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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

 
 
1.      ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Το έργο αφορά στην κατασκευή του οδικού άξονα Αεροδρόµιο – Φηρά – Βουρβούλο 
– Οία µήκους 8,9 Km και στη βελτίωση/κατασκευή των συνδετήριων οδών αυτού µε 
τους οικισµούς Καρτεράδο, Βουρβούλο και Φηρά συνολικού µήκους 3,9 Km στη 
νήσο Θήρα των Κυκλάδων. 
 
2.     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Στο αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνονται ο βασικός οδικός άξονας που 
συνδέει το Αεροδρόµιο µε την Οία και αναφέρεται στην Τεχνική Μελέτη ως Βασικός 
Οδικός Άξονας Αεροδρόµιο – Φηρά – Βουρβούλο – Οία ή εν συντοµία (Α.Φ.Β.Ο.) και 
οι συνδετήριες οδοί Καρτεράδου, Βουρβούλου και Φηρών, για την πρόσβαση των 
οικισµών αυτών στο βασικό οδικό άξονα.  
 
Για την κατασκευή του οδικού δικτύου προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω 
εργασιών: 

• Χωµατουργικές εργασίες, όπως εκσκαφές ορυγµάτων, κατασκευή 
επιχωµάτων, επένδυση πρανών µε φυτική γή. 

• Εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων, κυρίως κιβωτοειδών οχετών και 
σωληνωτών οχετών για την απρόσκοπτη απορροή των φυσικών λεκανών 
και τη διασφάλιση της αντιπληµµυρικής προστασίας του έργου και των 
παρακείµενων περιοχών 

• Εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων για την προστασία του σώµατος και 
του καταστρώµατος της οδού. 

• Επένδυση µε λίθους των εµφανών επιφανειών των τεχνικών έργων ώστε 
να συναρµόζουν µε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής 

• Εργασίες οδοστρωσίας και κατασκευής ασφαλτικών στρώσεων. 
• Εργασίες σήµανσης και ασφάλισης όπως στηθαία ασφαλείας, πινακίδες, 

διαγράµµιση οδοστρώµατος κ.λ.π.  
• Εργασίες Ηλεκτροφωτισµού σε θέσεις ισόπεδων κόµβων. 
  

 
3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
3.1. Βασικός Οδικός Άξονας Αεροδρόµιο – Φηρά – Βουρβούλο – Οία (Α.Φ.Β.Ο.) 

H αρχή του οδικού άξονα θα βρίσκεται στον υφιστάµενο δρόµο Μεσαριάς – 
Αεροδροµίου – Μονόλιθου, σε απόσταση περί τα 1.000 µ. δυτικά του Αεροδρόµιου. 
Η όδευση ακολουθεί γενικά πορεία από νότο προς βορρά, διέρχεται δίπλα από πίστα 
καρτ περί την Χ.Θ. 0+700, αφού διέλθει από λοφώδη περιοχή περνάει σε µικρή 
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απόσταση δυτικά του βιολογικού καθαρισµού των Φηρών και του γήπεδου του 
Βουρβούλου και καταλήγει στην υπάρχουσα  ασφαλτοστρωµένη επαρχιακή οδό Οίας 
– Βουρβούλου στη Χ.Θ. 5+580. Από το σηµείο αυτό και µέχρι τη Χ.Θ. 8+870 η 
όδευση ακολουθεί την υφιστάµενη επαρχιακή οδό, η οποία θα ανακατασκευαστεί. 

Ο βασικός οδικός άξονας εξυπηρετεί τις κινήσεις προς και από το Αεροδρόµιο του 
νησιού και διευκολύνει την επικοινωνία µεταξύ των οικισµών Καρτεράδου, 
Βουρβούλου, Φηρών και Οίας. Οι περιοχές διέλευσης του οδικού άξονα είναι κατά 
βάση αγροτικές ή χέρσες µε σποραδικές κατοικίες ή εµπορικές χρήσεις εκτός 
εγκεκριµένου σχεδίου οικισµών. 

