ΕΡΓΟ: ¨Έργα αποκατάστασης οδοστρώματος΄΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΜΕΛΕΤΩΝ

Προϋπολογισμός: 68.973,11 €

Πληροφορίες: A. Κρίκα
Ταχ. Δ/νση : Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης
Τηλέφωνο : 2713600491
Αρ. Μελ.: 125/ 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ασφαλτόστρωση και τσιμεντόστρωση δρόμων
στις Τοπικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Τεγέας, Τρίπολης, Φαλάνθου και
Λεβιδίου. Αναλυτικότερα οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν σε κάθε Τοπική
Κοινότητα είναι οι ακόλουθες:

1.


Τ.Κ. Επισκοπής Δ.Ε. Τεγέας

Στη θέση ΄΄Ποταμιά΄΄ προς Σακκελαράκου

Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 60,00m και μέσου πλάτους 4,00 m.
Προβλεπόμενες εργασίες: μόρφωση – ισοπέδωση δρόμου, κατασκευή βάσης
(Ο-155) μεταβλητού πάχους και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου
πάχους 0,05m.
2. Τ.Κ. Λιθοβουνίων Δ.Ε. Τεγέας


Περιοχή ‘’Αλώνια Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου’’

Ασφαλτόστρωση προαυλίου χώρου επιφανείας 210 m2 έξω από την εκκλησία Αγίου
Γεωργίου.Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι: Ανακατασκευή οδοστρωσίας,
ασφαλτική προεπάλειψη και τέλος ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου
πάχους 0,05m.
3. Τ.Κ. Σταδίου Δ.Ε. Τεγέας


Ασφαλτόστρωση υπάρχοντος Επαρχιακού δρόμου από Ε.Ο. Τρίπολης-Άστρους
προς δρόμο για Τ.Κ. Γαρέας μήκους 70m. Οι εργασίες που προβλέπεται να
γίνουν είναι: Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη λόγω φθαρμένου υπάρχοντος
ασφαλτικού και στη συνέχεια κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης
μεταβλητού πάχους.
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4. Τ.Κ.Τζίβα Δ.Ε. Τεγέας


Από Τ.Κ. Τζίβα προς Σακκελαράκου

Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 150,00m και μέσου πλάτους 4,00 m.
Προβλεπόμενες εργασίες: μόρφωση – ισοπέδωση δρόμου, κατασκευή βάσης
(Ο-155) μεταβλητού πάχους και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου
πάχους 0,05m.
5. Τ.Κ.Ρίζες Δ.Ε. Τεγέας


Από περιοχή "Τσέπη" προς πλατεία

Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 35,00m και μέσου πλάτους 4,00 m. Προβλεπόμενες
εργασίες: μόρφωση – ισοπέδωση δρόμου, κατασκευή βάσης (Ο-155) μεταβλητού
πάχους και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m.


Από Τ.Κ. Ριζών προς Τ.Κ. Γαρέας

Κατασκευή ιρλανδικής τάφρου σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.


Από οικία Καρρά Φώτη προς τη συμβολή με οδo προς νεκροταφείο Ριζών

Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 150,00m και μέσου πλάτους 5,00 m. Προβλεπόμενες
εργασίες: ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής
στρώσης μεταβλητού πάχους.


Από οδό προς νεκροταφείο προς οικία Αργυρόπουλου

Ασφαλτόστρωση δρόμου επιφανείας 150,00m2.
Προβλεπόμενες εργασίες: ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και κατασκευή
ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.

6.

Τ.Κ.Πελάγους Δ.Ε. Τρίπολης

Επούλωση λάκκων σε τμήματα δρόμου που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

7.


Τ.Κ.Αλωνίστανας Δ.Ε. Φαλάνθου

Από επαρχιακή οδό προς ξενώνα Αδαμόπουλου

Ασφαλτόστρωση δρόμου επιφανείας 330,00m2.
Προβλεπόμενες εργασίες: ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και κατασκευή
ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους και τοποθέτηση νέας
μεταλλικής εσχάρας απορροής ομβρίων υδάτων εγκάρσια της οδου.
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8.


Τ.Κ.Πιάνας Δ.Ε. Φαλάνθου

Από οικία Γ. Δημόπουλου προς οικία Π. Γεωργακόπουλου
2

Ασφαλτόστρωση δρόμου επιφανείας 150,00m .
Προβλεπόμενες εργασίες: ασφαλτική συγκολλητική
ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.

9.


επάλειψη

και

κατασκευή

Τ.Κ.Χρυσοβιτσίου Δ.Ε. Φαλάνθου

Δημοτική οδός πλησίον οικίας κληρονόμων Θ. Συναδινού

Τσιμεντόστρωση δρόμου επιφανείας 120,00m2.
Προβλεπόμενες εργασίες: Σκυροδέτηση οδού με C16/20 και ενίσχυση με τοποθέτηση
δομικού πλέγματος.
10.


