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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
            ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ,  
            ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ  
            ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ  
            ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
            ΜΑΝΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  
            ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.400.000 € 
ΧΡΗΣΗ : 2021  (Π.Δ.Ε. - ΣΑΕ 055) 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 

Α΄  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης και 
αποκατάστασης βλαβών σε διάφορες θέσεις στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο στις περιοχές του 
Δήμου Ανατολικής Μάνης που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2021, οι οποίες 
κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να περιοριστούν βλάβες στα έργα υποδομών και το φυσικό 
περιβάλλον και να αποκατασταθεί - βελτιωθεί η ασφάλεια για τους χρήστες των οδών. 

 
Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες : 
1. Χωματουργικών (εκσκαφών, άρσης καταπτώσεων, κατασκευής επιχωμάτων κ.λ.π.). 
2. Τεχνικών έργων (επενδυμένων τάφρων, τοίχων, οχετών, λοιπών τεχνικών κ.λ.π.). 
3. Οδοστρωσίας και ερεισμάτων. 
4. Ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους. 
5. Ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m. 
6. Σήμανσης, ασφάλισης και διαγράμμισης. 

 
 
Β΄  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΔΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Εθνικό και στο Επαρχιακό Οδικό στις περιοχές 
του Δήμου Ανατολικής Μάνης, σε τμήματα που έχουν επισημανθεί από την Υπηρεσία και 
χρήζουν άμεσων επεμβάσεων αποκατάστασης Οι ανωτέρω οδοί σύμφωνα με τον Νόμο 
4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209 τ. Α΄/21-9-2011) και την Υπουργική Απόφαση 1958/13-01-2012, 
κατατάσσονται στην κατηγορία A2. Οι οδοί είναι προϋφιστάμενες του Ν.1650/1986 «Για την 
προστασία του περιβάλλοντος» (Φ.Ε.Κ. 160/τ.Α/16-10-1986) και της Υπουργικής Απόφασης 
69269/5387/90 (Φ.Ε.Κ. 678/τ.Β/25-10-1990). 

Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν αποκλειστικά 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 την αρ. πρωτ. 45088/14905/12-10-11 Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες της αρ. 1958/13-
01-2012 (ΦΕΚ 21 Β’) Υ.Α. και κατά συνέπεια δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ 
το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στο φυσικό ανάγλυφο. 
 
 
Γ΄  ΠΗΓΕΣ  ΑΔΡΑΝΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  

Τα δάνεια υλικά και τα υλικά για την κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτικών θα τα 

προμηθευθεί ο ανάδοχος από το πλησιέστερο λατομείο και συγκρότημα παραγωγής 

ασφαλτοσκυροδέματος της περιοχής αντίστοιχα, η δαπάνη μεταφοράς των οποίων έχει 

ενσωματωθεί στην οικεία τιμή των αντίστοιχων άρθρων του τιμολογίου. 

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. 
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Δ΄  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΕΚΚ 

Η διαχείριση των ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων) του έργου θα 

γίνει μέσω εγκεκριμένου Ατομικού ή Συλλογικού ΣΕΔ ΑΕΚΚ. Για την υλοποίηση των εργασιών 

εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ εάν απαιτηθούν δαπάνες θα καλυφθούν από τα 

απολογιστικά από το προβλεπόμενο ειδικό κονδύλι του προϋπολογισμού το οποίο καλύπτει 

αποκλειστικά και μόνο τη δαπάνη εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ καθώς και το αναλογούν 

ποσό (18%) για Γ.Ε. και Ο.Ε. 

Ο Ανάδοχος θα πληρώνει τις δαπάνες της προβλεπόμενης χρηματικής εισφοράς προς τα 

ΣΕΔ ΑΕΚΚ και θα λαμβάνει τα σχετικά παραστατικά που αφορούν το είδος και την 

παραδοθείσα ποσότητα των αποβλήτων καθώς και το ποσό που καταβλήθηκε. 

 
 
Ε΄  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ 

Η συνολική προθεσμία για την πλήρη περαίωση του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από 

την υπογραφή της σύμβασης. Η ποινική ρήτρα για υπέρβαση της προθεσμίας αυτής ορίζεται 

από το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. Στην προθεσμία αυτή δεν ορίζονται ενδεικτικές τμηματικές 

προθεσμίες. 

 
 
ΣΤ΄.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) - ΣΑΕ 055 
με προϋπολογισμό και πίστωση 1.400.000,00€, το οποίο είναι ενταγμένο στο τεχνικό 
πρόγραμμα 2021ΣΕ05500009 «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των 
πυρκαγιών έτους 2021», σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 377705/16-11-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ω5ΣΞ7Λ1-3ΦΔ). 
 
 

 
 

Σπάρτη 23 / 02 / 2022 
Ο Συντάξας Μηχανικός 

 
 
 
 

Λεωνίδας Παπαδάκος 
Πολιτικός Μηχανικός τ.ε. με Β΄β 

 
 

Ε λ έ γ χ θ η κ ε  Αυθημερόν 
Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 

Συγκοινωνιακών Έργων  
 
 
 

Άγγελος Πλειώτας 
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β 

Θ ε ω ρ ή θ η κ ε  Αυθημερόν 
Με Εντολή Περιφερειάρχη 

Παναγιώτη Ε. Νίκα 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας 
 
 
 

Παναγιώτης Παναγάκης 
Πολιτικός Μηχανικός (M.Sc.) με Α΄β 
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