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ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ έρεη εληαρζεί ε εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληεξήζεσλ θαη 

απνθαηαζηάζεσλ ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο Νήζνπ Μπθόλνπ.  

Με ηελ παξνύζα εξγνιαβία ζα εθηειεζζνύλ όιεο νη εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ηαρεία 

απνθαηάζηαζε ηεο βαηόηεηαο θαη ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ. 

Δηδηθόηεξα, νη πξνο εθηέιεζε εξγαζίεο θαηαζθεπήο είλαη: 

(α) πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε νδνζηξώκαηα ιόγσ παιαηόηεηαο ή θζνξώλ από 

εξγαζίεο ηξίησλ. 

(β) Αληηθαηάζηαζε (ιόγσ θζνξάο) θαη επέθηαζε ζηεζαίσλ αζθαιείαο.  

(γ)  Αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ζήκαλζεο, κε ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθώλ & 

ξπζκηζηηθώλ πηλαθίδσλ θαη πηλαθίδσλ αλαγγειίαο θηλδύλνπ, εγθαηάζηαζε δηαγξάκκηζεο, 

ηνπνζέηεζε αλαθιαζηήξσλ ζε επηθίλδπλα ζεκεία ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, θιπ. 

(δ) Πξνζαξκνγή ηεο ζηάζκεο ησλ θξεαηίσλ ζηηο λέεο ζηάζκεο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηηο 

αζθαιηνζηξώζεηο. 

Σα ηκήκαηα ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνύ δηθηύνπ ζηα νπνία ζα πινπνηεζνύλ νη αλσηέξσ επεκβάζεηο ζα 

ππνδεηρζνύλ ζηνλ Αλάδνρν από ηελ Τπεξεζία, θαη ην εθηηκώκελν ζπλνιηθό κήθνο ηνπο αλέξρεηαη ζε 

31,50 km πεξίπνπ. 

ην αληηθείκελν ηνπ πξνο θαηαζθεπή Έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ε εθηέιεζε ησλ θάζε είδνπο 

ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ (κε ηα ζρεηηθά έξγα δαλεηνζαιάκσλ θαη απνζεζηνζαιάκσλ), ηερληθώλ 

έξγσλ, νδνζηξσζίαο, αζθαιηηθώλ, ζήκαλζεο (θαηαθόξπθεο & νξηδόληηαο), αζθάιηζεο, ε 

απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο πθηζηάκελσλ έξγσλ απνρέηεπζεο – απνζηξάγγηζεο, ε απνκάθξπλζε 

νκβξίσλ ζε θαηαθιπδόκελα ηκήκαηα ησλ δξόκσλ, ε κεηαηόπηζε – απνθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ 

δηθηύσλ ΟΚΧ, θιπ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ιεηηνπξγεί εληόο ηνπ λήζνπ ηεο Μπθόλνπ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο 

αζθαιηνκίγκαηνο παξαζθεπαδόκελν ελ ζεξκό ζε κόληκε κνλάδα ό αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 

εγθαηαζηήζεη κνλάδα παξαγσγήο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ (αλεύξεζε ρώξνπ θαη δαλεηνδνηήζεηο), νη 

Γηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο θαηά ηελ δηακόξθσζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο θαη λα ηηο ζπκπεξηιάβνπλ αλνηγκέλεο ζηηο πξνζθεξόκελεο ηηκέο 

κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ.  
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ΑΡΘΡΟ 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

2.1. Τθιζηάμενη Καηάζηαζη 

Με ηελ παξνύζα εξγνιαβία ζα εθηειεζζνύλ εξγαζίεο – επεκβάζεηο ζε ηκήκαηα ηνπ πθηζηάκελνπ 

νδηθνύ δηθηύνπ ηεο Νήζνπ Μπθόλνπ ηα νπνία έρνπλ εθηηκώκελν ζπλνιηθό κήθνο  31,50 km πεξίπνπ. 

Οη ππόςε πθηζηάκελνη δξόκνη είλαη θαηά θαλόλα αζηηθνύ ραξαθηήξα (δηέξρνληαη κέζα από νηθηζηηθό 

πεξηβάιινλ κε παξόδηεο ρξήζεηο γεο & δξαζηεξηόηεηεο θαηά κήθνο θαη ησλ δύν νξηνγξακκώλ ηνπο), 

έρνπλ κεηαβιεηό πιάηνο θαηαζηξώκαηνο (θπκαίλεηαη από 3,50m κέρξη θαη 7,50m), απαληώληαη 

δηάζπαξηα ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο λήζνπ θαη πεξηιακβάλνπλ : 

(α) ηκήκαηα αζθαιηόδξνκσλ εθηηκώκελνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο  20,20 km πεξίπνπ, 

(β) ηκήκαηα ηζηκεληόδξνκσλ εθηηκώκελνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο  6,80 km πεξίπνπ, 

(γ) ηκήκαηα ρσκαηόδξνκσλ εθηηκώκελνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο  4,50 km πεξίπνπ. 

ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ππόςε πθηζηάκελνη δξόκνη κε εθηηκήζεηο ζηα 

βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ηύπνο νδνζηξώκαηνο, πιάηνο θαηαζηξώκαηνο θαη κήθνο). 

Οη ππόςε δξόκνη εκθαλίδνληαη θαη ζην ζρέδην Γεληθήο  Οξηδνληηνγξαθίαο (ζε θιίκαθα 1:20.000) πνπ 

ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή. 

Πίνακαρ 1 : Τθιζηάμενη Καηάζηαζη Οδικού Γικηύος 

A/A Οδόρ 
Σύπορ 

οδοζηπώμαηορ 
Δκηιμώμενο 
πλάηορ (m) 

Δκηιμώμενο           
μήκορ (m) 

1 

Πεξηκεηξηθή  
Μπθόλνπ & 
Δζσηεξηθόο 
δξόκνο 

Αζθαιηόδξνκνο 6,50 1.720 

2 Νέν  Ληκάλη 
Αζθαιηόδξνκνο 7,00 1.270 

Αζθαιηόδξνκνο 4,00 60 

3 Σνύξινο Σζηκεληόδξνκνο 5,00 1.060 

4 

Υνπιάθηα  –
Φαλάξη & 
Δζσηεξηθόο 
δξόκνο 

Αζθαιηόδξνκνο 6,00 1.020 

Σζηκεληόδξνκνο 5,00 390 

Σζηκεληόδξνκνο 6,00 60 

Υσκαηόδξνκνο 6,00 470 

5 
Κόξθνο – 
Καλάιηα 

Αζθαιηόδξνκνο 5,00 2.920 

6 
Κόξθνο 
(Αλεθόξα) 

Σζηκεληόδξνκνο 5,00 720 

7 Κάπαξε Υσκαηόδξνκνο 4,00 430 

8 
Κνύλνππαο – 
Άλσ Μεξά 

Σζηκεληόδξνκνο 4,00 1.390 

Υσκαηόδξνκνο 4,00 690 

9 Άγ. ώζηεο 
Αζθαιηόδξνκνο 5,50 320 

Υσκαηόδξνκνο 5,50 140 

10 Super  Paradise Αζθαιηόδξνκνο 6,00 1.180 

11 
Κεληξηθόο 
δξόκνο Άλσ 
Μεξά 

Αζθαιηόδξνκνο 6,50 400 

12 
Κνπθνπινύ 
Άλσ Μεξά 

Αζθαιηόδξνκνο 4,00 1.110 

13 Paradise – Σζηκεληόδξνκνο 4,50 230 
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A/A Οδόρ 
Σύπορ 

οδοζηπώμαηορ 
Δκηιμώμενο 
πλάηορ (m) 

Δκηιμώμενο           
μήκορ (m) 

