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ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ έρεη εληαρζεί ε εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζπληεξήζεσλ θαη απνθαηαζηάζεσλ ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ ηεο Νήζνπ Μπθφλνπ. 

Με ηελ παξνχζα εξγνιαβία ζα εθηειεζηνχλ φιεο νη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ηαρεία απνθαηάζηαζε ηεο βαηφηεηαο θαη ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε δέκα έξι (16) μήνερ απφ ηελ 

εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο νξίδεηαη ζηα 2.847.720,00€ (με Φ.Π.Α.) θαη ε 

δαπάλε ηνπ έξγνπ  ζα επηβαξχλεη ηνλ ΚΑ: 30-7333.0104 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

2021 ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ΚΑ ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2022 θαη 

2023.  

Δηδηθφηεξα, νη πξνο εθηέιεζε εξγαζίεο θαηαζθεπήο είλαη: 

(α) πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε νδνζηξψκαηα ιφγσ παιαηφηεηαο ή 

θζνξψλ απφ εξγαζίεο ηξίησλ. 

 (β) Αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ζήκαλζεο, κε ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθψλ & 

ξπζκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη πηλαθίδσλ αλαγγειίαο θηλδχλνπ, εγθαηάζηαζε 

δηαγξάκκηζεο, ηνπνζέηεζε αλαθιαζηήξσλ ζε επηθίλδπλα ζεκεία ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ, θιπ. 

(γ)  Πξνζαξκνγή ηεο ζηάζκεο ησλ θξεαηίσλ ζηηο λέεο ζηάζκεο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

απφ ηηο αζθαιηνζηξψζεηο. 

Σα ηκήκαηα ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα νπνία ζα πινπνηεζνχλ νη αλσηέξσ 

επεκβάζεηο ζα ππνδεηρζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Τπεξεζία, θαη ην εθηηκψκελν 

ζπλνιηθφ κήθνο ηνπο αλέξρεηαη ζε 20ρικ. πεξίπνπ. 

ην αληηθείκελν ηνπ πξνο θαηαζθεπή Έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ε εθηέιεζε ησλ θάζε 

είδνπο ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ (κε ηα ζρεηηθά έξγα δαλεηνζαιάκσλ θαη 

απνζεζηνζαιάκσλ), ηερληθψλ έξγσλ, νδνζηξσζίαο, αζθαιηηθψλ, ζήκαλζεο 

(θαηαθφξπθεο & νξηδφληηαο), αζθάιηζεο, ε απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο πθηζηάκελσλ 

έξγσλ απνρέηεπζεο – απνζηξάγγηζεο, ε απνκάθξπλζε νκβξίσλ ζε θαηαθιπδφκελα 

ηκήκαηα ησλ δξφκσλ, ε κεηαηφπηζε – απνθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ δηθηχσλ ΟΚΩ, 

θιπ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ιεηηνπξγεί εληφο ηεο λήζνπ ηεο Μπθφλνπ εγθαηάζηαζε 

παξαγσγήο αζθαιηνκίγκαηνο παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκφ ζε κφληκε κνλάδα, ν 
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Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη κνλάδα παξαγσγήο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

(αλεχξεζε ρψξνπ θαη αδεηνδνηήζεηο), νη Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε 

ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο θαηά ηελ δηακφξθσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο θαη λα 

ηηο ζπκπεξηιάβνπλ αλνηγκέλεο ζηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
2.1. Τθιζηάμενη Καηάζηαζη 
Με ηελ παξνχζα εξγνιαβία ζα εθηειεζηνχλ εξγαζίεο – επεκβάζεηο ζε ηκήκαηα 
ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Νήζνπ Μπθφλνπ ηα νπνία έρνπλ εθηηκψκελν 
ζπλνιηθφ κήθνο 20ρικ. πεξίπνπ. 
Οη ππφςε πθηζηάκελνη δξφκνη είλαη θαηά θαλφλα αζηηθνχ ραξαθηήξα (δηέξρνληαη 
κέζα απφ νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ κε παξφδηεο ρξήζεηο γεο & δξαζηεξηφηεηεο θαηά 
κήθνο θαη ησλ δχν νξηνγξακκψλ ηνπο), έρνπλ κεηαβιεηφ πιάηνο θαηαζηξψκαηνο 
(θπκαίλεηαη απφ 3,5κ κέρξη θαη 7,00κ), απαληψληαη δηάζπαξηα ζε φιε ηελ έθηαζε 
ηεο λήζνπ. 
ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ππφςε πθηζηάκελνη δξφκνη 
ζηνπο νπνίνπο ζα γίλνπλ παξεκβάζεηο. Οη ππφςε δξφκνη εκθαλίδνληαη θαη ζην 
ζρέδην Γεληθήο Οξηδνληηνγξαθίαο (ζε θιίκαθα 1:20.000) πνπ ζπλνδεχεη ηελ 
παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή.  

