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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Το έργο αφορά τις εργασίες αποκατάστασης των ζηµιών που προκλήθηκαν 
στο οδικό επαρχιακό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας, από τη θεοµηνία της 10ης 
Οκτωβρίου 2010. Σκοπός του έργου είναι η επαναφορά της λειτουργικότητας 
σε αρκετές θέσεις του δικτύου, όπου οι προκληθείσες  βλάβες  καθιστούν 
επικίνδυνη τη χρήση µεγάλων τµηµάτων του.   

Η παρούσα εργολαβία αφορά το οδικό τµήµα «Άγιος Κήρυκος – Εύδηλος 
µέσω Πλαγιάς» συνολικού µήκους 31,2 χλµ. περίπου.    

Συνοπτικά, τα µέτρα αντιµετώπισης των ζηµιών περιλαµβάνουν κυρίως την 
κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, οχετών, κρασπεδορείθρων, τάφρων καθώς 
και εργασίες επισκευής βλαβέντων τεχνικών, τη λήψη µέτρων προστασίας 
πρανών, διευθέτησης χειµάρων, καθαρισµού ρεµάτων και τεχνικών και 
εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήµανσης - ασφάλειας.  

 
 
2.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΟΥ 
 

Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στο τεχνικό αντικείµενο του έργου, καθώς 
και οι αντίστοιχες θέσεις όπου θα γίνουν οι επεµβάσεις, φαίνονται συνοπτικά 
στον παρακάτω πίνακα: 
 
Τµήµα  ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ∆ΗΛΟΣ (µέσω Πλαγιάς)  
α/α Θέσεις ζηµιών/βλαβών Σύντοµη περιγραφή ζηµιών  

 
 

1 FLIC-FLAC ∆ιάβρωση και υποσκαφή 
παραθαλάσσιου τοιχίου  

2 ∆ιασταύρωση παράκαµψης 
Χρυσοστόµου  

Αστοχία επιχώµατος 

3 Τεχνικό µετά το Χρυσόστοµο Απόφραξη φρεατίου/ αστοχία 
επιχώµατος 

4 2 Τεχνικά επί της διασταύρωσης 
µε παλαιά οδό Χρυσοστόµου 

Απόφραξη φρεατίου/ αστοχία 
επιχώµατος 

5 Θέση πριν την Πλαγιά (κατάντη)  Αστοχία επιχώµατος 
6 Στροφή πριν το Νεκροταφείο 

Πλαγιάς 
Αστοχία επιχώµατος 

7 Ρεµατιά στην  παράκαµψη 
Πλαγιάς 

Αστοχία επιχώµατος 
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8 10ο  Τεχνικό 
9 12ο  Τεχνικό  

Αστοχία επιχώµατος και 
υφιστάµενου οχετού 

10 ∆ιασταύρωση Μαγγανίτη  Αστοχία επιχώµατος 
11 Επόµενη στροφή µετά τη 

διασταύρωση Μαγγανίτη 
Αστοχία επιχώµατος 

12 Ανηφόρα πριν τον Άγιο 
∆ηµήτριο  

Αστοχία επιχώµατος 

13 Βενζινάδικο στα Κοσσοίκια  Κρασπεδόρειθρα 
14 Πριν την είσοδο Ξανθής Αστοχία επιχώµατος 

 
 
 

3.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας είναι: 
 
3.1 Flic-Flac  

Ενίσχυση της θεµελίωσης του υφιστάµενου παραθαλάσσιου τοίχου 
αντιστήριξης µε λιθόδεµα. Η κατασκευή θα γίνεται µε τµηµατική εκσκαφή. 
Προστασία του πόδα του τοίχου µε φυσικούς ογκολίθους.  
 