Cavo 

14 

Πιαηύο Γηαιόο 
& 
Κάζεηνο δξόκνο 
πεξί ηελ 
Υ.Θ. 0+280 

Αζθαιηόδξνκνο 6,50 400 

Αζθαιηόδξνκνο 5,00 100 

15 Καιό Ληβάδη Αζθαιηόδξνκνο 5,50 710 

16 Γξαθνπξί 
Αζθαιηόδξνκνο 4,00 130 

Σζηκεληόδξνκνο 4,00 860 

17 Διηά Αζθαιηόδξνκνο 5,50 370 

18 Φηειηά Αζθαιηόδξνκνο 5,00 340 

19 Ππξγί 

Αζθαιηόδξνκνο 5,00 510 

Αζθαιηόδξνκνο 4,50 1.360 

Αζθαιηόδξνκνο 4,00 140 

Σζηκεληόδξνκνο 5,00 90 

20 
Άγ. Απόζηνινη 
–Άγ. Λάδαξνο 

Αζθαιηόδξνκνο 4,00 140 

21 
Ζξώσλ Άλσ 
Μεξά – Φσθόο 

Αζθαιηόδξνκνο 5,50 100 

Υσκαηόδξνκνο 4,50 980 

Σζηκεληόδξνκνο 5,50 80 

Υσκαηόδξνκνο 7,00 1.080 

22 
Φσθόο - 
Μεξζίλε 

Σζηκεληόδξνκνο 4,50 100 

Υσκαηόδξνκνο 4,50 320 

23 Μαξάζη Αζθαιηόδξνκνο 5,00 1.510 

24 
“Δπόθα” – 
Αγ. Άλλα 

Αζθαιηόδξνκνο 7,50 2.250 

25 
Φνύκληα – 
Κηήκα Λελώ 

Σζηκεληόδξνκνο 3,50 500 

26 Μεξρηά 

Σζηκεληόδξνκνο 4,00 70 

Σζηκεληόδξνκνο 5,00 340 

Υσκαηόδξνκνο 5,00 430 

27 
Δίζνδνο 
Υ.Τ.Σ.Α. 

Αζθαιηόδξνκνο 5,00 100 

Αζθαιηόδξνκνο 6,00 630 

28 
Αεξνδξόκην – 
Άγηνη Ηζίδσξνη 

Αζθαιηόδξνκνο 5,00 410 

29 
Σνπηθόο δξόκνο 
Φηειηάο 

Σζηκεληόδξνκνο 4,50 350 

30 Σνπηθόο δξόκνο Σζηκεληόδξνκνο 4,00 530 

31 
Κνύλνππαο – 
Υάιαξα 

Αζθαιηόδξνκνο 4,00 950 

 ςνολικό Μήκορ (m) 31.460 

2.2. Δπιδιωκόμενοι ηόσοι ηων Δπεμβάζεων 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληεξήζεσλ θαη απνθαηαζηάζεσλ ηεο παξνύζαο εξγνιαβίαο 

επηδηώθεηαη ε απνθαηάζηαζε ηεο βαηόηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ δξόκσλ θαη ε βειηίσζε ηεο νδηθήο 

αζθάιεηαο. 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΔΡΓΑΙΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ 
ΓΡΟΜΩΝ  

3.1. Γενικά 

Με βάζε ηνλ αξρηθό πξνγξακκαηηζκό ηεο Τπεξεζίαο πνπ ηζρύεη ζηελ παξνύζα θάζε, νη ππόςε 

εξγαζίεο αθνξνύλ: 

(1) Αλαθαηαζθεπή Φζνξώλ, ήηνη απνθαηάζηαζε – επνύισζε ιαθθνπβώλ θαη επηζθεπή ινηπώλ 

θζνξώλ,  θπξίσο ζε πθηζηάκελνπο αζθαιηόδξνκνπο. 

(2) Καηαζθεπή λέαο αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο ζε πθηζηάκελνπο αζθαιηόδξνκνπο. 

(3) Αλαθαηαζθεπή αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο ζε πθηζηάκελνπο αζθαιηόδξνκνπο. 

(4) Αλαθαηαζθεπή νδνζηξώκαηνο από ζθπξόδεκα ζε πθηζηάκελνπο ηζηκεληόδξνκνπο. 

(5) Καηαζθεπή λένπ νδνζηξώκαηνο από ζθπξόδεκα ζε πθηζηάκελνπο ρσκαηόδξνκνπο 

(ζηνηρεηώδεηο  δηαλνίμεηο) θαη ζε πθηζηάκελνπο αζθαιηόδξνκνπο. 

Με βάζε ηνλ αξρηθό πξνγξακκαηηζκό ηεο Τπεξεζίαο πνπ ηζρύεη ζηελ παξνύζα θάζε, ηα ηκήκαηα 

ησλ πθηζηάκελσλ δξόκσλ ζηα νπνία ζα πινπνηεζνύλ νη αλσηέξσ επεκβάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηα 

ζρέδηα Οξηδνληηνγξαθηώλ (ζε θιίκαθα 1:500) πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή. 

ηνλ αθόινπζν ζπλνπηηθό Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα εθηηκώκελα ζπλνιηθά κήθε αλά θαηεγνξία 

επεκβάζεσλ ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε : 

(α) επηκέξνπο ηκήκαηα ζπλνιηθνύ κήθνπο 1.760m πεξίπνπ ζηα νπνία ζα πινπνηεζεί λέν 

αζθαιηηθό  νδόζηξσκα, 

(β) επηκέξνπο ηκήκαηα ζπλνιηθνύ κήθνπο 11.400m πεξίπνπ ζηα νπνία ζα πινπνηεζεί λέν 

νδόζηξσκα  από ζθπξόδεκα, 

(γ) επηκέξνπο ηκήκαηα ζπλνιηθνύ κήθνπο 10.600m πεξίπνπ ζηα νπνία ζα πινπνηεζεί λέα 

αζθαιηηθή  ζηξώζε θπθινθνξίαο, 

(δ) επηκέξνπο ηκήκαηα ζπλνιηθνύ κήθνπο 7.700m πεξίπνπ ζηα νπνία ζα πινπνηεζνύλ, θαηά 

ηόπνπο,  επηζθεπέο ιαθθνπβώλ θαη ινηπώλ θζνξώλ ή  θξεδάξηζκα θαη λέα αζθαιηηθή  ζηξώζε 

θπθινθνξίαο ζηα ηκήκαηα πνπ ζα ππνδεηρζνύλ ζηνλ αλάδνρν  από ηελ ππεξεζία . 

εκεηώλεηαη όηη, εθηόο από ηηο αλσηέξσ επεκβάζεηο (α)~(δ), ελδέρεηαη λα εθηειεζζνύλ 

επηπξνζζέησο θαη εξγαζίεο θαηαζθεπήο λένπ αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο ζε πθηζηάκελνπο 

ηζηκεληόδξνκνπο & ρσκαηόδξνκνπο (ζηνηρεηώδεηο δηαλνίμεηο). Οη εξγαζίεο απηέο (κε θσδηθνύο 

επέκβαζεο ΔΠ 5 & ΔΠ 7) ζα εθηειεζζνύλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία . 
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Πίνακαρ 2: ςνολικά (εκηιμώμενα) Μήκη Δπεμβάζεων ζηο Τθιζηάμενο Οδικό Γίκηςο 

(απσικόρ ζσεδιαζμόρ Τπηπεζίαρ) 

A/A 
Σύπορ 

ςθιζηάμενος 
οδοζηπώμαηορ 

Νέο οδόζηπωμα 
ππορ καηαζκεςή 

Καηηγοπία 
επέμβαζηρ 

Κωδικόρ   
επέμβαζη

ρ 

Δκηιμώμενο           
μήκορ 

επέμβαζηρ (m) 