 
Πίνακαρ 1 : Τθιζηάμενη Καηάζηαζη Οδικού Γικηύος 

 

A/A Οδόρ Σύπορ 
οδοζηπώμαηορ 

Δκηιμώμενο 
πλάηορ (μ) 

Δκηιμώμενο 
μήκορ (μ) 

Δπιθάνεια  

(μ
2
) 

1.  Γξφκνο Άλσ Μεξά – 
πξνο Καιαθάηε 

Απνζαζξσκέλν 
νδφζηξσκα 

5,50 2.900,00 15.950,00 

2.  Βηνινγηθφο 
Αιενκαλδξαο  

Αζθαιηφδξνκνο 7,00 2.500,00 17.500,00 

3.  
Γξφκνο Άλσ Μεξά 
Μανχ 

Απνζαζξσκέλνο 
ηζηκεληφδξνκνο - 
αζθαιηφδξνκνο 

5,50 4.200,00 23.100,00 

4.  Γξφκνο απφ Άλσ Μεξά 
πξνο Μσξνέξγν 
(θεξαία ΟΣΔ)  Παιαηφο 

Σζηκεληφδξνκνο 
6,50 4.200,00 27.300,00 

5.  Γξφκνο απφ θεξαία 
ΟΣΔ πξνο παξαιία 
Φηειηάο 

6.  
Πεξηνρή Καληνχληα     

6.1 
Γξφκνο πξνο Πξνθήηε 
Ηιία 

Αζθαιηφδξνκνο – 
θπξφδεκα 

5,00 2.250,00 11.250,00 

6.2 Απφ δηαζηαχξσζε 
Καιή Θέα πξνο 
Καληνχληα 

θπξφδεκα 5,00 900,00 4.500,00 

6.3 Απφ δηαζηαχξσζε απφ 
Άγην Μάκα πξνο Αγία 
νθία 

Άζθαιηνο - 
θπξφδεκα 

5,30 2.300,00 12.190,00 

6.4 Γξφκνο Άγηνο Μάκαο 
πξνο Αγία νθία 
δηαζηαχξσζε θαη 
Παξαδείζηα 

θπξφδεκα 5,00 700,00 3.500,00 

ύνολο 115.290,00 
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2.2. Δπιδιωκόμενοι ζηόσοι ηων επεμβάζεων 
Με ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληεξήζεσλ θαη απνθαηαζηάζεσλ ηεο 
παξνχζεο εξγνιαβίαο επηδηψθεηαη ε απνθαηάζηαζε ηεο βαηφηεηαο ησλ 
πθηζηάκελσλ δξφκσλ θαη ε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΡΓΑΙΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ 
ΓΡΟΜΩΝ 

 
3.1. Γενικά 

Με βάζε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Τπεξεζίαο πνπ ηζρχεη ζηελ παξνχζα 

θάζε, νη ππφςε εξγαζίεο αθνξνχλ: 

(1) Αλαθαηαζθεπή θζνξψλ, ήηνη απνθαηάζηαζε – επνχισζε ιαθθνπβψλ θαη 

επηζθεπή ινηπσλ θζνξψλ, θπξίσο ζε πθηζηάκελνπο αζθαιηφδξνκνπο. 

(2) Καηαζθεπή λέαο αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο ζε πθηζηάκελνπο 

αζθαιηφδξνκνπο. 

(3) Αλαθαηαζθεπή αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ζε πθηζηάκελνπο 

αζθαιηφδξνκνπο. 

Με βάζε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Τπεξεζίαο πνπ ηζρχεη ζηελ παξνχζα 

θάζε, ηα ηκήκαηα ησλ πθηζηάκελσλ δξφκσλ ζηα νπνία ζα πινπνηεζνχλ νη 

αλσηέξσ επεκβάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα Οξηδνληηνγξαθηψλ (ζε 

θιίκαθα 1:500) πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα εθηηκψκελα εθηηκψκελα ζπλνιηθά κήθε αλά 

θαηεγνξία επεκβάζεσλ ζπλνιηθνχ κήθνπο 20.000κ πεξίπνπ ζηα νπνία ζα 

πινπνηεζεί λέα αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο. 