3.2 ∆ιασταύρωση παράκαµψης Χρυσόστοµου  

      Κατασκευή τοίχου βαρύτητας στον πόδα του επιχώµατος ύψους 2,50 µ. και  
µήκους 20,0 µ. από λιθοπλήρωτα συρµατοκιβώτια  στον πόδα του 
επιχώµατος. Το προσωρινό πρανές της εκσκαφής θα διαµορφωθεί µε κλίση 
2:1. Η εκσκαφή και η τοποθέτηση των συρµατοκιβωτίων  θα γίνει σε ξηρή 
περίοδο. Κατασκευή επιχώµατος µε υλικά µεταβατικού επιχώµατος και 
αντιστήριξη οδού στην στέψη του επιχώµατος σε µήκος 10µ. περίπου µε 
λιθοπλήρωτα συρµατοκιβώτια, σύµφωνα µε την µελέτη.  Ανακατασκευή του 
οδοστρώµατος στο ήµισυ του πλάτους της οδού και για µήκος 15,0 µ. 
περίπου.  

 
3.3 Τεχνικό µετά το Χρυσόστοµο 

Καθαρισµός του υφιστάµενου φρεατίου εισόδου και του σώµατος του 
κιβωτοειδούς οχετού. Ανακατασκευή του επιχώµατος ύψους 5,0 µ. περίπου 
και µήκους 25,0 µ. µε κατάλληλα υλικά σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.  Το 
προσωρινό πρανές της εκσκαφής διαµορφώνεται µε κλίση 2:1. Στην 
περίπτωση που µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του επιχώµατος 
απαιτηθούν µέτρα προστασίας έναντι διάβρωσης στην έξοδο του οχετού, 
αυτά θα επιλεχθούν σε συνεννόηση µε την επίβλεψη. Ανακατασκευή του 
οδοστρώµατος  στο ήµισυ του πλάτους της οδού και για µήκος 25,0 µ. 
περίπου.  
 

3.4. ∆ύο τεχνικά επί της διασταύρωσης µε παλαιά οδό Χρυσοστόµου 

Καθαρισµός του φρεατίου εισόδου του οχετού στην αρτηρία και των σωµάτων 
των δύο (2) υφιστάµενων οχετών (στην παλαιά οδό και στην επαρχιακή οδό). 
Ανακατασκευή του επιχώµατος της παλαιάς οδού στην περιοχή του 1ου 
τεχνικού (αµέσως µετά τη διασταύρωση των οδών).  Ανακατασκευή του 
επιχώµατος της επαρχιακής οδού ύψους 5,0 µ. περίπου σε µήκος 18,0 µ. 
περίπου  µε κατάλληλα υλικά,  σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. Η κλίση πρανούς του 
επιχώµατος θα είναι σύµφωνη µε την υφιστάµενη. Στην περίπτωση που µετά 
την ολοκλήρωση της κατασκευής του επιχώµατος απαιτηθούν µέτρα 
προστασίας έναντι διάβρωσης στην έξοδο του οχετού, αυτά θα επιλεχθούν σε 
συνεννόηση µε την επίβλεψη. Στην διασταύρωση της παλαιάς οδού µε την 
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επαρχιακή θα προβλεφθεί εσχάρα και τάφρος αποχέτευσης των οµβρίων.  
Ανακατασκευή του οδοστρώµατος σε πλάτος ίσο µε το ήµισυ του πλάτους της 
οδού και µήκος 20,0 µ. περίπου.  

 
3.5 Θέση πριν την Πλαγιά 

Κατασκευή τοίχου βαρύτητας από λιθοπλήρωτα συρµατοκιβώτια,  µήκους 
16,0 µ. περίπου και ύψους 3,0 µ. Καθαρισµός της περιοχής και αποχετευτικά 
µέτρα  σύµφωνα µε τη µελέτη. Το προσωρινό πρανές της εκσκαφής θα 
διαµορφωθεί µε κλίση 2:1. Η εκσκαφή και η τοποθέτηση των 
συρµατοκιβωτίων  θα γίνει σε ξηρή περίοδο Κατασκευή επιχώµατος µε υλικά 
µεταβατικού επιχώµατος. Ανακατασκευή του οδοστρώµατος στο ήµισυ του 
πλάτους της οδού και για µήκος 21,0 µ. περίπου.  
 

