ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
Γιεύθσνζη: Σερληθψλ Τπεξεζηψλ - Γφκεζεο
Σμήμα: Μειεηψλ – Καηαζθεπψλ

ΔΡΓΟ: «Καηαζκεσή ανηιολιζθηρού οδοζηρώμαηος από ζκσρόδεμα
ζε διάθοροσς δρόμοσς με μεγάλη κλίζη»
Α.Μ. 09 / 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 750.000,00 Δσρώ (περιλαμβανομένοσ Φ.Π.Α. 24%)
ΚΩΓΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ:
600.000,00 € περιλαμβανομένοσ Φ.Π.Α., Περιθέρεια Αηηικής, ΚΑΔ 9781.01.031
150.000,00 € περιλαμβανομένοσ Φ.Π.Α., Ίδιοι Πόροι, Κ.Α.: 64.7323.0002, Δ.Α.Γ. 5/2017

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
Γιεύθσνζη: Σερληθψλ Τπεξεζηψλ - Γφκεζεο
Σμήμα: Μειεηψλ – Καηαζθεπψλ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ:
1.
2.
3.
4.
5.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
.Α.Τ. – Φ.Α.Τ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
Γιεύθσνζη: Σερληθψλ Τπεξεζηψλ - Γφκεζεο
Σμήμα: Μειεηψλ – Καηαζθεπψλ

Ζιηνχπνιε,

Αχγνπζηνο 2017

Έργο: «Καηαζθεπή αληηνιηζζεξνχ
νδνζηξψκαηνο απφ ζθπξφδεκα ζε
δηάθνξνπο δξφκνπο κε κεγάιε θιίζε»
Α.Μ.: 09/2017
Υρημαηοδόηηζη:
600.000,00 € κε Φ.Π.Α., Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, Κ.Α.Δ.:
9781.01.031
150.00,00 € κε Φ.Π.Α., Ίδηνη Πφξνη, Κ.Α.: 64.7323.0002

Προϋπολογιζμός: 750.000,00 € (κε Φ.Π.Α.)

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ – ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ θαηαζθεπή αληηνιηζζεξνχ νδνζηξψκαηνο απφ ζθπξφδεκα ζε δηάθνξνπο
δξφκνπο ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο κε κεγάιε θιίζε. ηηο αλσηέξσ νδνχο ην ππάξρνλ νδφζηξσκα είλαη
θαηαζθεπαζκέλν απφ αληηνιηζζεξέο πιάθεο νη νπνίεο είηε έρνπλ ππνζηεί εθηεηακέλεο δεκηέο, είηε ιφγσ
παιαηφηεηαο έρνπλ ράζεη κεγάιν κέξνο ησλ αληηνιηζζεξψλ ηδηνηήησλ ηνπο. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπο κε
αληηνιηζζεξφ νδφζηξσκα απφ ζθπξφδεκα ζα ζπκβάιεη ζηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ δηεξρφκελσλ
νρεκάησλ.
Θα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία (ηεχρε, ζρέδηα θ.ι.π.) θαη ηηο δηαηάμεηο:













