ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ
ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
& ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ
ΑΡ. ΜΔΛ: 36/19

ΔΡΓΟ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ
Γ.Δ Tεγέαο
Κ.Α:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 14.880,00 €
ΥΡΖΖ: 2019

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Α. ΓΔΝΗΚΑ
Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Γ.Δ Σεγέαο ηνπ Γήκνπ
Σξίπνιεο.
Β. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ
Οη δεκνηηθνί νδνί πνπ ζα δηακνξθσζνχλ κε ηελ παξνχζα κειέηε, ζα ππνδεηρζνχλ ζηνλ αλάδνρν
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.
Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη έρνπλ σο εμήο:
 Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, ήηνη απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη δηάλνημε ηάθξσλ.
 Οδνζηξσζία, ήηνη βάζε νδνζηξψκαηνο απφ αζχλδεηα αδξαλή, κεηαβιεηνχ πάρνπο.
 Αζθαιηηθά, ήηνη θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο πάρνπο 5cm ή θαηαζθεπή
αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο.
Αξρηθά ζα γίλεη ηνκή νδνζηξψκαηνο, φπνπ απαηηείηαη, κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε ψζηε λα
απνθιείνληαη απνμειψζεηο έμσ απφ ηα πξνβιεπφκελα φξηα ηεο θνπήο θαη λα πξνθπιάζζεηαη ην
παξακέλνλ νδφζηξσκα απφ θζνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο. ηελ ζπλέρεηα ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εθζθαθέο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ ηα πςφκεηξα ηεο εξπζξάο ηεο νδνχ
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο. Οη εθζθαθέο ζα γίλνπλ κε ρξήζε πξνσζεηή γαηψλ,
θνξησηή ή εθζθαθέα, κε ηελ θφξησζε επί απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά πξνο αλαθχθισζε ή
νξηζηηθή απφζεζε ζε ρψξνπο θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλνπο. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο
ζα πξνεγεζνχλ δηεξεπλεηηθέο ηνκέο κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ παξνπζία ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζία
πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζνχλ επαθξηβψο ηα βάζε ησλ εθζθαθψλ ζε θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ νδνχο.
Η ράξαμε γίλεηαη απφ ηνλ εξγνιάβν κε δηθή ηνπ επζχλε, ρσξίο μερσξηζηή ακνηβή, ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο επίβιεςεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εθζθαθέο ζα γίλνπλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή
έηζη ψζηε λα απνηξαπεί ε νπνηαδήπνηε θζνξά ζηηο παξαθείκελεο θαηαζθεπέο φπσο θαη ζηα δίθηπα
Ο.Κ.Ω πνπ ηπρφλ δηέξρνληαη.
ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθζθαθψλ, εληνπηζζνχλ δίθηπα (ειεθηξηθά, ηειεθσληθά,
χδξεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο) – απηά ζα ζεκεηψλνληαη ζε ζρέδην, πνπ ζπληάζζεη ν αλάδνρνο θαη καδί
κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ πξνζηαζία επί ηφπνπ ή κεηαηφπηζή ηνπο, ζα ππνβάιινληαη απφ
ηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία ζηελ Πξντζηάκελε Αξρή γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.
Σα πξντφληα ησλ θαζαηξέζεσλ, αθνχ θνξησζνχλ κε κεραληθά κέζα ζε απηνθίλεηα πξνο
κεηαθνξά, ζα απνκαθξχλνληαη ακέζσο θαη ζα απνξξίπηνληαη ζε ρψξνπο πνπ δελ δεκηνπξγνχλ
νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζην πεξηβάιινλ θαη έρνπλ ηελ έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ. Οη δε ζέζεηο
απηέο ζα εμαζθαιηζηνχλ κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ ρσξίο λα αλαιακβάλεη ε Τπεξεζία
θακία δέζκεπζε. ηελ ζπλέρεηα ζα γίλεη ηζνπέδσζε, θαηάβξεγκα θαη ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο
εθζθαθήο, κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ (δηακνξθσηήξαο, νδνζηξσηήξαο, δνλεηηθή πιάθα, θιπ) κέρξη
λα επηηεπρζεί πςειφο βαζκφο ζπκπχθλσζεο.
Ο αλάδνρνο ζηελ ζπλέρεηα θαη φπνπ ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία, ζα πξνβεί ζηελ
θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ
ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά",
κε ζπκπχθλσζε θαηά ζηξψζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο θάζε ζηξψζεο 0,10 m

