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11  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  

1.1. Αντικείμενο του έργου 

 

 
Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών 
της εργολαβίας «Ολοκλήρωση εργασιών Ισόπεδου Κόμβου Δραπανιά Χανίων και 
Συνδετηρίων Οδών» η οποία δεν ολοκληρώθηκε ώστε το έργο να καταστεί πλήρως 
κατασκευασμένο σύμφωνα με αυτά που προβλεπόταν από την οριστική μελέτη 
κατασκευής.  
Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά στην ολοκλήρωση του αντικειμένου προηγούμενης 
εργολαβίας με τίτλο «Ολοκλήρωση Β΄Φάση Παραλλήλων Έργων Γαλατάς-
Κολυμπάρι-Καστέλλι» όσον αφορά τις εργασίες που προβλεπόταν για την 
κατασκευή Ισόπεδου Κόμβου Δραπανιά Χανίων και δεν ολοκληρώθηκαν πλήρως 
λόγω μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης. 
Στα πλαίσια της προηγούμενης εργολαβίας έχει εκτελεστεί το μεγαλύτερο ποσοστό 
των εργασιών χωματουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, αποχέτευσης-
αποστράγισης, σήμανσης-ασφάλισης και τεχνικών έργων των παραπλεύρων και 
καθέτων οδών που προβλέπονταν αρχικά. 
 
Οι εργασίες ολοκλήρωσης του παρόντος έργου αφορούν στην ολοκλήρωση της 
κατασκευής του ανατολικού κλάδου σύνδεσης του Ισόπεδου Κόμβου Δραπανιά που 
προβλεπόταν από τη μελέτη μαζί με υπόλοιπα έργα και τις προσαρμογές θα 
χρειαστεί να γίνουν κατά τη φάση της κατασκευής. Το έργο περιλαμβάνει όλες τις 
εργασίες που έχουν να κάνουν με τα χωματουργικά, την αποχέτευση-αποστράγγιση, 
την οδοστρωσία και  την σήμανση των τμημάτων  που εκκρεμεί η κατασκευή τους. 
 
Πέραν των παραπάνω, προβλέπεται να γίνει ανακατασκευή των οδοστρωμάτων, της 
αποχέτευσης ομβρίων και διαπλάτυνση των οδών που συνδέουν τον Ισόπεδο 
Κόμβο Δραπανιά με την Παλαιά Εθνική Όδο Χανίων – Κισάμου, με τον οικισμό 
Δραπανιάς καθώς με την παραλιακή οδό της Παραλίας Δραπανιά ώστε να μπορεί 
να διασυνδεθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο και με ασφάλεια ο κόμβος Δραπανιά με τις 
γύρω περιοχές υψηλής τουριστικής και γεωργικής σημασίας. 
 
To έργο θα υλοποιηθεί στην Π.Ε. Χανίων, στο Δήμο Κισσάμου σε απόσταση 3 χλμ.   
περίπου από την Κίσσαμο, ανατολικά επί του ΒΟΑΚ. 

 

22  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΕΕΣΣ  

2.1. Υπάρχουσες Μελέτες 

 
 

Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας θα παραδοθούν στην Ανάδοχο με την 
υπογραφή της σύμβασης όλες οι μελέτες, κτηματολόγια, κ.λπ. που απαιτούνται για 
την εκτέλεση του έργου. Ειδικότερα έχουν συνταχθεί και εγκριθεί: 
 

 Οριστική μελέτη οδοποιίας ισόπεδου κόμβου Δραπανιά. 
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2.2. Υποχρεώσεις Αναδόχου  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τις οριστικές μελέτες των  έργων επί του 
εδάφους και να προβεί στις απαραίτητες για την κατασκευή των υπολειπόμενων  
έργων προσαρμογές ή/και τροποποιήσεις τους.  
 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω εργασία δε θα πληρωθεί στον Ανάδοχο ιδιαιτέρως, 
δεδομένου ότι η αμοιβή της περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές μονάδος του 
Τιμολογίου.  
 

33  ΑΑΠΠΑΑΛΛΛΛΟΟΤΤΡΡΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την υπογραφή της σύμβασης θα παραδώσει στον 
ανάδοχο τις επιφάνειες κατάληψης ελεύθερες για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της ΕΣΥ. 
 

44  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ  

 

Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνονται συνοπτικά η εκτέλεση 
των παρακάτω κυριοτέρων επί μέρος εργασιών (βλ. και κεφ. 1 της παρούσας):  

 Εργασίες κυκλοφοριακού έργου ( χωματουργικά, οδοστρωσία, 
ασφαλτικά, τεχνικά έργα οδοποιίας κ.λπ.) 

