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Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η  Δ Κ Θ Δ  Η  

ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΔΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΓΓΙΣΗ» 

(Κωδ. Έργου 2131ΔΡ003ΚΑΠ20) 

ΙΟΤΛΙΟ  2020 



1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Θ παροφςα μελζτθ, εκπονικθκε ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ Επενδυτικϊν Δαπανϊν 

κεντρικϊν αυτοτελϊν πόρων ζτουσ 2020. φμφωνα με το πρόγραμμα, προτείνεται 

προχπολογιςμόσ 70.000,00€ με Φ.Π.Α., με πίςτωςθ για το 2020 70.000,00€ . 

Θ επιφάνεια ςκυροδζματοσ των βάκρων τθσ γζφυρασ του π. Αγγίτθ πλθςίον τθσ Σοπικισ 

Κοινότθτασ  .. Αγγίςτασ τθσ Π.Ε. ερρϊν ζχει υποςτεί φκορζσ λόγω διάβρωςθσ του οπλιςμοφ 

από τθν δράςθ χλωριόντων και τθν ενανκράκωςθ του ςκυροδζματοσ προβλζπεται να γίνουν 

εργαςίεσ αποκατάςταςθσ τθσ επιφάνειασ του ςκυροδζματοσ. Θ διάρκεια καταςκευισ του ζργου 

κα είναι ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2. ΓΕΝΙΚΑ 

τοιχεία για τθν καταςκευι τθσ γζφυρασ δεν γνωρίηουμε, πρόκειται για γζφυρα από 

ωπλιςμζνο ςκυρόδεμα, το μικοσ τθσ γεφφρωςθσ είναι 90,00μ., τα ανοίγματά τθσ είναι 10 με 

μικοσ 9,00μ. και το πλάτοσ τθσ 5,32μ. μαηί με τα πεηοδρόμια (κατάςτρωμα 4,40μ., πεηοδρόμια 

2Χ0,46μ.). Χρθςιμοποιείται για τθν διζλευςθ του π. Αγγίτθ μεταξφ των Σοπικϊν Κοινοτιτων 

Λευκοκζασ και .. Αγγίςτασ του Διμου Ν. Ηίχνθσ τθσ Π.Ε. ερρϊν, θ γζφυρα είναι μονισ 

διζλευςθσ, κεωρείται όμωσ ςθμαντικι διότι βρίςκεται επι του επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου που 

ςυνδζει τθν Π. Ε. ερρϊν με τθν Π.Ε. Καβάλασ και διευκολφνει τισ μετακινιςεισ και μεταφορζσ 

προϊόντων. 

     

 
 

 

3. ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  

Θ ανωδομι είναι πλάκα με δοκοφσ ωπλιςμζνου ςκυροδζματοσ που ςτθρίηονται ςε βάκρα. Θ  

εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ γζφυρασ ζγινε μετά από οπτικό ζλεγχο ωσ ακολοφκωσ: 

 Σο ςκυρόδεμα τθσ κάτω παρειάσ των δομικϊν ςτοιχείων εμφανίηει δομικζσ ρωγμζσ, καμπτικζσ 

ι/και διατμθτικζσ εφρουσ μικρότερου ι ίςου με 0,5mm. Τπάρχει επιφανειακι αποφλοίωςθ, 

ρθγμάτωςθ και ίχνθ ςκουριάσ από ςθμαντικι οξείδωςθ οπλιςμοφ. 

 Σα ακρόβακρα λόγω τθσ ζντονθσ βλάςτθςθσ δεν ιταν εφκολο να παρατθρθκοφν και να 

εκτιμθκεί θ κατάςταςι τουσ. 

 Παρατθρϊντασ τα μεςόβακρα βλζπουμε ότι εμφανίηουν ζντονεσ φκορζσ λόγω διάβρωςθσ 

ιδιαίτερα ςτον κεφαλόδεςμο,  ςε κάκε κατακόρυφο ςτοιχείο υπάρχουν τζςςερεισ (4) οπζσ 

μικρισ διαμζτρου 7εκ. περίπου. Σο ςκυρόδεμα των δομικϊν ςτοιχείων εμφανίηει ρωγμζσ, 

εφρουσ μεγαλφτερου των 2,00mm. Ζχουμε προχωρθμζνθ οξείδωςθ του οπλιςμοφ και απϊλεια 

ςκυροδζματοσ που επθρεάηουν  τθν αντοχι και τθν λειτουργικότθτα του δομικοφ ςτοιχείου 

κακϊσ και του δομικοφ τμιματοσ που ανικει. Δεν γνωρίηουμε λεπτομζρειεσ για τθν κεμελίωςθ 

των βάκρων και οφτε μποροφμε οπτικά να παρατθριςουμε  αν ζχουν προβλιματα λόγω του 

ποταμοφ. 