Σνπ Ν. 3463/ΦΔΚ 114Α΄/08-06-2006 «Κχξσζε ηνπ Κσδηθφο Γήκσλ & Κνηλνηήησλ».
Σνπ Ν. 3852/ΦΔΚ 87Α΄/07-06-2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο –Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
Σνπ Ν. 3861/ΦΔΚ 112Α΄/13-07-2010 «Δλίζρπζε ηεο Γηαθάλεηαο – Αλάξηεζε Νφκσλ & Πξάμεσλ ζην
Γηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα- θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Σνπ Ν. 4412/ΦΔΚ 147Α΄/08-08-2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
Σεο Τ.Α. Γ11γ/0/9/7/ΦΔΚ 363Α΄/19-02-2013 «Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Σηκνινγίσλ
Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ
Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ»
Σνπ Π.Γ. 171/ΦΔΚ 84Α΄/02-06-1987 «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο
ζε ζέκαηα, έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) θαη άιιεο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο»
Σελ Τ.Α. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17.07.2012/ΦΔΚΑ΄ 2221/30-07-2012 «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440)
Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα.»
Σελ Τ.Α. ΓΙΠΑΓ/οικ/356/04-10-2012 Δγκ. 26 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο,
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ – Γ.Γ.Γ.Δ. ζχκθσλα κε ηελ νπνία δίδνληαη νδεγίεο θαη
παξαξηήκαηα γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ Τπεξεζηψλ ζηελ εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ΔΣΔΠ ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
Σελ Τ.Α. ΓΙΠΑΓ/οικ/369/15-10-2012 Δγκ. 27 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο,
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ – Γ.Γ.Γ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (Δ..Τ.) ησλ
δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ άξζξνπ γηα ηα «απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην»
ηελ κειέηε πεξηιακβάλνληαη :







Δθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο, αληηζηεξίμεηο θαη επηρψζεηο.
Σνκή νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε.
Απνμήισζε ππάξρνπζαο πιαθφζηξσζεο.
Καζαίξεζε ππάξρνπζαο βάζεο έδξαζεο νδνζηξψκαηνο απφ ζθπξφδεκα.
Απνμήισζε θξαζπέδσλ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ πξφρπησλ θξαζπέδσλ.
Καηαζθεπή αληηνιηζζεξνχ νδνζηξψκαηνο απφ ζθπξφδεκα.

 Αλχςσζε ή θαηαβηβαζκφο θξεαηίνπ επίζθεςεο.
χκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ην αλαιπηηθφ ηηκνιφγην κειέηεο.
Οη νδνί πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εξγαζίεο είλαη νη θάησζη:

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΟΓΟ
Αξηεκηζίνπ
Γνξηπλίαο
Γνξηπλίαο
Γξππάξε
Γεκνζζέλνπο
Εήξηαο
Ίδεο
Κιεηνχο
Κξηεδψηνπ
Κπιιήλεο
Οιπκπηνληθψλ
Οιχκπνπ
Πάξλσλνο
Πάξνπ
Πιαηαηψλ
Σπκθξεζηνχ
Σχξθεο
Φίινπ
Υεικνχ

ΑΠΌ
Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ
Βεξκίνπ
Πηλδάξνπ
Μαξίλνπ Αληχπα
Αξηζηνηέινπο
Κιεηνχο
Αηησιηθνχ
Μπέιιεο
Διεπζέξηαο
Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ
Σζψξηζηι
Σχξθεο
Φίινπ
Μαξαζσλνκάρσλ
Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ
Καζζάλδξαο
Καζζάλδξαο
πξνέθηαζε Πάξλσλνο
Βεξκίνπ

ΔΩ
Φσηνκαξά
Κηζαηξψλνο
Βεξκίνπ
νισκνχ
Θνπθπδίδνπ
Παξλαζζνχ
Σαυγέηνπ
Εεξίαο
Λεπθσζίαο
Υεηκάξξαο
Φισξίλεο
Εεξίαο
Μπθελψλ
Αζαλαζίνπ Γηάθνπ
Αηησιηθνχ
Οιχκπνπ
Οιχκπνπ
Φηιηππάθε
Πηλδάξνπ

ΔΜΒΑΓΟ
330,00
310,00
150,00
420,00
610,00
750,00
580,00
430,00
170,00
540,00
1.060,00
130,00
820,00
470,00
1.180,00
800,00
880,00
230,00
390,00

Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ ζε φινπο ηηο αλσηέξσ νδνχο πιελ ηηο νδνχ Γνξηπλίαο είλαη
νη αθφινπζεο:
α) Θα γίλεη απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ πιαθψλ καδί κε ηελ βάζε έδξαζεο ηνπο απφ ζθπξφδεκα, φπνπ
απηή ππάξρεη. Δπίζεο ζα απνμεισζνχλ θαη ηα θαηεζηξακκέλα θξάζπεδα πξφρπηα ή κε. ηηο πεξηπηψζεηο
πνπ δελ ππάξρεη βάζε έδξαζεο απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεη εθζθαθή πάρνπο 0,20κ πεξίπνπ θαη πξνεηνηκαζία
ηνπ ρψξνπ πξνο ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ νδνζηξψκαηνο απφ ζθπξφδεκα.
β) Σα θξάζπεδα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζα είλαη πξφρπηα ή ρπηά αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Δπίζεο ζα
δηνξζσζνχλ ηα θαηεζηξακκέλα ξείζξα νπνχ απαηηεζεί. Ζ βάζε ησλ θξαζπέδσλ θαη ησλ ξείζξσλ ζα είλαη
απφ ζθπξφδεκα C16/20 πάρνπο 0,15κ θαη πιάηνο απφ 0,60κ έσο 0,70κ. Σα ξείζξα ζα αλαθαηαζθεπάδνληαη
απφ άνπιν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
γ) ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ απνμήισζε ηνπ ππάξρνληνο νδνζηξψκαηνο δηαπηζησζνχλ κεγάια θελά –
νξχγκαηα απηά ζα δηαζηξσζνχλ κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ 3Α. Ζ ζηξψζε ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ ππνθαζηζηά
ην ξφιν ηεο ηζνπεδσηηθήο ζηξψζεο ζε αζθαιηνηάπεηα αιιά θαη ηεο ππφβαζεο 3Α νδνζηξσζίαο θαη
εμππεξεηεί ηελ θαηαζθεπή ζπγθεθξηκέλνπ πάρνπο ηεο βάζεο ζθπξνδέκαηνο, ηαθηνπνηψληαο ηα πςφκεηξα ηεο
ππφβαζεο επί ηεο νπνίαο ζα θαηαζθεπαζηεί απηή, ψζηε λα απνθεπρζεί ε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο ζε
αλεμέιεγθην πάρνο ηνπηθά.
δ) Θα θαηαζθεπαζηεί αληηνιηζζεξφ νδφζηξσκα απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη πάρνπο 0,06 κ θαη
ζα ηνπνζεηεζεί πιέγκα S500 ηχπνπ Σ92, εληφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε κέζν χςνο ζηελ δηαηνκή. ηελ πάλσ
πιεπξά ηνπ λένπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεη δηάζηξσζε κίγκαηνο ζκπξίδαο ή ραιαδηαθήο άκκνπ ή αληίζηνηρεο
ζθιεξφηεηαο πεηξψκαηνο (θαη’ ειάρηζην 7 βαζκνί ζηελ θιίκαθα ζθιεξφηεηαο Mosh) θαη ηζηκέληνπ, ζε
αλαινγία 6 kgr ζθιεξνχ πεηξψκαηνο θαη 4 kgr μεξνχ ηζηκέληνπ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν επηθάλεηαο
νδνζηξψκαηνο ζθιεξφ πέηξσκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιιειε θνθθνκεηξηθή ζχλζεζε
θαη δείθηε αληίζηαζεο ζηελ ζηίιβσζε PSV 50 ηνπιάρηζηνλ, δείθηε αληίζηαζεο θαηά Los Angeles. Ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ θαιή δηαζπνξά ηνπ κίγκαηνο, ψζηε λα δηαζηξσζεί νκνηφκνξθα ζε φιε ηελ
επηθάλεηα εθαξκνγήο. Μεηά ηελ επίπαζε ηνπ κίγκαηνο, ζα γίλεη επηθαλεηαθή αλάδεπζε θαη ιείαλζε κε εηδηθφ
κεράλεκα (ειηθφπηεξν), ψζηε νη θφθθνη ηνπ ζθιεξνχ αδξαλνχο λα παξακείλνπλ ζηελ επηθάλεηα. Καηφπηλ
δηαβξνρή ηεο επηθάλεηαο κε λεξφ, ψζηε λα επηηεπρζεί εκπνηηζκφο ηνπ κίγκαηνο θαη ηέινο, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηε ζθιήξπλζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζα γίλεη δηαβξνρή κε εηδηθή ζθξαγηζηηθή,
δηεηζδπηηθή ξεηίλε, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο επηθαλείαο, ηε ζηεγαλφηεηα θαη ηελ πιήξε ζπγθφιιεζε ησλ

