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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ν.ΘΗΡΑ
ΜΑΙΟΣ 2020

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας αποτελεί η υλοποίηση παρεμβάσεων για
τη συντήρηση και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας τόσο στο Δημοτικό οδικό δίκτυο, όσο και στις μη χαρακτηρισμένες οδούς που συντηρούνται από τον Δήμο Θήρας, αλλά
και στους κοινοτικούς λιθόστρωτους δρόμους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική
ασφάλεια αλλά και η εν γένει βατότητά τους.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν κυρίως την εξάλειψη τοπικών φθορών του οδοστρώματος, την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων για την αποκατάσταση της ομαλότητας,
την κατασκευή νέου ή ανακατασκευή του στέρεου εγκιβωτισμού του οδοστρώματος όπου απαιτείται, την αποκατάσταση λιθοστρώσεων, την συντήρηση τοιχίων αντιστήριξης
οδών, τη διαγράμμιση οδοστρωμάτων, την τοποθέτηση ανακλαστήρων αλλά και στηθαίων ασφαλείας.
Με την παρούσα εργολαβία πρόκειται να αντιμετωπιστούν όσα τακτικά και έκτακτα ζητήματα προκύπτουν στο οδικό δίκτυο και στους κοινοτικούς λιθόστρωτους δρόμους κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου – ή λόγω έκτακτου γεγονότος που δεν
δύναται να προβλεφθεί - λόγω καθιζήσεων, διογκώσεων, κατολισθήσεων που πιθανών
να παρουσιαστούν λόγω έντονων και έκτακτων καιρικών φαινομένων.
Η προς εκτέλεση εργολαβία είναι έργο συντήρησης, με τις άμεσες ανάγκες των
οδών προς αποκατάσταση να παρουσιάζουν ρευστότητα μέσα στον χρόνο. Με δεδομένη
τη χρονική απόσταση της σύνταξης του παρόντος και την υπογραφή της σύμβασης –
εγκατάστασης του Αναδόχου, είναι δυνατόν να αναδειχθούν και άλλα προβλήματα
(πέραν των περιγραφόμενων), προς άμεση αντιμετώπιση και αποκατάσταση.
Η παρούσα εργολαβία αποσκοπεί αποκλειστικά στην αποκατάσταση της ομαλότητας του οδικού δικτύου, στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στη συντήρηση των
κοινοτικών πεζο-δρόμων, χωρίς να περιλαμβάνει εργασίες διαπλάτυνσης ή αλλαγής
των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου οδικού δικτύου, ενώ παράλληλα
δεν προβλέπεται να προκύψουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκτέλεσή τους.
Αφού συνεκτιμηθούν οι ανάγκες στο οδικό δίκτυο και στα προς συντήρηση τμήματα, οι οριστικές θέσεις θα προκύψουν μετά από αξιολόγηση και θα προσδιορίζονται
με πίνακες εργασιών που θα κοινοποιεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία στον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση (λόγω
έντονων καιρικών φαινομένων ή άλλου απρόβλεπτου γεγονότος) ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος μετά από έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και μέσα σε
διάστημα δύο (2) ημερών να εγκαταστήσει εργοτάξιο και να προχωρήσει στην εκτέλεση εργασιών που θα του υποδειχθούν εγγράφως από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των δύο (2) ημερών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα του επιβάλλει ποινική ρήτρα πεντακοσίων ευρώ (500 €) για κάθε μια
ημέρα καθυστέρησης.
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Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα Άρθρα του τιμολογίου της σύμβασης, τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων, τις αντίστοιχες κατά
περίπτωση τεχνικές προδιαγραφές, τους ισχύοντες κανονισμούς, τους όρους της Ε.Σ.Υ
και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας, που κρίνεται αναγκαία για την έντεχνη και
άρτια εκτέλεση του έργου, έστω και αν αυτή δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα Τεχνική Έκθεση και στα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου, θα εκτελείται μόνο μετά από
έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και εντός του εγκεκριμένου συμβατικού οικονομικού αντικειμένου αποκλειόμενης οποιασδήποτε υπέρβασης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το Σ.Α.Υ, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων και αυτά για την ασφάλεια
της κυκλοφορίας. Υποχρεούται να ασφαλίζει το έργο (εργαζομένους, επιβλέποντες και
τρίτους) και φέρει αποκλειστική και ακέραια την ευθύνη, ποινική και αστική, για κάθε
ατύχημα εργατικό ή μη, που τυχόν συμβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου, από υπαιτιότητά του λόγω πλημμελούς εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσία, από
αμέλεια στην εφαρμογή της απαιτούμενης σύμβασης και από καθυστέρηση επέμβασης
εκ μέρους του για την έγκαιρη αντιμετώπιση βλαβών σε οδούς.

Η παρούσα εργολαβία είναι διάρκειας τριάντα (30) μηνών.

Ν. Θήρα Μάιος 2020

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμ/τος Τεχνικών Υπηρεσιών

Κων/νος Νταβαρίνος
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β
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Δημήτρης Ποιμενίδης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός MSc με Α’ β.
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