
 

 

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ   ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ  

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΘΑ      ΕΡΓΟ.ΑΝΣΘΚΑΣΑΣΑΗ ΔΘΚΣΤΟΤ .  

ΔΗΜΟ ΣΡΘΠΟΛΗ                                                                                                                                                                                                  ΤΔΡΕΤΗ ΣΚ ΝΕΟΥΩΡΘΟΤ 

ΦΑΛΑΘΘΑ  

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ                  

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΘΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ: 12.000,00 € 

ΑΡ. ΜΕΛ: 89  /2018  ΥΡΗΗ:  

 

ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ 

Α. ΓΕΝΘΚΑ 
Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη λα γίλεη αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο εζσηεξηθνύ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο από δεμακελή κε ζσιήλα Φ 63 16Αηκ ην νπνίν παξνπζηάδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ιόγσ 

παιαηόηεηαο.Η αληηθαηάζηαζε ηνπ δηθηύνπ ζα γίλεη ζηα εμήο ηκήκαηα.1.Απν παξάγγε  Ισάλλε έσο 

παξάγγε Νηθήηα. 2.Από Καθαβά Σαζία πξνο πξώηε δηαζηαύξσζε.3.Απν δηαζηαύξσζε πξνο 

Ιδηνθηεζία Κάηζνπ Υξίζηνπ.4.Απν δηαζηαύξσζε Κάηζνπ Υξίζηνπ πξνο θόκβν Καλειιόπνπινπ.                                                                                                                                               

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

εκέξεο. 

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

ζύκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/2016(πνηληθέο ξήηξεο γηα παξαβίαζε πξνζεζκηώλ έξγνπ) ‘Πεξί 

θαηαζθεπήο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ’. 

 

Δ. ΠΘΣΩΕΘ ΕΡΓΟΤ-ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Σν έξγν ζα εθηειεζζεί από ηνλ Δήμο Μεγαλόπολης ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί εθηειέζεσο 

ησλ Γεκνζίσλ Δξγσλ πνπ ηζρύνπλ Ν.4412/2016 ΦΔΚ 147 Α 08-08-2016 Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ 

,πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζώλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη2014/25/ΔΔ. 

Σν όξην πιεξσκώλ θαη ε δαπάλε ησλ εξγαζηώλ αλέξρεηαη ζην πνζό ηνπ ζπκθσλεηηθνύ πνπ ζα 

πξνθύςεη από ηελ δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ απαγνξεπκέλεο θάζε ππέξβαζεο ηνπ πνζνύ απηνύ ρσξίο ηελ 

έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από …………………………………… θαη γηα ην 2018 έρεη εγγξαθεί 

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

Μεγαιόπνιεο 

Ε. ΠΗΓΕ ΤΛΘΚΩΝ  

ηελ παξνύζα εξγνιαβία δελ θαζνξίδνληαη ηδηαίηεξεο πεγέο γηα ηελ πξνκήζεηα ή παξαγσγή ησλ 

αλαγθαίσλ γηα ην έξγν πιηθώλ θαη ν αλάδνρνο κπνξεί λα ηα πξνκεζεπηεί από νπνπδήπνηε, αξθεί απηά 

λα είλαη θαηάιιεια θαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο Πξνδηαγξαθέο, ρσξίο ν αλάδνρνο λα δηθαηνύηαη 

νπνηαδήπνηε πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα επί πιένλ ή έιιαηνλ κεηαθνξέο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιόγν. 

Ωο απόζηαζε κεηαθνξάο έρεη ππνινγηζηεί από ηελ πιεζηέζηεξε εγθεθξηκέλε Λαηνκηθή πεξηνρή.  

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζύλε ηεο 

έληερλεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε δόθηκα πιηθά, ε πνηόηεηα ησλ νπνίσλ από εξγαζηεξηαθνύο 

ειέγρνπο. Ο έιεγρνο απηόο, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν από απηή ηελ επζύλε, αλεμάξηεηα από ηα 

απνηειέζκαηα απηνύ. πλεπώο αλ νξηζκέλεο πεγέο πιηθώλ είλαη ή απνβνύλ ελδηάκεζα αθαηάιιειεο 

γηα ηελ παξνρή δόθηκσλ πιηθώλ, πξέπεη ν Αλάδνρνο παξαθνινπζώληαο ηνύην από δηθή ηνπ 

ππνρξέσζε, λα αλαδεηήζεη άιιεο θαηάιιειεο πεγέο. Σα παξαπάλσ απνηεινύλ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε 

ηνπ αλαδόρνπ θαη αλάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ. 

 

Σ. ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ ΑΝΑΔΟΥΟΤ  



Ο αλάδνρνο έρεη αθέξαηα ηελ επζύλε γηα ηελ άξηζηε πνηόηεηα ησλ πιηθώλ πνπ ελζσκαηώλεη ζην 

έξγν θαη ην ζύκθσλν απηώλ πξνο ηηο ΠΣΠ.  

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

δύν (2) πηλαθίδεο κε ηα ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην Γ6/62453/16-11-83 ηνπ 

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

Μέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ εγθαηάζηαζε ν αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ην 

πξόγξακκα ηνπ έξγνπ, κε αλάιπζε ηεο αιιεινπρίαο, ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηώλ, ηνπ δηαηηζέκελνπ 

πξνζσπηθνύ θαη κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. 

Δπίζεο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα δείγκαηα γηα ηνπο εξγαζηεξηαθνύο ειέγρνπο γηα 

ινγαξηαζκό 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 ηεύρνο Β΄). 

 

Ζ. ΓΕΝΘΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ 

Οη αθαλείο εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ππνρξεσηηθά κόλν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ηεο 

εβδνκάδνο πνπ ιεηηνπξγνύλ νη Γεκόζηεο 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. 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

Σξίπνιε 09 / 5 / 2018 

 

 

               Ο σνηάκηης 
 

 

Δι.Κνπηζνγηάλλεο 

 

 

          

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ Απζεκεξόλ  

 

Ο προϊζηάμενος ηοσ ημήμαηος 

Σετνικών Έργων & Μελεηών 
 

 

Κσλ/λνο  άζζαινο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

  

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Απζεκεξόλ 

 

Ο Αν/ηής προϊζηάμενος ηης 

Δ/νζης Σετνικών Τπηρεζιών & 

Πολεοδομίας 
 

Κσλ/λνο άζζαινο  

 Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

   

 

 