θφθθσλ δηαζπνξάο. Σν αληηνιηζζεξφ νδφζηξσκα ζα θαηαζθεπαζηεί ζε βάζε εδξάζεσο απφ ζθπξφδεκα
θαηεγνξίαο C16/20, ειάρηζηνπ πάρνπο 0,10 κ. ε πεξηπηψζεηο πνπ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ επίβιεςε ηνπ
έξγνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηδεξνχλ δνκηθφ πιέγκα Σ92 θαη ζηελ βάζε εδξάζεσο. Ζ θαηαζθεπή ζα γίλεη ζε
θαηλψκαηα κέγηζηνπ κήθνπο δψδεθα 12 κέηξσλ.
ε) ηα θξεάηηα Ο.Κ.Ω. πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ππφ θαηαζθεπή δξφκνπο ζα δηνξζσζνχλ νη ηπρφλ θζνξέο
ηνπο θαη ζα αλπςσζνχλ ή θαη ζα ππνβηβαζηνχλ ζχκθσλα κε ηε ηειηθή ζηάζκε ηνπ νδνζηξψκαηνο ή ζα
αληηθαηαζηαζνχλ κε λέα ζε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ.
Ηδηαίηεξα ζηελ νδφ Γνξηπλίαο ζα γίλεη απνμήισζε κφλν ησλ ππαξρφλησλ πιαθψλ, ζα δηαηεξεζεί ε
ππάξρνπζα βάζε έδξαζεο απφ ζθπξφδεκα θαη ζα θαηαζθεπαζηεί λέν αληηνιηζζεξφ νδφζηξσκα. Δπηπιένλ ην
λέν ζθπξφδεκα ζα εληζρπζεί κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ ζε αλαινγία πεξίπνπ 600 γξ/κ3. Οη ίλεο
πνιππξνππιελίνπ ζα πιεξσζνχλ ρσξηζηά κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. Ζ θαηαζθεπή
ζα γίλεη ζε θαηλψκαηα κέγηζηνπ κήθνπο πέληε 5 κέηξσλ. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη φηη αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα
έθζεζε γηα ηηο ππφινηπεο νδνχο.
Κάζε εξγαζία ζα γίλεη κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο ηα Έξγα Τπεξεζίαο θαη αθνχ ν
αλάδνρνο ζα έρεη πξνβεί ζηελ ιεπηνκεξή πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ θάζε νδνχ, ζχκθσλα θαη κε φζα
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
Γηα ην ιφγν απηφ ν αλάδνρνο πξέπεη κέζα ζε είθνζη κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ λα πξνβεί ζε αλαιπηηθή πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ θαη λα ηελ ππνβάιιεη
ζηελ Τπεξεζία.
Οη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα έξγα
νδνπνηίαο, πδξαπιηθά, νηθνδνκηθά θαη ειεθηξνκεραλνινγηθά ηελ Σ..Τ. θαη ηηο ΔΣΔΠ.
Δπίζεο ζα εθηειεζζνχλ θαη κε βάζε ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
Δπηζθεπέο θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο θαη επίζθεςεο αγσγψλ φκβξησλ ε αθάζαξησλ:
Οη εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλχςσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ θαπαθηνχ ηνπ θξεαηίνπ ζηελ πεξίπησζε
πνπ έρνπκε θξεάηην επίζθεςεο, ή ηεο ζράξαο φηαλ πξφθεηηαη γηα θξεάηην πδξνζπιινγήο, ψζηε απηφ λα
είλαη ζηελ ίδηα ζηάζκε κε ην ππφινηπν νδφζηξσκα. Θα γίλεη αξρηθά πξνζεθηηθή αθαίξεζε ηνπ θαπαθηνχ ηνπ
θξεαηίνπ ή ηεο ζράξαο πδξνζπιινγήο θαη απνμήισζε κεηά πξνζνρήο ηεο ζηεθάλεο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα
απνμεισζνχλ 5-10 εθαηνζηά (θαη’ χςνο) απφ ην ζθπξφδεκα ηνπ ιαηκνχ ηνπ θξεαηίνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή
ε πξφζθπζε λένπ θαη παιηνχ ζθπξνδέκαηνο, ζα ζπκπιεξσζεί κέρξη ηελ αλαγθαία ζηάζκε ν ιαηκφο ηνπ
θξεαηίνπ θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ εθ λένπ ε ζηεθάλε θαη ην θαπάθη. Ζ λέα ζέζε ηνπ θαπαθηνχ ηνπ θξεαηίνπ ή
ηεο ζράξαο πδξνζπιινγήο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε απνιχησο πςνκεηξηθά κε ηελ νδνζηξσζία
ηεο νδνχ ζην ίδην ζεκείν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ΓΔΝ ζα γίλεη εγθηβσηηζκφο ηεο ζηεθάλεο ησλ θαπαθηψλ ή ησλ
εζραξψλ κε αζθαιηηθφ πιηθφ.
ηα θξεάηηα πδξνζπιινγήο ζα γίλνπλ εξγαζίεο γηα ηε απνθαηάζηαζε ηεο πιάθαο θάιπςήο ηνπο, φπνπ απηή
είλαη θαηεζηξακκέλε κε πξνζεθηηθή απνμήισζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο απηήο, ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηδεξνχ
νπιηζκνχ απηήο κε πξφζζεην νπιηζκφ, ην θαινχπσκα θαη ηελ ελ ζπλερεία ζθπξνδέηεζε. Παξάιιεια ζα
αληηθαηαζηαζνχλ θαη νη θαηεζηξακκέλεο κεηψπεο κε ρπηνζηδεξέο κεηψπεο ή κε κεηψπεο ίδηεο κε απηέο νη
νπνίεο ζα ππάξρνπλ ζηα φκνξα ζηφκηα πδξνζπιινγήο κε ηελ θαηεζηξακκέλε.
ε φια ηα θξεάηηα πδξνζπιινγήο ζα γίλνπλ εξγαζίεο επηκειεκέλνπ θαζαξηζκνχ ηνπο θαη απφθξαμεο (αλ
παξαζηεί αλάγθε) ψζηε λα βξίζθνληαη ζε πιήξε θαη θαιή ιεηηνπξγία.
Πξνηείλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηαρχπεθηνπ ηζηκέληνπ ή άιισλ εηδηθψλ πιηθψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ην
βέιηηζην απνηέιεζκα.
Μέηξα αζθάιεηαο:
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππνρξεσηηθά ζα ιακβάλνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Νφκν 2696/1999
(Κ.Ο.Κ.) κέηξα νδηθήο αζθάιεηαο. Δπίζεο ζα ζπληαρζεί ηερληθή έθζεζε κέηξσλ αζθάιεηαο θαη ζήκαλζεο ζεκαηνδφηεζεο ε νπνία ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηνπο λένπο θαλνληζκνχο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.
θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηεχρνο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ ζε Οδνχο (ΤΠΔΥΩΓΔ/ΓΓΓΔ/ΓΗΠΑΓ/νηθ/502/17-2003, ΦΔΚ 946/ΣΒ΄/9.7.2003), φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα.
Δπίζεο ζα γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ηξνραίαο, ηνπ Ο.Α..Α., θ.ι.π. θνξέσλ γηα ηελ
θχζε, ην είδνο θαη ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. Δμππαθνχεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί
ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδξνκήο Λεσθνξεηαθψλ γξακκψλ, πξψηα ζα γίλνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο
δηαδηθαζίεο ( κειέηε ηξνπνπνίεζεο, άδεηα απφ Ο.Α..Α., θ.ι.π.).
Καηαζθεπαζηηθά ζρεδία θαη ζηνηρεία ηνπ έξγνπ:
Ο αλάδνρνο κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ζηελ ππεξεζία,
ηα αληίζηνηρα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, απηνχ θαη ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ:

