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ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ 24 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ «ΩΚΕΑΝΙΣ»)» 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 

«Tεχνικός σύμβουλος για την τεχνική υποστήριξη της υπηρεσίας (Δ.Σ.Ε.) 
στην επίβλεψη κατασκευής  του έργου  

 

 

 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
 
 

Προϋπολογισμός: 122.760,00 ευρώ με ΦΠΑ 
 

CPV: 71312000-8 

 
Κ.Α.  2019ΕΠ80200018  ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης 

 
 
 
 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ   2022 

 



 Σελ2 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών  Τεχνικού Συμβούλου για την 

υποβοήθηση της Δ/νσας Υπηρεσίας (Δ/νση Συγκ. Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.) στη διαχείριση και 

παρακολούθηση  της κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΦΑΚΙΩΝ» της εναρίθμου 2021ΣΕ07100013 της ΣΑΕ71, 

καθώς και των υποέργων 1,2, και 3 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ 24 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 
«ΩΚΕΑΝΙΣ»)» Κ.Α. 2019ΕΠ80200018 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης. 

Κατά την διάρκεια των ισχυρών βροχοπτώσεων της 25ης – 26ης Φεβρουαρίου 2019 εκδηλώθηκαν 

αστάθειες και σημαντικές καταπτώσεις βράχων από τα πρανή του λιμένα της Χώρας Σφακίων με 

αποτέλεσμα μεγάλα βραχοτεμάχη αποσπάστηκαν και κατέρρευσαν κατά μήκος του παραλιακού 

δρόμου και της προβλήτας. 

 

Τα έργα αποκατάστασης  τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών 
του Τεχνικού Συμβούλου αφορούν  στην κατασκευή έργων προστασίας έναντι βραχοπτώσεων 

κατά μήκος του υφιστάμενου παραλιακού δρόμου πρόσβασης στον Λιμένα «Μαύρης Λιμνιώνας» 

της Χώρας Σφακίων, με κυριότερες εργασίες τις παρακάτω : 

• Απομάκρυνση επισφαλών τεμαχίων (ξεσκάρωμα) χωρίς τη χρήση εκρηκτικών, από ειδικά 

συνεργεία που διαθέτουν τη σχετική εμπειρία και κατάλληλο εξοπλισμό και στερέωση 

κάποιων τεμαχίων των οποίων η απομάκρυνση μπορεί να οδηγήσει σε γενικευμένη 

αποσταθεροποίηση, υπό την επίβλεψη έμπειρου γεωλόγου ή γεωτεχνικού μηχανικού. 

• Διαμόρφωση βραχοπαγίδας περιμετρικά της οδού στις περιοχές που προβλέπονται από την 

οριστική μελέτη. 

• Επένδυση του ορύγματος με ελεύθερο πλέγμα και αγκυρούμενο πλέγμα, στις 

προβλεπόμενες από τη μελέτη περιοχές. 

• Προστασία έναντι διάβρωσης σε προβλεπόμενες από τη μελέτη περιοχές, με την κατασκευή 

αποστραγγιστικής τάφρου στο φρύδι του ορύγματος με διαμόρφωση της παροχέτευσης 

αυτής σε προβλεπόμενα σημεία με κατασκευή βαθμιδωτών ρείθρων και παροχέτευση των 
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υδάτων κάτω από την παραλιακή οδό μέσω σωληνωτών οχετών. 

• Κατασκευή αποστραγγιστικών οπών στις θέσεις που απαιτείται. 

• Εγκατάσταση ανάντη του ορύγματος σε προβλεπόμενες από την μελέτη περιοχές 

αγκυρούμενων φρακτών ανάσχεσης βροχοπτώσεων. 

• Ανακατασκευή της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών σε όλο το μήκος επέμβασης και 

διαγράμμιση του οδοστρώματος 

 

Επίσης  θα απαιτηθούν τα παρακάτω συνοδά έργα : 

• Αποξήλωση και μεταφορά του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της οδού προς το Λιμένα Σφακίων 

καθώς και των απαιτούμενων εργασιών μεταφοράς των υπογείων καλωδίων και φρεατίων λόγω 

της γειτνίασης τους με τα κατολισθαίνοντα πρανή. 

• Μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ – Αρχαιολογικές έρευνες  

Στα πλαίσια της κατασκευής των έργων αποκατάστασης κρίνεται απαραίτητη η παρουσία 

ομάδας εξιδεικευμένων Τεχνικών  Συμβούλων ,  η οποία θα θα συνδράμει στη διαχείριση και στην 

παρακολούθηση  όλων των έργων αποκατάστασης και των συνοδών έργων. 

 

Η ομάδα των τεχνικών συμβούλων θα αποτελείται από: 

Ένα (1) Πολιτικό μηχανικό δεκαετούς εμπειρίας στην ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση 

εκτέλεσης έργων οδοποιϊας με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέματα γεωτεχνικής ευστάθειας 

πρανών και αντιστηρίξεων. 

Ένα (1) Τοπογράφο Μηχανικό δεκαετούς εμπειρίας στην ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση 

εκτέλεσης έργων οδοποιϊας, περιβαλλοντικών θεμάτων, και αρχαιολογικών ευρημάτων.  

Ένα (1) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό πενταετούς εμπειρίας στην ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση 

εκτέλεσης ηλεκτρομηχανολογικών έργων ως υπεύθυνος για την υποβοήθηση της επίβλεψης των 

εργασιών σε θέματα δικτύων και μετατοπίσεων ΟΚΩ. 
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Ένα (1) διοικητικό υπάλληλο εμπειρίας σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης και οργάνωσης 

δημοσίων έργων.  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Συγκοινωνιακών Έργων  Ο.Α.Κ.  Α.Ε. 
  

Γεώργιος Αγαπάκης 
Τοπ. Μηχ/κος με Α΄β 

 
 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δ/ΝΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ 
 

 


	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

		2023-03-07T14:35:12+0200
	ARISTEIDIS PAPADOGIANNIS




