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ΑΡΘΡΟ 1:   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

To αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων και 

μεσοπρόθεσμων  επεμβάσεων και με σκοπό τη συντήρηση του οδικού άξονα Αγ. 

Βαρβάρα – Καστέλλι (χθ: 22+170 έως 37+900) συνολικού μήκους 15.730μ. 

 

Στα πλαίσια της συντήρησης οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις αφορούν: 

 

1. Στον καθαρισμό των τάφρων και των οχετών και την άρση καταπτώσεων σε διάφορες 

περιοχές ορυγμάτων  στις οποίες έχουν εκδηλωθεί κατά περιόδους, σημαντικές 

βραχοπτώσεις. 

2. Στην αποκατάσταση τοπικών βλαβών σε πρανή ορυγμάτων 

3.  Στην αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού, όπως 

επαναδιαγράμμιση, στηθαία ασφαλείας, επισκευή φθορών του οδοστρώματος, 

αντικατάσταση της αντιολισθηράς με νέα. 

4. Αντικατάσταση λαμπτήρων οδοφωτισμού και συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού  των 

οικίσκων των σηράγγων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ   Π Ο Υ   Θ Α  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Θ Ο Υ Ν  

Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνονται συνοπτικά η εκτέλεση των 

παρακάτω κυριότερων επί μέρους εργασιών : 

 Η συντήρηση του τμήματος από την ΧΘ:22+170- έως την  ΧΘ: 37+900 

περιλαμβάνει: 

 Άρση καταπτώσεων και καθαρισμό τάφρων 

 Στην αποκατάσταση τοπικών βλαβών σε πρανή ορυγμάτων 

 Αντικατάσταση παλαιάς ασφαλτικής στρώσης με νέα αντιολισθηρή σε διάφορα 

σημεία 

 Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος 

 Καθαρισμός για αύξηση ορατότητας 

 Αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού (κατακόρυφη σήμανση- 

οριζόντια σήμανση-ασφάλιση) 

 Εργασίες αποκατάστασης βλαβών οδοστρώματος- αντικατάσταση πινακίδων – 

βελτίωση διαγράμμισης- 
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  Ηλεκτρολογικές- Μηχανολογικές εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού και 

εξοπλισμού των οικίσκων των σηράγγων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Η εκσκαφή ορυγμάτων απαιτείται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατομές της Μελέτης 

Εφαρμογής, την ΠΤΠ Χ1 και τα τεύχη Δημοπράτησης. Επίσης η κατασκευή των επιχωμάτων θα 

γίνει σύμφωνα με τις διατομές της Μελέτης Εφαρμογής και την ΠΤΠ Χ1. Ο ανάδοχος δύναται να 

χρησιμοποιήσει υλικά καλύτερης κατηγορίας για την κατασκευή επιχωμάτων χωρίς να αξιώσει 

τη διαφορά της τιμής τους. 

Η επένδυση των πρανών των επιχωμάτων με φυτική γη ελάχιστου πάχους 0,30μ, θα γίνεται 

συγχρόνως με την ανύψωση των επιχωμάτων και θα πληροί τις αντίστοιχες προδιαγραφές. 

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η κατασκευή επένδυσης πρανών, πλήρωσης ερεισμάτων 

νησίδων με φυτική γη συγχρόνως με την κατασκευή εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών στο 

ίδιο τμήμα της οδού. 

Η κατασκευή των επιχωμάτων θα γίνει είτε με προϊόντα εκσκαφών, αν αυτά κριθούν κατάλληλα, 

είτε με δάνεια χώματα τουλάχιστον κατηγορίας Ε1. 

Όπου από τις μελέτες προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης της φέρουσας ικανότητας των εδαφών, θα 

κατασκευαστεί εξυγιαντική στρώση μέγιστου πάχους 0,50 μ, ανάλογα με την φύση του εδάφους, 

από θραυστά υλικά κατηγορίας Ε4 τα οποία θα εξασφαλισθούν από τα νομίμως λειτουργούντα 

λατομεία της περιοχής και ύστερα από σχετική εντολή της Υπηρεσίας . 