1) Α. Μεξά - Καιαθάηε Lνι
  = 2.900κκ. 

2) Βηνινγηθφο - Αιεφκαλδξα Lνι
 = 2.500κκ. 

3) Άλσ Μεξά Μανχ Lνι
  = 4.200κκ. 

4) Μσξνέξγν,  Lνι
  = 4.200κκ 

5) Πεξηνρή Καληνχληα Lνι = 6.150κκ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ επεκβάζεσλ ζα εθηειεζηνχλ νη θάζε είδνπο 

ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (γεληθέο εθζθαθέο κε ηα ζρεηηθά έξγα 

απνζεζηνζαιάκσλ, θιπ), νη απνμειψζεηο ησλ πθηζηάκελσλ νδνζηξσκάησλ θαη 

νη εξγαζίεο νδνζηξσζίαο & αζθαιηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

νησλδήπνηε απαηηνχκελσλ πξνζαξκνγψλ / επεκβάζεσλ ζηα πάζεο θχζεσο 

πθηζηάκελα θξεάηηα – εζράξεο. 

Δθηφο απφ ηηο αλσηέξσ θχξηεο εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο 
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– πεξηνρέο ησλ πθηζηάκελσλ δξφκσλ ελδέρεηαη λα απαηηεζεί θαη ε εθηέιεζε 

επηπξφζζεησλ εξγαζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο πθηζηάκελσλ 

έξγσλ απνρέηεπζεο – απνζηξάγγηζεο (π.ρ. απνθπγή απνξξνήο ζε 

ηδηνθηεζίεο), γηα ηελ άξζε εγθισβηζκνχ νκβξίσλ ζε ηκήκαηα ησλ δξφκσλ πνπ 

ζήκεξα θαηαθιχδνληαη, γηα ηελ δηαηήξεζε ή βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο 

δηέιεπζεο ησλ νκβξίσλ, θιπ. Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηειεζζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν κεηά απφ ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα πιεξσζνχλ 

ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Δπηπιένλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ επηρψκαηα (κηθξήο θιίκαθαο) ζηηο πεξηνρέο πνπ 

ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηεο (ηνπηθέο 

ππεξπςψζεηο πθηζηάκελσλ νδψλ απνθαηαζηάζεηο θαηεζηξακκέλσλ ηκεκάησλ, 

θιπ). 

Σα πάζεο θχζεσο πξντφληα εθζθαθψλ θαη ησλ απνμειψζεσλ ζα 

κεηαθεξζνχλ ζε πθηζηάκελνπο θαη θαηάιιεινπο ρψξνπο απφζεζεο, (AEKK) 

γηα ηνπο νπνίνπο εθηηκήζεθε κέζε απφζηαζε κεηαθνξάο (ΜΑΜ) 15ρικ. 

Οη αλάγθεο ιήςεο πιηθψλ ηνπ έξγνπ κε θαηάιιεια πξντφληα ζα θαιπθζνχλ 

απφ πθηζηάκελνπο ρψξνπο απφζεζεο πιηθψλ θαη δαλεηνζαιάκνπο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Έξγνπ ή απφ κεηαθνξέο δηα ζαιάζζεο. Η κέζε 

απφζηαζε κεηαθνξάο ηνπο (ΜΑΜ) έρεη εθηηκεζεί ζε 15ρικ. ελψ ε απφζηαζε 

δηα ζαιάζζεο ζα επηκεηξάηε ζε θ.κ. (σο ην ζρεηηθφ άξζξν) επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε κεηαθέξνληαη. 

ε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο 

Δ..Τ. ε Τπεξεζία δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζεη ζηνλ Αλάδνρν 

δαλεηνζαιάκνπο ή απνζεζηνζαιάκνπο θαη ε εμεχξεζε & αδεηνδφηεζε ηνπο 

είλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά. 

ε φηη αθνξά ηηο εξγαζίεο νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ, ζεκεηψλεηαη φηη ζηηο 

νηθείεο ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ εθηηκήζεθε κέζε απφζηαζε κεηαθνξάο 

(ΜΑΜ) 15ρικ. 