Τ.Κ.Τσελεπάκου Δ.Ε. Φαλάνθου

Είσοδος οικισμού προς οικία Β. Σκαρμέα

Ασφαλτόστρωση δρόμου επιφανείας 195,00m2.
Προβλεπόμενες εργασίες: ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και κατασκευή
ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.
11.


Τ.Κ.Κώμης Δ.Ε. Λεβιδίου

Οδός προς νεκροταφείο

Τσιμεντόστρωση δρόμου επιφανείας 180,00m2.
Προβλεπόμενες εργασίες: Σκυροδέτηση οδού με C16/20 και ενίσχυση με τοποθέτηση
δομικού πλέγματος. Θα προηγηθεί άρση καταπτώσεων σε τμήμα της οδού.
12.


Τ.Κ.Βλαχέρνας Δ.Ε. Λεβιδίου

Οδός προς ¨Καρουτζέικα"

Τσιμεντόστρωση δρόμου επιφανείας 120,00m2.
Προβλεπόμενες εργασίες: Σκυροδέτηση οδού με C16/20 και ενίσχυση με τοποθέτηση
δομικού πλέγματος.
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Β. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ






Το έργο θα εκτελεσθεί από το Δήμο Τρίπολης σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν για τα δημόσια έργα (Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94 και τον Ν. 3263/04 και τα εκτελεστικά τους
Π.Δ. 609/85 & Π.Δ. 171/87 και τους Ν. 3669/08 , Ν. 4070/12, Ν.4412/16 όπως
ισχύουν σήμερα.
Το όριο πληρωμών και η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό του
συμφωνητικού που θα προκύψει από τη δημοπρασία του έργου, απαγορευμένης
κάθε υπέρβασης του ποσού αυτού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της
Υπηρεσίας.
Το έργο θα χρηματοδοτείται με το ποσό 68.973,11 ευρώ, όπου έχει εγγραφεί
πίστωση στον Κ.Α 30.7333.0002 εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Δήμου Τρίπολης
για το έτος 2018.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ




Η συνολική προθεσμία που πρέπει να τελειώσει το έργο καθορίζεται στο άρθρο 4
της Ε.Σ.Υ και είναι ENENHNTA ημερολογιακές ημέρες (Αριθ. 90) από την
υπογραφή της Σύμβασης, χωρίς
ενδιάμεσες τμηματικές αποκλειστικές
προθεσμίες.
Για κάθε μέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του εργολάβου, της συνολικής
προθεσμίας, που τίθεται στο άρθρο Β.3 της παρούσας, επιβάλλονται οι
καθοριζόμενες από το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.

Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


Ο Ανάδοχος με βάση την ολική προθεσμία θα συντάξει και θα υποβάλλει στην
Υπηρεσία σε προθεσμία δέκα πέντε ημερολογιακών ημερών από την υπογραφής
της Σύμβασης το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Ε. ΠΗΓΕΣ ΥΛΙΚΩΝ


Στην παρούσα εργολαβία δεν καθορίζονται ιδιαίτερες πηγές για την προμήθεια ή
παραγωγή των αναγκαίων για το έργο υλικών και ο ανάδοχος μπορεί να τα
προμηθευτεί από οπουδήποτε αρκεί αυτά να είναι κατάλληλα και σύμφωνα με τις
ισχύουσες Προδιαγραφές και μετά της σχετικής εγκρίσεως της υπηρεσίας.

Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ






Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευτεί και να τοποθετήσει στην αρχή και το
τέλος του έργου δύο (2) πινακίδες με τα στοιχεία της εργολαβίας σύμφωνα με την
εγκύκλιο Δ6/62453/16-11-83 του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και τις εκάστοτε ισχύουσες
εγκυκλίους.
Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εγκατάσταση ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει
προς έγκριση το πρόγραμμα του έργου, με ανάλυση της αλληλουχίας, του είδους
των εργασιών, του διατιθέμενου προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.
Επίσης υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα δείγματα για τους
εργαστηριακούς ελέγχους για λογαριασμό του.
Τέλος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τον Φάκελος Ασφαλείας
και
Υγείας
(Φ.Α.Υ), ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του
έργου. (Φ.Ε.Κ. 1176/22-9-2000 τεύχος Β΄) και με το 172 άρθρο παρ. 8 του Ν.
4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα.
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Η. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ



Οι αφανείς εργασίες θα εκτελούνται υποχρεωτικά μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες της εβδομάδος που λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με έξοδα και φροντίδα του, να μεριμνά για την
εργοταξιακή σήμανση και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων
καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και καθίσταται υπεύθυνος για κάθε
ατύχημα ή ζημία, που ήθελε συμβεί σε οποιονδήποτε τρίτο ή στο προσωπικό
που απασχολεί, όπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Τρίπολη 04-09-2018
Η Συντάξασα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Αυθημερόν
Ο Προϊστάμενος
του Τμ. Τεχνικών Έργων &
Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αυθημερόν
Ο Αν. Προϊστάμενος της
Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Αγγελική Κρίκα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Κωνσταντίνος Σάσσαλος
Πολιτικός Μηχανικός

Κωνσταντίνος Σάσσαλος
Πολιτικός Μηχανικός
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