
   

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ  

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

 

 

                                                               

Έργο : 

 

«Έργα βεληίωζης εσζηάθειας 

εδάθοσς ζηην καηολίζθηζη 

Βοσηιάνων ζηην Υ.Θ. 5+500» 

          

Υρημαηοδόηηζη :            

      

  

 Προϋπολογιζμός : 

ΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΚΑΠ 20%,  

Δ.Φ. 071, Κ.Α.Δ. 9771.0003 

 

 

240.000,00 €  

 
 
 
 
 
 
 

           

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Με ηελ παξνύζα εξγνιαβία πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο βειηίωζεο ηνπ εδάθνπο ζην ππέδαθνο ηεο 

νδνύ ζηελ πεξηνρή ηεο θαηνιίζζεζεο Βνπηηάλωλ ζηελ Φ.Θ. 5+500 ηεο Δ.Ο. Τξίπνιεο - Σπάξηεο ηκήκα 

Σειαζία – Γέθπξα Κειεθίλαο, θαζώο θαη εξγαζίεο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ πξαλνύο ηνπ επηρώκαηνο ζηελ ίδηα 

ζέζε. 

Δηδηθόηεξα πξνβιέπεηαη:  

1. H θαηαζθεπή έξγωλ βειηίωζεο εδάθνπο κε άνπινπο θξεαηνπαζζάινπο Φ800 ζηελ ζέζε ηεο 

θαηνιίζζεζεο. Αξρηθά ζα εθηειεζηνύλ εξγαζίεο εθζθαθήο νδνζηξώκαηνο ζε βάζνο 3,00 πεξίπνπ κέηξωλ 

από ηελ εξπζξά ηεο πθηζηάκελεο νδνπνηίαο ζε κήθνο 40 πεξίπνπ κέηξωλ θαη πιάηνο 10. Σηελ ζπλέρεηα 

εληόο ηνπ αλωηέξω ζθάκκαηνο ζα γίλνπλ εξγαζίεο θαηαζθεπήο άνπιωλ θξεαηνπαζζάιωλ Φ800 

κεηαβιεηνύ βάζνπο νη νπνίνη δηαηάζζνληαη ζε ηξηγωληθά ζε απόζηαζε 3,00  πεξίπνπ κέηξωλ. Αθνινύζωο, 

επί ηωλ θξεαηνπαζζάιωλ θαηαζθεπάδεηαη νπιηζκέλν επίρωκα κε γεώπιεγκα 80ΚΝ θαη πιηθό πιήξωζεο Δ4. 

Τέινο επί ηνπ νπιηζκέλνπ επηρώκαηνο εδξάδεηαη ην νδόζηξωκα κε ηα ηππηθά πάρε νδνζηξωζίαο θαη 

αζθαιηηθώλ. Γξακκηθά πδξαπιηθά (θαλάιηα) θαηαζθεπάδνληαη ζηελ δεμηά νξηνγξακκή. 

2. Η θαηαζθεπή θεθιηκέλνπ ζηξαγγηζηεξίνπ γηα ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ θαηάληε πξαλνύο. 

3. Η θαηαζθεπή νπιηζκέλνπ επηρώκαηνο ηύπνπ green terramesh 70ν ωο όλπρα έδξαζεο ηνπ αληίβαξνπ από 

αδξαλή πιηθά Δ4. 

4. Η θαηαζθεπή ηνπ αληίβαξνπ επί ηνπ ζηξαγγηζηεξίνπ κε θιίζε πξαλνύο 1:1,75. 



5. Η θαηαζθεπή πξόζζεηωλ ζπξκαηνθηβωηίωλ αληηζηήξημεο ηνπ πθηζηάκελνπ ηνίρνπ βαξύηεηαο από 

ζπξκαηνθηβώηηα. 

6. Η θαηαζθεπή δαπέδωλ θαη ηάθξωλ από ζθπξόδεκα γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε ηωλ αλαβαζκώλ. 

7. Η θαηαζθεπή έξγωλ νδνζηξωζίαο αζθαιηηθώλ θαη ζήκαλζεο. 

 

Η πξνκήζεηα ηωλ αδξαλώλ ζα γίλεη από ηα ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο. 

 

 
 

ΣΡΙΠΟΛΗ, ΙΟΤΛΙΟ 2019 
 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ 
Πνι. Μερ/θόο κε Α’ β. 

 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ  
Ο Αλαπι. Πξνϊζηάκελνο 

Τκήκαηνο Σπγθνηλωληαθώλ Έξγωλ 
Γ.Τ.Δ. Πεξηθέξεηαο Πει/ζνπ 

 
 
 
 

ΜΙΥΑΗΛ ΜΤΡΝΙΩΣΗ 
Πνι. Μερ/θόο κε Α’ β. 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Ο Πξνϊζηάκελνο Γ.Τ.Δ. 
Πεξηθέξεηαο Πει/ζνπ 

 
 
 
 
 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΩΣΟΓΙΑΝΝΗ 
Πνι. Μερ/θόο κε Α’ β. 

 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Με ηελ ππ' αξ. 2648/19-07-2019 (ΑΓΑ:6ΝΦΥ7Λ1-ΤΝΩ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πει/ζνπ 
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