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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Α. ΓΔΝΙΚΑ

Mε ην ππ’ αξηζκ. Πξση. 819/15-07-2016 έγγξαθν ηεο Δ.Ε.Τ.Α.ΕΛ δεηήζεθε από ην Σκήκα
πγθ/θώλ θαη Κηηξηαθώλ Έξγσλ – πγθνηλσληώλ θαη Εγθαηαζηάζεσλ ε ζύληαμε κειέηεο, ζηελ
νπνία αλαθέξνληαη ηα ηεύρε ηεο θαη αθνξά ζηελ θαηαζθεπή δεπηεξεύνληνο δηθηύνπ νκβξίσλ θαη
ζύλδεζε κε θεληξηθό αγσγό ζηελ Δ.Κ. Κξαλέαο, από ηελ ηδηνθηεζία Παπαγηάλλε Γεώξγην έσο ηελ
ηδηνθηεζία Καξακπάιηνπ Κσλ/λνπ.

Β. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ

Οη εξγαζίεο πνπ πξόθεηηαη λα γίλνπλ, ρσξίο θαη’ αλάγθε λα πεξηνξίδνληαη ζ’ απηέο είλαη νη αθόινπζεο:


Αζθαιηνθνπή.



Καζαίξεζε ζθπξνδεκάησλ.



Εθζθαθή νξύγκαηνο – θξεαηίσλ.



Επίρσζε κε ακκνράιηθν ιαηνκείνπ.



Δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C12/15.



Καηαζθεπή θηβσηνεηδνύο αγσγνύ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C20/25.



Καηαζθεπή θξεαηίσλ νκβξίσλ – πδξνζπιινγήο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C20/25.



Σνπνζέηεζε θπβνιίζσλ από ζθπξόδεκα.



Καηαζθεπή δνθαξηνύ – ηνίρνπ από ηζηκεληνπιίλζνπο δηαζηάζεσλ 39x19x19 cm.

Σέινο, νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε κειέηε θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα, θαζώο θαη όπνηα άιιε ήζειε πξνθύςεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη
ζηελ κειέηε, όκσο απαξαίηεηε γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
έξγνπ, ζα εθηειείηαη κεηά από ζπλελλόεζε θαη εληνιή ηεο ππεξεζίαο.
Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ πεξηγξάθνληαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο παξνύζεο κειέηεο.
Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα δίδνληαη από ηελ επίβιεςε.
Γ. ΠΙΣΩΔΙ ΔΡΓΟΤ-ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ

Ο Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 44.700,00 επξώ (πνζό κε Φ.Π.Α.) θαη
ζα πιεξσζεί από πόξνπο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.ΕΛ.
Σν έξγν ζα εθηειεζζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ Καηαζθεπή Δεκόζησλ
Έξγσλ (Ν.3669/18-06-2008 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα).

Σν όξην πιεξσκώλ θαη ε δαπάλε ησλ εξγαζηώλ αλέξρεηαη ζην πνζό ηνπ ζπκθσλεηηθνύ απαγνξεπκέλεο θάζε ππέξβαζεο ηνπ πνζνύ απηνύ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο.
Γ. ΠΡΟΘΔΜΙΔ – ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ

Πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαζηώλ ορίζονται σε ενενήντα (90) εκεξνινγηαθέο
εκέξεο.
Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο ζα επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα ζύκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ. 9 ηνπ Π.Δ. 609/85 «Πεξί θαηαζθεπήο ησλ Δεκνζίσλ Έξγσλ».
Δ. ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

Οη αθαλείο εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ππνρξεσηηθά κόλν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο
ηεο εβδνκάδνο πνπ ιεηηνπξγνύλ νη Δεκόζηεο Τπεξεζίεο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε έμνδα θαη θξνληίδα ηνπ, λα κεξηκλά γηα ηελ εξγνηαμηαθή
ζήκαλζε θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ θαη θαζίζηαηαη ππεύζπλνο γηα θάζε αηύρεκα ή δεκία, πνπ ήζειε ζπκβεί ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ή ζην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί, όπσο πξνθύπηεη από ην ζρεηηθό άξζξν ηεο Ε..Τ.
Σ . ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΔ XΩΡΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
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