1 Αζθαιηόδξνκνο  
Αλαθαηαζθεπή 

Φζνξώλ 
ΔΠ 1 7.700 

2 Αζθαιηόδξνκνο  

Καηαζθεπή λέαο 
αζθαιηηθήο 
ζηξώζεο 

θπθινθνξίαο 

ΔΠ 2 10.600 

3 Αζθαιηόδξνκνο 
Αζθαληικό 
οδόζηπωμα 

Αλαθαηαζθεπή 
αζθαιηηθνύ 

νδνζηξώκαηνο 
ΔΠ 3 1.760 

4 Σζηκεληόδξνκνο κςπόδεμα 
Αλαθαηαζθεπή 
νδνζηξώκαηνο 
από ζθπξόδεκα 

ΔΠ 4 6.750 

5 Υσκαηόδξνκνο κςπόδεμα 
Καηαζθεπή λένπ 
νδνζηξώκαηνο 
από ζθπξόδεκα 

ΔΠ 6 4.520 

6 Αζθαιηόδξνκνο κςπόδεμα 
Καηαζθεπή λένπ 
νδνζηξώκαηνο 
από ζθπξόδεκα 

ΔΠ 8 130 

   ςνολικό Μήκορ (m) 31.460 

7 
Σζηκεληόδξνκνο Αζθαληικό 

οδόζηπωμα 

Καηαζθεπή λένπ 
αζθαιηηθνύ 

νδνζηξώκαηνο 

ΔΠ 5 ζα ππνδεηρζνύλ 
από ηελ Τπεξεζία Υσκαηόδξνκνο ΔΠ 7 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελ ιόγσ επεκβάζεσλ ζα εθηειεζζνύλ νη θάζε είδνπο ρσκαηνπξγηθέο 

εξγαζίεο (γεληθέο εθζθαθέο κε ηα ζρεηηθά έξγα απνζεζηνζαιάκσλ, θιπ), νη απνμειώζεηο ησλ 

πθηζηάκελσλ νδνζηξσκάησλ θαη νη εξγαζίεο νδνζηξσζίαο & αζθαιηηθώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ νησλδήπνηε απαηηνύκελσλ πξνζαξκνγώλ/επεκβάζεσλ ζηα πάζεο θύζεσο πθηζηάκελα 

θξεάηηα – εζράξεο. 

Δθηόο από ηηο αλσηέξσ θύξηεο εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο – πεξηνρέο ησλ 

πθηζηάκελσλ δξόκσλ ελδέρεηαη λα απαηηεζεί θαη ε εθηέιεζε επηπξόζζεησλ εξγαζηώλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο πθηζηάκελσλ έξγσλ απνρέηεπζεο – απνζηξάγγηζεο (π.ρ. απνθπγή 

απνξξνήο ζε ηδηνθηεζίεο), γηα ηελ άξζε εγθισβηζκνύ νκβξίσλ ζε ηκήκαηα ησλ δξόκσλ πνπ ζήκεξα 

θαηαθιύδνληαη, γηα ηελ δηαηήξεζε ή βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο δηέιεπζεο ησλ νκβξίσλ, θιπ. Οη 

εξγαζίεο απηέο ζα εθηειεζζνύλ από ηνλ Αλάδνρν κεηά από ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο θαη 

ζα πιεξσζνύλ ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Δπηπιένλ ζα θαηαζθεπαζζνύλ επηρώκαηα (κηθξήο θιίκαθαο) ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα ππνδείμεη ε 

Τπεξεζία θαη θαηόπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηεο (ηνπηθέο ππεξπςώζεηο  πθηζηάκελσλ νδώλ, 

απνθαηαζηάζεηο θαηεζηξακκέλσλ ηκεκάησλ, θιπ).  

Σα πάζεο θύζεσο πξντόληα ησλ εθζθαθώλ θαη ησλ απνμειώζεσλ ζα κεηαθεξζνύλ ζε θαηάιιεινπο 

ρώξνπο απόζεζεο, γηα ηνπο νπνίνπο εθηηκήζεθε κέζε απόζηαζε κεηαθνξάο (ΜΑΜ) 15km. 

Οη αλάγθεο ιήςεο πιηθώλ ηνπ Έξγνπ κε θαηάιιεια πξντόληα ζα θαιπθζνύλ από πθηζηάκελνπο 

ρώξνπο απόζεζε πιηθώλ θαη αεξνζαιάκνπο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Έξγνπ ή από κεηαθνξέο 

δηα ζαιάζζεο. Ζ κέζε απόζηαζε κεηαθνξάο ηνπο (ΜΑΜ) έρεη εθηηκεζεί ζε 15 km, ελώ ε απόζηαζε  
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δηα ζαιάζζεο ζα επηκεηξάηε ζε θ.κ. ζπκππθλσκέλα  επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νηαδήπνηε απόζηαζε 

κεηαθέξνληαη.  

ε θάζε πεξίπησζε, ζύκθσλα θαη κε ηα αλαθεξόκελα ζην ζρεηηθό άξζξν ηεο Δ..Τ., ε Τπεξεζία 

δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζεη ζηνλ Αλάδνρν δαλεηνζαιάκνπο ή απνζεζηνζαιάκνπο θαη ε 

εμεύξεζε & αδεηνδόηεζή ηνπο είλαη επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνλ βαξύλεη απνθιεηζηηθά. 

ε ό,ηη αθνξά ηηο εξγαζίεο νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθώλ, ζεκεηώλεηαη όηη ζηηο νηθείεο ηηκέο κνλάδνο 

ηνπ Σηκνινγίνπ εθηηκήζεθε κέζε απόζηαζε κεηαθνξάο (ΜΑΜ) 15km. 

Ζ ππνβνιή Πξνζθνξάο ζηνλ παξόληα Γηαγσληζκό απνηειεί απνδνρή ηνπ πξνζθέξνληνο γηα ηα 

αλσηέξσ θαζώο θαη όηη έρεη επηζθεθζεί θαη επηζεσξήζεη ηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ, θαη σο εθ ηνύηνπ 

έρεη πιήξε γλώζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαζώο θαη ηδία πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ 

αλακελόκελνπ κεγέζνπο, ησλ  πάζεο θύζεσο δπζθνιηώλ θαη πεξηνξηζκώλ (π.ρ. ζηελόηεηα ρώξνπ 

ζηηο αζηηθέο νδνύο) θαη ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηώλ θαη επεκβάζεσλ πνπ ζα εθηειεζζνύλ ζηελ 

παξνύζα εξγνιαβία. 

ηηο επόκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ην είδνο ησλ επεκβάζεσλ θαη νη πεξηνρέο 

εθαξκνγήο ηνπο.  

3.2. Πεπιγπαθή ηων Δπγαζιών 

3.2.1 Ανακαηαζκεςή θθοπών ζε ςθιζηάμενοςρ αζθαληόδπομοςρ 

Ζ ππόςε θαηεγνξία επεκβάζεσλ πεξηιακβάλεη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο – επνύισζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ ιαθθνπβώλ θαη ινηπώλ θζνξώλ (αιιηγαηνξηθέο ξσγκέο, αλσκαιίεο, ηξνραπιαθώζεηο, 

θιπ), θπξίσο ζε πθηζηάκελνπο αζθαιηνζηξσκέλνπο δξόκνπο ή  θξεδάξηζκα θαη λέα αζθαιηηθή 

ζηξώζε θπθινθνξίαο ζηα ηκήκαηα πνπ ζα ππνδεηρζνύλ ζηνλ αλάδνρν  από ηελ ππεξεζία . 

Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηεινύληαη θαηόπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία ζα ππνδεηθλύεη 

ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθάζηνηε πεξηνρή όπνπ ζα γίλνληαη νη επηζθεπέο ζε θάζε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή. 

Κσδηθόο θαηεγνξίαο επέκβαζεο : ΔΠ 1 

Δθηηκώκελν πιήζνο δξόκσλ : 7 δξόκνη (Α/Α 1, 5, 9, 10, 19, 23 & 24) 

Δθηηκώκελν ζπλνιηθό κήθνο δξόκσλ : 7,7km πεξίπνπ 

Δξγαζίεο πξνο εθηέιεζε 

Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζα πεξηιακβάλνπλ : 

(1) Κνπή ηεο πεξηνρήο γύξσ από ηελ νπή (κε θαηάιιεια κεραληθά κέζα). 

