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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αζθαιηφζηξσζε νδψλ ηεο Γ.Δ. Λεβηδίνπ
ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο Βιαρέξλαο, Γάξα, Καξδαξά θαη Παιαηνπχξγνπ.
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ Γήκν Σξίπνιεο, θαηφπηλ αλάζεζεο ζε θαηάιιειν εξγνιήπηε, ζε ζπλέρεηα ηνπ
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ πνπ ζα γίλεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ Ν. 4412/16 θαη γεληθφηεξα ηηο δηαηάμεηο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηα δεκφζηα έξγα (Ν. 4412/2016 θιπ), φπσο απηέο ηζρχνπλ ζήκεξα.
Οη εξγαζίεο αζθαιηφζηξσζεο πνπ ζα γίλνπλ, αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηηο παξαπάλσ Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηεο
Γ.Δ. Λεβηδίνπ θαη εηδηθφηεξα:
Ι) ζε δχν (2) δξφκνπο ζηε Βιαρέξλα, α. ηνλ δξφκν απφ ηδηνθηεζία Καβνπξίλνπ Σξχθσλα πξνο δηαζηαχξσζε
Κνιιίληδα Γεσξγίνπ, ν νπνίνο είλαη ρσκαηφδξνκνο, κήθνπο πεξίπνπ 160,00 m θαη κέζνπ πιάηνπο 4,20 m θαη
β. ηκήκα δξφκνπ απφ δηαζηαχξσζε Μπέε Ιεξφζενπ πξνο ηδηνθηεζία Γεκεηξίνπ Φαιηφπνπινπ, ν νπνίνο είλαη
ρσκαηφδξνκνο θαη γηα κήθνο ηνπ πεξίπνπ 30,00 m θαη κέζν πιάηνο 3,00 m.
ΙΙ) ζε έλαλ (1) δξφκν ζηνπ Γάξα, απφ γεθχξη Κνχλα πξνο ην ηέξκα ηνπ, ν νπνίνο είλαη ηζηκεληνζηξσκέλνο,
εθηφο απφ θάπνην ηκήκα ηνπ πνπ είλαη ρσκαηφδξνκνο (πεξίπνπ 20,00 m κήθνο) θαη ην ηκήκα ζην γεθχξη, πνπ
είλαη αζθαιηνζηξσκέλν (πεξίπνπ 10,00 m κήθνο), φπνπ ην ηκήκα ηνπ δξφκνπ γηα ην νπνίν ζα γίλεη
αζθαιηφζηξσζε ζα είλαη κήθνπο πεξίπνπ 120,00 m θαη κέζνπ πιάηνπο 4,00 m.
ΙΙΙ) ζε έλαλ (1) δξφκν ζηνπ Καξδαξά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Άλσ Καξδαξά, έκπξνζζελ ηεο ηαβέξλαο
«Υαγηάηη», ηδηνθηεζίαο Καλειφπνπινπ, ν νπνίνο είλαη ηζηκεληνζηξσκέλνο θη έρεη θάπνηεο ιαθθνχβεο θαη ε
επέκβαζε ζα γίλεη ζε έλα ηκήκα ηνπ, κήθνπο πεξίπνπ 30,00 m θαη γηα κέζν πιάηνο 4,00 m.
ΙV) Σέινο, ζε έλαλ (1) δξφκν ζηνλ Παιαηφππξγν, ν θάζεηνο δξφκνο πξνο ηνλ δξφκν εηζφδνπ ζην ρσξηφ, κεηά
ηε βξχζε θαη πξνο ηελ θαηνηθία ηδηνθηεζίαο Μπίηζηθα Βαζηιείνπ (ζπίηη κε ηνλ πιάηαλν), ν νπνίνο δξφκνο είλαη
ρσκαηφδξνκνο θαη ε επέκβαζε ζα γίλεη ζε κήθνο ηνπ 70,00 m πεξίπνπ θαη γηα κέζν πιάηνο 3,20 m.
Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ, θαηά πεξίπησζε (αλ ν πθηζηάκελνο δξφκνο είλαη ρσκαηφδξνκνο ή
ηζηκεληνζηξσκέλνο ή αλ ππάξρνπλ ιαθθνχβεο θιπ), είλαη:
1. Πξνεηνηκαζία – Καζαξηζκφο νδνζηξσκάησλ.
2. Τπφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο.
3. Βάζε νδνζηξσζίαο.
4. Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε.
5. Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε.
6. Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο.
Σα πιηθά επί ηφπνπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.
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Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. Γελ 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 λα πιεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο
ΔΣΔΠ θαη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο.
Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη κε ηηο νδεγίεο
ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. ηηο ηηκέο ησλ αλσηέξσ άξζξσλ, πεξηιακβάλεηαη ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ,
ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα, θαζψο θαη νη ινηπέο θξαηήζεηο.
Η κεηαθνξά, ε απφζεζε θαη ε δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη θαζαίξεζεο, ζα γίλεη εηο νηαλδήπνηε
λφκηκν ζέζε ππνδεηρζεί απφ ηνλ Γήκν.
Οη αθαλείο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ππνρξεσηηθά κφλν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ νη
Γεκφζηεο Τπεξεζίεο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε έμνδα θαη κε θξνληίδα ηνπ, λα κεξηκλεί γηα ηελ εξγνηαμηαθή ζήκαλζε θαη ηελ
νκαιή δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη λα ιακβάλεη
φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φρη κφλν, αθνχ είλαη ππεχζπλνο
γηα θάζε αηχρεκα ή δεκηά, πνπ ηπρφλ ζπκβεί. Με κέξηκλά ηνπ ζα ηεξνχληαη νη αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο γηα θνηλή
εζπρία, αιιά θαη ε ζήκαλζε ησλ νδψλ, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηεξρφκελσλ πεδψλ θαη νρεκάησλ.
Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα δείγκαηα γηα ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξαηψζεη ην ζχλνιν ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ εληφο Δλελήληα (90)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ρσξίο ελδηάκεζεο ηκεκαηηθέο απνθιεηζηηθέο
πξνζεζκίεο. Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ
αλαδφρνπ, επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 148 παξ. 2 ηνπ Ν.4412/16.
Ο αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή πξνζεζκία, ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, ζε πξνζεζκία
δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ην Υξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 28.983,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.
Η ρξεκαηνδφηεζε γηα ην ελ ιφγσ έξγν πξνέξρεηαη απφ πηζηψζεηο ΑΣΑ θαη ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε
ζηνλ Κ.Α.: 30.7333.0009 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017.

Σξίπνιε

30-08-2017

H πληάμαζα

βψινπ Αηθαηεξίλε
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ
Σξίπνιε, 31/08/2017
Ο Πξ/λνο Σκήκαηνο
Σερληθψλ Έξγσλ θαη Μειεηψλ
άζζαινο Κσλζηαληίλνο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Σξίπνιε, 31/08/2017
Ο Αλαπι. Πξ/λνο ηεο Γ/λζεο
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο
άζζαινο Κσλζηαληίλνο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο
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