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ΑΡ. ΜΕΛ:     26 /2017  ΥΡΗΗ:  

 

ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ 

Α. ΓΕΝΘΚΑ 
Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηή ζηέγε ζην Σνπξηζηηθφ πεξίπηεξν ΣΚ 

Φαιαηζίαο ηνπ Γήκνπ Μεγαιφπνιεο.Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη.1.Καηαζθεπή μχιηλεο 

ζηέγεο.2.αλίδσκα ζηέγεο.3.Δπηθεξάκσζε.4.Δπίζηξσζε κε Αζθαιηφπαλν .5.Θεξκνκφλσζε 50mm.6. 

νξηδφληηεο πδξνξξνέο.                                                                                                                                                              

Γ. ΠΡΟΘΕΜΘΕ – ΠΟΘΝΘΚΕ ΡΗΣΡΕ 
Ωο Πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ νξίδνληαη νη Ενενήνηα(90) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο. 

Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο ζα επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ. 9 ηνπ Π.Γ. 609/85 ‘Πεξί θαηαζθεπήο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ’. 

 

Δ. ΠΘΣΩΕΘ ΕΡΓΟΤ-ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Σν έξγν ζα εθηειεζζεί απφ ηνλ Δήμο Μεγαλόπολης ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ 

Ν.3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016. 

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 2016 έρεη εγγξαθεί 

πίζησζε γηα ην έξγν       € ζηνλ Κ. Α ……………………. ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ 

Μεγαιφπνιεο 

Ε. ΠΗΓΕ ΤΛΘΚΩΝ  

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. ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ ΑΝΑΔΟΥΟΤ  

Ο αλάδνρνο έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ελζσκαηψλεη ζην 

έξγν θαη ην ζχκθσλν απηψλ πξνο ηηο ΠΣΠ.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηνπνζεηήζεη ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ έξγνπ 

δχν (2) πηλαθίδεο κε ηα ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην Γ6/62453/16-11-83 ηνπ 

ΤΠ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εγθπθιίνπο. 



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΄). 

 

Ζ. ΓΕΝΘΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ 

Οη αθαλείο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ππνρξεσηηθά κφλν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ηεο 

εβδνκάδνο πνπ ιεηηνπξγνχλ νη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. 

Η εκηέλεζη ηων εργαζιών θα γίνει ζύμθωνα με ηις Ελληνικές Σετνικές Προδιαγραθές (ΦΕΚ 

2221/30-07-2012). 
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 

Σξίπνιε       / 2 / 2017 

 

 

               Ο σνηάκηης 
 

 

Δι.Κνπηζνγηάλλεο 

 

 

          

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ Απζεκεξφλ  

 

Ο προϊζηάμενος ηοσ ημήμαηος 

Σετνικών Έργων & Μελεηών 
 

 

 

Κσλ/λνο άζζαινο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο κε Γ΄ β 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Απζεκεξφλ 

 

Η προϊζηαμένη ηης Δ/νζης 

Σετνικών Τπηρεζιών & 

Πολεοδομίας 
 

 

 

Αιεμνπνχινπ Βαζηιηθή                  

Αγξ.Σνπνγξάθνο Μερ. κε Β΄ β 

 

 