3.6 Στροφή πριν το Νεκροταφείο Πλαγιάς 
Κατασκευή κατά φάσεις οχετού ορθογωνικής διατοµής καθαρών διαστάσεων 
2,0 µ. x 2,0 µ. και µήκους 12,0 µ. περίπου εξ οπλισµένου σκυροδέµατος 
κατηγορίας C20/25, σύµφωνα µε τους πρότυπους οχετούς της «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.» και την εκπονηθείσα µελέτη. Στην είσοδο του οχετού θα 
κατασκευασθεί φρεάτιο πτώσης. Επίχωση µε υλικά µεταβατικού επιχώµατος. 
Επίχωση και ανακατασκευή της οδού στην περιοχή του οχετού.  
Αντικατάσταση στηθαίου οδοποιίας (ΜΣΟ2). 

 
3.7 Ρεµατιά στην  παράκαµψη Πλαγιάς  

Κατασκευή τοίχου βαρύτητας ύψους 3,0 µ. και µήκους 25,0 µ. από 
λιθοπλήρωτα συρµατοκιβώτια. Επίχωση µε υλικά µεταβατικού επιχώµατος. 
Καθαρισµός και κατασκευή τάφρου (όπου δεν προβλέπεται) στον πόδα του 
ορύγµατος. Λοιπά µέτρα αποχέτευσης σύµφωνα µε τη µελέτη. Ανακατασκευή 
του οδοστρώµατος σε πλάτος περίπου ίσο µε το  ήµισυ του πλάτους της 
οδού, σε µήκος 30,0 µ. περίπου.  

 
3.8  10ο  + 12ο Τεχνικό  

Καθαίρεση του τεχνικού εξόδου που αστόχησε καθώς και αφαίρεση του 
υφιστάµενου σωληνωτού οχετού κατά φάσεις.  Καθαρισµός της περιοχής. 
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης  µήκους 26,0 µ. περίπου και ύψους 8,0 µ. εξ 
οπλισµένου σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τους πρότυπους τοίχους της 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» και την εκπονηθείσα µελέτη. Επίχωση µε υλικά 
µεταβατικού επιχώµατος και τοποθέτηση σωληνωτού οχετού µε κατά µήκος 
κλίση 5% τουλάχιστον.  Ανακατασκευή του φρεατίου στην είσοδο του 
οχετού, όπως προβλέπεται στη µελέτη. Ανακατασκευή του οδοστρώµατος 
σε µήκος 25,0 µ. περίπου. Αντικατάσταση του στηθαίου ασφαλείας (ΜΣΟ2).  

 
3.9   ∆ιασταύρωση Μαγγανίτη 

Εκσκαφή µε κλίση 2:1. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης µήκους 20,0 µ.  
περίπου και ύψους 4,50 µ. εξ οπλισµένου σκυροδέµατος κατηγορίας 
C20/25, σύµφωνα µε τους πρότυπους τοίχους της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». 
Επίχωση µε υλικά µεταβατικού επιχώµατος. Αποχετευτικά µέτρα σύµφωνα 
µε τη µελέτη. Στη στέψη του τοίχου προβλέπεται στηθαίο ασφαλείας τύπου 
ΣΤΕ-1.  Ανακατασκευή του οδοστρώµατος σε πλάτος περίπου ίσο µε το  
ήµισυ του πλάτους της οδού, σε µήκος 25,0 µ. περίπου.  

 
3.10  Επόµενη στροφή µετά τη διασταύρωση Μαγγανίτη 

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης µήκους 20,0 µ. περίπου και ύψους 4,5 µ. εξ 
οπλισµένου σκυροδέµατος σύµφωνα µε τους πρότυπους τοίχους της 
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«Εγνατία Οδός Α.Ε.».  Επίχωση µε κατάλληλα υλικά σύµφωνα µε την 
Τ.Σ.Υ. Ανακατασκευή του οδοστρώµατος σε µήκος 25,0 µ. περίπου.  

 
3.11  Ανηφόρα πριν τον Άγιο ∆ηµήτριο 

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης ποδός ύψους 4,0 µ. και  µήκους 30,0 µ. 
σύµφωνα µε τους πρότυπους τοίχους της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». Το 
προσωρινό πρανές της εκσκαφής θα διαµορφωθεί µε κλίση 2:1. 
Ανακατασκευή του επιχώµατος µε υλικά κατάλληλα σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.  
Ανακατασκευή του οδοστρώµατος σε πλάτος και µήκος που θα καθοριστεί 
επί τόπου σε συνεργασία µε την επίβλεψη.  