(2) Δπηκειήο θαζαξηζκόο ηεο νπήο από ζαζξά πιηθά, πξντόληα ηεο εθζθαθήο, ζθόλεο θαη 

ραιαξά  θνκκάηηα ηνπ αζθαιηνηάπεηα θαη ηεο νδνζηξσζίαο. 

(3) ηέγλσκα ηεο επηθάλεηαο ηεο νπήο κε ρξήζε θαηάιιεινπ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ. 

(4) Πιήξεο επάιεηςε ππζκέλα θαη παξεηώλ κε αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε ή/θαη ζπγθνιιεηηθή 

επάιεηςε. 

(5) Πιήξσζε ηεο νπήο ζην εθάζηνηε απαηηνύκελν βάζνο κε αζθαιηνκίγκα γηα ηηο πεξηπηώζεηο 

 κηθξνύ ζρεηηθά βάζνπο νπήο. 

(6) Πιήξσζε ηεο νπήο ζην εθάζηνηε απαηηνύκελν βάζνο κε ζθύξα / πιηθό βάζεο νδνζηξσζίαο 

θαη  αζθαιηνκίγκα γηα ηηο πεξηπηώζεηο κεγάινπ βάζνπο νπήο (π.ρ. d>20cm). 
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(7) Κπιίλδξσζε ηεο πιεξσζείζαο νπήο κε θαηάιιειν κεράλεκα ζπκπύθλσζεο. 

(8) Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πξνζσξηλώλ έξγσλ θπθινθνξηαθώλ  ξπζκίζεσλ 

(πηλαθίδεο,  θαλνί, θιπ). 

(9)     Φξεδάξηζκα θαη λέα αζθαιηηθή  ζηξώζε θπθινθνξίαο ζηα ηκήκαηα πνπ ζα ππνδεηρζνύλ   

ζηνλ αλάδνρν  από ηελ ππεξεζία . 

Αλ θαη όπνπ, γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, απαηηεζεί ε θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο 

κεηαβιεηνύ πάρνπο, ζα απαηηείηαη ε ζύκθσλε γλώκε ηεο Τπεξεζίαο θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο 

πξόηαζεο ηνπ Αλαδόρνπ. 

3.2.2 Καηαζκεςή νέαρ αζθαληικήρ ζηπώζηρ κςκλοθοπίαρ πάσοςρ 5cm ζε ςθιζηάμενοςρ 

αζθαληόδπομοςρ 

Ζ ππόςε θαηεγνξία επεκβάζεσλ πεξηιακβάλεη εξγαζίεο αζθαιηόζηξσζεο ζε πθηζηάκελεο 

αζθάιηνπο. 

Κσδηθόο θαηεγνξίαο επέκβαζεο : ΔΠ 2 

Δθηηκώκελν πιήζνο δξόκσλ : 18 δξόκνη (Α/Α 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

23, 27 & 28) 

Δθηηκώκελν ζπλνιηθό κήθνο επεκβάζεσλ : 10,6km πεξίπνπ 

Δξγαζίεο πξνο εθηέιεζε 

Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζα πεξηιακβάλνπλ : 

(1) Απόμεζε (θξεδάξηζκα) ηνπ πθηζηάκελνπ αζθαιηνηάπεηα ζε βάζνο 4cm θαηά θαλόλα. 

(2) Γηάζηξσζε αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο. 

(3) Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο πάρνπο 5cm. 

(4) Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πξνζσξηλώλ έξγσλ θπθινθνξηαθώλ  ξπζκίζεσλ 

(πηλαθίδεο,  θαλνί, θιπ). 

Αλ θαη όπνπ, γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, απαηηεζεί ε θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο 

κεηαβιεηνύ πάρνπο, ζα απαηηείηαη ε ζύκθσλε γλώκε ηεο Τπεξεζίαο θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο 

πξόηαζεο ηνπ Αλαδόρνπ. 

3.2.3 Ανακαηαζκεςή αζθαληικού οδοζηπώμαηορ ζε ςθιζηάμενοςρ αζθαληόδπομοςρ 

Ζ ππόςε θαηεγνξία επεκβάζεσλ πεξηιακβάλεη εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ αζθαιηηθνύ 

νδνζηξώκαηνο ζε πθηζηάκελεο αζθάιηνπο. 

Κσδηθόο θαηεγνξίαο επέκβαζεο : ΔΠ 3 

Δθηηκώκελν πιήζνο δξόκσλ : 8 δξόκνη (Α/Α 2, 4, 9, 18, 19, 23, 27 & 31) 

Δθηηκώκελν ζπλνιηθό κήθνο επεκβάζεσλ : 1,8km πεξίπνπ 

Δξγαζίεο πξνο εθηέιεζε 

Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζα πεξηιακβάλνπλ : 

(1) Απνμήισζε ηνπ πθηζηάκελνπ αζθαιηηθνύ θαη νδνζηξσζίαο ζην απαηηνύκελν βάζνο. 

(2) Καηαζθεπή ζηξώζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο. 

(3) Γηάζηξσζε αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 
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(4) Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο πάρνπο 5cm. 

(5) Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πξνζσξηλώλ έξγσλ θπθινθνξηαθώλ  ξπζκίζεσλ 

(πηλαθίδεο,  θαλνί, θιπ). 

3.2.4 Ανακαηαζκεςή οδοζηπώμαηορ από ζκςπόδεμα ζε ςθιζηάμενοςρ ηζιμενηόδπομοςρ 

Κσδηθόο θαηεγνξίαο επέκβαζεο : ΔΠ 4 

Δθηηκώκελν πιήζνο δξόκσλ : 13 δξόκνη (Α/Α 3, 4, 6, 8, 13, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 29 & 30) 

Δθηηκώκελν ζπλνιηθό κήθνο επεκβάζεσλ : 6,8km πεξίπνπ 

Δξγαζίεο πξνο εθηέιεζε 

Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζα πεξηιακβάλνπλ : 

(1) Απνμήισζε ηνπ πθηζηάκελνπ ηάπεηα εθ ζθπξνδέκαηνο θαη ηεο νδνζηξσζίαο ζην 

απαηηνύκελν  βάζνο. 

(2) Καηαζθεπή ζηξώζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο.    

(3) Καηαζθεπή ζηξώζεο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη πάρνπο 20cm. Δπίζεο ζα 

 ηνπνζεηεζνύλ δύν ζηδεξά πιέγκαηα St IV (ηύπνπ Σ196) θαη ζα θαηαζθεπαζζνύλ αξκνί 

 δηαθνπήο  (κε Flexcell) αλά 10m ηξέρνλ κήθνο. 

(4) Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πξνζσξηλώλ έξγσλ θπθινθνξηαθώλ  ξπζκίζεσλ 

(πηλαθίδεο,  θαλνί, θιπ). 

ηα ηκήκαηα κε κεγάιεο θαηά κήθνο θιήζεηο ηνπ άμνλα ηεο νδνύ ζα θαηαζθεπαζηεί αληηνιηζζεξό 

νδόζηξσκα  από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε ηε ρξήζε ζκύξηδαο ζηελ επηθάλεηά ηνπ,                          

νη Γηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο εξγαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή 

αληηνιηζζεξό νδόζηξσκα  θαηά ηελ δηακόξθσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο θαη λα ηηο 

ζπκπεξηιάβνπλ αλνηγκέλεο ζηηο πξνζθεξόκελεο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ.  

3.2.5 Καηαζκεςή νέος αζθαληικού οδοζηπώμαηορ ζε ςθιζηάμενοςρ ηζιμενηόδπομοςρ 

Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηειεζζνύλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία θαη θαηόπηλ ζρεηηθήο 

εληνιήο ηεο. 

Κσδηθόο θαηεγνξίαο επέκβαζεο : ΔΠ 5 

Δξγαζίεο πξνο εθηέιεζε 

Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζα πεξηιακβάλνπλ : 

(1) Απνμήισζε ηνπ πθηζηάκελνπ ηάπεηα εθ ζθπξνδέκαηνο θαη ηεο νδνζηξσζίαο ζην 

απαηηνύκελν  βάζνο. 