 Ο άξονας της οδού συµπίπτει κατά τµήµατα µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο ή 
αγροτικά µονοπάτια και προσαρµόζεται στο φυσικό εδαφικό ανάγλυφο ενώ κατά 
τµήµατα εκτελούνται εργασίες νέων διανοίξεων. Αποτέλεσµα του σχεδιασµού του 
είναι οι µη τεταµένες χαράξεις, οι περιορισµένες ταχύτητες µελέτης και η µειωµένη 
στο ελάχιστο δυνατό κατάληψη της χαρακτηριζόµενης «υψηλής παραγωγικότητας» 
γεωργικής γης. 

3.2    Συνδετήρια οδός Φηρών 

Η συνδετήρια οδός των Φηρών ξεκινά από την Χ.Θ. 2+378,14 του οδικού άξονα 
Α.Φ.Β.Ο. και καταλήγει σε θέση διευρυµένου κοινόχρηστου χώρου επί 
ασφαλτοστρωµένης οδού κατάντη του οικισµού των Φηρών κοντά στο Κέντρο Υγείας 
και στο Επαρχείο Θήρας. Το συνολικό µήκος της συνδετήριας οδού είναι 1.470 µ. και 
πρόκειται για νέα χάραξη. Από το σηµείο που καταλήγει η συνδετήρια οδός των 
Φηρών ξεκινάει η περιφερειακή οδός των Φηρών που περιγράφεται στην 
παράγραφο 3.5.  

3.3  Συνδετήρια οδός Βουρβούλου 

Η συνδετήρια οδός του Βουρβούλου, ξεκινά από την Χ.Θ. 4+302 του οδικού άξονα 
Α.Φ.Β.Ο. και καταλήγει σε υφιστάµενο ασφαλτοστρωµένο δρόµο νότια του οικισµού 
Βουρβούλου. Το συνολικό µήκος της συνδετήριας οδού είναι 440 µ. και πρόκειται για 
νέα χάραξη. 

3.4 Συνδετήρια οδός Καρτεράδου 

Η σύνδεση του οικισµού Καρτεράδου µε τον οδικό άξονα Α.Φ.Β.Ο. πραγµατοποιείται 
µε διατήρηση του υφιστάµενου ασφαλτοστρωµένου δρόµου. Αυτός συναντάει τον 
άξονα Α.Φ.Β.Ο. στη Χ.Θ.1+321, η δε κατάσταση του οδοστρώµατός του είναι 
ικανοποιητική και έχει πλάτος 5,0 ÷ 5,5 µ. Η σύνδεση του οικισµού Καρτεράδου µε 
τον κεντρικό επαρχιακό δρόµο που συνδέει τη Μεσσαριά µε τα Φηρά, γίνεται µε 
παραλλαγή της υφιστάµενης χάραξης µήκους 305 µ., που περιλαµβάνει βελτίωση 
των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της οδού και πλήρη εξάλειψη των «κλειστών», 
επικίνδυνων στροφών χωρίς ορατότητα, που παρουσιάζονται στο τέλος του 
υφιστάµενου δρόµου. 

3.5    Περιφερειακή οδός Φηρών 

Η Περιφερειακή οδός Φηρών έχει µήκος 1.703,50 µ., και εξυπηρετεί  την παράκαµψη 
του οικισµού των Φηρών µε την αποµάκρυνση των διαµπερών µετακινήσεων. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

4.1    ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

4.1.1 Χωµατουργικά 

Γενικά η κατασκευή του βασικού οδικού άξονα, των συνδετηρίων οδών και της 
περιφερειακής οδού των Φηρών στις θέσεις των επιχωµάτων θα γίνει από κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών και δάνεια υλικά. Η στρώση έδρασης των επιχωµάτων και των 
ορυγµάτων θα διαµορφώνεται ύστερα από την αφαίρεση της επιφανειακής στρώσης 
χαλαρών υλικών µετά από έλεγχο και σύµφωνα µε τις επί τόπου οδηγίες του 
Επιβλέποντα. 

Ειδικότερα: 

1. Πριν από κάθε εργασία εκσκαφής ειδοποιείται η Αρχαιολογική Υπηρεσία, 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

2. Γίνεται καθαίρεση των επικείµενων, εφόσον υπάρχουν, στην απαλλοτριωθείσα 
έκταση. 

