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σελ. 1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟ-
ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ  
ΕΠ. ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΔΟΤΣΙΚΟ» 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 € 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 541/2014ΕΠ54100002 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην αποκατάσταση των πρανών και των επενδύσεων των πρανών 

από τις καταπτώσεις που έχουν παρουσιαστεί στον Επαρχιακό δρόμο από διασταύρωση της Ε.Ο. 

Κοζάνης-Ιωαννίνων για Δοτσικό έως τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.  

Τα πρανή είναι κυρίως βραχώδη και σε μεγάλο μήκος της οδού είναι επενδεδυμένα με ελεύθερο 

πλέγμα και αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης. Βραχώδη κορήματα έχουν συσσωρευτεί μέσα από τις 

επενδύσεις των πρανών με ελεύθερο πλέγμα και σε πολλές περιπτώσεις το έχουν γεμίσει, με συνέπεια 

αυτό να βρίσκεται είτε σε οριακή κατάσταση αστοχίας, είτε να έχει ήδη αστοχήσει.  

 Στις θέσεις όπου δεν υπάρχει επένδυση πρανών, τα κορήματα έχουν κατακλύσει την επενδεδυμένη 

με σκυρόδεμα τάφρο της οδού και δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα απορροής των ομβρίων υδάτων. 

Οι εργασίες που προτείνονται είναι οι εξής: 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

Άρση καταπτώσεων σε κάθε είδους έδαφος και καθαρισμός και μόρφωση της τάφρου τριγωνικής 

διατομής.  

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ 

 Αφαίρεση των αγκυρίων ολόσωμης πάκτωσης και των επενδύσεων των πρανών με ελεύθερο πλέγμα 

 Επανατοποθέτηση, μετά τον καθαρισμό των κορημάτων, των αγκυρίων ολόσωμης πάκτωσης με 

ράβδους Φ25 και του πλέγματος επένδυσης πρανών σε θέσεις που έχει καταστραφεί το υπάρχον. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

ΣΑΕΠ541/2014ΕΠ54100002 (σύμφωνα με την Απόφαση 1874/19 (πρακτικό 34/31-07-2019 με ΑΔΑ: 

ΨΩΡ87ΛΨ-Π9Η) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την έγκριση 

διάθεσης πίστωσης και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται  για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-

8-93).
 

Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λπ.  

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/16 και (ενδεχομένως) το 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 
  Καστοριά  14-04-2020 

 

Ο συντάξας 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΛΛΑΣ  

Πολιτικός Μηχανικός με Α’β 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Προΐσταμένη Τμήματος 

Συγκοινωνιακών Έργων 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Πολιτικός Μηχανικός με Α’β 

  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής 

Τεχνικών Έργων 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΚΙΑΡΗΣ 

Πολιτικός Μηχανικός με Α’β 
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