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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με την παρούσα εργολαβία θα γίνουν εργασίες συντήρησης σε τμήματα της
Ε.Ο Λαμίας - Δομοκου - Νέο Μοναστήρι :
1) Λαμία - Δομοκός : Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος , αποκατάσταση
ανωμαλιών της οδού με ισοπεδωτική στρώση Α.Σ 20 , και τέλος κατασκευή
αντιολισθηρης στρώσης πάχους 0,004μ.
2)Δομοκός - Νέο Μοναστήρι:Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος ,
αποκατάσταση ανωμαλιών της οδού με ισοπεδωτική στρώση Α.Σ 20 , και τέλος
κατασκευή αντιολισθηρης στρώσης πάχους 0,004μ.
Οι εργασίες που κρίνονται απαραίτητες να εκτελεστούν περιγράφονται
αναλυτικά στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.
Όλα τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητος και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία
μας.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές
και τις υποδείξεις τις Υπηρεσίας μας.
Επισημαίνεται ότι το έργο θα κατασκευαστεί με την υπάρχουσα οδό
ευρισκομένη σε κυκλοφορία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
εξασφαλίζει την ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας, χωρίς
να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση εκ του λόγου αυτού, όπως και στα
σχετικά άρθρα της Ε.Σ.Υ. αναφέρεται.
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα ληφθούν υπόψη όλοι οι
ενδεικνυόμενοι κανόνες ασφαλείας που θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη
λειτουργία της οδού. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες
Ε.Τ.Ε.Π., με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, καθώς και
σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και τις οδηγίες της
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
2. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΑΥ - ΦΑΥ
Ο Aνάδοχος θα συντάξει με δαπάνες του εντός της 1ης τμηματικής
προθεσμίας το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ). Θα τηρεί στο εργοτάξιο
και θα ενημερώνει διαρκώς τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), και θα
εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την Ασφάλεια και Υγεία, όπως
ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 23 της Ε.Σ.Υ..
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 566 .Σε περίπτωση
μειωμένων πιστώσεων ή διακοπής εργασιών λόγω μη
πληρωμής λογαριασμών,
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θα χορηγείται στον Aνάδοχο η νόμιμη παράταση και αναθεώρηση, και ουδεμία
άλλη πρόσθετη αποζημίωση (σταλίες κ.λ.π.)
Για την εκτέλεση του έργου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις και επειδή
πρόκειται για εργασίες συντήρησης δεν απαιτείται περιβαλλοντική
αδειοδότηση.
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