(2) Καηαζθεπή ζηξώζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο. 

(3) Γηάζηξσζε αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 

(4) Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο πάρνπο 5cm. 

(5) Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πξνζσξηλώλ έξγσλ θπθινθνξηαθώλ  ξπζκίζεσλ 

(πηλαθίδεο,  θαλνί, θιπ). 
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3.2.6 Καηαζκεςή νέος οδοζηπώμαηορ από ζκςπόδεμα ζε ςθιζηάμενοςρ σωμαηόδπομοςρ  

(ζηοισειώδειρ διανοίξειρ) 

Κσδηθόο θαηεγνξίαο επέκβαζεο : ΔΠ 6 

Δθηηκώκελν πιήζνο δξόκσλ : 7 δξόκνη (Α/Α 4, 7, 8, 9, 21, 22 & 26) 

Δθηηκώκελν ζπλνιηθό κήθνο επεκβάζεσλ : 4,5km πεξίπνπ 

Δξγαζίεο πξνο εθηέιεζε 

Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζα πεξηιακβάλνπλ : 

(1) Δθζθαθή γαηώδεο – εκηβξαρώδεο ζε βάζνο κέρξη 35cm. 

(2) Καηαζθεπή ζηξώζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο. 

(3) Καηαζθεπή ζηξώζεο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη πάρνπο 20cm. Δπίζεο ζα 

 ηνπνζεηεζνύλ δύν ζηδεξά πιέγκαηα St IV (ηύπνπ Σ196) θαη ζα θαηαζθεπαζζνύλ αξκνί 

 δηαθνπήο  (κε Flexcell) αλά 10m ηξέρνλ κήθνο. 

(4) Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πξνζσξηλώλ έξγσλ θπθινθνξηαθώλ  ξπζκίζεσλ 

(πηλαθίδεο,  θαλνί, θιπ). 

ηα ηκήκαηα κε κεγάιεο θαηά κήθνο θιήζεηο ηνπ άμνλα ηεο νδνύ ζα θαηαζθεπαζηεί αληηνιηζζεξό 

νδόζηξσκα  από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε ηε ρξήζε ζκύξηδαο ζηελ επηθάλεηά ηνπ,                          

νη Γηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο εξγαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή 

αληηνιηζζεξό νδόζηξσκα  θαηά ηελ δηακόξθσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο θαη λα ηηο 

ζπκπεξηιάβνπλ αλνηγκέλεο ζηηο πξνζθεξόκελεο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ.  

3.2.7 Καηαζκεςή νέος αζθαληικού οδοζηπώμαηορ ζε ςθιζηάμενοςρ σωμαηόδπομοςρ 

 (ζηοισειώδειρ διανοίξειρ) 

Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηειεζζνύλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία θαη θαηόπηλ ζρεηηθήο 

εληνιήο ηεο. 

Κσδηθόο θαηεγνξίαο επέκβαζεο : ΔΠ 7 

Δξγαζίεο πξνο εθηέιεζε 

Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζα πεξηιακβάλνπλ : 

(1) Δθζθαθή γαηώδεο – εκηβξαρώδεο ζε βάζνο κέρξη 35cm.  

(2) Καηαζθεπή ζηξώζεο ππόβαζεο νδνζηξσζίαο πάρνπο 10cm. 

(3) Καηαζθεπή δύν ζηξώζεσλ βάζεο νδνζηξσζίαο πάρνπο 10cm ε θαζεκία. 

(4) Γηάζηξσζε αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 

(5) Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο πάρνπο 5cm. 

(6) Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πξνζσξηλώλ έξγσλ θπθινθνξηαθώλ  ξπζκίζεσλ 

(πηλαθίδεο,  θαλνί, θιπ). 

3.2.8 Καηαζκεςή νέος οδοζηπώμαηορ από ζκςπόδεμα ζε ςθιζηάμενοςρ αζθαληόδπομοςρ 

Ζ ππόςε θαηεγνξία επεκβάζεσλ αθνξά ηελ θαηά ηόπνπο θαηαζθεπή νδνζηξώκαηνο από 

ζθπξόδεκα κηθξνύ κήθνπο (“ηξιαλδηθήο δηάβαζεο”) ζε πθηζηάκελνπο αζθαιηόδξνκνπο κε ζηόρν ηελ 
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απνηειεζκαηηθή απνξξνή ησλ νκβξίσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ εθάζηνπ δξόκνπ από ηηο κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο. 

Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηεινύληαη θαηόπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία ζα ππνδεηθλύεη 

ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθάζηνηε πεξηνρή όπνπ ζα πινπνηεζεί ην λέν νδόζηξσκα από ζθπξόδεκα. 

εκεηώλεηαη επίζεο όηη νη ελ ιόγσ εξγαζίεο ελδέρεηαη λα εθηειεζζνύλ θαη ζε άιιεο ζέζεηο πέξαλ 

απηώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ αξρηθό πξνγξακκαηηζκό ηεο Τπεξεζίαο. 

Κσδηθόο θαηεγνξίαο επέκβαζεο : ΔΠ 8 

Δθηηκώκελν πιήζνο δξόκσλ : θαη’ ειάρηζηνλ 4 δξόκνη (Α/Α 4, 5, 10 & 23) 

Δθηηκώκελν ζπλνιηθό κήθνο επεκβάζεσλ : θαη’ ειάρηζηνλ 0,15km πεξίπνπ 

Δξγαζίεο πξνο εθηέιεζε 

Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζα πεξηιακβάλνπλ : 

(1) Απνμήισζε ηνπ πθηζηάκελνπ αζθαιηηθνύ θαη νδνζηξσζίαο ζην απαηηνύκελν βάζνο. 

(2) Καηαζθεπή ζηξώζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο.    

(3) Καηαζθεπή ζηξώζεο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη πάρνπο 20cm. Δπίζεο ζα 

 ηνπνζεηεζνύλ δύν ζηδεξά πιέγκαηα St IV (ηύπνπ Σ196) θαη ζα θαηαζθεπαζζνύλ αξκνί 

 δηαθνπήο  (κε Flexcell) αλά 10m ηξέρνλ κήθνο. 

(4) Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πξνζσξηλώλ έξγσλ θπθινθνξηαθώλ  ξπζκίζεσλ 

(πηλαθίδεο,  θαλνί, θιπ). 

3.2.9 ςνδέζειρ οδοζηπωμάηων 

ηηο ζέζεηο ζύλδεζεο ησλ λέσλ νδνζηξσκάησλ δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ (π.ρ. ζύλδεζε λένπ αζθαιηηθνύ 

νδνζηξώκαηνο κε λέν νδόζηξσκα από ζθπξόδεκα) θαζώο θαη ζηηο ζέζεηο ζύλδεζεο ηνπ λένπ 

νδνζηξώκαηνο (άζθαιηνο ή ζθπξόδεκα) κε πθηζηάκελν δηαηεξνύκελν νδόζηξσκα, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενύηαη λα πινπνηήζεη θαηάιιειε ζύλδεζε / πξνζαξκνγή ησλ δύν νδνζηξσκάησλ κε βάζε 

θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα πνπ ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ππόςε ζπλδέζεσλ κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ νδνζηξσκάησλ δελ πξνβιέπεηαη 

ηδηαίηεξε ακνηβή θαη νη Γηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηηο δαπάλεο απηέο θαηά ηελ 

δηακόξθσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο θαη λα ηηο ζπκπεξηιάβνπλ αλεγκέλεο ζηηο 

πξνζθεξόκελεο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 3.2.10 Σοίσοι ανηιζηήπιξηρ (λιθόδμηηοι) 

Οη ηνίρνη ζα θαηαζθεπαζζνύλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία θαη θαηόπηλ ζρεηηθήο 

εληνιήο ηεο. Καηά θαλόλα, νη ηνίρνη αθνξνύλ ηηο θαηάληε νξηνγξακκέο ησλ νδώλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, θαη ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία ηηο 

ζρεηηθέο Μειέηεο Δθαξκνγήο γηα όινπο ηνπο ηνίρνπο. 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ ηνίρσλ ζα πιεξσζνύλ ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο ηηκέο κνλάδνο ηνπ 

Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδόρνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 4. ΗΜΑΝΗ 

Πξνβιέπεηαη θαηαζθεπή Οξηδόληηαο & Καηαθόξπθεο ήκαλζεο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη, 

ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 Δγθαηάζηαζε πιεπξηθώλ πιεξνθνξηαθώλ πηλαθίδσλ (ηύπνπ Π). 