Η ππνβνιή Πξνζθνξάο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ απνηειεί απνδνρή ηνπ 

πξνζθέξνληνο γηα ηα αλσηέξσ θαζψο θαη φηη έρεη επηζθεθζεί θαη επηζεσξήζεη 

ηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ, θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη πιήξε γλψζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο θαζψο θαη ηδία πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ αλακελφκελνπ κεγέζνπο, 

ησλ πάζεο θχζεσο δπζθνιηψλ θαη πεξηνξηζκψλ (π.ρ. ζηελφηεηα ρψξνπ ζηηο 

αζηηθέο νδνχο) θαη ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηψλ θαη επεκβάζεσλ πνπ ζα 

εθηειεζηνχλ ζηελ παξνχζα εξγνιαβία. 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ην είδνο ησλ 

επεκβάζεσλ θαη νη πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπο. 

 

 

 

 





ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Απνθαηαζηάζεηο & ζπληεξήζεηο πθηζηάκελσλ νδψλ ηνπ Γήκνπ 
Μπθφλνπ – Σκήκα 1 » 

ΔΡΓΟ: 

7 

 

 

3.2. Πεπιγπαθή ηων επγαζιών 
 
3.2.1 Ανακαηαζκεςή θθοπών ζε ςθιζηάμενοςρ αζθαληόδπομοςρ. 
Η ππφςε θαηεγνξία επεκβάζεσλ πεξηιακβάλεη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο – 

επνχισζεο ησλ πθηζηάκελσλ ιαθθνπβψλ θαη ινηπψλ θζνξψλ (αιιηγαηνξηθέο 

ξσγκέο, αλσκαιίεο, ηξνραπιαθψζεηο, θιπ), θπξίσο ζε πθηζηάκελνπο 

αζθαιηνζηξσκέλνπο δξφκνπο ή θξεδάξηζκα θαη λέα αζθαιηηθή ζηξψζε 

θπθινθνξίαο ζηα ηκήκαηα πνπ ζα ππνδεηρζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Τπεξεζία. 

Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηεινχληαη θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο ε νπνία 

ζα ππνδεηθλεί ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθάζηνηε πεξηνρή φπνπ ζα γίλνληαη νη επηζθεπέο ζε 

θάζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

Οη πεξηνρέο θαη νη νδνί πνπ ρξήδνπλ παξεκβάζεσλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

1) Οδφο Άλσ Μεηά πξνο Καιαθάηε. 

2) Οδφο απφ δηαζηαχξσζε θπξίαο νδνχ πξνο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ. 

3) Οδφο απφ Άλσ Μεξά πξνο Μανχ. 

4) Οδφο απφ Άλσ Μεξά πξνο Μσξνέξγν (θεξαία ΟΣΔ). 

5) Οδφο απφ Μσξνέξγν πξνο παξαιία Φηειίαο. 

6) Πεξηνρή Καληνχληα. 

 

Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζα πεξηιακβάλνπλ: 

(1) Κνπή ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ηελ νπή (κε θαηάιιεια κεραληθά κέζα). 

(2) Δπηκειήο θαζαξηζκφο ηεο νπήο απφ ζαζξά πιηθά, πξντφληα ηεο 

εθζθαθήο, ζθφλεο θαη ραιαξά θακκάηηα ηνπ αζθαιηνηάπεηα θαη ηεο 

νδνζηξσζίαο. 

(3) ηέγλσκα ηεο επηθάλεηαο ηεο νπήο κε ρξήζε θαηάιιεινπ κεραληθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

(4) Πιήξεο επάιεηςε ππζκέλα θαη παξεηψλ κε αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 

ή/θαη ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 

(5) Πιήξσζε ηεο νπήο ζην εθάζηνηε απαηηνχκελν βάζνο κε αζθαιηνκίγκα 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο κηθξνχ ζρεηηθά βάζνπο νπήο. 

(6) Πιήξσζε ηεο νπήο ζην εθάζηνηε απαηηνχκελν βάζνο κε ζθχξα / πιηθφ 

βάζεο νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηφκηγκα γηα ηηο πεξηπηψζεηο κεγάινπ 

βάζνπο νπήο (π.ρ. d>20cm). 

(7) Κπιίλδξσζε ηεο πιεξσζείζαο νπήο κε θαηάιιειν κεράλεκα 

ζπκπχθλσζεο . 

