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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Α. ΔΡΓΑΗΔ
Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ νη θάησζη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη
απνθαηάζηαζεο-ζπληήξεζεο καλδξνηνίρσλ ζηηο Σ.Κ Καιηεδψλ, Αζήλαην, Γάθλε, ηελφ,
Παλαγίηζα, Αξηεκίζην, ηκηάδεο, Κνιιίλεο, Κεξαζηά, Πεγαδάθηα, Μαλζπξέα, Θάλα, Μαίλαιν ηνπ
Γήκνπ Σξίπνιεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα:
 ηελ Σ.Κ. Αρηεμιζίοσ θαηαζθεπή δεκνηηθήο κάλδξαο απφ αξγνιηζνδνκή κπξνζηά απφ ηε
θεξφκελε ηδηνθηεζία ηνπ θ. ηακαηφπνπινπ Γεκεηξίνπ ηνπ Υαξαιάκπνπ θαη παξάιιεια ζηελ
θνηλνηηθή νδφ
 ηελ Σ.Κ. Παναγίηζα θαηαζθεπή δεκνηηθήο κάλδξαο απφ αξγνιηζνδνκή κπξνζηά απφ ηε
θεξφκελε ηδηνθηεζία ηνπ θ. Γεσξγίνπ Παινχθνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη παξάιιεια ζηελ
θνηλνηηθή νδφ
 ηελ Σ.Κ. Κολλινών θαηαζθεπή δεκνηηθήο κάλδξαο απφ αξγνιηζνδνκή κπξνζηά απφ ηηο
θεξφκελεο ηδηνθηεζίεο ησλ Νηθφιανπ αιηνχξνπ θαη Γξίβα Γεσξγία θαη έλαληη ηεο νηθίαο
Πηηεξνχ πχξνπ θαη Πηλνχ Γεκεηξίνπ παξάιιεια ζηελ θνηλνηηθή νδφ
 ηελ Σ.Κ. ηενού θαηαζθεπή δεκνηηθήο κάλδξαο απφ αξγνιηζνδνκή κπξνζηά απφ ηε
θεξφκελε ηδηνθηεζία ηνπ θ. Μηιηηάδε σηεξφπνπινπ θαη παξάιιεια ζηελ θνηλνηηθή νδφ
 ηελ Σ.Κ. Θάνα θαηαζθεπή δεκνηηθήο κάλδξαο κπξνζηά απφ αξγνιηζνδνκή απφ ηε θεξφκελε
ηδηνθηεζία ηεο θαο. Αζαλαζίαο Μαλνχζνπ ηνπ Ισάλλε Καγηάλλε θαη παξάιιεια ζηελ θνηλνηηθή
νδφ πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ πιαηεία
 ηελ Σ.Κ. ιμιάδες θαηαζθεπή ηζηκεληέλησλ θαπαθηψλ ζε ππάξρνπζεο δεκνηηθέο κάλδξεο
κπξνζηά απφ ηηο θεξφκελεο ηδηνθηεζίεο Πξνθνπίνπ Βαζίιε , Πιπκέληδνπ Αξηζηείδε θαη Μαξίλε
Γεσξγίνπ
 ηελ Σ.Κ. Αθήναιοσ θαηαζθεπή ηζηκεληέλησλ θαπαθηψλ ζε ππάξρνπζεο δεκνηηθέο κάλδξεο
γχξσ απφ ηελ πιαηεία, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ κπξνζηά απφ ηε θεξφκελε ηδηνθηεζία ηεο
Κξεκχδα Βαζηιηθήο, ηνπ Μπφηνπια Παλαγηψηε, ηνπ Μπφηνπια Κσλζηαληίλνπ, ηνπ Μηζηξιή
Παλαγηψηε θαη ηνπ Μπφηνπια Λεσλίδα.
 ηελ Σ.Κ. Γάθνης θαηαζθεπή δεκνηηθήο κάλδξαο απφ αξγνιηζνδνκή έκπξνζζελ ηεο
θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο Μαθξή Κσλζηαληίλνπ ηνπ Αζαλαζίνπ
 ηελ Σ.Κ. Μαινάλοσ επηζθεπή δεκνηηθήο κάλδξαο απφ ηζηκεληφιηζνπο έκπξνζζελ ηεο
θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο Βαζίιεηνπ Καληδάβεινπ παξάιιεια ζηε θνηλνηηθή νδφ πνπ νδεγεί απφ
ηελ εθθιεζία πξνο ην θέληξν ηεο Σ.Κ.
 ηελ Σ.Κ. Πηγαδάκια επηζθεπή δεκνηηθήο κάλδξαο απφ αξγνιηζνδνκή έκπξνζζελ ηεο
θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο Σζηξηκπή Κσλζηαληίλνπ
 ηελ Σ.Κ. Κεραζιάς ζα γίλεη απνμήισζε θαηά πεξηνρέο κε θαιά ηνπνζεηεκέλσλ ιίζηλσλ
θαπαθηψλ ζε ππάξρνπζεο δεκνηηθέο κάλδξεο απφ αξγνιηζνδνκή θαη νξζή ηνπνζέηεζε λέσλ ή
επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ.
 ηελ Σ.Κ. Μανθσρέας θαηαζθεπή δεκνηηθήο κάλδξαο απφ αξγνιηζνδνκή κπξνζηά απφ ηε
θεξφκελε ηδηνθηεζία ηνπ θ. Ισάλλε Λέθα ηνπ Φσηίνπ θαη παξάιιεια ζηελ θνηλνηηθή νδφ πνπ
ελψλεη ηνλ επαξρηαθφ δξφκν Σξίπνιεο-πάξηεο θαη ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ.
 ηελ Σ.Κ. Καληεζιές θαηαζθεπή δεκνηηθήο κάλδξαο απφ αξγνιηζνδνκή κπξνζηά απφ ηε
θεξφκελε ηδηνθηεζία ηνπ θ. Λπξψλε Γεκεηξίνπ ηνπ σηεξίνπ θαη παξάιιεια ζηελ θνηλνηηθή
νδφ
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Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ κάλδξεο, θαζψο θαη ην κήθνο,
χςνο θαη πιάηνο απηψλ, ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ/ηελ επηβιέπνληα/νπζα κεραληθφ.