Τα αδρανή προϊόντα κατασκευής, τεχνικών έργων οδοστρωσίας, ασφαλτικών κ.λ.π. μπορούν να 

εξασφαλισθούν από τα νομίμως λειτουργούντα λατομεία στην περιοχή των έργων ή ακόμη και 

από κατάλληλα προϊόντα βραχωδών εκσκαφών.  

Πρίν από την έναρξη των εργασιών ειδοποιείται η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία σύμφωνα με 

τους εγκεκριμένους με την Κ.Υ.Α. Περιβαλλοντικούς όρους.  

Η εκσκαφή φυτικών γαιών θα γίνει σε βάθος που καθορίζει η επίβλεψη και τα προϊόντα 

εκσκαφής θα αποθηκεύονται για την επένδυση πρανών και πλήρωση νησίδων. 

Όσον αφορά στα τυχόν πλεονάζοντα φυτικά και στα υπόλοιπα προϊόντα εκσκαφής που είναι 

ακατάλληλα για έδραση ή κατασκευή επιχωμάτων απομακρύνονται του έργου. Η απομάκρυνσή 

τους θα γίνει με ευθύνη, μέριμνα κι δαπάνες του αναδόχου σε κατάλληλες θέσεις, σύμφωνα και 

με τους Περιβαλλοντικούς Όρους. Οι ακριβείς θέσεις απόθεσης και ο τρόπο διαμόρφωσης των 
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χώρων θα γίνουν σύμφωνα με σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία 

πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου. 

Βασική υποχρέωση του αναδόχου για την απόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να 

είναι η επιλογή θέσεων που δε θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δε θα 

αποτελούν δασικές εκτάσεις και θα απέχουν τουλάχιστον 250μ, από όρια οικισμών, κτίσματα 

κ.λ.π. καθώς και τουλάχιστον 100μ, από χείμαρρους και ρέματα. Σημειώνεται ότι απαγορεύονται 

οι αποθέσεις να γίνονται σε χώρους προστασίας φυσικού περιβάλλοντος ή προστασίας 

πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Ο ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του τα ανωτέρω στην προσφορά του και στο 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

Καθαρισμός περιοχής για αύξηση ορατότητας 

Σε ορισμένες θέσεις προβλέπεται ο καθαρισμός περιοχής για την αύξηση της ορατότητας. Οι 

ακριβείς εργασίες (βοτάνισμα, κλαδοκοπή, εκσκαφή κλπ) που θα απαιτούνται σε κάθε περιοχή, 

της οποίας προβλέπεται ο καθαρισμός για την αύξηση της ορατότητας, θα πρέπει να γίνονται σε 

συνεννόηση με την Υπηρεσία, με σκοπό να αποκατασταθεί η απαιτούμενη ορατότητα, 

λαμβάνοντας υπόψη την προστασία δένδρων και βλάστησης ιδιαιτέρου κάλλους.   

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Σε διάφορα σημεία του έργου (πρανή ορυγμάτων ) στα οποία έχουν εκδηλωθεί κατά 

περιόδους, σημαντικές βραχοπτώσεις απαιτούνται αποκαταστάσεις τοπικού χαρακτήρα 

όπως την άρση των καταπτώσεων και αντικατάσταση τμήματος  γεωπλεγμάτων σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις των εγκεκριμένων μελετών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  

Σε διάφορα σημεία των παράπλευρων  οδών απαιτείται η ανακατασκευή της οδοστρωσίας 

σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες. 

Σε αρκετά τμήματα της οδού προβλέπεται η αντικατάσταση παλαιάς ασφαλτικής στρώσης 

με νέα αντιολισθηρά.  