 
3.12  Βενζινάδικο στα Κοσσοίκια  

Ανακατασκευή κρασπεδόρειθρου σε µήκος 250,0 µ. περίπου.  
 
3.13  Πριν την είσοδο Ξανθής 

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης βαρύτητας µήκους 24,0 µ. περίπου και 
ύψους 4,0 µ. από λιθοπλήρωτα συρµατοκιβώτια, σύµφωνα  µε τη µελέτη. 
Το προσωρινό πρανές της εκσκαφής διαµορφώνεται µε κλίση 2:1. Η 
εκσκαφή και η τοποθέτηση των συρµατοκιβωτίων  θα γίνει σε ξηρή περίοδο. 
Επίχωση µε υλικό µεταβατικού επιχώµατος. Κατασκευή τριγωνικής τάφρου 
σε µήκος 50,0 µ. περίπου (κατηγορία σκυροδέµατος C16/20) και 
καθαρισµός της υφιστάµενης. Ανακατασκευή του οδοστρώµατος  στο ήµισυ 
του πλάτους της οδού και για µήκος 30,0 µ. περίπου.  
 

 
4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

4.1 Χωµατουργικά 

Προβλέπεται η κατασκευή χωµατουργικών εργασιών όπως εκσκαφές, 
ξεσκατώµατα και διαµορφώσεις πρανών, καθαρισµός και µόρφωση τάφρων 
τριγωνικής διατοµής ή ερεισµάτων, κατασκευή επιχωµάτων, ισοπεδώσεις, 
τοπικές βελτιώσεις και διαπλατύνσεις κλπ. 

Γενικά: 

1. Όπου απαιτείται, γίνεται η µετακίνηση των υπογείων και εναέριων δικτύων 
Ο.Κ.Ω. από τους αρµόδιους φορείς. 

2. Αποµακρύνονται του έργου τα υπόλοιπα προϊόντα εκσκαφής, που είναι 
ακατάλληλα για έδραση ή κατασκευή επιχωµάτων, αφού προηγουµένως 
ελεγχθεί η ακαταλληλότητα εργαστηριακά. 
Η απόθεση των ακατάλληλων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, θα 
γίνει µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου σε κατάλληλες 
επιτρεπόµενες από τις αρµόδιες Αρχές θέσεις, σε χώρους που δε θα 
επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δε θα είναι δασικές 
εκτάσεις και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΣΥ. Απαγορεύονται 
αποθέσεις, έστω και προσωρινώς, σε χώρους προστασίας φυσικού 
περιβάλλοντος ή προστασίας πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

3. Τα επιχώµατα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις µελέτες,την Τ.Σ.Υ. και 
τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

4. Τα δάνεια χώµατα που θα απαιτηθούν για την κατασκευή των 
επιχωµάτων, θα ληφθούν από την ευρύτερη περιοχή του έργου, βάσει 
των υποδείξεων-προτάσεων του Αναδόχου, τη σύµφωνη γνώµη της 
Υπηρεσίας και αφού ακολουθηθεί η απαιτούµενη από τη νοµοθεσία 
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διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους, σύµφωνα µε τους 
όρους της Ε.Σ.Υ. Τα αδρανή προϊόντα για την κατασκευή τεχνικών 
έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών κ.λ.π. µπορούν να εξασφαλιστούν 
από τα νοµίµως λειτουργούντα εγγύτερα λατοµεία της περιοχής.  

4.2 Οδοστρωσία – Ασφαλτικά 

Οι εργασίες για την ανακατασκευή του οδοστρώµατος (στις θέσεις όπου αυτή 
προβλέπεται), περιλαµβάνουν: 

α.   Αποξήλωση της υφιστάµενης ασφαλτόστρωσης. 
β.   Υπόβαση µεταβλητού πάχους σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Ο-150. 
γ.   Βάση µε αδρανή υλικά, κατασκευαζόµενη σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Ο-155, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 µ. 
δ.    Κατασκευή ερεισµάτων. 
ε. ∆ιάστρωση ασφαλτικού τάπητα ανοικτής σύνθεσης πάχους 0,05 µ., 

σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α-245. 

