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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 
 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΣΗ - ΚΟΠΟ 

 

Σο παρόν οδικό ζργο οδικό ζργο «Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι» αποτελεί τμιμα τθσ 

Εκνικισ οδοφ «Κυπαριςςία – Φιλιατρά – Πφλοσ - Μεκϊνθ», θ οποία με τθ ςειρά τθσ 

αποτελεί μζροσ του κφριου οδικοφ άξονα από Πάτρα ζωσ Μεκϊνθ, χαρακτθριηόμενου ωσ 

Εκνικι Οδόσ υπϋ αρικμ. 9. 

Η βελτίωςθ και αναβάκμιςθ του τμιματοσ Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι εντάςςεται ςτα 

πλαίςια βελτίωςθσ και αναβάκμιςθσ του κφριου οδικοφ Άξονα τθσ Ε.Ο. από Κυπαριςςία 

ζωσ Μεκϊνθ, ο οποίοσ ςε ςυνδυαςμό με τον προωκοφμενο ςτα ζργα Παραχϊρθςθσ Οδικό 

Άξονα Πάτρα – Πφργοσ – Σςακϊνα ο οποίοσ αναβακμίηεται ςε Αυτοκινθτόδρομο, κα 

ςυμβάλλει τα μζγιςτα ςτθν ανάπτυξθ τθσ Δυτικισ Περιοχισ Πελοποννιςου. 

Η υφιςταμζνθ Ε.Ο. δίιχνθσ διατομισ, θ οποία ζχει βελτιωκεί και διαπλατυνκεί από τθν 

Κυπαριςςία ζωσ τθν είςοδο των Φιλιατρϊν, ςιμερα διζρχεται μζςα από τθν πόλθ, 

εξυπθρετϊντασ τόςο τθν υπερτοπικι όςο και τθν τοπικι αςτικι κυκλοφορία. 

Σο οδικό ζργο ςυνολικοφ μικουσ 8,836χλμ. άρχεται με τθ ςφνδεςθ τθσ Επ.Ο. 

Φιλιατρϊν - Κορυφαςίου μζςω ιςόπεδου κυκλικοφ κόμβου. Η καταςκευι δφο ιςόπεδων 

κόμβων ςτθν αρχι τθσ χάραξθσ εξαςφαλίηει τθν κυκλοφορία και τθ ςφνδεςθ τθσ κφριασ 

εξόδου τθσ πόλθσ των Φιλιατρϊν μζςω τθσ Επ.Ο. Φιλιατρϊν – Κορυφαςίου με τθν 

υφιςτάμενθ Ε.Ο. αρ. 9. Η εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ τθσ Ε.Ο. αρ. 9 πραγματοποιείται με 

τθ δθμιουργία ιςόπεδου τριςκελοφσ κόμβου. Ακολοφκωσ βελτιϊνεται και αναβακμίηεται θ 

ςυνζχεια τθσ υφιςταμζνθσ Ε.Ο. ζωσ τθν είςοδο των Γαργαλιάνων, ολοκλθρϊνοντασ ζτςι το 

τμιμα Φιλιατρά Γαργαλιάνοι και τθ ςυνζχεια του ζργου με το επόμενο καταςκευαςμζνο 

τμιμα Γαργαλιάνοι - Ρωμανόσ.  

Με τθν υλοποίθςθ του ζργου κα αυξθκεί ςθμαντικά θ κυκλοφοριακι ικανότθτα τθσ 

οδοφ και κα μειωκοφν ςε μεγάλο βακμό οι κίνδυνοι των τροχαίων ατυχθμάτων. 

Επίςθσ λόγω τθσ ευκολότερθσ, ςυντομότερθσ, ταχφτερθσ και αςφαλζςτερθσ 

πρόςβαςθσ που κα προκφψει από τθν υλοποίθςθ του ςυνολικοφ ζργου, αναμζνεται 

ανάπτυξθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ διζλευςθσ τθσ δυτικισ Μεςςθνίασ. 



Σο προτεινόμενο ζργο για να εξυπθρετιςει με επάρκεια τουσ υφιςτάμενουσ και 

μελλοντικοφσ φόρτουσ κατατάςςεται ςτθν κατθγορία ΑΙΙ με ταχφτθτα ςχεδιαςμοφ 80-

90χλμ./ϊρα και εφαρμοςτζα διατομι τθ β2ς. 

Επίςθσ προβλζπεται θ δθμιουργία 5 ιςόπεδων κόμβων, εκ των οποίων ο ζνασ είναι 

κυκλικόσ και οι υπόλοιποι τριςκελείσ.  

