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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΣΥΝΘΗΚΩΝ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΣΤΗΝ  4η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΟΔΟ΄΄

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ:  200.000,00 €  ( με  Φ.Π.Α. 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.  ΓΕΝΙΚΑ -ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

 Η   παρούσα  μελέτη   προϋπολογισμού   200.000,00€,  εκ  των   οποίων    (115.797,90€   για  εργασίες,

20.843,62 € για  Ο.Ε. & Γ.Ε, 20.496,23 € για  απρόβλεπτες δαπάνες, 4.000,00 € για απολογιστικές εργασίες,

152,57 € για  αναθεώρηση και  38.709,68 € για   αναλογούντα  Φ.Π.Α.   24%),  έχει  σαν αντικείμενο την

εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας  στην  4η Επαρχιακή οδό αρμοδιότητας

συντήρησης της  Π.Ε.  Πιερίας,  σύμφωνα με  την  αρ.  πρωτ.   6297/14-09-2007 (ΦΕΚ 1866/Β΄/14-09-2007)

Απόφαση  του  Γεν.  γραμματέα  της  Π.Κ.Μ.  συντήρησης-τεχνικής  αστυνόμευσης  Επαρχιακού-Κοινοτικού

οδικού δικτύου στα όρια του Νομού Πιερίας .  

Οι κυριότερες εργασίες που προτείνονται με την κατασκευή του  έργου είναι:

α)  Εργασίες  εκσκαφών  σε  τμήματα  της  οδού  όπου  παρατηρείται  γενικευμένο  φαινόμενο  καθίζησης  ή

αστοχίας της οδοστρωσίας, 

β) Κατασκευή επενδεδυμένων ρείθρων,

γ)  Εργασίες εξυγίανσης καταστρώματος οδού,

δ) Εργασίες ασφαλτόστρωσης οδού και αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας.  

Όλες οι παραπάνω εργασίες έχουν σκοπό την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας  ώστε να εξασφαλισθεί

ένα ασφαλές οδικό δίκτυο στον οδικό άξονα της  4ης ΕΠ. Οδού,  που έχει υποστεί μεγάλες φθορές λόγω

παλαιότητας αλλά και αποκατάστασης φθορών λόγω χρήσης.   

 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Θα  κατασκευασθούν  επενδεδυμένα  ρείθρα  απορροής  ομβρίων  μήκους  200μ  περίπου,  σε  σημεία  με

μεγάλες κλίσεις και κλειστές στροφές, τα οποία θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, για την προστασία του

καταστρώματος της οδού. 

Θα γίνουν παρεμβάσεις για την συντήρηση των οδοστρωμάτων σε σημεία που παρουσιάζονται  μεγάλης

έκτασης  φθορές  του  “σώματος”  της  οδού  και  ειδικότερα  της  οδοστρώματος   (Τοπικές  καθιζήσεις  –

Μπακλαβάδιασμα - ζυμώματα).

Οι παρεμβάσεις αυτές,  κατά περίπτωση, θα είναι: 

α). Με  την κατασκευή νέου τάπητα πάνω στον παλιό με τη χρήση συγκολλητικής, 
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β). Σε σημεία πού έχουμε μεγαλύτερης έκτασης καθιζήσεις θα προηγηθεί ισοπεδωτική στρώση ασφαλτικού

και στην συνέχεια νέος τάπητας κυκλοφορίας.

γ). Σε σημεία όπου υπάρχουν εκτεταμένες καθιζήσεις και ζυμώματα, θα γίνει εξυγίανση του καταστρώματος

με αφαίρεση του ασφαλτικού, εξυγίανση της στρώσης της υπόβασης και βάσης και στη συνέχεια θα γίνει

κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα. Τα ασφαλτικά που θα αφαιρεθούν θα διατεθούν σύμφωνα με την ΚΥΑ

36259/2010 και το κόστος θα καλυφθεί από τις απολογιστικές εργασίες.

δ). Θα γίνει καθαρισμός τάφρων από φερτά υλικά ή καταπτώσεις, χειρωνακτικά, σε σημεία που δεν μπορεί

να γίνουν με μηχανικά μέσα. 

Οι  παραπάνω  βελτιώσεις  θα  προσδιοριστούν  επακριβώς  σε  μήκη  και  θέσεις  ανάλογα  με  τον  βαθμό

επικινδυνότητας.   

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

 Όλες οι εργασίες που προβλέπονται από την παρούσα μελέτη δεν χρήζουν περιβαλλοντικής αδειοδότησης

διότι είναι εργασίες συντήρησης σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. Οικ. Επ.148875/995/7-4-2016 έγγραφο της

Οικονομικής Επιτροπής του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της ΠΚΜ  και  του με Α.Π. 3868/28-5-2014

εγγράφου  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης.  Η  δαπάνη  της  διάθεσης  των  ΑΕΚΚ

σύμφωνα  τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103-ΦΕΚ  1312/24-8-2010 θα  καλυφθεί  από  μέρος  των

απολογιστικών εργασιών. 

4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

To έργο έχει ενταχθεί στο  Π.Ε.Δ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 2017, (τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων) της Π.Ε. Πιερίας με

Κωδικό  έργου: 2131ΠΙΕ003ΙΔΠ17 και  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  200.000,00€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα

με την αριθμ. 62η/2017 (συνεδρίαση 10η/10-04-2017, θέμα 6ο) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

της ΠΚΜ περί «Έγκριση των Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Πιερίας

Επίσης  έχει  εκδοθεί  το   Πρωτογενές  Αίτημα  με  αριθ.  Πρωτ.  173231(715)/4-5-2017  και   ΑΔΑΜ

17REQ006134300(4-5-2017).   

5. ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Το έργο θα  δημοπρατηθεί και θα κατασκευαστεί σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ

Α’/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ

και 2014/25/ΕΕ)».  

                                                          Κατερίνη  20 – 6 -2017

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η  αν.  ΠΡ/ΝΗ ΤΣΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΥΠ/ΔΝΤΗΣ ΤΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΙΠΙΛΙΑΝΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ  Τ.Ε.
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