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                                             ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 
 
        

Η παρούσα µελέτη του έργου ‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  

ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-

09-2018’’ αφορά κατεπείγουσες  εργασίες αποκατάστασης των ζηµιών που 

προκλήθηκαν από την θεοµηνία της 29-09-2018 που έπληξε την ευρύτερη περιοχή. Για 

την εν λογω θεοµηνία ο ∆ήµος Λοκρων κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 

πολιτικής προστασίας λόγω των ζηµιών και καταστροφών που υπέστη  από τη φυσική 

καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεµβρίου 2018, µε τις αριθ. Πρωτ. 6922/30.9.2018 

και 7280/5.10.2018 αποφάσεις του  Γενικού  Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας  και τις 

αντίστοιχες  παρατάσεις  µε αριθ. Πρωτ. 2184/18.03.2019 και 976/19.03.2019 καθώς 

και τις νέες παρατάσεις  µε αριθ. Πρωτ. 7047/30.09.2019 και 6780/30.09.2019 έως και 

30 Μαρτίου 2020 δεδοµένου ότι αφενός µεν  εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι 

κήρυξης καθώς  οι επιπτώσεις από τις καταστροφές δεν έχουν ακόµη αντιµετωπισθεί 

και αφετέρου να ανασχεθούν  άµεσα οι επαπειλούµενοι κίνδυνοι νέων καταστροφών. 

 

      Στις εργασίες αποκατάστασης ζηµιών που θα εκτελεσθούν µε το παρόν έργο 

περιλαµβάνονται τα ακόλουθα :  

 

1. Αποκαταστάσεις οδών και ασφαλτοστρώσεις (15.000 m2 τάπητας κυκλοφορίας και 

σποραδικές ασφαλτοστρώσεις – ταπητίδια  σε λακκούβες – καθιζήσεις κτλ) σε όλη 

την ευρύτερη περιοχή Θεολόγου και  της  Μαλέσινας και προς κόλπο Ατάλαντης 

2. Ενίσχυση µε λιθοριπες και τοιχία (εκ σκυροδέµατος ή λιθόκτιστα ) των παράκτιων 

καταπτώσεων καταντι των οδών και στο αλιευτικό καταφύγιο Λεκουνας (επισκευή 

λιθόκτιστου τοιχίου) 

3. Αποκαταστάσεις υδραυλικών υποδοµών όµβριων και ενίσχυσης τους  (αγωγοί – 

σχάρες – φρεάτια ) για πλήρη απορροή όµβριων υδάτων σε όλη την παραλία 

Θεολόγου και στους καταλήγοντες οδούς και λοιπά σηµεία. 

4. Αποκατάσταση τµήµατος του παραλιακού υφιστάµενου προεξεχοντος κρηπιδώµατος 

της παραλίας του Θεολόγου   το οποίο έχει διαρραγεί και  υποστεί καθίζηση η οποία 

επιδεινώνεται    από τις υποσκαφές και υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης (προστασία 

µε υφαλη  πλάκα προστασίας ποδος και  σακολιθους στο ύφαλο τµήµα )  και  

αποκατάσταση σποραδικά κατεστραµµένης επίστρωσης ανωδοµής λόγω 

επικινδυνότητας 



5. Αποκατάσταση – επισκευή καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας  των φωτιστικών σωµάτων 

και ιστών που έχουν υποστεί ζηµιές από την θεοµηνία και αντικατάσταση ορισµένων 

(ιστών και φωτιστικών) µε νέα τεχνολογίας led-smart city, επισκευή και νέες υποδοµές 

σωληνώσεων και καλωδιώσεων και βάσεων ιστών όπου έχουν καταστραφεί ή/και  

δεν λειτουργούν 

6. Άρση καταπτώσεων και διαµόρφωση πρανών δρόµου Βλυχαδας – Λεκουνας και 

σποραδικά σε αλλά σηµεία  της ευρύτερης  περιοχής  

7. Σποραδικές επισκευές (ανύψωση / καταβιβασµός στην ερυθρά οδού – ενίσχυση  κτλ)  

και καθαρισµός φρεατίων και σχαρών όµβριων    

8. Σποραδικός  καθαρισµός - εκβάθυνση – διευθέτηση  των χείµαρρων που εκτράπηκαν 

και υπερχείλισαν προκαλώντας  ζηµίες στις υποδοµές  

9. Οριζόντια και κάθετη σήµανση σε επικίνδυνα σηµεία και στηθαία ασφαλείας  

10. ∆ιευθέτηση ερείσµατος δρόµου και πρανούς καταντι στο τµήµα του παραλιακού 

µετώπου στη βόρεια πλευρά του όρµου  Θεολόγου (Αρχαιολογικός χώρος Αλων)  σε 

συνεννόηση µε την Αρχαιολογία και ενίσχυση του φωτισµού στο εν λογω σηµείο 

λόγω µεγάλης επικινδυνότητας σε διασταύρωση οχηµάτων 

 

∆εδοµένου του ως άνω χαρακτήρα της εργολαβίας (άρση επικινδυνότητας 

από φυσικά αίτια - αποκαταστάσεις - επισκευές κτλ) η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

διατηρεί το δικαίωµα να δίνει ειδικές εντολές  στον Ανάδοχο για: 

1. Εκτέλεση επειγουσών εργασιών πάσης φύσεως σύµφωνα µε τις συµβατικές τιµές 

µονάδας αλλά και εκτέλεσης νέων εργασιών σε όλη την ευρύτερη περιοχή και σε 

οιοδήποτε σηµείο  

2. Συχνές τροποποιήσεις του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, που θα αφορούν 

τόσο στη σειρά (προτεραιότητα) όσο και στη διάρκεια κατασκευής των εργασιών. 