 

 

2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

 

2.1   ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Οι εργαςίεσ των χωματουργικϊν ζργων κα γίνουν ςφμφωνα με τισ εγκεκριμζνεσ Π.Σ.Π.  και 

τα ςχζδια των μελετϊν. 

 

2.2 ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Σα τεχνικά ζργα που κα καταςκευαςτοφν είναι τα εξισ: 

 Γζφυρα ρζματοσ Ευαγγελίςτριασ  ςτθ Χ.Θ. 2+098,95 μικουσ 12,00μ .  

 Γζφυρα ρζματοσ Λαγκοφβαρδου  ςτθ Χ.Θ. 4+517,80 μικουσ 121,85μ .  

 Δεκαεννζα (19) κιβωτοειδείσ οχετοί. 

 Φρεάτια υδροςυλλογισ.  

 Επενδεδυμζνεσ τάφροι και τάφροι ποδόσ για τθν απορροι των ομβρίων  ςε κζςεισ 

που προβλζπονται ςτθν υδραυλικι μελζτθ. 

 

2.3 ΟΔΟΣΡΩΙΑ – ΑΦΑΛΣΙΚΑ 

Οδόστρωμα 

Σο οδόςτρωμα κα περιλαμβάνει: 

α1. Σρείσ ςτρϊςεισ υπόβαςθσ (ΠΣΠ Ο155) πάχουσ 0,10μ. εκάςτθ.  

α2. Δφο ςτρϊςεισ βάςθσ τθσ ΠΣΠ0155 πάχουσ  0,10μ εκάςτθ από κραυςτό υλικό λατομείου. 

 

Ασφαλτικά 

β1. Αςφαλτικι προεπάλειψθ (ΠΣΠ Α11 και Α201) 

β2. Αςφαλτικι ςτρϊςθ βάςθσ (ΠΣΠ Α260) ςυμπ. πάχουσ 2χ0,05μ=0,10μ. 

β3. Αςφαλτικι ςυγκολλθτικι επάλειψθ (ΠΣΠ Α12 και Α201).  

β4. Αντιολιςκθρά ςτρϊςθ κυκλοφορίασ 0.04μ (ΠΣΠ Α265).         

 



3. ΗΜΑΝΗ - ΑΦΑΛΙΗ 

Για τθ ςιμανςθ προβλζπονται πινακίδεσ ρυκμιςτικζσ και επικινδφνων κζςεων, κακϊσ και 

πλθροφοριακζσ πινακίδεσ ςτισ καμπφλεσ, ςτισ διαςταυρϊςεισ με αγροτικοφσ 

χωματόδρομουσ και ςτισ κζςεισ αρχι-τζλοσ οδοφ.   

Προβλζπεται επίςθσ θ διαγράμμιςθ των λωρίδων κυκλοφορίασ και του άξονα. 

Θα τοποκετθκοφν ςτθκαία αςφαλείασ ςτο ςφνολο τθσ οδοφ. 

 

4. ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 

Για τθν αιςκθτικι και οικολογικι βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ κα εκτελεςκοφν εργαςίεσ 

φφτευςθσ με κφριο ςτόχο τθν προςαρμογι των υπό εγκατάςταςθ ειδϊν φυτϊν προσ τθν 

υπάρχουςα βλάςτθςθ όπωσ προβλζπονται ςτθν οικεία μελζτθ.  

 

5. ΤΠΟΔΟΜΕ ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ 

Προβλζπονται ζργα υποδομισ οδοφωτιςμοφ με τοποκζτθςθ φρεατίων ζλξθσ καλωδίων και 

ςωλινων εγκάρςια τθσ οδοφ. 

 

 

 

ΣΡΙΠΟΛΗ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2020 
 
 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ  
 
 
 
 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΤΡΝΙΩΣΗ 
Πολ. Μθχ. με Αϋ β. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Αν. Προϊςτάμενθ Σμιματοσ 
υγκοινωνιακϊν Ζργων Δ.Σ.Ε. 
Περιφζρειασ Πελοποννιςου 

 
 
 
 

ΕΤΑΝΘΙΑ ΙΔΕΡΗ 
Πολ. Μθχ. με Α’ β. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊςτάμενοσ Δ.Σ.Ε. 

Περιφζρειασ Πελοποννιςου  
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΟΤΣΑΦΙΔΗ 
Αγρ. Σοπ. Μθχ. με Α’ β. 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
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