3. Γίνεται η µετακίνηση των δικτύων ΟΚΩ  από τους αρµόδιους φορείς. 

4. Γίνεται εκσκαφή φυτικών γαιών σε βάθος  που καθορίζεται από την Επίβλεψη. Τα 
προϊόντα εκσκαφής αποθηκεύονται για την επένδυση πρανών. 

5. Γίνεται η εκσκαφή ορυγµάτων σύµφωνα µε τις διατοµές της µελέτης. 

6. Αποµακρύνονται τα τυχόν πλεονάζοντα φυτικά και τα υπόλοιπα προϊόντα 
εκσκαφής που είναι ακατάλληλα για έδραση ή κατασκευή επιχωµάτων, αφού 
προηγουµένως ελεγχθούν εργαστηριακά. 

Η απόθεση των ακατάλληλων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής θα γίνει σε 
χώρους που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι 
δασικές εκτάσεις και θα απέχουν τουλάχιστον 250µ από όρια οικισµού, κτίσµατα και 
νεκροταφεία. Απαγορεύονται αποθέσεις σε χώρους προστασίας φυσικού 
περιβάλλοντος όπως εξειδικεύονται στους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

7. Κατασκευάζονται τα επιχώµατα, σύµφωνα µε τις διατοµές της µελέτης, τις ΟΣΜΕΟ 
και την ΤΣΥ. 

8. Επενδύονται τα πρανή των επιχωµάτων µε φυτική γή. Η επένδυση θα γίνεται 
συγχρόνως µε την ανύψωση των επιχωµάτων και µπορεί να ξεκινήσει µετά την 
παραλαβή των εργασιών κατασκευής επιχώµατος. 

4.1.2  Τυπικές διατοµές  

H τυπική διατοµή του οδικού άξονα Αεροδροµίου - Φηρών – Βουρβούλου – Οίας που 
εφαρµόζεται, είναι τύπου ΄΄ε2΄΄ σύµφωνα µε τις Ο.Μ.Ο.Ε., ενιαίας επιφάνειας 
κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, µε πλάτος 3,0 µ. ανά λωρίδα κυκλοφορίας 
και 0,25 µ. πλάτος λωρίδας καθοδήγησης. Ακόµη προβλέπεται µη σταθεροποιηµένο 
έρεισµα, πλάτους 1,75µ, για επιχώµατα ύψους άνω των 2,5µ, και πλάτους 1,00µ, για 
επιχώµατα ύψους µικρότερου των 2,50µ, ενώ στα ορύγµατα προβλέπεται τριγωνική 
τάφρος από σκυρόδεµα πλάτους 1,5µ. ∆ίπλα στη τριγωνική τάφρο προβλέπεται 
πλευρική διαµόρφωση µε φυτική γη, πλάτους 1,50µ µε κλίση 6% προς τη τριγωνική 
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τάφρο, η οποία δηµιουργείται µε αντίστοιχη αποµάκρυνση του πόδα του πρανούς 
του ορύγµατος από το άκρο της τριγωνικής τάφρου. 
Οι συνδετήριοι οδοί των Φηρών, του Βουρβούλου, του Καρτεράδου και η 
περιφερειακή οδός των Φηρών, θα κατασκευασθούν µε πλάτος λωρίδας 
κυκλοφορίας 3,75 µ, 0,25 µ. πλάτος λωρίδας καθοδήγησης και πεζοδρόµιο πλάτους 
1,50 µ.  
Σε θέσεις όπου εντοπίσθηκαν προβλήµατα, από την Οριστική Γεωλογική Μελέτη και 
τη Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη προβλέπονται οι εξής τροποποιήσεις:  α) αλλαγή της 
κλίσης των πρανών µε υ:β = 3:2 (από Χ.Θ. 7+530 έως Χ.Θ. 7+630), β) διαµορφώσεις 
όπως τοίχοι αναχαίτισης καταπτώσεων (Χ.Θ. 1+789 ÷ Χ.Θ. 1+840, Χ.Θ. 1+900 ÷ Χ.Θ. 
1+940, Χ.Θ. 1+980 ÷ Χ.Θ. 1+993, Χ.Θ. 3+471 ÷ Χ.Θ. 3+660, Χ.Θ. 3+800 ÷ Χ.Θ. 
3+880, Χ.Θ. 5+240 ÷ Χ.Θ. 5+300, Χ.Θ. 6+520 ÷ Χ.Θ. 6+540 γ) εργασίες 
ξεσκαρώµατος και αποµάκρυνσης των χαλαρών και ετοιµόρροπων τεµαχίων βράχου 
στις Χ.Θ. 7+538 ÷ Χ.Θ. 7+604, Χ.Θ. 8+800 µέχρι τέλους 8+870. 