4.3 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων 

Σε επιλεγµένα σηµεία και σε θέσεις που θα καθοριστούν από κοινού µε την 
επίβλεψη, προβλέπεται η κατασκευή εύκαµπτου µεταλλικού φράκτη 
ανάσχεσης καταπτώσεων, απορροφούµενης ενέργειας µέχρι 250 kJ και 
ύψους 2,0 µ.  

         Η διάταξη αποτελείται : 
α)  από στύλους (ορθοστάτες) από γαλβανισµένο µορφοσίδηρο µε τη 

µεταλλική τους βάση ειδικής αρθρωτής διάταξης, που επιτρέπει τη στροφή 
των ορθοστατών προς τα κατάντι,  

β)  από γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα, δακτυλιωτό πλέγµα, ενισχυµένα µε 
οριζόντια, κάθετα ή και διαγώνια γαλβανισµένα συρµατόσχοινα, που 
συγκρατούνται στους στύλους, 

γ)  από γαλβανισµένα συρµατόσχοινα στήριξης της κορυφής των ορθοστατών 
  δ)   από τα τυχόν απαιτούµενα δακτυλιωτά φρένα, αποσβεστήρες ενέργειας. 

ε)   κατασκευή θεµελίων εδραζοµένων σε µικροπάσσαλους, για την αγκύρωση 
της διάταξης στήριξης. 

Προτείνεται η τοποθέτηση του φράκτη να γίνει πριν από την έναρξη 
οποιασδήποτε κατασκευής ώστε να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των 
εργαζοµένων στη περιοχή των καταπτώσεων. Επιπλέον και εφόσον αυτό 
κριθεί αναγκαίο, µπορεί να διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του φράκτη κατόπιν εγκρίσεως του αρµόδιου Τµήµατος 
Τροχαίας. 

 
5.      ΕΡΓΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

         Προβλέπονται εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης, καθώς και 
τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας. 

Σήµανση κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

Θα κατασκευαστούν από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε έργα σήµανσης – 
ασφάλειας που απαιτούνται κατά την εκτέλεση του έργου, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας και για οποιονδήποτε λόγο ασφάλειας. Η 
προσωρινή εργοταξιακή σήµανση θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
προδιαγραφές και διατάξεις. 

Επισηµαίνεται ότι λόγω της στενότητας και της κακής κατάστασης του 
υφιστάµενου οδικού δικτύου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει µεγάλη 
βαρύτητα και να επιδείξει ιδιαίτερη επιµέλεια στην τήρηση των κανόνων 
ασφαλείας κατά τη διάρκεια κατασκευής, για την αποφυγή ατυχηµάτων.   
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6. Ο .Κ.Ω .  

∆ιατήρηση και λειτουργία υφιστάµενων δικτύων (έργα ΟΚΩ) 
Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα µέτρα που απαιτούνται σύµφωνα µε την 
ΕΣΥ για τη διατήρηση των δικτύων που βρίσκονται στην περιοχή των έργων 
σε λειτουργία. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται µε ειδική επιµέλεια 
προκειµένου να αποφευχθούν ζηµίες ή ατυχήµατα και σύµφωνα µε τα ΣΑΥ 
και ΦΑΥ του έργου. 

 
7. ΜΕΛΕΤΕΣ  

 
7.1    Μελέτες που διατίθενται 

Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας, θα παραδοθούν στον Ανάδοχο 
οι µελέτες των τυπικών κιβωτοειδών οχετών της Ε.Ο.Α.Ε., των 
τυπικών τοίχων αντιστήριξης και τα Π.Κ.Ε. 