 Έργα Αποχέτευσης – Αποστράγγισης ομβρίων  

 Σήμανση – Ασφάλιση  

 Εργασίες Ο.Κ.Ω. 
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5.1. Χωματουργικά  

Η κατασκευή των χωματουργικών εργασιών όλων των οδικών έργων, θα 
εκτελεσθούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες . 

 

Στις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις θα πραγματοποιηθεί καθαίρεση των 
επικειμένων και στην περιοχή κατάληψης του έργου θα γίνει αποψίλωση. 
Επίσης από τους αρμόδιους φορείς θα γίνει η μετακίνηση των υπογείων και 
εναέριων δικτύων  Ο.Κ.Ω. 

 

Ο ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του τα ανωτέρω στην προσφορά του και 
στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

5.2. Τεχνικά Έργα  
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 Τα τεχνικά έργα που θα κατασκευασθούν θα είναι σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου και τυχόν άλλων έργων που πιθανόν να προκύψουν στις θέσεις όπου η 
Υπηρεσία θα υποδείξει. 

 

5.3. Οδοστρωσία – Ασφαλτικά 

 

Τα οδοστρώματα των  νέων οδικών έργων στη ζώνη κατάληψης του ισόπεδου 

κόμβου Δραπανιά, θα αποτελούνται από: 

 Δύο στρώσεις υπόβασης κατά την ΠΤΠ Ο-150 από θραυστά υλικά 

συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. καθεμία. 

 Δύο στρώσεις βάσης από θραυστά υλικά κατά την ΠΤΠ Ο-155 

συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. η κάθε μία. 

 Μία στρώση ασφαλτικής βάσης κατά την ΠΤΠ Α260 συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05μ. 

 Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κατά την ΠΤΠ Α265 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. 

Στους παράπλευρους θα γίνει εξυγείανση όπου χρειαστεί, και θα τοποθετηθεί μια 

στρώση υπόβασης κατά την ΠΤΠ Ο-150 από θραυστά υλικά συμπυκνωμένου 

πάχους 0,10μ, μια στρώση βάσης από θραυστά υλικά κατά την ΠΤΠ Ο-155 

συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ και θα διαστρωθεί μια ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας κατά την ΠΤΠ Α265 πάχους 0,05μ. 

 

5.4. Σήμανση – Ασφάλιση 

 

    Όσον αφορά στις εργασίες της σήμανσης θα κατασκευαστούν όλες οι αναγκαίες 
πινακίδες (πληροφοριακές, ρυθμιστικές και προειδοποιητικές επικίνδυνων 
θέσεων) σε οποιαδήποτε θέση προβλέπονται στις μελέτες Σήμανσης – 
Ασφάλισης καθώς και η οριζόντια σήμανση (διαγραμμίσεις) του οδοστρώματος. 
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6.1. Γενικά  
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Στα έργα αποχέτευσης περιλαμβάνονται τα απαραίτητα έργα για την κανονική 
αποχέτευση και αποστράγγισης των ομβρίων , σε συνδυασμό τόσο με την 
υπάρχουσα όσο και τη μελλοντική προβλεπόμενη χρήση και μορφολογία της 
ευρύτερης περιοχής (έργα συλλογής καθοδήγησης και απαγωγής των ομβρίων, που 
θα εκτείνονται μέχρι καταλλήλου σημείου υπαρχόντων φυσικών αποδεκτών).  
 
 

77  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ    ΟΟ..ΚΚ..ΩΩ..  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει την λειτουργία τυχόν δικτύων Ο.Κ.Ω. και 
να πραγματοποιήσει όλες τις αναγκαίες μετατοπίσεις βάσει μελετών που θα 
υποβάλλει (συνεννοούμενος όπου απαιτείται και με τους αντίστοιχους Ο.Κ.Ω.) και 
θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεμποδίσει την συνεχή λειτουργία τυχόν 
φρεάτων, υδρογεωτρήσεων κ.λπ., εκτός από εκείνα που θα απαλλοτριωθούν και 
είναι αναγκαίο να θιγούν για να κατασκευασθούν τα έργα. 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 
 

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  &  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

       Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων 

         

 

 

      Όλγα Χαιρέτη            Γεώργιος Αγαπάκης 

Μηχ/γος  Μηχ. Τ.Ε., M.Sc ΔΧΤ    Τοπ.  Μηχ.με Α΄β – M.Sc ΔΧΤ 

       

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

με την αρ. πρωτ. 7152/02-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΗΚΟΞ5Ψ-ΘΚ0) Απόφαση Ο.Α.Κ.  Α.Ε.  
 
 

Ο Δ/νων Σύμβουλος 
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