  

4.1.3  Οδοστρωσία - Ασφαλτικά 

Το οδόστρωµα του κύριου άξονα και των συνδετήριων οδών αποτελείται από µία 
στρώση υπόβασης πάχους 0,10µ εκάστη, δύο στρώσεις βάσης πάχους 0,10µ 
εκάστη, και ασφαλτική στρώση της Π.Τ.Π. Α245 συνολικού πάχους 0,10µ.  

4.1.4  Αποχέτευση και αποστράγγιση οµβρίων  
Τα όµβρια απορρέουν επί του οδοστρώµατος κατά τη συνισταµένη της εγκάρσιας και 
της κατά µήκος κλίσης προς τις οριογραµµές των οδικών έργων. Το σύστηµα 
αποχέτευσης των οµβρίων χαρακτηρίζεται ως ΄΄ανοικτό΄΄. 
Για την ανεµπόδιστη διέλευση των οµβρίων υδάτων, ανάντη και κατάντη της βασικής 
οδού, προτείνεται η κατασκευή οχετών µε τις διαστάσεις που φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα. Η µηκοτοµική κλίση που πρέπει να έχουν οι οχετοί δίνεται στους 
πίνακες της υδραυλικής µελέτης. Οι οχετοί θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τα 
πρότυπα της ΕΟΑΕ (πρότυποι οχετοί και ΠΚΕ). 

4.2   ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Στον παρακάτω πίνακα δίδονται τα στοιχεία των προβλεπόµενων σωληνωτών και 
κιβωτοειδών οχετών. Κάποιοι οχετοί θα λειτουργούν και ως Κάτω ∆ιαβάσεις. 

Πίνακας 1. Κυριότερα Τεχνικά Έργα 

Τεχνικό Χ.Θ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Α.Φ.Β.Ο. 

O-1 0+007,80 Σωληνωτός οχετός 43,00 Φ120 

O-2 0+180,00 Σωληνωτός οχετός 11,00 Φ120 

O-3 0+673,03 Κιβωτοειδής οχετός 20,00 2,00 2,00 

O-4 1+325,68 Κιβωτοειδής οχετός 18,00 2,00 2,00 

O-5 1+666,00 Σωληνωτός οχετός 39,00 Φ120 

O-6 1+880,00 Κιβωτοειδής οχετός 
λειτουργεί και ως 
Κάτω ∆ιάβαση 

25,00 
5,00 4,50 
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O-7 2+511,10 Κιβωτοειδής οχετός 
λειτουργεί και ως 
Κάτω ∆ιάβαση 

23,00 5,00 4,50 

O-8 2+816,52 Κιβωτοειδής οχετός 16,00 2,00 2,00 

O-9 3+395,51 Σωληνωτός οχετός 16,00 Φ120 

O-10 3+717,63 Κιβωτοειδής οχετός 32,00 3,00 2,00 

O-10α 3+714,00 Κάτω ∆ιάβαση 35,00 5,00 5,00 

O-11 3+990,20 Σωληνωτός οχετός 17,00 Φ120 

O-11α 4+385,00 Κάτω ∆ιάβαση 20,00 4,00 3,50 

O-12 4+448,91 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 2,00 2,00 

O-13 4+945,07 Κιβωτοειδής οχετός 
λειτουργεί και ως 
Κάτω ∆ιάβαση 

31,00 
5,00 5,00 

O-14 5+188,50 Κιβωτοειδής οχετός 22,00 2,00 2,00 

O-15 5+726,99 Κιβωτοειδής οχετός 23,00 2,00 2,00 

O-16 6+321,83 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 2,00 2,00 

O-17 6+815,50 Κιβωτοειδής οχετός 20,00 2,00 2,00 

O-18 7+491,60 Σωληνωτός οχετός 18,00 Φ120 

O-19 7+921,64 Κιβωτοειδής οχετός 18,00 2,00 2,00 

O-20 8+205,64 Κιβωτοειδής οχετός 20,00 2,00 1,00 

O-21 8+760,00 Σωληνωτός οχετός 16,00 Φ120 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΦΗΡΩΝ 