3. Πρόσθετα µέτρα σήµανσης και κυκλοφοριακών ρυθµίσεων  για την ανάσχεση 

επαπειλουµένων κινδύνων κατά την διάρκεια κατασκευής  

 

   Σε όλη την ευρύτερη περιοχή  και σε σηµεία που θα υποδείξει ο ∆ήµος, θα 

πραγµατοποιηθούν κατά προτεραιότητα εργασίες καθαρισµού υφιστάµενων οχετών πάσης 

φύσεως , επισκευές σχαρών – φρεατίων,  σποραδικές αποκαταστάσεις οδοστρωµάτων, 

αποµάκρυνση και αποκοµιδή φερτών υλικών πάσης φύσεως , καθαρισµοί πρανών και 

τάφρων και κάθε άλλη εργασία προς άρση  της υφιστάµενης  επικινδυνότητας 

 

 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν  σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ κατ’ εφαρµογή της Εγκυκλίου 

26 / Αρ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./356/4-10-2012 µε θέµα «∆ηµοσίευση Απόφασης Αναπλ. 

Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε 

θέµα ‘Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

(ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα’», όπως έχουν 

τροποποιηθεί και συµπληρωθεί ως και σήµερα. 

 



Το παρών έργο απαλλάσσεται από περιβαλλοντικές και λοιπές αδειοδοτήσεις 

δεδοµένου ότι : 

1.  Όλες οι εργασίες αποκατάστασης αφορούν υφιστάµενες υποδοµές  και δεν θα γίνουν 
αλλαγές στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους.  
 

2.   Σύµφωνα µε το Ν. 4014 /2011 (Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος ) κατ’  Άρθρο 
1 (Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων) παράγραφος 2α  ( όπως αναριθµήθηκε µε 
την παρ. 1 του Άρθρου 47 του Ν. 4042/2012 και ισχύει) και αναφέρει ότι :’’Εργα και 
δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής `Άµυνας, καθώς και έργα ή 
δραστηριότητες που απαιτούνται για την άµεση αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών 
εξαιρούνται από την εφαρµογή του παρόντος νόµου’’ 

 
3.   Σύµφωνα µε το Ν.4607/2019 αρθ.30 κατά το οποίο προστίθεται το αρθ. 12Α 

(Επείγοντα έργα ) στο Ν.2971/2001 και  αναφέρεται  ότι: «Επιτρέπεται η εκτέλεση 
έργων σε χώρο αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, 
πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της 
κοίτης πλεύσιµου ποταµού, κατά παρέκκλιση των διαδικασιών που ορίζονται στον 
παρόντα νόµο, συµπεριλαµβανοµένης και της διαδικασίας του άρθρου 8, για την 
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, όπως αυτές προσδιορίζονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102) και εφόσον έχει 
προηγηθεί η κήρυξη µιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή ετοιµότητας 
πολιτικής προστασίας, µε απόφαση του εκάστοτε αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 3013/2002»  
 

4.  Ερµηνευτική των ανωτέρω αποτελεί η  µε αρ. πρωτ : 7767/30-10-2019 Εγκύκλιο της 
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας (Α∆Α:ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ) µε Θέµα : 
«Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων» κατά παράγραφο «1.6 ∆ροµολόγηση έργων 
και δραστηριοτήτων άµεσης αντιµετώπισης συνεπειών από την εκδήλωση 
πληµµυρικών φαινοµένων»  
 

5. Στον προϋπολογισµό του έργου έχει προβλεφθεί  απολογιστική δαπάνη και για την 
αποζηµίωση και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας  η οποία δύναται να  επιβλέπει κατά 
την κρίσης της  τις εργασίες σε τυχόν σηµεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και θα 
αποζηµιωθεί από τις πιστώσεις του έργου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις  

 
 

Ο  προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε   806.451,61  € και µε τον ΦΠΑ 24 % ο 

οποίος είναι 193.548,39 € ανέρχεται στο ποσό των 1.000.000,00   € και η χρηµατοδότηση 

του θα γίνει από το  Π∆Ε 2020 (ΣΑΕ 872 - ΥΠΥΜΕ )  . Η εκτέλεση του έργου διέπεται από 

τον Ν.4412/16 για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων  όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει καθώς και   τα σχετικά εκτελεστικά του  διατάγµατα.  

 
ΑΤΑΛΑΝΤΗ   20 – 07– 2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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