Όια ηα πιηθά πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν ζα πιεξνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο
πξνδηαγξαθέο ΔΣΔΠ θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα
αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ.

Β. ΠΗΣΩΔΗ ΔΡΓΟΤ – ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ





Σν έξγν ζα εθηειεζζεί απφ ην Γήκν Σξίπνιεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα
δεκφζηα έξγα (Ν. 1418/84 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ Ν. 2229/94 θαη
ηνλ Ν. 3263/04 θαη ηα εθηειεζηηθά ηνπο Π.Γ. 609/85 & Π.Γ. 171/87 θαη ηνπο Ν. 3669/08 , Ν.
4070/12, Ν.4412/16 φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.
Σν φξην πιεξσκψλ θαη ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ
πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ, απαγνξεπκέλεο θάζε ππέξβαζεο ηνπ
πνζνχ απηνχ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο.
Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηείηαη κε ην πνζφ 45.330,97 επξψ, φπνπ έρεη εγγξαθεί πίζησζε ζηνλ
Κ.Α. 30.7326.0005 εγθεθξηκέλν Πξνυπνινγηζκφ Γήκνπ Σξίπνιεο γηα ην έηνο 2018;.

Γ. ΠΡΟΘΔΜΗΔ- ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ


Η ζπλνιηθή πξνζεζκία πνπ πξέπεη λα ηειεηψζεη ην έξγν θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηεο Δ..Τ
θαη είλαη ΔΝΔΝΗΝΣΑ εκεξνινγηαθέο εκέξεο (Αξηζ. 90) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο,
ρσξίο ελδηάκεζεο ηκεκαηηθέο απνθιεηζηηθέο πξνζεζκίεο.
 Γηα θάζε κέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγνιάβνπ, ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, πνπ
ηίζεηαη ζην άξζξν Β.3 ηεο παξνχζαο, επηβάιινληαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ην άξζξν 148 ηνπ
Ν. 4412/2016.
Γ. ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ


Ο Αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή πξνζεζκία ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ζε
πξνζεζκία δέθα πέληε εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο ην
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ.

Δ. ΠΖΓΔ ΤΛΗΚΩΝ


ηελ παξνχζα εξγνιαβία δελ θαζνξίδνληαη ηδηαίηεξεο πεγέο γηα ηελ πξνκήζεηα ή
παξαγσγή ησλ αλαγθαίσλ γηα ην έξγν πιηθψλ θαη ν αλάδνρνο κπνξεί λα ηα πξνκεζεπηεί
απφ νπνπδήπνηε αξθεί απηά λα είλαη θαηάιιεια θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
Πξνδηαγξαθέο θαη κεηά ηεο ζρεηηθήο εγθξίζεσο ηεο ππεξεζίαο.

Ε. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ





Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηνπνζεηήζεη ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ
έξγνπ δχν (2) πηλαθίδεο κε ηα ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην
Γ6/62453/16-11-83 ηνπ ΤΠ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εγθπθιίνπο.
Μέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ν αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο
έγθξηζε ην πξφγξακκα ηνπ έξγνπ, κε αλάιπζε ηεο αιιεινπρίαο, ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηψλ,
ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνζσπηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα δείγκαηα γηα ηνπο εξγαζηεξηαθνχο
ειέγρνπο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ.
Σέινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηνλ Φάθειν Αζθαιείαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ) θαη ην ρέδην
Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΑΤ) σο απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή
παξαιαβή ηνπ έξγνπ (Φ.Δ.Κ. 1176/22-9-2000 ηεχρνο Β΄) θαη κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 172
ηνπ Ν. 4412/16, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.

Ζ. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ


Οη αθαλείο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ππνρξεσηηθά κφλν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο
ηεο εβδνκάδνο πνπ ιεηηνπξγνχλ νη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο.
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Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε έμνδα θαη θξνληίδα ηνπ, λα κεξηκλά γηα ηελ
εξγνηαμηαθή ζήκαλζε θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη θαζίζηαηαη ππεχζπλνο γηα θάζε αηχρεκα ή δεκία, πνπ
ήζειε ζπκβεί ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ή ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, φπσο πξνθχπηεη
απφ ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Δ..Τ.

Σξίπνιε 04-09-2018
Η ζπληάμαζα

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ Απζεκεξφλ
Ο Πξντζηάκελνο
ηνπ Σκ. Σερληθψλ Έξγσλ &
Μειεηψλ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Απζεκεξφλ
Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηεο
Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
& Πνιενδνκίαο

Αζεκνχια Μαλσινπνχινπ
Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΠΔ

Κσλζηαληίλνο άζζαινο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΠΔ

Κσλζηαληίλνο άζζαινο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΠΔ
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