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« Δγθαηάζηαζε ηεγάζηξνπ εθηεισληζηηθνχ ειέγρνπ ηνπ πλνξηαθνχ ηαζκνχ Κήπσλ Ν. Έβξνπ
θαη ζπλαθή έξγα ππνδνκήο ».
1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ απνηειεί ε εγθαηάζηαζε ζηεγάζηξνπ
εθηεισληζηηθνχ ειέγρνπ ηνπ πλνξηαθνχ ηαζκνχ (..) Κήπσλ Ν. Έβξνπ θαη ηα
ζπλαθή έξγα ππνδνκήο.
ε ζπλέρεηα αιιεινγξαθίαο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο ΑΓΜΘ κε ηελ
αληίζηνηρε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη κεηά απφ απηνςία ηεο ππεξεζίαο
δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε εγθαηάζηαζεο ζηεγάζηξνπ γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε
ππεξεζηψλ εθηεισληζηηθνχ ειέγρνπ. Σν ζηέγαζηξν απφ κεηαιιηθά ζηνηρεία
θαηάιιειεο δηαηνκήο ζα έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφ 100 m2, θαζαξφ χςνο 5 m πεξίπνπ
θαη ρσξνζεηείηαη πεξί ηα 60κ απφ ην θχξην θηίξην ηνπ ., ζην θπθινθνξηαθφ ξεχκα
είζνδνπ ζηε ρψξα. Σν ζηέγαζηξν ζα θέξεη ζηέγε απφ πεηάζκαηα ηχπνπ sandwich
απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε ηα αληίζηνηρα πεηάζκαηα πιαγηνθάιπςεο ηνπ ηδίνπ
πιηθνχ, ελψ ζηελ θάησ παξεηά ηνπ ζηεγάζηξνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ςεπδνξνθή απφ
ισξίδεο αινπκηλίνπ θαηάιιειεο δηαηνκήο. Δπίζεο κε ην παξφλ έξγν ζα γίλεη θαη ε
ειεθηξνκεραλνινγηθή ππνδνκή γηα ηελ κειινληηθή ρξήζε ηνπ ζηεγάζηξνπ θαζψο
θαη ν θσηηζκφο ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ ζπλδέεη ηηο θχξηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ..
Κήπσλ κε ην ζηέγαζηξν θαη ν θσηηζκφο ηνπ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηηο αλσηέξσ Ζ/Μ εξγαζίεο θαζψο θαη γηα ηελ εθζθαθή ησλ
ζεκειίσλ ηνπ ζηεγάζηξνπ, είλαη ε θαζαίξεζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ππάξρνληνο
πεδνδξνκίνπ. Ζ θαζαίξεζε απηή ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί κε πξνζνρή ρψξηο λα
ζηρηεί ε ππάξρνπζα Ζ/Μ εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ πνπ δηέξρεηαη
απφ ην πεδνδξφκην. Σν έξγν πεξηιακβάλεη επίζεο θαη εξγαζίεο ε πηδηφξζσζεο ηεο
παξαθείκελεο νδνχ θαζψο θαη ζήκαλζεο ηεο (θαηαθφξπθή θαη νξηδφληηα) πνπ
ηπρφλ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηεγάζηξνπ.
2. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο ακνηβή, λα ιάβεη ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο ζηα ηκήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ νη εξγαζίεο, λα
ελεκεξψζεη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο,λα επηθαηξνπνηήζεη - πξνζαξκφζεη ηελ ζηαηηθή
κειέηε θαη λα θαηαζέζεη ζρέδηα ζηαηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ,λα κεξηκλήζεη γηα ηηο ηπρφλ
αδεηνδνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη λα
ζπληάμεη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηηο απαξαίηεηεο πξφζζεηεο κειέηεο θαη ηηο
ιεπηνκέξεηεο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Δπηπξφζζεηα ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγ νπ λα
δηαζθαιίζεη ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο θαζψο αδεηνδνηήζεηο γηα ηπρνλ νδηθή
παξάθακςε γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ πλνξηαθνχ ηαζκνχ θαζψο θαη
φιεο ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο – εγθξίζεηο ρσξίο ακνηβή. Γειαδή ζα πξέπεη
λα εθαξκνζηνχλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ νδεγηψλ κειεηψλ νδηθψλ έξγσλ
θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο απηνθηλεηνδξφκσλ (ΟΜΟΔ ΚΑ) θαη νη πξνδηαγξαθέο
ζήκαλζεο εθηεινχκελσλ έξγσλ (Οκνε ΔΔΟ, ΦΔΚ 905/20-5-2011) θαζψο θαη
νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν4313/17-12-2014.
Όζνλ αθνξά ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ζπλήζσλ πξντφλησλ Α.Δ.Κ.Κ ε
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νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ακνηζζή θαη ζπκπεξηιαβάλεηαη αλεγκέλε ζηα άξζξα ηεο
κειέηεο, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, ή ζε φπνηνλ επηιέμεη (κε ζχλαςε έγγξαθεο
ζπκθσλίαο), πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο
νηθνδνκηθψλ απνβιήησλ είηε λα πξνζθνκίζνπλ ππεχζπλε δήισζε φηη ζα
ζπλεξγαζζνχλ κε αληίζηνηρεο εηαηξείεο-επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ αλάινγεο
άδεηεο. Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ έληερλα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, ηηο ππάξρνπζεο Διιεληθέο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο, ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί εθηειέζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, ηηο
έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.1418/84 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν.2229/94 ην Ν.2378/96
θαη ηνΝ.2576/98 θαζψο θαη ηα Π.Γ. 609/95, Π.Γ.171/87, Π.Γ. 410/95 θαη ην
Ν.2539/97, Ν3481/06, Ν.3463/06, ηνπ Ν.3669/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη ζήκεξα φπσο θαη ησλ άιισλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη απνθάζεσλ πνπ
εθδφζεθαλ κε εξκελεία ησλ παξαπάλσ.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 212.000,00 € κε
Φ.Π.Α., δαπάλε πνπ ζα θαιπθζεί απφ ηα έζνδα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
Ν.2647/1998 (ΦΔΚ Α' 237/1998).
Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2015
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ &
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Για τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία
Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηνπ
Σκήκαηνο Σερληθήο Τπνζηήξημεο
Κ.Μ.

Εηψγαο Κσλζηαληίλνο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο
κε Δ' Βαζκφ
Πνιπκελίδεο Παλαγηψηεο
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο
κε η' Βαζκφ

Αληψλεο ακαξάο
ΠΔ Μεραληθψλ κε Γ΄ Βαζκφ
ηαπξίδνπ Ναπζηθά
Πνιηηηθφο Μεραληθφο
κε Σ' Βαζκφ
ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ
Με ηελ αξηζκφ πξση. 93846/30-11-2015 Απφθαζε ηεο Γ/λζεο Σερληθνχ Διέγρνπ ηεο
ΑΓΜΘ (ΑΓΑ: 7ΛΕΘΟΡ1Τ-ΝΜΕ)
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