Πριν από την κατασκευή της αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης, θα προηγείται η εκσκαφή 

- φρεζάρισμα του οδοστρώματος. Σε περιοχές με έντονη ανωμαλία του υφιστάμενου 
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οδοστρώματος, οι «εσοχές» θα γεμίζονται με ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους. 

Στις θέσεις, όπου στο υφιστάμενο οδόστρωμα εμφανίζονται έντονες ρωγμές και 

αλιγατορικές ρηγματώσεις, μετά το φρεζάρισμα και πριν από την διάστρωση της 

αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης, θα γίνεται προσεκτικός καθαρισμός, θα πληρώνονται 

οι αρμοί και θα αποκαθίστανται οι βλάβες.  

Το υλικό πλήρωσης των αρμών και ρωγμών θα είναι κοινή άσφαλτος 50/70. 

 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΕΡΓΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η υλοποίηση των ακόλουθων μέτρων άμεσης βελτίωσης του 

επιπέδου οδικής ασφάλειας :  

 Ανακατασκευή της διαγράμμισης  

 Αντικατάσταση στηθαίων όπου απαιτείται 

 Τοποθέτηση πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων  

 Καθαρισμός Πινακίδων  

Τα στηθαία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από εγκεκριμένο οίκο της ημεδαπής ή 

χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για  την τοποθέτηση τους απαιτείται εκπόνηση μελέτης  από μελετητικό γραφείο 

κάτοχο αντίστοιχου πτυχίου συγκοινωνιακών έργων και στη συνέχεια η έγκριση της.   
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ΑΡΘΡΟ 7:  Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που προβλέπονται αφορούν στην συντήρηση του δικτύου 

οδοφωτισμού στους κόμβους,  καθώς και των φωτιστικών των σηράγγων. 

Προβλέπεται πιο αναλυτικά: 

- Η αντικατάσταση φθαρμένων λαμπτήρων με νέους 

- Η αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών με νέους 

- Η συντήρηση των πίλλαρ οδοφωτισμού 

- Η προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων, σωληνώσεων, γειώσεων όπου απαιτείται.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Oι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αφορούν κυρίως τη συντήρηση του εξοπλισμού και των 

συστημάτων που βρίσκονται μέσα στους οικίσκους υποστήριξης των σηράγγων όπως: 

 Συντήρηση ηλεκτρικού πίνακα φωτισμού 

 Συντήρηση γενικού πίνακα χαμηλής και μέσης τάσης 

 Συντήρηση μετασχηματιστή και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 

 Μετασχηματιστής 630 kVA στο κτίριο υποστήριξης της σήραγγας Απομαρμά 

 Συντήρηση UPS- Αντικατάσταση Συσσωρευτών Μολύβδου  

 Συντήρηση Συστοιχίας Πυκνωτών  

 Συντήρηση Σηματοδότη φωτών 

 Συντήρηση Συστήματος ύψους οχημάτων 

 Συντήρηση συστήματος κλειστού κυκλώματος TV 

 Συντήρηση φωτεινών πινακίδων 

 Τεχνική υποστήριξη συστήματος αυτοματισμού, πυρανίχνευσης, δικτύων τηλεφώνου 

και δεδομένων, συστήματος SCADA 

 Συντήρηση Πυροσβεστικού Συγκροτήματος 

 Συντήρηση συστημάτων κατάσβεσης 

 Συντήρηση πυροσβεστήρων 

 Συντήρηση συστήματος ρύθμισης φωτισμού ανά κλάδο σηραγγας 

 Συντήρηση συστήματος αυτοματισμού, πυρανίχνευσης, δικτύων τηλεφώνου και 

δεδομένων, συστήματος SCADA 

 Συντήρηση υποπινάκων 

 Επισκευές (πεδίο μεταγωγής Μ/Σ, rack αυτοματισμού) 
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 Αντικαταστάσεις εξοπλισμού (τροφοδοτικό SCADA, PLC SCADA) 

 Δημιουργία απομακρυσμένου ελέγχου συστήματος SCADA 

 Λοιπές μικροεργασίες (Πλήρωση δεξαμενής πυρόσβεσης με νερό, προμήθεια 

πετρελαίου για πυροσβεστικό συγκρότημα, μυοκτονίες, κιγκλιδώματα, κουφώματα 

αλουμινίου, σύνδεση με τηλεφωνικό πάροχο) 

 

Σε κάθε περίπτωση, έχουν εφαρμογή τα ΠΚΕ και οι Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων της 

ΕΟΑΕ (αρ. Φακέλου Ν-379α). 