 Δγθαηάζηαζε ξπζκηζηηθώλ πηλαθίδσλ (ηύπνπ Ρ) θαη πηλαθίδσλ αλαγγειίαο επηθίλδπλσλ 
ζέζεσλ (ηύπνπ Κ). 

 Δγθαηάζηαζε πξόζζεησλ πηλαθίδσλ (ηύπνπ Πξ). 

 Καηαζθεπή δηαγξάκκηζεο νδνζηξσκάησλ. 

 Δγθαηάζηαζε αλαθιαζηήξσλ νδνζηξώκαηνο. 

Σα έξγα Οξηδόληηαο & Καηαθόξπθεο ήκαλζεο ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζύκθσλα κε ηελ Μειέηε 
Δθαξκνγήο πνπ ζα εθπνλήζεη ν Αλάδνρνο ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαζώο θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 
Τπεξεζίαο επηηόπνπ ηνπ Έξγνπ. 

Καηαθόξπθε ήκαλζε 

Θα εγθαηαζηαζνύλ πηλαθίδεο αλαγγειίαο θηλδύλνπ γηα ηελ θπθινθνξία (π.ρ. ηύπνπ Κ-3 : επηθίλδπλε 

θαησθέξεηα, θιπ) θαη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο (π.ρ. όξην ηαρύηεηαο, απαγόξεπζε πξνζπέξαζεο, θιπ) 

ώζηε λα εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ρξεζηώλ ηεο νδνύ γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ππάξρνπλ. 

Όιεο νη πηλαθίδεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζην Έξγν ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηηο ΟΜΟΔ-ΚΑ θαη ηνλ 

ΚΟΚ.  

Οξηδόληηα ήκαλζε 

Ζ Οξηδόληηα ήκαλζε πεξηιακβάλεη δηαγξακκίζεηο θαη αλαθιαζηήξεο νδνζηξώκαηνο.  

ηνλ άμνλα ηεο εθάζηνηε νδνύ ζα εγθαηαζηαζεί κνλή (ή δηπιή) ζπλερήο γξακκή απαγόξεπζεο 

πξνζπέξαζεο (πάρνπο 12cm). 

ηηο νξηνγξακκέο ηεο εθάζηνηε νδνύ ζα εγθαηαζηαζνύλ : 

(α) πλερείο γξακκέο (πάρνπο 12cm) γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ πιάηνπο ηνπ θπθινθνξνύκελνπ 

 θαηαζηξώκαηνο. 

(β) Γηαθεθνκκέλεο γξακκέο (πάρνπο 12cm) ζε πεξηνρέο ζπκβνιώλ κε άιινπο δξόκνπο, ζε 

πεξηνρέο  πιαηπζκάησλ ζηάζεο ησλ νρεκάησλ, θιπ. 

Αλαθιαζηήξεο νδνζηξώκαηνο ζα εγθαηαζηαζνύλ ζηηο ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία ή/θαη ζα 

πξνηείλεη ν Αλάδνρνο πξνο έγθξηζε από ηελ Τπεξεζία. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΦΑΛΙΗ 

Θα εγθαηαζηαζνύλ λέα ραιύβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο (κνλόπιεπξα) ζηηο επηθίλδπλεο ζέζεηο ησλ 

νδώλ πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία επηηόπνπ ηνπ Έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρόλ 

απαηηνύκελεο απνμήισζεο ησλ πθηζηάκελσλ ζηεζαίσλ. 

Δθηόο από ηελ εγθαηάζηαζε ζηεζαίσλ, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί επίζεο ζε απνμειώζεηο πθηζηάκελσλ 

θηγθιηδσκάησλ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ ζηηο ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία. 

Σα λέα ζηεζαία αζθαιείαο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ1317 γηα ηελ εθάζηνηε επηιεγείζα 

θαηεγνξία ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο θαη γηα ηελ εθάζηνηε θαηεγνξία ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο πνπ 

δηαηίζεηαη κε βάζε ηελ πθηζηάκελε πιεπξηθή δηακόξθσζε ηεο εθάζηνηε νδνύ (ηύπνο δηακόξθσζεο & 

δηαζέζηκν πιάηνο). Σα ζηεζαία ζα θέξνπλ πάλσ ηνπο ηα απαηηνύκελα αλαθιαζηηθά ζηνηρεία ώζηε λα 

δηεπθνιύλνπλ ηνπο νδεγνύο.  Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα ζηεζαία ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε κήθνο 

ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην κήθνο δνθηκήο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ1317. 

Σα ζηεζαία ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ζθνδξόηεηα πξόζθξνπζεο θαηεγνξίαο Α (ή ην πνιύ Β). 
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ηηο απνιήμεηο αξρήο θαη πέξαηνο ησλ ζηεζαίσλ ζα εθαξκνζζνύλ βπζίζεηο θαη νη επηδόζεηο ηνπο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε ην prEΝ1317-7 θαη ηνπιάρηζηνλ Σ80Α (βάζεη Πίλαθα 1 ησλ ΟΜΟΔ-

ΑΟ). Σν κήθνο εθαξκνγήο κίαο βύζηζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην κήθνο δνθηκήο 

θαηά pr ΔΝ 1317. 

Οη νπνηεζδήπνηε ηπρόλ απεπζείαο ζπλδέζεηο/ζπλαξκνγέο ησλ ζηεζαίσλ κε ηνίρνπο θαη ινηπέο 

πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο ζα γίλνπλ κε «ηδηνθαηαζθεπή» ζύκθσλα κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηνπ 

Πξνκεζεπηή ησλ ζηεζαίσλ.  

Σα ζηεζαία αζθαιείαο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην Έξγν ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη λα 

έρνπλ ππνβιεζεί επηηπρώο ζηηο δνθηκέο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ1317. 

Με βάζε ηελ Δγθύθιην 17 (ΓΜΔΟ/ν/3112/25-7-2011, ΑΓΑ: 4Α581-ΤΦΖ) ν Αλάδνρνο Καηαζθεπήο ζα 

πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηα αλαθεξόκελα ζην Παξάξηεκα 2 ησλ ΟΜΟΔ-ΑΟ θαη λα πξνζθνκίζεη ηα 

αθόινπζα: 

 Πηζηνπνηεηηθό πκκόξθσζεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο (EC Certificate of Conformity) 

από Φνξέα Πηζηνπνίεζεο (Notified Body), όπσο πεξηγξάθεηαη ζην  Παξάξηεκα ΕΑ ηνπ 

πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-5. 

 Σν ζήκα CE ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ επηθνιιάηαη ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 

93/68/EC ζε εκθαλή ζέζε ηνπ ΑΟ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξναλαθεξόκελν Παξάξηεκα ΕΑ 

ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-5. 

 Έθζεζε δνθηκώλ (Test Report) πνπ είλαη ζε ηζρύ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ζε πξόζθξνπζε (behavior 

under impact) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο αλαραίηηζεο. Απηή ζα είλαη ζύκθσλε κε ην ΔΛΟΣ 

ΔΝ 1317-2 γηα ζηεζαία αζθαιείαο, ην pr ΔΝ 1317-4 γηα ηηο ζπλαξκνγέο θαη ην pr ΔΝ 1317-7 γηα 

ηηο απνιήμεηο. 

