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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ   ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΕΡΓΟ  : Αποκατάσταση τομών  σε έργα  

ΔΕΤΑΗ 2019         

 

 

ΣEXNIKΗ ΕΚΘΕΗ  

 

 

 

Αντικείμενο εργολαβικής σσμβάσεως 

 

1. Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ε πεξηνρή ηνπ Δήκνπ Ηξαθιείνπ. 

 

2.Σν  έξγν πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνκψλ κε αζθαιηηθφ θιεηζηνχ ηχπνπ ή κε 

ζθπξφδεκα ζηα ζεκεία φπνπ έγηλαλ ηνκέο γηα απνθαηάζηαζε βιαβψλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο – 

απνρέηεπζεο ή πξαγκαηνπνηήζεθαλ λέεο ζπλδέζεηο κε ηα δίθηπα χδξεπζεο – απνρέηεπζεο ή 

κηθξνεπεθηάζεηο δηθηχσλ. 

 

α)Οη απνθαηαζηάζεηο αζθαιηηθνχ δηαρσξίδνληαη ζε ηνκέο πνπ είλαη έσο 4,00 m2, ηνκέο 

κεγαιχηεξεο ησλ 4,00 m2, θαη εθείλεο φπνπ γίλεηαη επξχηεξε θαηαζθεπή νδνζηξψκαηνο ζε φιν 

ην πιάηνο ηνπ δξφκνπ.  

 

ηηο ηνκέο ζα γίλεηαη θνπή ηνπ αζθαιηηθνχ κε αζθαιηνθφπηε, αθαίξεζε θαη απνκάθξπλζε ησλ 

ππαξρφλησλ πξντφλησλ, ζπκπιήξσζε θαη ζπκπχθλσζε βάζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά 

ιαηνκείνπ, αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε θαη αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ 

πάρνπο έσο 8 cm.  

 

Όπνπ ην νδφζηξσκα νδψλ έρεη θαηαζηξαθεί απφ θαζηδήζεηο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν (δηαξξνή 

αγσγψλ απνρέηεπζεο-χδξεπζεο-νκβξίσλ ή παξνρψλ είηε γχξσ απφ εζράξεο θαη θξεάηηα) ζα 

απνμειψλεηαη ην ζχλνιν ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα επξχηεξα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

επίβιεςεο.  

 

΄απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ ππάξρεη νδνζηξσζία κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ ζα 

αθαηξνχληαη ζε βάζνο νθηψ εθαηνζηψλ, ζα ηνπνζεηείηαη αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε θαη ε ηειηθή 

απνθαηάζηαζε ζα γίλεηαη κε αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο πάρνπο απφ πέληε έσο νθηψ 

εθαηνζηψλ. Όηαλ δελ ππάξρεη βάζε κε αδξαλή πιηθά ζα θαηαζθεπάδεηαη ζηξψζε βάζεο 

νδνζηξσζίαο πάρνπο 0,10 m, πξηλ ην αζθαιηηθφ. Εθφζνλ ην θξίλεη ε Τπεξεζία ε απνθαηάζηαζε 

ζα γίλεηαη κε δχν ζηξψζεηο ηνπνζεηψληαο ηελ απαξαίηεηε ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε.  

 

Επηζεκαίλεηαη φηη γεληθά, ην πάρνο ηνπ αζθαιηηθνχ ζα είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν  κε 5 cm θαη 

κηθξφηεξν ησλ 8 cm. Πάρνο αζθαιηηθνχ κεγαιχηεξν ησλ 8 cm δελ επηκεηξείηαη. Καηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ππξήλσλ αζθαιηνηάπεηα γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ πάρνπο θαη πνηφηεηαο ηνπ αζθαιηηθνχ (ζε πνζνζηφ 5% ησλ ηνκψλ πνπ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί).  

 

Όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο- πξνεξγαζίεο θαη απνθαηάζηαζε ζα εθηεινχληαη ηελ ίδηα κέξα. 

Απαγνξεχεηαη ε πξνεξγαζία λα γίλεηαη ηελ πξνεγνχκελε ή πξνεγνχκελεο κέξεο.  

 

Μφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κφλν θαη΄εληνιή ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα γίλεη 

πξνεξγαζία απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηεο απνθαηάζηαζεο θαη αθνχ ηεξεζνχλ απζηεξά φια 

ηα απαξαίηεηα θαη πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο πεδψλ θαη νρεκάησλ. ΄απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα ισξίδα θπθινθνξίαο γηα ηελ δηεπθφιπλζε 

νρεκάησλ.  

ηηο θάζεηεο ηνκέο ηνπ δξφκνπ πξνεξγαζία θαη απνθαηάζηαζε ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ηελ ίδηα κέξα.  
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β) ηελ πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο πιαθνζηξψζεσλ φπσο θαη απνθαηάζηαζε ηνκψλ κε 

ζθπξφδεκα ειαθξά νπιηζκέλν ζα γίλεηαη επηκειεκέλε ηνκή ηνπ νδνζηξψκαηνο (ζηα φξηα ηεο 

ηνκήο), απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε άρξεζησλ πιηθψλ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο 

κε ηα ίδηα πιηθά.Σν πάρνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν κε 10 cm θαη κηθξφηεξν 

ησλ 15 cm. 

 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ΕΣΕΠ θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

Ιδηαίηεξε πνξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ άξηζηε πξνζαξκνγή ηνπ λένπ νδνζηξψκαηνο κε ην 

πθηζηάκελν. 

 

Η Τπεξεζία ζα δίλεη ζηνλ αλάδνρν ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ηνκψλ πνπ ζα πξέπεη λα 

απνθαηαζηήζεη εληφο 10 εκεξψλ. Μπνξεί φκσο λα δίλεη έζησ θαη κία κφλν ηνκή γηα 

απνθαηάζηαζε ζ' νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηνπ Δήκνπ Ηξαθιείνπ εάλ ε Τπεξεζία θξίλεη κεγάιε ηελ 

επηθηλδπλφηεηα ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο γηα ηνπο δηεξρφκελνπο πνιίηεο θαη ηα κέζα 

κεηαθνξάο. 

 

Γεληθά, ν αλάδνρνο έρεη φιε ηελ επζχλε γηα ηελ ζσζηή θπθινθνξηαθή ξχζκηζε θαη γηα ηε ιήςε 

κέηξσλ αζθαιείαο θαζ φιε ηελ δηάξθεηα εξγαζηψλ. 

 

3. Ο αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα επηθέξεη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ζηελ κνξθή ηνπ 

έξγνπ, ζηα ζρέδηα, ηελ πνηφηεηα θαη ην είδνο ησλ εξγαζηψλ. Σξνπνπνηήζεηο επηηξέπνληαη κφλνλ 

κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, ζην βαζκφ θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απηφ 

επηηξέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Εάλ παξαζηεί αλάγθε ζχληαμεο λέσλ Μειεηψλ ή 

Σνπνγξαθηθψλ Εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζηελ ζχληαμή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

 

4. Σα αλσηέξσ έξγα προϋπολογισμού ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 180.000€ (ρσξίο ΦΠΑ) ζα 

εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ 

Δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο δει. Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ζρεδίσλ θαη ηεπρψλ 

ηεο ηερληθήο κειέηεο πνπ εγθξίζεθε απφ ην Δ.. ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Η., θαη κε ηηκέο κνλάδνο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαδεηρηεί απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 


