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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1)

ΓΕΝΙΚΑ

2)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

3)

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

4)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

5)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ XΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Mε το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 819/15-07-2016 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ ζητήθηκε από το Τμήμα
Συγκ/κών και Κτιριακών Έργων – Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων η σύνταξη μελέτης, στην
οποία αναφέρονται τα τεύχη της και αφορά στην κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου ομβρίων και
σύνδεση με κεντρικό αγωγό στην Δ.Κ. Κρανέας, από την ιδιοκτησία Παπαγιάννη Γεώργιο έως την
ιδιοκτησία Καραμπάλιου Κων/νου.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν, χωρίς κατ’ ανάγκη να περιορίζονται σ’ αυτές είναι οι
ακόλουθες:


Ασφαλτοκοπή.



Καθαίρεση σκυροδεμάτων.



Εκσκαφή ορύγματος – φρεατίων.



Επίχωση με αμμοχάλικο λατομείου.



Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C12/15.



Κατασκευή κιβωτοειδούς αγωγού από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.



Κατασκευή φρεατίων ομβρίων – υδροσυλλογής από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.



Τοποθέτηση κυβολίθων από σκυρόδεμα.



Κατασκευή δοκαριού – τοίχου από τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 39x19x19 cm.

Τέλος, οποιαδήποτε εργασία που περιλαμβάνεται στη μελέτη και δεν αναφέρεται στην παρούσα, καθώς και όποια άλλη ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών και δεν περιλαμβάνεται
στην μελέτη, όμως απαραίτητη για την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του συγκεκριμένου έργου, θα εκτελείται μετά από συνεννόηση και εντολή της υπηρεσίας.
Οι εργασίες που θα γίνουν περιγράφονται στον προϋπολογισμό της παρούσης μελέτης.
Λεπτομέρειες σχετικές με την κατασκευή του έργου θα δίδονται από την επίβλεψη.

Γ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 44.700,00 ευρώ (ποσό με Φ.Π.Α.)
και θα πληρωθεί από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την Κατασκευή Δημόσιων
Έργων (Ν.3669/18-06-2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).
Το όριο πληρωμών και η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό του συμφωνητικού απαγορευμένης κάθε υπέρβασης του ποσού αυτού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Προθεσμία περαίωσης του συνόλου των εργασιών ορίζονται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές
ημέρες.
Για κάθε ημέρα υπέρβασης της πιο πάνω προθεσμίας θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική
ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 9 του Π.Δ. 609/85 «Περί κατασκευής των Δημοσίων Έργων».

Ε. 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.

ΣΤ . ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ XΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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