 Δγρεηξίδην Δγθαηάζηαζεο θαη πληήξεζεο (Installation and Maintenance Manual) ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη (ελδεηθηηθά, όρη 

πεξηνξηζηηθά): 

- Σν γεληθό ζρέδην εγθαηάζηαζεο, κε πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ ζπλαξκνιόγεζεο όισλ ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ αλνρώλ 

- Σπρόλ απαηηνύκελα πξόζζεηα θείκελα, εθόζνλ ππάξρνπλ (ζπκπιεξσκαηηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ή πξόηππα, ηππηθά ζρέδηα πιεπξηθώλ δηακνξθώζεσλ θ.ά.) 

- Ζ ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ 

(ζπλζήθεο εδάθνπο θαη ηξόπνο θαηαζθεπήο ζεκειίσζεο, ζπλαξκνιόγεζε, ηνπνζέηεζε, 

ζύζθημε ζπλδεηηθώλ ζηνηρείσλ θαη πιηθώλ θιπ.) 

- Οη νδεγίεο γηα ηελ επηζεώξεζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηδηόξζσζε/επηζθεπή ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Δπηπξόζζεηα κε ηα παξαπάλσ, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

α)  Σα ζηεζαία αζθαιείαο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην Έξγν ζύκθσλα κε ηελ Μειέηε Δθαξκνγήο ηνπ 

Αλαδόρνπ Καηαζθεπήο (βαζηζκέλε ζε πηζηνπνηεηηθά ηνπ πξνκεζεπηή ησλ ζηεζαίσλ) θαη ζα 

είλαη ζπκβαηά κε ηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1317.  

β)  Σα κήθε ησλ ζπλαξκνγώλ θαη ηα κήθε ησλ απνιήμεσλ (βπζίζεηο) ησλ ζηεζαίσλ ζα πξέπεη λα 

είλαη ζύκθσλα κε ηα κήθε ησλ δνθηκώλ πξόζθξνπζεο ηνπ Πξνκεζεπηή θαη ζα θαζνξηζζνύλ 

ζηελ Μειέηε Δθαξκνγήο.  

γ)  Οη επηδόζεηο ησλ απνιήμεσλ ησλ ζηεζαίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε ην prΔΝ1317-7 

θαη ηνπιάρηζηνλ Σ80Α θαη ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη από ηνλ Πξνκεζεπηή.  

Οη επηδόζεηο ησλ ζπλαξκνγώλ ησλ ζηεζαίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε ηνλ Πίλαθα 2 

ησλ ΟΜΟΔ-ΑΟ.  
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δ)  Σα ζηεζαία ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ζθνδξόηεηα πξόζθξνπζεο θαηεγνξίαο Α (ή ην πνιύ 

Β). 

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Ο Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό ζπλεξγείσλ από 

εξγαηνηερληθό θαη ινηπό πξνζσπηθό, θαζώο θαη ηα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία γηα λα κπνξεί λα 

εθηειεί παξάιιεια δύν ή πεξηζζόηεξα ηκήκαηα ηνπ Έξγνπ, εθόζνλ απηό είλαη αλαγθαίν αλάινγα κε 

ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξαηώζεσο ηνπ Έξγνπ, ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, θπθινθνξηαθνύο ή 

άιινπο ιόγνπο θαη ζύκθσλα κε ην Υξνλνδηάγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ πνπ πξέπεη λα 

ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΤ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ιεηηνπξγεί εληόο ηνπ λήζνπ ηεο Μπθόλνπ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο 

αζθαιηνκίγκαηνο παξαζθεπαδόκελν ελ ζεξκό ζε κόληκε κνλάδα ό αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 

εγθαηαζηήζεη κνλάδα παξαγσγήο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ (αλεύξεζε ρώξνπ θαη δαλεηνδνηήζεηο), 

νη Γηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο θαηά ηελ δηακόξθσζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο θαη λα ηηο ζπκπεξηιάβνπλ αλνηγκέλεο ζηηο πξνζθεξόκελεο ηηκέο 

κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ.  

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθαξκόζεη πξνζσξηλά έξγα θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζε όζεο ζέζεηο 

ηνπ Έξγνπ απηά απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, ηα έξγα 

θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ πεξηιακβάλνπλ: 

 Καηαζθεπή πξνζσξηλώλ παξαθάκςεσλ – εθηξνπώλ  ησλ επαξρηαθώλ θαη ινηπώλ ηνπηθώλ 

νδώλ κε ηα ζπλνδά ηνπο έξγα, ήηνη ρσκαηνπξγηθά έξγα, νδνζηξώκαηα θαη πξνζσξηλέο 

αζθαιηνζηξώζεηο, έξγα ζήκαλζεο-αζθάιηζεο, έξγα απνξξνήο νκβξίσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηάθξσλ, ζσιελσηώλ αγσγώλ, θ.ιπ), έξγα απνθαηάζηαζεο 

πξνζβάζεσλ ζε παξόδηνπο, απνθαηαζηάζεηο δηθηύσλ Ο.Κ.Χ., θ.ιπ. 

 Καηαζθεπή πξνζσξηλώλ ηερληθώλ έξγσλ. 

 Σνπνζέηεζε επαλάγλσζησλ εληύπσλ ζεκεησκάησλ αλαγγειίαο ηεο εκέξαο θαη ώξαο εθηέιεζεο 

εξγαζηώλ θαηά κήθνο ησλ αζηηθώλ νδώλ ώζηε λα απνκαθξπλζνύλ ηα ζηαζκεύνληα νρήκαηα. 

 Μεηαθίλεζε ηπρόλ παξακελόλησλ, παξά ηελ εηδνπνίεζε, νρεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζηηο αζηηθέο νδνύο. 

 Δγθαηάζηαζε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο (πηλαθίδεο, θαλνί, δηαγξακκίζεηο) θαη πξνζσξηλώλ 

ζηεζαίσλ αζθαιείαο. 

 πληήξεζε ησλ αλσηέξσ θαη απνμήισζή ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο ρξήζεο ηνπο. 

Γηα ηηο σο άλσ θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ακνηβή θαη νη Γηαγσληδόκελνη ζα 

πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηηο δαπάλεο απηέο θαηά ηελ δηακόξθσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

ηνπο θαη λα ηηο ζπκπεξηιάβνπλ αλεγκέλεο ζηηο πξνζθεξόκελεο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ. Ο Αλάδνρνο 

ππνρξενύηαη λα εθπνλήζεη κειέηε δηεπζέηεζεο θπθινθνξίαο θαη όιεο ηηο ζρεηηθέο κειέηεο ησλ 

πξνζσξηλώλ θαηαζθεπώλ. Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο αλαθέξνληαη δηεμνδηθά ζην ζρεηηθό άξζξν 

ηεο Δ..Τ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη θαηά ηέηνην ηξόπν ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ώζηε λα 

εμαζθαιηζζεί θαηά ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ε αζθαιήο αιιά θαη άλεηε εμππεξέηεζε ηεο 

θπθινθνξίαο θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. 
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Δπηζεκαίλεηαη όηη ην Υξνλνδηάγξακκα πνπ ζα ππνβάιιεη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη θαη 

από πξνηάζεηο πνπ ζα αλαιύνπλ θαη ζα πεξηγξάθνπλ κε ζαθήλεηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΜΔΛΔΣΔ 

Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη, κέζσ κειεηεηώλ πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζόληα ζύκθσλα κε ηελ 

Δ..Τ., θαη ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ηηο κειέηεο θαη ηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

νηθείν άξζξν ηεο Δ..Τ. 

Γηα ηελ εθπόλεζε ησλ κειεηώλ θαη ησλ εξγαζηώλ ππαίζξνπ πνπ αλαθέξνληαη όηη εθπνλνύληαη 

αδαπάλσο από ηνλ Αλάδνρν δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ακνηβή. Οη Γηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα 

ιάβνπλ ππόςε ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο θαηά ηελ δηακόξθσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο θαη λα 

ηηο ζπκπεξηιάβνπλ αλνηγκέλεο ζηηο πξνζθεξόκελεο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ. Οη ππνρξεώζεηο 

ηνπ Αλαδόρνπ όζνλ αθνξά ζηηο κειέηεο θαη εξγαζίεο ππαίζξνπ αλαθέξνληαη δηεμνδηθά θαη ζηελ 

Δ..Τ. 

