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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 

 Με τη συγκεκριμένη μελέτη πρόκειται να γίνει γίνουν παρεμβάσεις 

αντιπλημμυρικής φύσης στην Δ.Ε. Αφάντου. Πιο συγκεκριμένα: 

Δ.Ε. Αφάντου 

 Διαπλάτυνση υπάρχουσας ιδρλανδικής διάβασης περιοχής ποταμού 

Λουτάνη (στο ύψος του ξενοδοχείου Μικρή Πόλη- δρόμος Συκιάς) 

προκειμένου να τοποθετείται η φορητή πεζογέφυρα τους καλοκαιρινούς 

μήνες. 

 Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων σε τμήμα ρέματος προς Ι.Μ. Παραμυθίας 

 Επισκευή - συντήρηση ιρλανδικής διάβασης Πέρα ποταμού στο ύψος 

του ξενοδοχείου κ. Παπακυριακού με δημιουργία καταβαθμού για την 

προστασία του χαλινού κατάντι 

 Τοποθέτηση συρμτοκιβωτίων σε τμήμα ρέματος για την προστασία 

δρόμου προς Άγιο Κωνσταντίνο (περιοχή Παρθενώνας) 

 Απόφραξη - συντήρηση τεχνικού ομβρίων στον δρόμο προς τα 

στρατόπεδα Αφάντου (στο ύψος των ΣΟΑ) και συμπλήρωση υποδομών 

 Τοποθέτηση εσχάρας βαρέως τύπου στο τεχνικό στην Π. Ράμου στη 

συμβολή με οδό Πιπίνου. 

 Παρεμβάσεις άρσεις καταπτώσεων και κατασκευή τοίχων στις οδούς 

προς Προφήτη Ηλία  

Δ.Ε. Αρχίπολης 

 Αποκατάσταση ιρλανδικής διάβασης περιοχής «Πυθάρια» (προς περιοχή 

Λιμά). Η ιρλανδική διάβαση έχει υποστεί ζημιές στο κατάστρωμα αφού 

υποσκαφές οδήγησαν σε κατάρρευση τμήματος του καταστρώματος και 

σε πλήρη αποκάλυψη του χαλινού κατάντι. Οι εργασίες που πρόκειται 

να γίνουν είναι τμηματική καθαίρεση, επίχωση του τμήματος όπου 



υπάρχουν οι υποσκαφές και κατασκευή νέας ιρλανδικής με καταβαθμό 

κατάντι.  

 Αποκατάσταση ιρδλανδικής διάβασης περιοχής «Ανθούσα». Η ιρλανδική 

διάβαση λόγω μικρού μήκους αστοχεί συχνά καθώς δεν μπορούν να 

παροχετευτούν οι δύο κλάδοι παραρεμάτων που συμβάλουν πριν την 

διάβαση. Η αποκατάσταση περιλαμβάνει την καθαίρεση τοίχου ύψους 

2μ. και μήκους 20 μ. που υπάρχει εντός της κοίτης καθώς και του 

κεκλιμένου τμήματος του καταστρώματος της ιρλανδικής διάβασης 

(συναρμογή με δρόμο προς πλατεία) καθώς και τη δημιουργία νέων 

τοίχων προστασίας από συρματοκιβώτια (ζαρζανετ) 

 Τοποθέτηση κιγλιδωμάτων στη γέφυρα στο ύψος του πρατήριου υγρών 

καυσίμων 

 Δημιουργία τάφρου απορροής στο Κοιμητήριο 

Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις περιγραφές και τα σχέδια 

της παρούσας μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα 

τεύχη των Τεχνικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, και τα άρθρα του Τιμολογίου 

της μελέτης. Όλες οι εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα και στις 

Τ.Σ.Υ., κοστολογούνται πλήρως με τα άρθρα που περιέχονται στο Τιμολόγιο 

Μελέτης, και ως εκ τούτου ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αποζημίωση 

από την εκτέλεση αυτών. Κατά την εκτέλεση των εργασιών του παρόντος 

έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για 

πρόληψη ζημιών προς τρίτους σε γειτονικά ακίνητα. Ομοίως υποχρεούται να 

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται για την αποφυγή 

ατυχημάτων (σήμανση ημέρας - νύχτας απομάκρυνση υλικών κατεδαφίσεων, 

κάλυψη τάφρων κ.λπ.).  Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος καθίσταται 

μονομερώς υπεύθυνος. Υπεύθυνος είναι επίσης και για τις ζημιές που πιθανόν 

να προκαλέσουν τα συνεργία του κατά την εκτέλεση των εργασιών, σε 

δίκτυα ή υποδομές άλλων φορέων ή οργανισμών (Ο.Τ.Ε. – Δ.Ε.Η. – 

Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) τους οποίους πριν την έναρξη των εργασιών οφείλει να 

ενημερώσει. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του έργου 

ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο και 

να τον παραδώσει έτοιμο προς χρήση.  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 



 Ο ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα και δαπάνη του, χωρίς ειδική 

αποζημίωση και σε βάρος των ΓΕ και ΟΕ, να φωτογραφήσει το έργο σε 

διάφορες φάσεις του. Οι φωτογραφίες, θα μετά την περαίωση των εργασιών, 

και σε ψηφιακή μορφή, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία σε τρείς (3) σειρές 

(αρχική κατάσταση, εργασίες, περαιωμένο έργο) μέσα στους ισαρίθμους 

ειδικούς φακέλους φωτογραφιών (ALBUM) όπου επιγραφικά, σε κάθε 

φωτογραφία, θα αναγράφεται η ημερομηνία λήψεως, η θέση, η συνοπτική, 

περιγραφή των εργασιών που εικονίζονται, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που 

ήθελε κριθεί αναγκαίο για την πλήρη φωτογραφική παρουσίαση του έργου 

στις διάφορες φάσεις του. Η ποσότητα και οι θέσεις λήψεως φωτογραφιών 

του έργου θα επιλέγονται και θα καθορίζονται κάθε φορά σε συνεννόηση με 

την επίβλεψη. Για την περίπτωση παράλειψης ή πλημμελούς εκτέλεσης της 

πιο πάνω αναφερομένης φωτογράφησης του έργου, επιβάλλεται και 

παρακρατείται, στον πρώτο επόμενο λογ/σμό, ισόποση ποινική ρήτρα που δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από του 5‰ των συνολικών εργασιών. 

Επίσης, στον προϋπολογισμό έχει συμπεριληφθεί το ποσό των 5.000 € 

(χωρίς ΦΠΑ) που αφορά το κόστος της συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης 

των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α,Ε,Κ,Κ). Το 

ποσό αυτό έχει συμπεριληφθεί στις απολογιστικές εργασίες του 

προϋπολογισμού και ο ανάδοχος θα μπορεί να αποζημιώνεται για το κόστος 

Α.Ε.Κ.Κ. προσκομίζοντας το αντίστοιχο τιμολόγιο κατά την πιστοποίηση των 

εργασιών. 
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