(8) Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πξνζσξηλψλ έξγσλ 
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θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ (πηλαθίδεο, θαλνί θιπ). 

(9) Φξεδάξηζκα θαη λέα αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο ζηα ηκήκαηα πνπ 

ζα ππνδεηρζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ Τπεξεζία. 

Αλ θαη φπνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο απαηηεζεί ε θαηαζθεπή αζθαιηηθήο 

ηζνπεδσηηθήο ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο, ζα απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε 

ηεο Τπεξεζίαο θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο πξφηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

 

3.2.2 Καηαζκεςή νέαρ αζθαληικήρ ζηπώζηρ κςκλοθοπίαρ πάσοςρ 5εκ ζε 

ςθιζηάμενοςρ αζθαληοδπόμοςρ. 

Η ππφςε θαηεγνξία επεκβάζεσλ πεξηιακβάλεη εξγαζίεο αζθαιηφζηξσζεο ζε 

πθηζηάκελεο αζθάιηνπο. 

Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζα πεξηιακβάλνπλ: 

(1) Απφμεζε (θξεδάξηζκα) ηνπ πθηζηάκελνπ αζθαιηνηάπεηα ζε βάζνο 4εθ. θαηά 

θαλφλα. 

(2) Γηάζηξσζε αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο. 

(3) Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο πάρνπο 5εθ. 

(4) Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πξνζσξηλψλ έξγσλ θπθινθνξηαθψλ 

ξπζκίζεσλ (πηλαθίδεο, θαλνί, θιπ). 

Αλ θαη φπνπ, γηα δίάθνξνπο ιφγνπο απαηηεζεί ε θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο 

ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο, ζα απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο 

θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο πξφηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

 
3.2.3 Ανακαηαζκεςή αζθαληικού οδοζηπώμαηορ ζε ςθιζηάμενοςρ 

αζθαληοδπόμοςρ. 
Η ππφςε θαηεγνξία επεκβάζεσλ πεξηιακβάλεη εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ 

αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ζε πθηζηάκελεο αζθάιηνπο. 

Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νη εξγαζίεο ζα πεξηιακβάλνπλ: 

(1) Απνμήισζε ηνπ πθηζηάκελνπ αζθαιηηθνχ θαη νδνζηξσζίαο ζην απαηηνχκελν 

βάζνο. 

(2) Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

(3) Γηάζηξσζε αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 

(4) Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο πάρνπο 5εθ. 

(5) Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πξνζσξηλψλ έξγσλ θπθινθνξηαθψλ 

ξπζκίζεσλ (πηλαθίδεο, θαλνί, θιπ). 

 

3.2.4 Σοίσοι ανηιζηήπιξηρ (λιθόδμηηοι) 

Οη ηνίρνη ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία θαη 

θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηεο. Καηά θαλφλα, νη ηνίρνη αθνξνχλ ηηο θαηάληε 

νξηνγξακκέο ησλ νδψλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, θαη ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε 
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ζηελ Τπεξεζία ηηο ζρεηηθέο Μειέηεο Δθαξκνγήο γηα φινπο ηνπο ηνίρνπο. 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ ηνίρσλ ζα πιεξσζνχλ ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο ηηκέο 

κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

3.2.5 Οπλιζμένο κςπόδεμα 

ηελ πεξηνρή Μανχ θαζαηξείηαη ε ππάξρνπζα γέθπξα ιφγσ ζεκαληηθψλ ζηαηηθψλ 
πξνβιεκάησλ θαη θαηαζθεπάδεηαη λέα κε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο νπι. 
ζθπξνδέκαηνο.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΗΜΑΝΗ 

Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή νξηδφληηαο & θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 Δγθαηάζηαζε πιεπξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ (ηχπνπ Π). 

 Δγθαηάζηαζε ξπζκηζηηθψλ πηλαθίδσλ (ηχπνπ Ρ) θαη πηλαθίδσλ αλαγγειίαο 

επηθίλδπλσλ ζέζεσλ (ηχπνπ Κ). 

 Καηαζθεπή δηαγξάκκηζεο νδνζηξσκάησλ. 

 Δγθαηάζηαζε αλαθιαζηήξσλ νδνζηξψκαηνο. 