 
7.2     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 στις παραγράφους 6.2 και 6.3 του άρθρου Α-6 
της Ε.Σ.Υ. 
Επίσης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση  οποιαδήποτε 
άλλη µελέτη απαιτηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, µετά από 
σχετική εντολή της Εταιρίας µε αµοιβή.  
Η αµοιβή των µελετών τις οποίες θα εκπονήσει η Ανάδοχος θα 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό προεκτιµωµένων αµοιβών 
µελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και µε την εφαρµογή έκπτωσης 20% στην 
προεκτιµώµενη αµοιβή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εγκύκλιο 
∆ΜΕΟ/α/οικ/1161/15-7-2005.  

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. 

 
8. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

∆εν απαιτούνται πρόσθετες απαλλοτριώσεις. Ο καθορισµός των ορίων 
µεταξύ δηµοσίων εκτάσεων και όµορων οικοπέδων, όπου αυτά είναι 
ασαφή, θα καθοριστούν µε τη βοήθεια των τοπικών Αρχών. 

 
9. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι εργασίες, που πιθανόν να απαιτηθεί να εκτελεστούν απολογιστικά µετά 
από σχετική εντολή της Ε.Ο.Α.Ε., θα πληρωθούν από το σχετικό κονδύλιο 
του Προϋπολογισµού Μελέτης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
Ν.3669/08. 

 
10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

Όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση των συνοδών έργων και δραστηριοτήτων (δανειοθάλαµοι, 
λατοµεία ή χώροι απόληψης αδρανών και άλλων υλικών, µόνιµοι ή 
προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις κοκκοµετρικού διαχωρισµού, παρασκευής 
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σκυροδέµατος ή ασφαλτοµίγµατος, κλπ.) θα πρέπει να εξασφαλισθούν από 
τον Ανάδοχο σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία περί περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης.  

Επίσης, και όπως αναφέρεται και στην Παράγραφο 4.1: 

α. Πριν από κάθε εργασία εκσκαφής θα πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία.  

β. Εφόσον οι εργασίες εκτελούνται σε δασική έκταση θα πρέπει να 
εξασφαλισθούν µε ευθύνη του Αναδόχου όλες οι απαραίτητες άδειες 
από το αρµόδιο ∆ασαρχείο. 

γ. Γενικά, τα τυχόν πλεονάζοντα φυτικά, τα προϊόντα εκσκαφών που είναι 
ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, καθώς και τα προϊόντα 
καθαιρέσεων θα αποτεθούν µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του 
αναδόχου σε κατάλληλες θέσεις, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. 

 Απαγορεύονται αποθέσεις, έστω και προσωρινώς, σε χώρους 
προστασίας φυσικού περιβάλλοντος ή προστασίας πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. 

δ. Τα δάνεια χώµατα που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή των 
επιχωµάτων, θα ληφθούν από την ευρύτερη περιοχή του έργου και 
αφού ακολουθηθεί η απαιτούµενη από τη νοµοθεσία διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους, σύµφωνα µε τους όρους της 
Ε.Σ.Υ. 

ε. Τα αδρανή προϊόντα κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, 
ασφαλτικών κ.λ.π. µπορούν να εξασφαλιστούν είτε από τα λατοµεία που 
λειτουργούν νόµιµα στη περιοχή, είτε από λατοµεία που είναι δυνατόν 
να δηµιουργηθούν κατόπιν όλων των νοµίµων εγκρίσεων και αδειών, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΕΣΥ (άρθρα Α-7, Β-5, κλπ), είτε 
από τα υλικά εκσκαφών σύµφωνα µε τους αυτούς ως άνω όρους.  

στ. Θα γίνουν όλες οι απαιτούµενες εργασίες αποκατάστασης τοπίου των 
δανειοθαλάµων, αποθεσιοθαλάµων, λατοµείων, εργοταξίων κλπ 
σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τη σχετική νοµοθεσία που αφορά την 
προστασία του περιβάλλοντος.  

 
11. ΧΑΡΤΗΣ  

Ακολουθεί ενδεικτικός χάρτης της περιοχής του έργου. Ο χάρτης αυτός δεν 
αποτελεί συµβατικό έγγραφο. 
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