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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ 39 ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-
ΣΠΑΡΤΗ-ΓΥΘΕΙΟ»

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 600.000.00 €
ΧΡΗΣΕΩΣ: 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Α΄. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΔΟΥ
Με την παρούσα εργολαβία πρόκειται να εκτελεστούν  εργασίες αποκατάστασης

επισκευής και συντήρησης των στοιχείων (τεχνικά έργα, κατάστρωμα οδού ,σήμανση

ασφάλιση κ.τλ) με αριθμό 39 εθνικής οδού ¨ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΣΠΑΡΤΗ-ΓΥΘΕΙΟ¨
Περιλαμβάνει εργασίες άμεσων επεμβάσεων που αφορούν την συντήρηση και επισκευή

ρείθρων και τεχνικών έργων, καθώς και την επισκευή φθαρμένων ασφαλτοταπήτων και την
αποκατάσταση της κατεστραμμένης σήμανσης και ασφάλισης του οδικού δικτύου. Τα
ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα προκειμένου να περιοριστούν βλάβες που έχουν παρατηρηθεί
σε προηγούμενες βροχοπτώσεις, να αναβαθμιστεί  η ασφάλεια για τους χρήστες της οδού και
να περιοριστούν οι βλάβες στα έργα υποδομών καθώς και στο φυσικό περιβάλλον που
οφείλονται στην ανεπαρκή απορροή των ομβρίων υδάτων.

Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο εργασίες συντηρήσεως,
όπως αυτές έχουν καθοριστεί με την υπ. αρ. 328/08 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ
(Δ17α/06/52/Ν443/20-03-07 Υπουργική Απόφαση ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ), το υπ. αρ. 6813/624/29-06-
09 έγγραφο της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου και της υπ. αρ. 45088/14905/12-10-11
Απόφασης κ. Περιφερειάρχη και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες της αρ.
1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β’) ΥΑ και κατά συνέπεια δεν απαιτείται περιβαλλοντική
αδειοδότηση, ενώ το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν επιφέρει καμία απολύτως
τροποποίηση στο φυσικό ανάγλυφο.
Β΄. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Γενικά στοιχεία

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες, που αφορούν ΤΗΝ

επισκευή βλαβών για την συντήρηση της εθνικής οδού 39 Ορια Νομου Αρκαδιας-Σπαρτη-
Γύθειο και σε διάφορες θέσεις, Η επιλογή των ως άνω θέσεων, οι οποίες έχουν εντοπιστεί από

τη υπηρεσία, θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες του οδικού δικτύου  και θα επιβεβαιωθούν και
καθοριστούν  επιτόπου.
Ειδικότερα θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες :
1. Συντήρηση  και επισκευή  παντός είδους τεχνικών έργων (ρείθρων ,τάφρων τοίχων,

αποκατάστασης διαβάσεων, επενδυμένων τάφρων, τοιχείων, τεχνικών και νησίδων, κ.τ.λ)
2. Αποκατάσταση Οδόστρωσής και άλλων στρώσεων (εάν απαιτείται)
3. Ασφαλτικής προεπάλειψης ή Ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης
4. Ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.
5. Ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής

ασφάλτου.
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6. Σήμανσης – ασφάλισης,
7. Κατασκευή και συντήρηση συρματοκοιβωτίων (σαρζανέτ)
8. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (όπου απαιτείται)

Οι εργασίες κατασκευής της ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους,
καθώς και της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 εκ. θα εκτελεσθούν, αφού
προηγηθεί η ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ή η προεπάλειψη για την χρονική περίοδο
που η θερμοκρασίες θα είναι αρκετά υψηλές, προκειμένου για την εκτέλεση ανάλογων
εργασιών.
Γ’. ΠΗΓΕΣ  ΑΔΡΑΝΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ

Τα αδρανή υλικά, θα τα προμηθευθεί ο ανάδοχος από πηγές της επιλογής του και της
εγκρίσεως της υπηρεσίας.Η δαπάνη μεταφοράς περιλαμβάνεται στην οικεία τιμή.

Όλα όμως τα παραπάνω υλικά πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τις οικείες προδιαγραφές
και τούτο αποτελεί αποκλειστικό μέλημα του αναδόχου, ενώ η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα
να απορρίψει πηγές που επέλεξε ο ανάδοχος όταν διαπιστώσει σοβαρές αποκλίσεις από τις
απαιτήσεις των προδιαγραφών.
Δ΄. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ

Η συνολική προθεσμία για την πλήρη περαίωση του έργου ορίζεται σε Δεκα (10) μήνες,
από την υπογραφή της σύμβασης. Η ποινική ρήτρα για υπέρβαση της προθεσμίας αυτής
ορίζεται από το άρθρο 148 του Ν4412/2016. “Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ “. Στην προθεσμία αυτή δεν
ορίζονται ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες.
Ε΄. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την αρ. 363/16.10.2017 Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ:66Θ7Λ1-Ψ5Ω) με την οποία εγκρίθηκε η

διάθεσης πίστωσης και χρηματοδότησης του 1ΟΥ υποέργου «ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-
ΣΠΑΡΤΗ-ΓΥΘΕΙΟ»   με προϋπολογισμό και πίστωση 1.400.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων

του έργου – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙ9Ν ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ με κωδικό έργου 2017ΕΠ82600001

Σπάρτη 24/03/2020
Ο Συντάξας

Σπάρτη 24/03/2020
Ελέγχθηκε Η  Αν. Πρ/νη Τμ/τος Σ.Έ

Π.Ε. Λακωνίας

Σπάρτη 24/03/2020
Θεωρήθηκε  Ο  Αν/της Πρ/νος

Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λακωνίας

Άγγελος Κολλιάκος
ΠΕ.1  με Α΄ βαθμό

Βασιλική Τζανετέα
Π.Ε.2  με Α΄ βαθμό

Παναγιώτης Παναγάκης
M.Sc. Π.Ε.1 με Α΄ βαθμό
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