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Η Παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή ζπλνδεύεη ηε κειέηε ηνπ έξγνπ «Αποκαηάζηαζη
αζθαληικών ηομών και οδοζηρωμάηων εργαζιών ζσνεργείων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 2019» θαη
αθνξά εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο αζθαιηηθώλ ζε νδνύο πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηέο από
εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ησλ αξδεπηηθώλ δηθηύσλ ηνπ ΟΑΚ ΑΔ.
Η κειέηε απηή θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηελ πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο θζνξώλ εμαηηίαο
εξγαζηώλ ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. Μεηά από επίζθεςε ζηα ζεκεία πνπ έρνπλ γίλεη
νη δεκηέο, θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνκεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζα απαηηεζνύλ γηα απνθαηάζηαζε
2.616,00η.κ. αζθαιηηθώλ θαη 1.753,00κ κήθνπο αζθαιηηθώλ ηνκώλ. Δπίζεο ζα απαηηεζεί ε
εθζθαθή 785 θ.κ. πιηθνύ ζηα ζεκεία πνπ δελ είλαη θαηάιιειν γηα αζθαιηόζηξσζε θαη
επαλεπίρσζε κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ θαη θαηόπηλ ηε ζπκπύθλσζε ηνπ.
πγθεθξηκέλα ζα γίλεηαη απνθαηάζηαζε ηνκώλ πνπ ζα ππνδεηθλύνληαη από ηη Δ/νζη
Διατείριζης σγκοινωνιακών και Τδρασλικών Έργων ηοσ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ηηο ηνκέο
απηέο ζα εθηηκάηαη αλ ην ππόζηξσκα ρξεηάδεηαη εμπγίαλζε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα
αθαηξείηαη όζν εθηηκεζεί όηη ρξεηάδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επαλεπηρώλεηαη κε ζξαπζηό
πιηθό ιαηνκείνπ θαη ζα ζπκππθλώλεηαη ζύκθσλα κε απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά
ηεύρε ηνπ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ
05-03-11-01 θαη ζηε ζπλέρεηα αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο Α265 πάρνπο 5 cm ζύκθσλα
κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04.
ε θάζε πεξίπησζε ε απνθαηάζηαζε θάζε ηνκήο ζα πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη ην αξγόηεξν
ηελ επόκελε κέξα από ηε κέξα πνπ μεθίλεζε ε επηζθεπή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ γίλεη
πξνεξγαζία από ηελ πξνεγνύκελε κέξα ηεο απνθαηάζηαζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη ηεξήζεη
απζηεξά όια ηα απαξαίηεηα θαη πξνβιεπόκελα κέηξα αζθαιείαο πεδώλ θαη νρεκάησλ. Ο
αλάδνρνο έρεη όιε ηελ επζύλε γηα ηελ ζσζηή θπθινθνξηαθή ξύζκηζε θαη γηα ηελ ιήςε
κέηξσλ αζθαιείαο θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα εξγαζηώλ.

Οι εργαζίες θα πραγμαηοποιούνηαι μέρες ποσ ο καιρός θα είναι αίθριος θαηόπηλ
ζπλελλνήζεσο κε ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία θαη θαηόπηλ παξαθνινύζεζεο ησλ
κεηεσξνινγηθώλ πξνγλώζεσλ ηεο ΔΜΤ γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ζα γίλνπλ νη επηζθεπέο.
Η Γ/λζε Τδξαπιηθώλ Έξγσλ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. γηα όιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ
απνθαηάζηαζε ηνκώλ ζα ππνδεηθλύεη ζηνλ αλάδνρν ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ηνκώλ πνπ ζα
πξέπεη απνθιεηζηηθά εληόο 10 εκεξώλ από ηελ εηδνπνίεζε - εληνιή γξαπηή ή πξνθνξηθή λα
ηηο έρεη απνθαηαζηήζεη. Μπνξεί όκσο λα δίλεη έζησ θαη κία κόλν ηνκή γηα απνθαηάζηαζε
εάλ ε Γ/λζε Τδξαπιηθώλ Έξγσλ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. θξίλεη κεγάιε ηελ επηθηλδπλόηεηα ηεο
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο γηα ηνπο δηεξρόκελνπο πνιίηεο θαη ηα κέζα κεηαθνξάο.
Σν έξγν ζα πινπνηεζεί από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. θαη ν πξνϋπνινγηζκόο κειέηεο
αλέξρεηαη ζε 74.398,86€ κε ην ΦΠΑ.
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