νξηδνληηνγξαθία ηεο νδνχ ζε αθξηβέο ηνπνγξαθηθφ ζρέδην κε θιίκαθα 1:500, φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ε
νδφο θιπ. κε ηηο ηπρφλ δηαζηαπξνχκελεο νδνχο, θαζψο θαη ηα πεδνδξφκηα, νη λεζίδεο θαη πιαηείεο θαη φια
ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο νδνχ (ζήκαλζε – δηαγξάκκηζε – δίθηπα – θξεάηηα θ.ι.π.)
Φσηνγξάθηζε ηνπ έξγνπ:
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, ρσξίο εηδηθή απνδεκίσζε θαη ζε βάξνο ησλ ΓΔ θαη
ΟΔ, λα θσηνγξαθήζεη ην έξγν ζε δηάθνξεο θάζεηο ηνπ. Οη θσηνγξαθίεο, κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ
εξγαζηψλ, θαη ζε ςεθηαθή κνξθή, ζα παξαδνζνχλ ζηελ Τπεξεζία ζε ηξείο (3) ζεηξέο κέζα ζηνπο
ηζαξίζκνπο εηδηθνχο θαθέινπο θσηνγξαθηψλ (ALBUM) φπνπ επηγξαθηθά, ζε θάζε θσηνγξαθία, ζα
αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήςεσο, ε ζέζε, ε ζπλνπηηθή, πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ εηθνλίδνληαη,
θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ήζειε θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ πιήξε θσηνγξαθηθή παξνπζίαζε ηνπ
έξγνπ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ.
Ζ πνζφηεηα θαη νη ζέζεηο ιήςεσο θσηνγξαθηψλ ηνπ έξγνπ ζα επηιέγνληαη θαη ζα θαζνξίδνληαη θάζε θνξά
ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επίβιεςε.
Γηα ηελ πεξίπησζε παξάιεηςεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηεο πην πάλσ αλαθεξνκέλεο θσηνγξάθεζεο
ηνπ έξγνπ, επηβάιιεηαη θαη παξαθξαηείηαη, ζηνλ πξψην επφκελν ινγαξηαζκφ, ηζφπνζε πνηληθή ξήηξα
πξνο ηελ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ή ζπκπιήξσζε γηα λα θαιπθζνχλ νη πην πάλσ ππνρξεψζεηο ηεο
θσηνγξάθεζεο θαη ζα επηηεπρζνχλ κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο κε άιια πξφζσπα ή κέζα απνινγηζηηθά.
ηελ πεξίπησζε απηή ε Τπεξεζία δελ ππνρξενχηαη λα επηιέμεη ηνλ θζελφηεξν ηξφπν.
Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ην έξγν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επηακοζίων πενήνηα τιλιάδων εσρώ και
μηδέν λεπηών (€ 750.000,00) περιλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24%, κε ρξεκαηνδφηεζε απφ Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο κε ΚΑΔ 9781.01.031 πνζνχ 600.000,00 € θαη ην ππφινηπν πνζφ ηων 150.000,00 € απφ Ηδίνπο
Πφξνπο ηνπ Γήκνπ θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.: 64.7323.0002.
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