Οη κειέηεο πνπ ζα εθπνλήζεη αδαπάλσο ν Αλάδνρνο πεξηιακβάλνπλ ηηο αθόινπζεο: 

i. Δπίγεηα ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

ii. Μειέηεο Δθαξκνγήο ησλ αθόινπζσλ έξγσλ: 

- Οδνπνηίαο, κε όια ηα απαξαίηεηα ζρέδηα (νξηδνληηνγξαθίεο, κεθνηνκέο, δηαηνκέο, θιπ) 

βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ αλαθαηαζθεπήο ησλ 

νδνζηξσκάησλ, θιπ. 

- Απνρέηεπζεο – απνζηξάγγηζεο θαη ηπρόλ απαηηνύκελσλ απνθαηαζηάζεσλ ησλ 

πθηζηάκελσλ απνζηξαγγηζηηθώλ & αξδεπηηθώλ ηάθξσλ θαη δηθηύσλ, θαηαζθεπαζηηθά 

ζρέδηα θξεαηίσλ -  ζρέδηα νπιηζκνύ  θαη ζράξαο βαξέσο ηύπνπ, θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα 

εηζόδνπ εμόδνπ αγσγώλ όκβξησλ D600 θαη D1000 θαη ζρέδηα νπιηζκώλ. 

- ήκαλζεο & Αζθάιηζεο. 

- Σνίρσλ αληηζηήξημεο (ιηζόδκεηνη ηνίρνη) 

- Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηερληθή πεξηγξαθή ηξόπνπ εθηέιεζεο ησλ αληηνιηζζεξώλ 

νδνζηξσκάησλ  από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε ηε ρξήζε ζκύξηδαο ζηελ επηθάλεηά ηνπ. 

iii. Μειέηεο ησλ πξνζσξηλώλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ ηπρόλ πξνζσξηλώλ 

θαηαζθεπώλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΙ 

Γεληθά γηα ηα πξνο θαηαζθεπή έξγα δελ απαηηείηαη δώλε απαιινηξίσζεο πέξαλ ηεο πθηζηάκελεο. 

Ο θαζνξηζκόο ησλ νξίσλ κεηαμύ δεκνζίσλ εθηάζεσλ θαη ηπρόλ όκνξσλ ηδησηηθώλ νηθνπέδσλ, όπνπ 
απηά είλαη αζαθή, ζα θαζνξηζζνύλ κε ηελ βνήζεηα ησλ Σνπηθώλ Αξρώλ. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ 

Ζ ηήξεζε ηπρώλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ζα πξέπεη λα ηεξεζνύλ από ηνλ αλάδνρν. Δλώ 
νπνηαδήπνηε πεξηβαιινληηθή δαλεηνδόηεζε πνπ ζα απαηεζεί ζα γίλεη κε επζύλε ηνπ Γήκνπ 
Μπθόλνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 11. ΛΑΣΟΜΔΙΑ – ΓΑΝΔΙΟΘΑΛΑΜΟΙ – ΑΠΟΘΔΙΟΘΑΛΑΜΟΙ 

Οη αλάγθεο ιήςεο πιηθώλ ηνπ Έξγνπ κε θαηάιιεια πξντόληα ζα θαιπθζνύλ από πθηζηάκελνπο 

ρώξνπο απόζεζε πιηθώλ θαη δαλεηνζαιάκνπο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Έξγνπ ή από κεηαθνξέο 

δηα ζαιάζζεο. Ζ κέζε απόζηαζε κεηαθνξάο ηνπο (ΜΑΜ) έρεη εθηηκεζεί ζε 15 km, ελώ ε απόζηαζε  

δηα ζαιάζζεο ζα επηκεηξάηε ζε θ.κ. ζπκππθλσκέλα  επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νηαδήπνηε απόζηαζε 

κεηαθέξνληαη.  

Σα κε ρξεζηκνπνηνύκελα ζην Έξγν πιηθά εθζθαθώλ ζα κεηαθεξζνύλ θαη απνηεζνύλ ζε ππάξρνληεο 
θαηάιιεινπο ρώξνπο απόζεζεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Έξγνπ γηα ηνπο νπνίνπο εθηηκήζεθε 
κέζε απόζηαζε κεηαθνξάο (ΜΑΜ) 15 km. 

Ζ ππνβνιή Πξνζθνξάο ζηνλ παξόληα Γηαγσληζκό απνηειεί ηεθκήξην όηη ν πξνζθέξσλ έρεη ιάβεη 

γλώζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηηο αλσηέξσ παξαδνρέο ηεο Τπεξεζίαο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ζύκθσλα θαη κε ηα αλαθεξόκελα ζην ζρεηηθό άξζξν ηεο Δ..Τ., ε Τπεξεζία 
δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζεη ζηνλ Αλάδνρν δαλεηνζαιάκνπο ή απνζεζηνζαιάκνπο θαη ε 
εμεύξεζε θαη αδεηνδόηεζή ηνπο είλαη επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνλ βαξύλεη απνθιεηζηηθά. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ ΓΙΚΣΤΩΝ ΟΚΩ 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππόςε ηνπ όηη ζε κεξηθά ηκήκαηα κέζα ζην εύξνο θαηαιήςεσο ηνπ 
θαηαζθεπαδόκελνπ Έξγνπ θαη θνληά ζε απηό πηζαλώο λα βξίζθνληαη ζηύινη ηεο ΓΔΖ, ηνπ ΟΣΔ, 
ζσιήλεο πδξεύζεσο, θιπ. Θα παξαζηεί επνκέλσο αλάγθε παξάιιεια κε ηηο εξγαζίεο πνπ 
εθηεινύληαη από απηόλ, λα εθηειεζζνύλ από ηηο αξκόδηεο Δηαηξείεο ή ππεξεζίεο θαη εξγαζίεο γηα ηελ 
κεηαηόπηζε ησλ ζηύισλ ή ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζσιελώζεσλ πνπ ππάξρνπλ, θιπ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο ηηο αξκόδηεο Δηαηξείεο 
ή Οξγαληζκνύο γηα ηελ επίζπεπζε ηεο απνκάθξπλζεο ησλ αλσηέξσ εκπνδίσλ θαη λα δηεπθνιύλεη 
απνθαζηζηηθά ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ εξγαζηώλ, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα γηα έγθξηζε 
νπνηαζδήπνηε αμίσζεο θαη απνδεκίσζεο ιόγσ θαζπζηεξήζεσλ ή δπζρεξεηώλ πνπ παξνπζηάδνληαη 
ζην Έξγν, πνπ θαηαζθεπάδεη απηόο, από ηηο παξάιιεια εθηεινύκελεο εξγαζίεο ηεο απνκαθξύλζεσο 
ζηύισλ, θιπ. 

Αληίζεηα νθείιεη απηόο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνο 
απνθπγή βιαβώλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ αλσηέξσ Δηαηξεηώλ, νη νπνίεο βιάβεο πάλησο, αλ 
ζπκβνύλ, ζα βαξύλνπλ νπσζδήπνηε ηνλ Αλάδνρν. Έηζη πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ν 
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πιεξνθνξεζεί από ηνπο Ο.Κ.Χ. ηηο ζέζεηο ησλ δηθηύσλ ηνπο. 

Οη εξγαζίεο κεηαηόπηζεο αγσγώλ – ζηύισλ είλαη εξγαζίεο ππνρξέσζεο ηνπ θνξέα πινπνίεζεο κε 
αλάδνρν ηελ αληίζηνηρε εηαηξία ΟΚΧ. 

Έρεη ππνρξέσζε επίζεο ν Αλάδνρνο κεηά από ζρεηηθή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζηελ 
κεηαηόπηζε ησλ αγσγώλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ από ηνλ Αλάδνρν ζα 
πιεξσζνύλ απνινγηζηηθά. 

ΜΤΚΟΝΟ 2/4/ 2018 
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