Σέινο ζα γίλεη ε θαηαζθεπή ηεο αζθαιηηθήο ζηξψζεσο θπθινθνξίαο κε ρξήζε δηαζηξσηή
αζθάιηνπ (finisher).
Γ. ΠΡΟΘΔΜΗΔ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ
Πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ νξίδνληαη ενενήνηα (90) εκεξνινγηαθέο
εκέξεο.
Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο ζα επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16.
Γ. ΠΗΣΩΔΗ ΔΡΓΟΤ-ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ
Σν έξγν ζα εθηειεζζεί απφ ηνλ Γήκν Σξίπνιεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 «Γεκφζηεο
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ)» φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα.
Σν φξην πιεξσκψλ θαη ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ πνπ ζα
πξνθχςεη απφ ηελ δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ απαγνξεπκέλεο θάζε ππέξβαζεο ηνπ πνζνχ απηνχ ρσξίο ηελ
έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ................................... θαη γηα ην 2019 έρεη εγγξαθεί πίζησζε γηα ην
έξγν 13.640,0€ ζηνλ Κ. Α ……………………. ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο.
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 ρσξίο ν αλάδνρνο λα δηθαηνχηαη
νπνηαδήπνηε πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα επί πιένλ ή έιιαηνλ κεηαθνξέο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν.
Ωο απφζηαζε κεηαθνξάο έρεη ππνινγηζηεί απφ ηελ πιεζηέζηεξε εγθεθξηκέλε Λαηνκηθή πεξηνρή.
Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζχλε ηεο
έληερλεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κε δφθηκα πιηθά, ε πνηφηεηα ησλ νπνίσλ απφ εξγαζηεξηαθνχο
ειέγρνπο. Ο έιεγρνο απηφο, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ απηή ηελ επζχλε, αλεμάξηεηα απφ ηα
απνηειέζκαηα απηνχ. πλεπψο αλ νξηζκέλεο πεγέο πιηθψλ είλαη ή απνβνχλ ελδηάκεζα αθαηάιιειεο
γηα ηελ παξνρή δφθηκσλ πιηθψλ, πξέπεη ν Αλάδνρνο παξαθνινπζψληαο ηνχην απφ δηθή ηνπ
ππνρξέσζε, λα αλαδεηήζεη άιιεο θαηάιιειεο πεγέο. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε
ηνπ αλαδφρνπ θαη αλάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ.
Σ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο αλάδνρνο έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ελζσκαηψλεη ζην
έξγν θαη ην ζχκθσλν απηψλ πξνο ηηο ΔΣΔ Π.
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), σο απαξαίηεην
ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.(Φ.Δ.Κ. 1176/22-9-2000 ηεχρνο Β΄).
Ε. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Οη αθαλείο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ππνρξεσηηθά κφλν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ηεο
εβδνκάδνο πνπ ιεηηνπξγνχλ νη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο.

Ζ εκηέλεζη ηων επγαζιών θα γίνει ζύμθωνα με ηιρ Δλληνικέρ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ (ΦΔΚ
2221/30-07-2012).
ηελ απνδεκίσζε ηνπ ππ' αξηζκ. 7 άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο κε ηίηιν: "Γηάζηξσζε
αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο", δελ πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ
αζθαιηνκίγκαηνο ε νπνία ζα δηαηεζεί ζηνλ αλάδνρν κε κέξηκλα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ.
Οπνηαδήπνηε αιιαγή επί ηνπ πίλαθα εξγαζηψλ φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν Β, ζα γίλεη
κφλν θαηφπηλ εληνιήο ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, εθφζνλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν απφ ηελ Πξντζηακέλε
Αξρή.
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.
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
18 / 02 / 2019

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ
18/02/2019
Ο αναπληπωηήρ πποϊζηάμενορ
ηος ημήμαηορ Σεσνικών
Έπγων & Μελεηών

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Σξίπνιε 18/ 02/2019
Ο αναπληπωηήρ πποϊζηάμενορ
ηηρ Γ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών
& Πολεοδομίαρ

Αλδξέαο Καλειάηνο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Κσλ/λνο άζζαινο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Κσλ/λνο άζζαινο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑ
ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛ: 36/2019

ΕΡΓΟ: «Σσνηήρηζη οδικού δικηύοσ Δ.Ε Τεγέας»

Κ.Α:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 14.880,00 €
ΥΡΗΗ: 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ
Α.T
A.
1

2

Πεπιγπαθή Δπγαζίαρ

Κωδικόρ
Άπθπος

Κωδικόρ
Αναθ/ζηρ

Κωδικόρ
ΔΣΔΠ

Μ.Μ

Ποζόηηηα

Σιμή
Μονάδορ

Α-2.1

ΟΓΟ-1123Α

_______

Α-4.1

ΟΓΟ-1212

Γ-2.1

Μεπική
Γαπάνη

Ολική
Γαπάνη

m3

100

2,84

284,00

08-01-01-00

m3

110

2,89

317,90

601,90

ΟΓΟ-3211.B

05-03-03-00

m3

100

12,62

1.262,00

1.262,00

Υωμαηοςπγικά - Οδοζηπωζία
Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξψζεσλ
νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε
ηζηκέλην εληφο ηνπ νξίνπ ησλ γεληθψλ
εθζθαθψλ
Γηάλνημε ηάθξνπ ζε έδαθνο γαηψδεο εκηβξαρψδεο

3

Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο

Β.

Αζθαληικά

4

Σνκή νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε

Γ-1

ΟΙΚ-2269A

__________

m

102

1,00

102,00

5

Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε

Γ-3

ΟΓΟ-4110

05-03-11-01

m2

780

1,20

936,00

6

Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε

Γ-4

ΟΓΟ-4120

__________

m2

560

0,45

252,00

7

Γηάζηξσζε αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο
ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο

Γ-6 Υ

ΟΓΟ-4421.Β

05-03-11-04

tn

120

29,00

3.480,00

8

Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο αζηηθήο
νδνχ

Γ-8Α

ΟΓΟ-4521Β

05-03-11-04

m2

236

9,36

2.208,96

6.978,96

ύνολο
Γ.Δ & Ο.Δ 18%
ύνολο
Αππόβλεπηα 15%
ύνολο
Ποζό για αναθεώπηζη
Γαπάνη σωπίρ Φ.Π.Α
Φ.Π.Α 24.00%
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

18/2/2019
Ο ςνηάξαρ

Αλδξέαο Καλειάηνο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

8.842,86
1.591,71
10.434,57
1.565,19
11.999,76
0,24
12.000,00
2.880,00
14.880,00
ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ
18/2/2019
Ο Αναπληπωηήρ πποϊζηάμενορ
ημήμαηορ Σεσνικών Έπγων &
Μελεηών

Κσλ/λνο άζζαινο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
18/2/2019
Ο Αναπληπωηήρ Πποϊζηάμενορ Γ/νζηρ
Σεσνικών Τπηπεζιών & Πολεοδομίαρ

Κσλ/λνο άζζαινο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

