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Σεσνική πεπιγπαθή έπγος: 

«Αποκαηάζηαζη αζθαληικών ηομών και οδοζηπωμάηων ηων επγαζιών 

ζςνεπγείων ΟΑΚ ΑΕ για ηο έηορ 2023» 

 
Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή ζπλνδεύεη ηε κειέηε ηνπ έξγνπ «Αποκαηάζηαζη αζθαληικών 

ηομών και οδοζηπωμάηων ηων επγαζιών ζςνεπγείων ΟΑΚ ΑΕ για ηο έηορ 2023», θαη αθνξά ζηηο 

εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο αζθαιηηθώλ, ζε νδνύο πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηέο από εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 

βιαβώλ ησλ αξδεπηηθώλ δηθηύσλ ηνπ Ο.Α.Κ. ΑΕ. 
Η κειέηε αθνξά ζηηο απνθαηάζηαζεο θζνξώλ νδνζηξσκάησλ θαηά ηηο επηζθεπέο δεκηώλ ζηα 

δίθηπα ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Ε. Μεηά από επίζθεςε ζηα ζεκεία πνπ έρνπλ γίλεη νη δεκηέο θαη ζύκθσλα κε ηηο 

πξνκεηξήζεηο πνπ έγηλαλ, ζα απαηηεζνύλ γηα απνθαηάζηαζε 2.700 η.κ. αζθαιηηθώλ θαη 2.800 κ. κήθνπο 

θνπήο αζθαιηηθώλ. Επίζεο ζα απαηηεζεί ε εθζθαθή 1.450 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 ηε Δ/λζε 
Δηαρείξηζεο πγθνηλσληαθώλ θαη Τδξαπιηθώλ Έξγσλ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Ε. Θα παξέρεηαη δε αξρείν ζε 

κνξθή .kmz (google earth), κε ηελ ηνπνζεζία ησλ ηνκώλ θαη θσηνγξαθηθό πιηθό.  ηηο ηνκέο απηέο ζα 

εθηηκάηαη ε θαηαιιειόηεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη  ζα αθαηξείηαη ην αθαηάιιειν κέξνο. ηε ζπλέρεηα 
ζα επαλεπηρώλεηαη κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ θαη ζα ζπκππθλώλεηαη, ζύκθσλα κε όζα πεξηγξάθνληαη 

ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε, ζύκθσλα κε ηελ 

ΕΣΕΠ 05-03-11-01 θαη ηέινο αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο Α265 πάρνπο 5 cm, ζύκθσλα κε ηελ 

ΕΣΕΠ 05-03-11-04. 
ε θάζε πεξίπησζε νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα νινθιεξώλνληαη ην αξγόηεξν ηελ 

επόκελε κέξα από ηε κέξα πνπ μεθίλεζαλ. ε πεξίπησζε πνπ γίλεη πξνεξγαζία από ηελ πξνεγνύκελε 

κέξα ηεο απνθαηάζηαζεο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 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 ησλ εξγαζηώλ. 

Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζηηο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο ν θαηξόο ζα είλαη αίζξηνο, 
θαηόπηλ παξαθνινύζεζεο ησλ κεηεσξνινγηθώλ πξνγλώζεσλ ηεο ΕΜΤ γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ζα γίλνπλ νη 

επηζθεπέο θαη πάληα ζε ζπληνληζκό κε ηε Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία.  

Η Δηεύζπλζε Δηαρείξηζεο πγθνηλσληαθώλ θαη Τδξαπιηθώλ Έξγσλ, 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, είηε γξαπηή είηε πξνθνξηθή, 

λα ηηο έρεη απνθαηαζηήζεη. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, κηα δεκηά εάλ θξηζεί από ηελ Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία 

σο κεγάιεο επηθηλδπλόηεηαο ησλ δηεξρόκελσλ πνιηηώλ θαη κέζσλ κεηαθνξάο, δύλαηαη λα δώζεη εληνιή 
γηα κηα θαη κόλν ηνκή πξνο απνθαηάζηαζε. 

 

Υαληά, Αύγνπζηνο 2022 
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