ςκαρίφθμα γζφυρασ 



 
4. ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

Θ αποκατάςταςθ των επιφανειϊν του ςκυροδζματοσ που ζχουν υποςτεί φκορζσ λόγω 

διάβρωςθσ οπλιςμοφ από τθν δράςθ χλωριόντων και τθν ενανκράκωςθ του ςκυροδζματοσ  κα 

γίνει με εφαρμογι αναςτολζων διάβρωςθσ και επιςκευαςτικϊν κονιαμάτων.  

Θ επιςκευι των φκορϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τισ απαιτοφμενεσ κατά περίπτωςθ ΕΣΕΠ. 

 

5.  ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  
1 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-06-00:2009 Γενικζσ εκςκαφζσ οδοποιίασ και υδραυλικϊν ζργων 
2 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-01-00:2009 Καταςκευι επιχωμάτων με κατάλλθλα προϊόντα 

εκςκαφϊν ι δανειοκαλάμων 
3 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-02-00 Κακαριςμόσ και εκβάκυνςθ κοίτθσ ποταμϊν, ρεμάτων 

και αποχετευτικϊν τάφρων 
 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί ςε κάκε περίπτωςθ τον κατάλλθλο μθχανικό 

εξοπλιςμό για τθν εμπρόκεςμθ και για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ 

πρζπει να είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ λειτουργίασ και να ςυντθρείται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

των εργοςταςίων καταςκευισ. 

Σα μθχανιματα και οχιματα κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ που κακορίηονται από τθν κείμενθ 

Ελλθνικι και Κοινοτικι νομοκεςία, όςον αφορά τθν ςτάκμθ κορφβου, τθν εκπομπι καυςαερίων 

και τα ςυςτιματα αςφαλείασ, κα είναι εφοδιαςμζνα με πινακίδεσ μθχανθμάτων ζργων (ΜΕ) και 

κα είναι αςφαλιςμζνα. Οι χειριςτζσ / οδθγοί κα διακζτουν τισ προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ 

νομοκεςία άδειεσ. 

Πριν από τθν ζναρξθ των εκςκαφϊν κα γίνεται παραλαβι του φυςικοφ εδάφουσ από τθν 

Τπθρεςία βάςει τοπογραφικϊν ςτοιχείων που κα υποβάλει ο ανάδοχοσ. Άλλωσ νοείται ότι 

ιςχφουν τα ςτοιχεία του φυςικοφ εδάφουσ που παρζχονται από τθ μελζτθ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, είναι δυνατόν να δοκοφν εντολζσ από τθν 

επίβλεψθ για τθν τροποποίθςθ των γραμμϊν των πρανϊν, των κλίςεων και γενικά των 

διαςτάςεων των εκςκαφϊν που φαίνονται ςτα ςχζδια. 

Κάκε εκςκαφι που κα γίνεται από τον ανάδοχο για τθν εξαςφάλιςθ πρόςβαςθσ ςε χϊρουσ 

εκτζλεςθσ εργαςιϊν ι ςε χϊρουσ απόρριψθσ προϊόντων εκςκαφισ ι για οποιονδιποτε άλλο 

ςκοπό, κα περιορίηεται ςτα εγκεκριμζνα από τθν Τπθρεςία όρια. Κατά τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν, υπάρχει πικανότθτα να εμφανιςτοφν ςτα πετρϊματα που προβλζπεται να 

εκςκαφκοφν, κοιλότθτεσ, ριγματα, ηϊνεσ χαλαροφ ι αποςακρωμζνου βράχου (ςε διάφορεσ 

κζςεισ και διευκφνςεισ). Οι γραμμζσ εκςκαφισ που φαίνονται ςτα ςχζδια των οριςτικϊν μελετϊν 

δεν πρζπει να κεωρθκοφν ότι απεικονίηουν απόλυτα τισ τελικζσ ι πραγματικζσ γραμμζσ 

εκςκαφισ που κα απαιτθκοφν ι να ερμθνευκεί ότι δθλϊνουν ότι δεν υπάρχουν αςκενείσ ηϊνεσ 

ςτο πζτρωμα εκτόσ των γραμμϊν αυτϊν. 

