωση των φθορών µε 

ασφαλτική στρώση συµπυκνωµένου µεταβλητού πάχους 0,02 - 0,03µ. Θα ακολουθήσει κατασκευή  

ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. 

Γενικά θα κατασκευασθεί επενδεδυµένη τάφρος και µικρά τεχνικά σε θέσεις και διαστάσεις 

που θα υποδειχθούν κατά την περιόδευση. Σε συµβάλλοντες αγροτικούς δρόµους, για την οµαλή 

απορροή των όµβριων υδάτων θα τοποθετηθούν προκατασκευασµένοι τσιµεντοσωλήνες 

αποχέτευσης (ονοµαστικής διαµέτρου D400mm ή  D600mm) ή θα κατασκευασθούν  προσβάσεις 

από σκυρόδεµα (ιρλανδικές τάφροι). 

Εργασίες χωµατουργικών εκσκαφών, καθαρισµός και διάνοιξη τάφρων, καθαρισµός οχετών, 

εργασίες ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης και ασφαλτικού τάπητα θα εκτελεστούν για την 

συντήρηση των οδών  σε τµήµατα, τα οποία θα υποδειχθούν στην προαναφερθείσα αυτοψία –

περιόδευση  όπως αυτά θα έχουν τυχόν προκύψει στο χρονικό διάστηµα που θα µεσολαβήσει µέχρι 

την εκτέλεση των εργασιών. 

 Θα τοποθετηθούν πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m και πινακίδες 

ρυθµιστικές µεσαίου µεγέθους. 

Τα σηµεία τοποθέτησης θα υποδείξει η υπηρεσία κατά την φάση ολοκλήρωσης του έργου. 

Στα τµήµατα που θα επισκευαστεί η στρώση κυκλοφορίας θα εκτελεστούν εργασίες τελικής  

διαγράµµισης οδοστρώµατος  µε υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας (λευκού 

χρώµατος µε υάλoσφαιρίδια) . 

 Τα στηθαία ασφαλείας, θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 και 

διακρίνονται µε βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Ικανότητα συγκράτησης : Ν2,     Λειτουργικό πλάτος: κατηγορία W2: < 0,80 m 

Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α,     ∆ιαµόρφωση: µονόπλευρα,  

Ο ανάδοχος θα πρέπει εγκαίρως να εξασφαλίσει τις τυχόν αδειοδοτήσεις και τη διακοπή της 

κυκλοφορίας κατά το χρονικό διάστηµα που εκτελούνται εργασίες, µε έγκαιρη προειδοποίηση µέσω 

πινακίδων σύµφωνα µε την αριθµ.∆ΜΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 (ΦΕΚ 905/Β’/2011) απόφαση του 

Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύου, καθώς και ανακοίνωση στα τοπικά µέσα 

(ραδιοφωνικοί σταθµοί, εφηµερίδες, ανακοινώσεις στο δηµοτικό κατάστηµα κλπ). 
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