Σα έξγα νξηδφληηαο & θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηελ 

Μειέηε Δθαξκνγήο πνπ ζα εθπνλήζεη ν Αλάδνρνο ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαζψο θαη 

κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

Καηαθφξπθε ήκαλζε 

Θα εγθαηαζηαζνχλ πηλαθίδεο αλαγγειίαο θηλδχλνπ γηα ηελ θπθινθνξία (π.ρ. ηχπνπ Κ-

3: επηθίλδπλε θαησθέξεηα, θιπ) θαη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο (π.ρ.φξην ηαρχηεηαο, 

απνγφξεπζε πξνζπέξαζεο, θιπ) ψζηε λα εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ ηεο 

νδνχ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ. 

Όιεο νη πηλαθίδεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην έξγν ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηα ΟΜΟΔ – 

ΚΑ θαη ηνλ ΚΟΚ. 

 

Οξηδφληηα ήκαλζε 

Η νξηδφληηα ζήκαλζε πεξηιακβάλεη δηαγξακκίζεηο θαη αλαθιαζηήξεο νδνζηξψκαηνο. 

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

απαγφξεπζεο πξνζπέξαζεο (πάρνπο 12εθ). 

ηηο νξηνγξακκέο ηεο εθάζηνηε νδνχ ζα εγθαηαζηαζνχλ: 

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

θπθινθνξνχκελνπ θαηαζηξψκαηνο. 

(β) Γηαθεθνκκέλεο γξακκέο (πάρνπο 12εθ) ζε πεξηνρέο ζπκβνιψλ κε άιινπο 

δξφκνπο, ζε πεξηνρέο πιαηπζκάησλ, ζηάζεο νρεκάησλ, θιπ. 

Αλαθιαζηήξεο νδνζηξψκαηνο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ε 

Τπεξεζία ή/θαη ζα πξνηείλεη ν Αλάδνρνο πξνο έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΦΑΛΙΗ 
Θα εγθαηαζηαζνχλ λέα ραιχβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο ζηηο επηθίλδπλεο ζέζεηο ησλ 
νδψλ πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία επηηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
Δπηζεκαίλνληαη: 
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α) Σα ζηεζαία αζθαιείαο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην Έξγν ζχκθσλα κε ηελ Μειέηε 
Δθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ Καηαζθεπήο (βαζηζκέλε ζε πηζηνπνηεηηθά ηνπ 
πξνκεζεπηή ησλ ζηεζαίσλ) θαη ζα είλαη ζπκβαηά κε ηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ1317. 

β) Σα κήθε ησλ ζπλαξκνγψλ θαη ηα κήθε ησλ απνιήμεσλ (βπζίζεηο) ησλ ζηεζαίσλ 
ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα κήθε ησλ δνθηκψλ πξφζθξνπζεο ηνπ 
Πξνκεζεπηή θαη ζα θαζνξηζζνχλ ζηελ Μειέηε Δθαξκνγήο. 

γ) Οη επηδφζεηο ησλ απνιήμεσλ ησλ ζηεζαίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ην 
prEN1317-7 θαη ηνπιάρηζηνλ Σ80Α θαη ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνλ 
Πξνκεζεπηή. 
Οη επηδφζεηο ησλ ζπλαξκνγψλ ησλ ζηεζαίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ 
Πίλαθα 2 ησλ ΟΜΟΔ – ΑΟ. 

δ) Σα ζηεζαία ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ζθνδξφηεηα πξφζθξνπζεο θαηεγνξίαο Α 
(ή ην πνιχ Β). 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 
Ο Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ 
ζπλεξγείσλ απφ εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηα κεραλήκαηα θαη 
εξγαιεία γηα λα κπνξεί λα εθηειεί παξάιιεια δχν ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηνπ 
Έξγνπ, εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν αλάινγα κε ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία 
απνπεξάησζεο ηνπ Έξγνπ, ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, θπθινθνξηαθνχο ή άιινπο 
ιφγνπο θαη ζχκθσλα κε ην Υξνλνδηάγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ πνπ πξέπεη λα 
ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΤ. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ ιεηηνπξγεί εληφο ηεο λήζνπ ηεο Μπθφλνπ εγθαηάζηαζε 
παξαγσγήο αζθαιηνκίγκαηνο παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκφ ζε κφληκε κνλάδα, ν 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη κνλάδα παξαγσγήο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 
(αλεχξεζε ρψξνπ θαη αδεηνδνηήζεηο). Οη Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ 
ππφςε ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο θαηά ηελ δηακφξθσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ 
θαη λα ηηο ζπκπεξηιάβνπλ αλνηγκέλεο ζηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο κνλάδνο ηνπ 
Σηκνινγίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη πξνζσξηλά έξγα θπθινθνξηαθψλ 