O-23 0+321,09 Σωληνωτός οχετός 18,00 
Φ120 

O-24 0+564,93 Σωληνωτός οχετός 18,00 
Φ120 

O-25 0+693,36 Σωληνωτός οχετός 17,00 Φ120 

O-26 0+845,60 Σωληνωτός οχετός 14,00 Φ120 

O-27 0+957,60 Σωληνωτός οχετός 30,00 Φ120 
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O-28 1+141,45 Κιβωτοειδής οχετός 
λειτουργεί και ως 
Κάτω ∆ιάβαση 

30,00 5,00 4,00 

ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΙΑ Ο∆ΟΣ ΚΑΡΤΕΡΑ∆ΟΥ 

O-22 0+142,53 Κιβωτοειδής οχετός 
λειτουργεί και ως 
Κάτω ∆ιάβαση 

51,00 4,00 3,00 

 

4.3 ΕΡΓΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Το έργο προβλέπεται να σηµανθεί µε οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση µε βάση 
την  εγκεκριµένη Μελέτη Σήµανσης. 
Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας όπου απαιτείται, σύµφωνα 
µε τους νέους κανονισµούς ΟΜΟΕ-ΣΑΟ και κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1317-2.   

4.3.1   Κατακόρυφη Σήµανση 
Θα τοποθετηθούν όλες οι αναγκαίες πινακίδες πληροφοριακές, ρυθµιστικές, 
προειδοποιητικές επικίνδυνων θέσεων, σύµφωνα µε τη µελέτη. 

4.3.2  ∆ιαγράµµιση 
Μετά την περαίωση της κατασκευής του συνόλου των εργασιών θα γίνει οριστική 
(τελική) διαγράµµιση, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. 

4.3.3  Σήµανση κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
Θα κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο τα έργα σήµανσης – ασφάλειας που θα 
χρειασθούν κατά την εκτέλεση του έργου για την ασφαλή διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών και εφόσον απαιτηθεί να δοθεί σε κυκλοφορία 
τµήµα του υπό κατασκευή δρόµου, θα εφαρµόζεται η εργοταξιακή σήµανση που 
προβλέπεται στην προδιαγραφή  σήµανσης εκτελούµενων έργων που εγκρίθηκε µε 
την υπ΄αριθµ.  ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/9.7.03 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
 
4.4   ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Προβλέπεται να ηλεκτροφωτιστούν συνολικά 12 θέσεις (ως επί το πλείστον σε 
ισόπεδους κόµβους), µε στύλους οδοφωτισµού ύψους 10µ µε φωτιστικά 150 W, ενώ  
 τα pillar θα είναι έως 4 αναχωρήσεων µε σύστηµα dimming για εξοικονόµηση 
 ενέργειας. Οι θέσεις είναι οι ακόλουθες : 
                                 Βασική οδός 

1) Χ.Θ 0+000 – 0+140 
2) Χ.Θ 0+520 – 0+700 
3) Χ.Θ 0+520 – 0+700 
4) Χ.Θ 1+280 – 1+370 
5) Χ.Θ 1+560 – 1+680 
6) Χ.Θ 2+280 – 2+480 
7) Χ.Θ 3+350 – 3+460 
8) Χ.Θ 4+200 – 4+380 
9) Χ.Θ 6+280 – 6+380 
10) Χ.Θ 7+180 – 7+700 

                                 Περιφερειακή οδός Φηρών 
11-12) Στην αρχή και στο τέλος της Περιφερειακής οδού Φηρών 
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5.      ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 
 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από τους διαφόρους οργανισµούς ενηµέρωση για 
τις θέσεις των δικτύων Ο.Κ.Ω. στη περιοχή κατασκευής του έργου, ακόµη και αυτών 
που επισηµαίνονται στις µελέτες, προκειµένου να φροντίσει για την µετατόπιση ή την 
προστασία τους. Επίσης, οφείλει να επιβεβαιώσει τις οδεύσεις αυτές σε συνεννόηση 
µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή.  
 