 

Θα διατεθούν στον ανάδοχο σειρά κατασκευαστικών σχεδίων Η/Μ Εγκαταστάσεων  και 

οδοφωτισμού (Α/Κ Μορονίου, Ι/Κ Καστελλίου, Ι/Κ Αγ. Βαρβάρας) 

 

ΑΡΘΡΟ 9:  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι Απολογιστικές εργασίες που προβλέπονται αφορούν την απασχόληση μηχανημάτων και 

προσωπικού σύμφωνα με τον παρακάτω συνημμένο πίνακα και κατόπιν εντολής της 

διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Το προσωπικό θα χρήζει της έγκρισης της υπηρεσίας πριν την πρόσληψή του. 

Η τελική δαπάνη των απολογιστικών εργασιών  θα προκύψει από τα πραγματικά στοιχεία 

κόστους που θα υποβληθούν από τον ανάδοχο και προϋπολογίζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ    
 Ημερομίσθιο Ημερες Δαπάνη 

Τεχνίτης ηλεκτρολόγος 70 100 7.000,00 € 

Χειριστής 80 30 2.400,00 € 
    

 Μηνιαία Δαπάνη Μήνες Δαπάνη 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 1750 12 21.000,00 € 

Τοπογράφος  Μηχανικός ΠΕ 1750 12 21.000,00 € 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 1750 12 21.000,00 € 

Ανειδίκευτος Εργάτης (3) 950 36 34.200,00 € 
    

To παραπάνω προσωπικό (Επιστημονικό και εργατικό) θα χρησιμοποιηθεί κατά την κρίση 
και κατ΄ εντολή της υπηρεσίας όπου και όποτε κριθεί απαραίτητο, ακόμη και για ανάγκες 
άλλων έργων της Υπηρεσίας (Δ.Σ.Σ.) 
 
 
  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ             Σελ. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ- 
ΑΠΟΜΑΡΜΑ-ΚΑΣΤΕΛΛΙ 
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2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
Ημερήσια 

αποζημίωση 
Ημερες Δαπάνη 

JCB 320 30 9.600,00 € 
ΦΟΡΤΗΓΟ 200 30 6.000,00 € 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 250 30 7.500,00 € 
ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΦΤΗΣ 100 30 3.000,00 € 

    
    

3. ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  5.000,00 € 
    

    

  ΣΥΝΟΛΟ: 137.700,00 € 

  ΓΕ-ΟΕ 18% 24.786,00 € 

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ-ΟΕ 162.486,00 € 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ……/07/2021 

 

  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ηράκλειο .....-....-2021 

Για τον Τεχνικό Σύμβουλο                      Ο Διευθυντής Συγκοινωνιακών 

Έργων 

   

Φραγκάκη Ελένη        

Πολιτικός Μηχ/κος  Τ.Ε. MSc                     

  

 

Εμμ. Τσικαλουδάκης  

Πολιτικός Μηχ/κος   

  

   

Κονταράκης Ευάγγελος 

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος  

 Ν. Σεϊμένης 

Πολιτικός Μηχ/κος 

        Γιώργος Αγαπάκης 

Τοπογράφος Μηχ/κος  με β’ 

βαθμό 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

με την αρ. πρωτ. ………… /……………..-2021 (ΑΔΑ: …………….. ) Απόφαση Ο.Α.Κ.  Α.Ε. 

Ο Δ/νων 

 

 

 

Άρης Παπαδογιάννης 