Θα πρζπει να λαμβάνεται κάκε μζτρο ϊςτε να αποφεφγονται οι υπερεκςκαφζσ. Για 

υπερεκςκαφζσ οφειλόμενεσ ςε ενζργειεσ του αναδόχου για οποιαδιποτε αιτία ι ςκοπό, (εκτόσ 

εάν ζχει δοκεί ςχετικι εντολι τθσ Τπθρεςίασ, ι εάν θ Τπθρεςία αποδζχεται τθν υπερεκςαφι) δεν 

κα επιμετροφνται. 

Οι μθ αποδεκτζσ υπερεκςκαφζσ, εφ’ όςον απαιτθκεί από τθν Τπθρεςία, κα επιμετροφνται ωσ 

προϊόντα εκςκαφϊν, ι άλλο υλικό ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ εντολζσ και οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ, 



το δε κόςτοσ τθσ αποκατάςταςθσ κα βαρφνει τον ανάδοχο. τισ περιπτϊςεισ υπερεκςκαφϊν που 

οφείλονται ςε γεωλογικζσ ςυνκικεσ, θ επιμζτρθςθ κα περιλαμβάνει τόςο τισ πρόςκετεσ 

εκςκαφζσ, όςο και τισ εργαςίεσ επανεπίχωςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ κα ζχει 

πάρει όλα τα προβλεπόμενα από τθ μελζτθ μζτρα για τθν αποφυγι τουσ (π.χ. διαμόρφωςθ των 

προβλεπομζνων αναβακμϊν ςτα πρανι των ορυγμάτων, εφαρμογι τεχνικϊσ ορκϊν πρακτικϊν 

εκςκαφισ κτλ.). 

Εάν ο πυκμζνασ του ορφγματοσ εκςκαφκεί ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ τθσ προβλεπόμενθσ ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικζσ του δαπάνεσ να επανεπιχϊςει τθν υπερεκςκαφι με κατάλλθλα 

υλικά, επαρκϊσ ςυμπυκνωμζνα, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ εντολζσ τθσ επίβλεψθσ, για τθν ζδραςθ 

των προβλεπομζνων ανωδομϊν. 

 

 
6.  ΙΚΡΙΩΜΑΣΑ  

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-03-00-00:2009  

Ικριώματα ςιδηρά ςωληνωτά βαρζωσ τφπου      

Ικριϊματα ςιδθρά ςωλθνωτά, ωφελίμου φορτίου 500 ζωσ 1000 kg/m2, οποιουδιποτε φψουσ, για 

τθν ανφψωςθ μεγάλων βαρϊν και τθν εκτζλεςθ μεμονωμζνων ειδικϊν εργαςιϊν, με τα 

απαιτοφμενα ςιδθρικά ςυνδζςεωσ και πακτϊςεωσ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ και τθν 

ΕΣΕΠ 01-03-00-00 "Ικριϊματα". 

. 

7.  Φζροντα ςτοιχεία από ςιδηροδοκοφσ  

Αν απαιτθκεί κα καταςκευαςκεί δάπεδο εργαςίασ από ςιδθροδοκοφσ ι κοιλοδοκοφσ κάκε 

τφπου, με φψοσ ι πλευρά μεγαλφτερθ από 160 mm, ποιότθτασ S235J, οιονδιποτε  λοιπϊν 

διαςτάςεων, κάκε ςχεδίου, και ςε οποιαδιποτε κζςθ ι φψοσ από το ζδαφοσ.   

 
8.  Αποκατάςταςη επιφανειών ςκυροδζματοσ 

 
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-14-01-01-01:2009 
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ  ΑΠΟ 

ΑΠΟΑΘΡΩΕΙ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΤΛΙΚΑ 

2 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-14-01-04-00:2009   
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΣΟΠΙΚΘ ΒΛΑΒΘ ΣΟΙΧΕΙΟΤ 
ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΟΦΕΙΛΙΜΕΝΘ Ε ΔΙΑΒΡΩΘ ΣΟΤ 
ΟΠΛΙΜΟΤ 

3 ΕΛΟΣ ΣΟ 1501-14-01-06-00:2009 
ΠΛΘΡΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΔΙΑΣΟΜΘ ΣΟΙΧΕΙΟΤ 
ΑΠΟ ΟΠΛΙΜΕΝΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ ΠΟΤ ΕΧΕΙ 
ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΣΟΠΙΚΑ 

4 ΕΛΟΣ ΣΟ 1501-14-01-07-01:2009 
ΠΛΘΡΩΘ ΡΩΓΜΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ 