ξπζκίζεσλ ζε φζεο ζέζεηο ηνπ Έξγνπ απηά απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ηα έξγα θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Καηαζθεπή πξνζσξηλψλ παξαθάκςεσλ – εθηξνπψλ ησλ επαξρηαθψλ 

θαη ινηπψλ ηνπηθψλ νδψλ κε ηα ζπλνδά ηνπο έξγα, ήηνη ρσκαηνπξγηθά 

έξγα, νδνζηξψκαηα θαη πξνζσξηλέο αζθαιηνζηξψζεηο, έξγα ζήκαλζεο 

– αζθάιηζεο, έξγα απνξξνήο νκβξίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηάθξσλ, 

ζσιελσηψλ αγσγψλ, θιπ)., έξγα απνθαηάζηαζεο πξνζβάζεσλ ζε 

παξφδηνπο, απνθαηαζηάζεηο δηθηχσλ Ο.Κ.Ω, θιπ. 

 Καηαζθεπή πξνζσξηλψλ ηερληθψλ έξγσλ. 

 Σνπνζέηεζε επαλάγλσζησλ εληχπσλ ζεκεησκάησλ αλαγγειίαο ηεο 

εκέξαο θαη ψξαο εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαηά κήθνο ησλ αζηηθψλ νδψλ 

ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ ηα ζηαζκεχνληα νρήκαηα. 

 Μεηαθίλεζε ηπρφλ παξακελφλησλ, παξά ηελ εηδνπνίεζε νρεκάησλ πνπ 
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δπζρεξαίλνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηηο αζηηθέο νδνχο. 

 Δγθαηάζηαζε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο (πηλαθίδεο, θαλνί, δηαγξακκίζεηο) 

θαη πξνζσξηλψλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο. 

 πληήξεζε ησλ αλσηέξσ θαη απνμήισζε ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο 

ρξήζεο ηνπο. 

 

Γηα ηηο σο άλσ θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ακνηβή θαη νη 
Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηηο δαπάλεο απηέο θαηά ηελ 
δηακφξθσζε ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπο Πξνζθνξάο θαη λα ηηο ζπκπεξηιάβνπλ αλεγκέλεο 
ζηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη 
κειέηε δηεπζέηεζεο θπθινθνξίαο θαη φιεο ηηο ζρεηηθέο κειέηεο ησλ πξνζσξηλψλ 
θαηαζθεπψλ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο αλαθέξνληαη δηεμνδηθά ζην ζρεηηθφ άξζξν 
ηεο Δ..Τ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηελ θαηαζθεπή ησλ 
έξγσλ ψζηε λα εμαζθαιηζζεί θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ε αζθαιήο αιιά θαη 
άλεηε εμππεξέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαζ΄φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην Υξνλνδηάγξακκα πνπ ζα ππνβάιιεη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
ζπλνδεχεηαη θαη απφ πξνηάζεηο πνπ ζα αλαιχνπλ θαη ζα πεξηγξάθνπλ κε ζαθήλεηα 
ηελ εμππεξέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΙ 

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

Ο θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ κεηαμχ δεκνζίσλ εθηάζεσλ θαη ηπρφλ φκνξσλ 
ηδησηηθψλ νηθνπέδσλ, φπνπ απηά είλαη αζαθή, ζα θαζνξηζζνχλ κε ηελ βνήζεηα 
ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ 

