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«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 
12Ο ΥΠΟΕΡΓΟ:  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΟΥΣΤΙΚΑ, 
ΚΑΛΟΝΥΧΤΗ-ΠΑΛΑΙΛΗΜΝΟ-ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ-

Ε.Ο.5, ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ - ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ-
ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ-Ε.Ο.5, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΝΩ 

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ - Ε.Ο.7 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ 
ΔΡΟΜΟΙ» 

 

 
 

 

                                                                

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

 
Αντικείμενο του υπό δημοπράτηση Έργου είναι η επισκευή και αποκατάσταση των ζημιών στην 

επαρχιακή οδό Ε.Ο. 05, που προκλήθηκαν από το φαινόμενο του ερπυσμού των γαιών λόγω υδροφόρου 
ορίζοντα.  

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

• Αρχική καθαίρεση τμήματος της επαρχιακής οδού μήκους 30 μέτρων.  

• Τοποθέτηση φρεατοπασσάλων (συνολικά 20, σε απόσταση 1,5μ. μεταξύ τους) ανάντι της οδού. 
• Ολική καθαίρεση της οδού κατάντι των φρεατοπασσάλων μέχρι το υγιές μη υδατοπερατό στρώμα 

εδάφους.  
• Κατασκευή τάφρων απορροής όμβριων, καθώς και στραγγιστηρίων καθ΄ υπόδειξη της υπηρεσίας. 

• Λιθοπλήρωση και ανακατασκευή της οδού μέχρι το ύψος της υπόβασης, με λιθορριπή βάρους 5-

20kg και 200-500kg.  
• Ανακατασκευή δρόμου τμήματος 30,00μ.μ. της υφιστάμενης οδού με υπόβαση-βάση-ασφαλτική 

στρώση.  
• Ασφαλτικές εργασιες καθ΄υπόδειξη της υπηρεσίας. 

 

Στόχος όλων αυτών είναι η επαναφορά της οδού στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, η βελτίωση 
της, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλής κυκλοφορίας των οχημάτων.  

Πλέον των αναφερόμενων θέσεων, ενδέχεται να γίνουν εργασίες και σε άλλες θέσεις, κατόπιν 
υπόδειξης της υπηρεσίας.  

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα ατομικά μέσα υγιεινής και ασφάλειας 
που προβλέπονται για τις αντίστοιχες εργασίες (κράνος, άρβυλα, γάντια, φόρμα εργασίας, 

ωτοασπίδες και μάσκα κόνεως στο διατρητικό φορείο).  

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπ’ όψη του ότι υποχρεούται να εξασφαλίζει συνθήκες 
ασφαλούς επί της οδού κυκλοφορίας, λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα προς τούτο μέτρα. 

Επομένως ο ανάδοχος υποχρεούται στην εξασφάλιση της απαιτούμενης και κατά τα διεθνή πρότυπα 
σήμανσης επί της οδού κατά τρόπο ώστε να πραγματοποιείται επ’ αυτής ασφαλής και ακίνδυνος 

κυκλοφορία ημέρα και νύκτα. Εφόσον βέβαια δεν υπάρξη ολική απαγόρευση της κυκλοφορίας από 

την υπηρεσία. Τονίζεται ότι οι δαπάνες οι απαιτούμενες για την εξασφάλιση των ανωτέρω, 
βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο όλων αναγομένων στα γενικά έξοδα τα βαρύνοντα τούτον. 

Σχετικό άρθρο 13 της ΕΣΥ.  
 

  

 

 

 

 



 

 

  
      Ρέθυμνο  18-04-2022 

 Οι Συντάξαντες, 
 

 
Κουκάκης Νικόλαος 

Πολιτικός μηχανικός  

 
 

 
 

Πρατσινάκης Ιωάννης 

Πολιτικός μηχανικός 
 

 
 

 

 
 

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
 

Ρέθυμνο  18-04-2022 
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

του Τμήματος Συγκοινωνιακών 

Έργων 
 

 
 

Πίτερη Άννα 

Τοπογράφος Μηχανικός με A΄β 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
                     ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ  

             Αριθ. απόφασης 111992/18-04-2022 

 
 Η αναπληρώτρια προϊσταμένη 

 της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων 

 
 

 
 

  Ρανουτσάκη Ελένη 

                     Πολιτικός  Μηχανικός με A΄ β 
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