ΜΙΚΡΟΤ ΕΤΡΟΤ 

5 ΕΛΟΣ ΣΟ 1501-14-01-07-02:2009 
ΠΛΘΡΩΘ ΡΩΓΜΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ 

ΜΕΓΆΛΟΤ ΕΤΡΟΤ 

6 ΕΛΟΣ ΣΟ 1501-14-01-09-01:2009 
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΤΦΘΕΝΣΩΝ 

ΧΑΛΤΒΔΙΝΩΝ ΟΠΛΙΜΩΝ 

 



Αποκατάςταςη επιφανειών ςκυροδζματοσ που ζχουν υποςτεί φθορζσ λόγω διάβρωςησ 

οπλιςμοφ από την δράςη χλωριόντων και την ενανθράκωςη του ςκυροδζματοσ  

Προτείνεται ο κακαριςμόσ του διαβρωμζνου ςκυροδζματοσ από όλα τα ςακρά τεμάχια, 

εφαρμογι αναςτολζων διάβρωςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διάβρωςθσ του οπλιςμοφ που 

οφείλεται ςτθν ειςχϊρθςθ χλωριόντων και τθν ενανκράκωςθ του ςκυροδζματοσ, αποκατάςταςθ 

τθσ διατομισ με εφαρμογι επιςκευαςτικϊν κονιαμάτων. 

1. Οι επεμβάςεισ τθσ κατθγορίασ αυτισ κα είναι τοπικοφ χαρακτιρα. 

2. Επιμελισ κακαριςμόσ των επιφανειϊν των διαμικων και εγκάρςιων δοκϊν με υδροβολι 

υψθλισ πίεςθσ για τθν αφαίρεςθ όλων των ςακρϊν ςκυροδεμάτων. 

3. Κατά τθν φάςθ αυτι οι εκτεκειμζνεσ ράβδοι οπλιςμοφ  κα κακαριςκοφν επιμελϊσ με 

τοπικι υδροβολι υψθλισ πιζςεωσ ι αμμοβολι ι/και χριςθ θλεκτροεργαλειϊν χειρόσ με 

ςυρματόβουρτςα, οφτωσ ϊςτε να αποκτιςουν κακαρι μεταλλικι επιφάνεια ποιότθτοσ Sa 

2 1/2 κατά τουσ ουθδικοφσ κανονιςμοφσ. 

4. Εφαρμογι αναςτολζα διάβρωςθσ ςε παχφρευςτθ μορφι επί των εκτεκειμζνων ράβδων 

οπλιςμοφ με πινζλο ι ρολλό. 

5. Πλιρωςθ κοιλοτιτων και κάλυψθ εκτεκειμζνων οπλιςμϊν  με επιςκευαςτικό κονίαμα 

δφο ςυςτατικϊν, βιομθχανικισ προζλευςθσ, με εκτόξευςθ, μυςτρί ι ςπάτουλα. το 

επιςκευαςτικό κονίαμα κα προςτεκεί αναςτολζασ διάβρωςθσ ωσ πρόςκετο (admixture), 

ενϊ ςυνιςτάται θ προςκικθ ινϊν προπυλενίου για τθν αποφυγι τθσ πλαςτικισ 

ρθγματϊςεωσ.  

6. Ψεκαςμόσ ολόκλθρθσ τθσ εκτεκειμζνθσ επιφανείασ του ςκυροδζματοσ (αφοφ ζχει 

ολοκλθρωκεί οι ανωτζρω εργαςίεσ) με υγρό αναςτολζα διάβρωςθσ για τθν εξαςφάλιςθ 

προςταςίασ ςτο ςφνολο του περιμετρικοφ οπλιςμοφ των διαφόρων ςτοιχείων του φορζα, 

δεδομζνου ότι με τθν υδροβολι δεν απομακρφνεται όλο το ενανκρακωμζνο ςκυρόδεμα, 

παρά μόνον αυτό που ζχει ιδθ χαλαρϊςει και ρθγματωκεί. 

7. Οι αναςτολείσ διάβρωςθσ πρζπει να είναι κατειςδφοντοσ τφπου (διαχεόμενοι) (migrating 

corrosion  inhibitors). 

8. Βαφι των εκτεκειμζνων επιφανειϊν του φορζα με χρϊμα ακρυλικισ βάςθσ (ςιλοξανικζσ 

βαφζσ), υψθλισ διαπνοισ και υψθλισ αντίςταςθσ ςτθν διείςδυςθ νεροφ και χλωριδίων. 

Εφαρμογι με ψεκαςμό ι (τοπικό) με ρολλό. 

9. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ  

Ο ανάδοχοσ (εφόςον απαιτηθεί ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ζργου) κα εκπονιςει  με ευκφνθ 

και δαπάνεσ του τθ ςτατικι μελζτθ για τθν καταςκευι των ικριωμάτων βαρζωσ τφπου(εργαςίεσ 

του τιμολογίου με αρικμό 3 του προχπολογιςμοφ), κακϊσ και τθν ςτατικι μελζτθ (εφόςον 

απαιτθκεί) καταςκευισ δαπζδου εργαςίασ το οποίο αφορά εργαςίεσ του τιμολόγιου με αρικμό 4 

του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, για τθν καταςκευι φερόντων ςτοιχείων από ςιδθροδοκοφσ ι 

κοιλοδοκοφσ κάκε τφπου, με φψοσ ι πλευρά μεγαλφτερθ από 160 mm, ποιότθτασ S235J, 

οιονδιποτε  λοιπϊν διαςτάςεων, κάκε ςχεδίου, και ςε οποιαδιποτε κζςθ ι φψοσ από το 

ζδαφοσ. 

Θ διαχείριςθ των ΑΕΚΚ, ςε περίπτωςθ που το ζργο απαιτεί διαχείριςθ ΑΕΚΚ, κα 

πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τισ γενικζσ 

κατευκφνςεισ του προγράμματοσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ των επικίνδυνων αποβλιτων, που 

αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ ι τον περιοριςμό των ηθμιογόνων για το περιβάλλον επιπτϊςεων που 



προζρχονται από τισ εργαςίεσ διαχείριςισ τουσ και ςτθ λιψθ των ενδεδειγμζνων μζτρων 

ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ του  Ν. 2939/2001, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 2 του 

άρκρου 5 του ν.3854/2010, κακϊσ των άρκρων 16, 17, 18,19,20,21 και 24 του ν.2939/2001 και 

τθν ΚΤΑ 36259/1757/Ε103 /23-8-2010. 

Ο ανάδοχοσ (ωσ διαχειριςτισ) κα υποβάλλει (αν απαιτθκεί) επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ 

ςφμβαςθσ του διαχειριςτι με εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΕΚΚ ι υπεφκυνθ 

διλωςθ του ότι κα ςυνεργαςκεί με εγκεκριμζνο ςφςτθμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ τθσ 

περίςςειασ των αποβλιτων, αν και εφόςον υπάρξουν τζτοια, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί ςε κάκε περίπτωςθ τον κατάλλθλο μθχανικό 

εξοπλιςμό για τθν εμπρόκεςμθ και για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ 

πρζπει να είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ λειτουργίασ και να ςυντθρείται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

των εργοςταςίων καταςκευισ. Σα μθχανιματα και οχιματα κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ που 

κακορίηονται από τθν κείμενθ Ελλθνικι και Κοινοτικι νομοκεςία, όςον αφορά τθν ςτάκμθ 

κορφβου, τθν εκπομπι καυςαερίων και τα ςυςτιματα αςφαλείασ, κα είναι εφοδιαςμζνα με 

πινακίδεσ μθχανθμάτων ζργων (ΜΕ) και κα είναι αςφαλιςμζνα. Οι χειριςτζσ / οδθγοί κα 

διακζτουν τισ προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία άδειεσ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, είναι δυνατόν να δοκοφν εντολζσ από τθν 

επίβλεψθ για τθν τροποποίθςθ του τρόπου αποκατάςταςθσ των φκορϊν. Ο κφριοσ του ζργου 

μαηί με τον ανάδοχο κα εκτελεί περιοδικζσ επικεωριςεισ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου.  

Οι τιμζσ των εργαςιϊν αναλφονται ςτο τιμολόγιο του ζργου. 

Θ χρθματοδότθςθ του ζργου είναι από τουσ ΚΑΠ 2020 του προγράμματοσ τθσ Π. Ε. ερρϊν. Θ 

πλθρωμι των εργαςιϊν κα γίνεται τμθματικά και ανάλογα με τισ μεταβιβαηόμενεσ πιςτϊςεισ που 

ζχουν εγκρικεί και ςφμφωνα με τα δικαιολογθτικά που ορίηονται από το νόμο.  

κοπόσ του ςυγκεκριμζνου ζργου είναι θ αποκατάςταςθ των φκορϊν  τθσ γζφυρασ του π. Αγγίτθ 

ςτο .. Αγγίςτασ, ϊςτε τα οχιματα να κινοφνται με αςφάλεια.  
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