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Τεχνική Έκθεση
Με το έργο αυτό θα επιτευχθεί η αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών στα Αλιευτικά
Καταφύγια της Άρβης και Καστρίου / Κερατόκαμπος που βρίσκονται στον Δήμο. Βιάννου, η
οποία θα συντηρείται από τον Ανάδοχο για 15 μήνες από την Βεβαίωση Περάτωσης του έργου,
ήτοι έως την λήξη του Χρόνου Συντήρησης κατά την Κείμενη Νομοθεσία και την Οριστική
Παραλαβή του έργου.
Μετά την Βυθομετρική Αποτύπωση (Μάιος 2019) υπολογίστηκε ο όγκος εκσκαφής μέχρι το 1,80μ (βάθος θεμελίωσης κρηπιδωμάτων), που είναι περίπου 14,000μ3. και (με μια
προσαύξηση κατά περίπου 15% λόγω ότι μέχρι να γίνει έγκριση του έργου, δημοπράτηση και να
ξεκινήσουν οι εργασίες η προσάμμωση θα συνεχίζεται αυξητικά).
Η αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών θα γίνει είτε με χερσαία είτε με πλωτά μέσα και το
βάθος εκσκαφής ορίζεται στα -1.80μ από την μέση στάθμη της θάλασσας σε όλη την έκταση του
πυθμένα και στην είσοδο του Λιμένα. Το βάθος αυτό (-1.80μ) θα διατηρείται με επιμέλεια και
δαπάνες του Αναδόχου καθόλη την διάρκεια της υποχρεωτικής Συντήρησης του έργου (15
μήνες από την έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης των εργασιών και έγκρισης της Τελικής
Επιμέτρησης του Έργου, άρθρο 171 Ν4412/16) και μέχρι την οριστική Παραλαβή του έργου με
δαπάνες του Αναδόχου που περιλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του (άρθρο Ν1
Αναλυτικού Τιμολόγίου).
Το υλικό που θα προέλθει από τον καθαρισμό του πυθμένα - αποκατάσταση των λειτουργικών
βαθών, θα μεταφερθεί και θα αποτεθεί σε φυλασσόμενο χώρο του Αναδόχου (με μέγιστη
χρονική διάρκεια 15 μήνες από την έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης των εργασιών και
έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης του Έργου), ώστε στην συνέχεια σε συνεργασία με την
Κτηματική Υπηρεσία να ακολουθηθεί η διάθεση του με Δημοπρασία σύμφωνα με τις Κείμενες
διατάξεις της Νομοθεσίας.
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου έχει ορισθεί στις 45 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης
με τον Ανάδοχο.
Στο έργο αυτό βάσει της Κείμενης Νομοθεσίας Προϊστάμενη Αρχή είναι το Διοικητικό
Συμβούλιο Ο.Λ.Η. Α.Ε., Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία η Δ/νση Τεχνικών Έργων &
Περιβάλλοντος Ο.Λ.Η. Α.Ε., και Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο το Τεχνικό Συμβούλιο ΥΠΟΜΕΔΙ
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