Η ηήξεζε ηπρψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν. 
Δλψ νπνηαδήπνηε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε πνπ ζα απαηηεζεί ζα γίλεη κε επζχλε 
ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΑΣΟΜΔΙΑ – ΓΑΝΔΙΟΘΑΛΑΜΟΙ – ΑΠΟΘΔΙΟΘΑΛΑΜΟΙ 
Οη αλάγθεο ιήςεο πιηθψλ ηνπ Έξγνπ κε θαηάιιεια πξντφληα ζα θαιπθζνχλ απφ 
πθηζηάκελνπο ρψξνπο απφζεζεο πιηθψλ θαη δαλεηνζαιάκνπο ηεο επξχηεξεο 
πεξηνρήο ηνπ Έξγνπ ή απφ κεηαθνξέο δηα ζαιάζζεο. Η κέζε απφζηαζε κεηαθνξάο 
ηνπο (ΜΑΜ) έρεη εθηηκεζεί ζε 15ρικ. ελψ ε απφζηαζε δηα ζαιάζζεο ζα επηκεηξάηε 
ζε θ.κ. επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νηαδήπνηε απφζηαζε κεηαθέξνληαη. 
Σα κε ρξεζηκνπνηνχκελα ζην Έξγν πιηθά εθζθαθψλ ζα κεηαθεξζνχλ θαη απνηεζνχλ 
ζε ππάξρνληεο θαηάιιεινπο ρψξνπο απφζεζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Έξγνπ 
γηα ηνπο νπνίνπο εθηηκήζεθε κέζε απφζηαζε κεηαθνξάο (ΜΑΜ) 15ρικ. 
Η ππνβνιή Πξνζθνξάο ζηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν 
πξνζθέξσλ έρεη ιάβεη γλψζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηηο αλσηέξσ παξαδνρέο 
ηεο Τπεξεζίαο. 
ε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Δ..Τ, 
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ε Τπεξεζία δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζεη ζηνλ Αλάδνρν δαλεηνζαιάκνπο 
ή απνζεζηνζαιάκνπο θαη ε εμεχξεζε θαη αδεηνδφηεζε ηνπο είλαη επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη ηνλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ ΓΙΚΣΤΩΝ ΟΚΩ 
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζε κεξηθά ηκήκαηα κέζα ζην εχξνο 
θαηαιήςεσο ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ Έξγνπ θαη θνληά ζε απηφ πηζαλψο λα βξίζθνληαη 
ζηχινη ηεο ΓΔΗ, ηνπ ΟΣΔ, ζσιήλεο πδξεχζεσο, θιπ. Θα παξαζηεί επνκέλσο αλάγθε 
παξάιιεια κε ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ, λα εθηειεζηνχλ απφ ηηο 
αξκφδηεο Δηαηξείεο ή Τπεξεζίεο θαη εξγαζίεο γηα ηελ κεηαηφπηζε ησλ ζηχισλ ή ηελ 
απνκάθξπλζε ησλ ζσιελψζεσλ πνπ ππάξρνπλ, θιπ. 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο ηηο 
αξκφδηεο Δηαηξείεο ή Οξγαληζκνχο γηα ηελ επίζπεπζε ηεο απνκάθξπλζεο ησλ 
αλσηέξσ εκπνδίσλ θαη λα δηεπθνιχλεη απνθαζηζηηθά ηελ εθηέιεζε ησλ 
απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα γηα έγθξηζε νπνηαζδήπνηε αμίσζεο 
θαη απνδεκίσζεο ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ ή δπζρεξεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 
Δξγν, πνπ θαηαζθεπάδεη απηφο απφ ηηο παξάιιεια εθηεινχκελεο εξγαζίεο ηεο 
απνκαθξχλζεσο ζηχισλ, θιπ. 
Αληίζεηα νθείιεη απηφο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα 
κέηξα πξνο απνθπγή βιαβψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ αλσηέξσ Δηαηξεηψλ, νη νπνίεο 
βιάβεο πάλησο, αλ ζπκβνχλ, ζα βαξχλνπλ νπσζδήπνηε ηνλ Αλάδνρν. Έηζη πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πιεξνθνξεζεί 
απφ ηνπο Ο.Κ.Ω. ηηο ζέζεηο ησλ δηθηχσλ ηνπο. 
Οη εξγαζίεο κεηαηφπηζεο αγσγψλ – ζηχισλ είλαη εξγαζίεο ππνρξέσζεο ηνπ θνξέα 
πινπνίεζεο κε αλάδνρν ηελ αληίζηνηρε εηαηξεία Ο.Κ.Ω. 
Έρεη ππνρξέσζε επίζεο ν Αλάδνρνο κεηά ηελ ζρεηηθή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο λα 
πξνβεί ζηελ κεηαηφπηζε ησλ αγσγψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη εξγαζίεο πνπ ζα 
γίλνπλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζα πιεξσζνχλ απνινγηζηηθά. 
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