 
6. ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
6.1    Μελέτες που διατίθενται 
 
Για τo έργo της παρούσας εργολαβίας, διατίθενται οι µελέτες που αναφέρεται 
παρακάτω: 
 

A/A Ονοµασία Μελέτης 

1 Οριστική µελέτη οδοποιίας του «Οδικού δικτύου Αεροδρόµιο – Φηρά – 
Βουρβούλο – Οία» στη Ν. Θήρα 

2 
 Υδραυλική µελέτη 

3 Γεωλογική-Γεωτεχνική µελέτη 

4 
 
Μελέτη Σήµανσης-Ασφάλισης 
 

5 Μελέτη Ηλεκτροφωτισµού 
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6.2    Μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο 
 
Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, διότι η 
αµοιβή τους περιλαµβάνεται ανηγµένη στην Προσφορά του, τις µελέτες που 
αναφέρονται στο άρθρο Α-6 της Ε.Σ.Υ. 
  
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει όλες τις µελέτες που θα εκπονήσει σε 
ψηφιακή µορφή συµβατή µε DXF ή DWG files, ενώ τα κείµενα θα πρέπει να είναι 
συµβατά µε ASCII files. 
 
7.        ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
 
Για την παρούσα εργολαβία έχει συνταχθεί Κτηµατολόγιο για το σύνολο του έργου 
και έχει γίνει κήρυξη απαλλοτριώσεων.  
 
8.         ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Οι εργασίες, που πιθανόν να απαιτηθεί να εκτελεστούν απολογιστικά ύστερα από 
σχετική εντολή της Ε.Ο.Α.Ε., θα πληρωθούν από το σχετικό κονδύλιο του 
Προϋπολογισµού Μελέτης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 55 του 
Ν.3669/2008. 
 
 
9.       ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας έχει συνταχθεί η παρακάτω Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
 

Α/Α Ονοµασία Μελέτης Έγκριση 

1 

Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Οδικό 
δίκτυο Αεροδρόµιο – Φηρά – Βουρβούλο – Οία» 
στη Ν. Θήρα. 

Έγκριση Περιβαλλοντικών 
Όρων µε την 
24609/15953/12-10-2010 
Απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας 
Ν. Αιγαίου  

 
Τονίζεται, ότι σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση για όλα τα έργα, θα πρέπει η 
προµήθεια των απαιτούµενων υλικών να γίνει, από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία 
της περιοχής (από γειτονικά νησιά των Κυκλάδων), τα οποία θα πρέπει να είναι 
εφοδιασµένα µε την απαιτούµενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και µε 
την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς. Επίσης, στην Απόφαση τονίζεται, ότι 
απαγορεύεται οποιαδήποτε δηµιουργία δανειοθαλάµου αδρανών υλικών καθώς και 
απόληψη αδρανών από κοίτες ρεµάτων. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην παραπάνω απόφαση κατά 
την κατασκευή των έργων, η οποία όµως δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες άδειες και 
εγκρίσεις συναρµόδιων Υπηρεσιών. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους 
περιορισµούς και δεσµεύσεις που θίγει η ανωτέρω απόφαση, και άπτονται 
αρχαιολογικών θεµάτων και υπηρεσιών.  
Τα ανωτέρω θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και κατά τη σύνταξη του 
χρονοδιαγράµµατος του έργου, µε σαφείς χρονικούς προσδιορισµούς και ανάλυση 
των επί µέρους δράσεων. 
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Η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά τα συγκεκριµένα έργα, συνοδεύει 
τα τεύχη δηµοπράτησης και θα πρέπει να βρίσκεται στα εργοτάξια σ΄ όλη την 
διάρκεια κατασκευής των έργων. 
 
 
11.      ΧΑΡΤΗΣ 
 
Ακολουθεί ενδεικτικός χάρτης της περιοχής του έργου. Ο χάρτης αυτός δεν αποτελεί 
συµβατικό έγγραφο. 
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