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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

Έργο  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΖΗΡΟΥ 

 
  ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
Προυπ 

 
18.000,00 Ευρώ (με  Φ.Π.Α. 24 %) 

  Πηγή  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
  Χρήση  2018  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην Τ.Κ. Ζήρου. 

Συγκεκριμένα  μετά από την έντονη κακοκαιρία της 17-11-2018 προκλήθηκε κατάρρευση τοιχίου 

αντιστήριξης δημοτικής οδού πίσω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον οικισμό της Ζήρου 

αλλά και  μικρότερες ζημιές σε άλλα σημεία του οικισμού. Συγκεκριμένα εκτός από το τοιχίο 

πλημμύρισε τμήμα του νεκροταφείου του οικισμού της Ζήρου με αποτέλεσμα να προσκληθούν ζημιές 

στο διαμορφωμένο τμήμα του.  

Επειδή ισχύουν τα οριζόμενα του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 

οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: …………………….. γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, 

εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι 

δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 

διαδικασίες με διαπραγμάτευση, το εν λόγω έργο προτείνεται να ανατεθεί με την παραπάνω διαδικασία. 

 
Οι παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν είναι η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από οπλισμένο 

σκυρόδεμα  μήκους 20μ και συνολικού ύψους 3,60μ . Στο νεκροταφείο θα γίνουν εργασίες 

τσιμεντόστρωσης προκειμένου να γίνει διευθέτηση των όμβριων υδάτων.   

Στη δαπάνη του έργου έχει προβλεφθεί και η αποκατάσταση του οδοστρώματος της οδού.   

 Όλες οι ακριβείς κατασκευαστικές διαστάσεις και λεπτομέρειες θα παραδοθούν στον ανάδοχο του  

έργου από την Υπηρεσία. 

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00 € με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από 

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.   

      

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ : 

ΣΗΤΕΙΑ 21-11-2018 

 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 

Πολιτικός Μηχανικός 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ : 

ΣΗΤΕΙΑ 21-11-2018 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ ΑΝΘΗ 

Πολιτικός Μηχανικός 
 

 


