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ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Κ/Υ Σ.Κ. ΘΔΡΗΑΚΖΗΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ
ΓΖΜΟ ΓΩΓΩΝΖ

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (.A.Y.)
(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3,7,8,9,10,11)

ΣΜΖΜΑ Α
ΓΔΝΗΚΑ
1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ:
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Κ/Υ Σ.Κ. ΘΔΡΗΑΚΖΗΟΤ»

2. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ:
Κ/ρ Σ.Κ. Θεξηαθεζίνπ, Γήκνπ Γσδώλεο

3. ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ:
Κύξηνο ηνπ έξγνπ

Γηεύζπλζε

Δήμος Δωδώνης

Αγία Κσριακή, Θεριακηζίοσ,
Ιωάννινα

Πξντζηακέλε Αξρή

Γηεύζπλζε

Σει.

e-mail

Σει.

e-mail

Μειέηεο
Δημοηικού Σσμβούλιο
ηοσ Δήμοσ Δωδώνης

Αγία Κσριακή, Θεριακηζίοσ,
Ιωάννινα

Γηεπζύλνπζα

Γηεύζπλζε

Τπεξεζία Μειέηεο
Διεύθσνζη Τετνικών
Υπηρεζιών ηοσ Δήμοσ
Δωδώνης

Αγία Κσριακή, Θεριακηζίοσ,
Ιωάννινα

4. ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηε ζύληαμε ηνπ ΦΑΤ:
________________________________________________________________
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5. ηνηρεία ησλ ππεύζπλσλ ελεκέξσζεο /αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ:
Ολνκαηεπώλπκν

Ηδηόηεηα

Γηεύζπλζε

Ζκεξνκελία
αλαπξνζαξκνγήο
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ΣΜΖΜΑ Β

ΜΖΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

1. Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ:
Σν έξγν πεξηιακβάλεη ην ηκήκα:


Κνηλόρξεζηνο ρώξνο ζην θέληξν ηνπ νηθηζκνύ ηεο Σ.Κ. Θεξηαθεζίνπ.

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηηο εμήο εξγαζίεο:


Δθζθαθέο θαη θαζαηξέζεηο ησλ ππαξρόλησλ πιαθώλ.



Δπίρσζε κε θνθθώδεο πιηθό θαη πιηθό βάζεσο νδνζηξσζίαο γηα ηελ δηακόξθσζε ησλ ηειηθώλ
θιίζεσλ ηεο πιαηείαο.



Πιήξε εγθαηάζηαζε ζηακπσηνύ δαπέδνπ.



Ηιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε κε πιήξε ηνπνζέηεζε πέληε θσηηζηηθώλ παξαδνζηαθώλ ηζηώλ.

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαη πεξηιεπηηθά νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο
Πίλαθαο 2.1: Γείθηεο θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ έξγσλ ππνδνκήο
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ
Δθζθαθή θαη θαζαίξεζε θαηεζηξακέλσλ πιαθώλ πεδνδξνκίνπ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ, ζε εδάθε
γαηώδε-εκηβξαρώδε
Καηαζθεπή επηρσκάησλ
Πξνκήζεηα θνθθώδνπο πιηθνύ κεγέζνπο θόθθσλ έσο 200 mm
Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο
Γηακόξθσζε ζηακπσηώλ δαπέδσλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ
θπξνδέκαηα κηθξώλ έξγσλ, γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20
Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ
ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ
Καλάιηα απνζηξάγγηζεο δαπέδσλ θαηά ΔΝ 1433, βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ηππνπνηεκέλν θαλάιη
εζσηεξηθνύ πιάηνπο 150 mm, θαηεγνξίαο θνξηίνπ Β125 κε εζράξα από γαιβαληζκέλν ράιπβα.
Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα από ζπλζεηηθά πιηθά, θαηά ην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-1 πξνο
ηνπνζέηεζε εθηόο θαηαζηξώκαηνο ηεο νδνύ, ή από πνιπαηζπιαίλην(P.E) ή (pvc) , νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ
D 400 mm.
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Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο, αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο
PVC-U, SDR 41, DN 200 mm
Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξώλ επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο
λεξνύ ε δηαιύηνπ
Απνθαηαζηάζεηο θαηεζηξακέλσλ καξκάξσλ ζθάιαο κε πιάθεο καξκάξνπ, επηζηξώζεηο κε πιάθεο
καιαθνύ καξκάξνπ, πάρνπο 3 cm βαηήξσλ, 2 εθ. κεηόπσλ (εξγαζία θαη πιηθά)
Καηαζθεπή ζηξώζεσλ θιίζεσλ κε θηζζεξόδεκα εληζρπκέλν κε 250 kg ηζηκέλην αλά m3
Απνθαηάζηαζε ζηδεξώλ ζπξώλ θαη θηγθιηδσκάησλ
Θεξκνκόλσζε ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο κε πιάθεο από εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm
Δπηζηξώζεηο κε ειαζηνκεξείο κεκβξάλεο, κεκβξάλε νπιηζκέλε κε πνιπεζηεξηθό πιέγκα θαη κε
επηθάιπςε νξπθηώλ ςεθίδσλ
Πξνζηαζία ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο κε ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα
Αγσγνί πδξνξξνώλ από ζσιήλεο PVC-U, oλνκαζηηθήο πίεζεο 6 at, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D 75 mm
Ιζηόο θσηηζκνύ παξαδνζηαθόο κεηά ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ από ρπηνζίδεξν κε ηελ βάζε ηνπ από
ζθπξόδεκα, ύςνπο ηνπιαρ. 3,00 m
ύλδεζε ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο κε ππάξρνληα πίλαθα

2. Φάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδνκέλσλ θαηά θάζε κεζόδσλ εξγαζίαο
1)

Πξνεξγαζίεο - Δγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ
Καηά ηε θάζε απηή απαηηείηαη ηζνπέδσζε-δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ,
θαηαζθεπή πεξίθξαμεο, θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ πξνζσπηθνύ (γξαθείν επίβιεςεο, γξαθείν εξγνιάβνπ,
θαηάιπκα ελδηαίηεζεο, εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο, ήηνη ηνπαιέηεο, ληνπο, βξύζεο, θαξκαθείν) εγθαηαζηάζεηο
κεραλεκάησλ (ππόζηεγν ζπλεξγείνπ, ρώξνο πιύζεσο), εγθαηαζηάζεηο εξγαζηεξίνπ (έιεγρνη ζπκπύθλσζεο
επηρσκάησλ, πνηόηεηαο αδξαλώλ νδνζηξσζίαο, πνηόηεηαο ζθπξνδέκαηνο, θ.ι.π.), θαη εγθαηάζηαζε
παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο (εάλ απηό δελ πξνέξρεηαη από ηελ αγνξά). Δπίζεο απαηηείηαη αληίζηνηρε
δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ απνζήθεπζεο πιηθώλ.

2)

Δθζθαθέο - Καηαζθεπή ππνβάζεσλ θαη ηερληθώλ έξγσλ ύδξεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο
Πξνβιέπνληαη γεληθέο θαη εηδηθέο εθζθαθέο κόξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ θαη ησλ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ
ηνπ, ζηξώζεσλ έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ, θαηαζθεπή δηθηύνπ
απνρέηεπζεο θαη δηθηύνπ απνζηξάγγηζεο νκβξίσλ θαη επηρώζεηο.

3)

Καηαζθεπέο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ηνηρνπνηηώλ, επηζηξώζεσλ, επελδύζεσλ, επηζηεγάζεσλ,
πεξηθξάμεσλ, ειεθηξνινγηθώλ θαη πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
Πξνβιέπεηαη ε επίζηξσζε κε ειαζηνκεξείο κεκβξάλεο, κεκβξάλε νπιηζκέλε κε πνιπεζηεξηθό πιέγκα θαη κε
επηθάιπςε νξπθηώλ ςεθίδσλ, πξνζηαζία ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο κε ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε
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ιακαξίλα, ζεξκνκόλσζε ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο κε πιάθεο από εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε θαη
ειεθηξνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο.

3. Παξαδνρέο κειέηεο
Α. ΤΛΗΚΑ
Α/Α

ΤΛΗΚΟ

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

Α.1.

Καηεγνξίεο ζθπξνδέκαηνο

C16/20

Α.1.

Καλάιηα απνζηξάγγηζεο δαπέδσλ

θαηά ΔΝ 1433

Α.2.

Θεξκνκόλσζε

εμειαζκέλε
πνιπζηεξίλε
πάρνπο 50 mm

Α.3.

Φξεάηηα από ζπλζεηηθά πιηθά

ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-1

Α.4.

Καιύκκαηα θξεαηίσλ από ζπλζεηηθά πιηθά

θιάζεο Β125 θαηά ΔΛΟΣ
ΔΝ 124

Α.5.

Καλάιηα απνζηξάγγηζεο δαπέδσλ

θαηεγνξίαο θνξηίνπ Β125
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1433

Α.6.

σιήλεο απνζηξάγγηζεο από PVC-U

θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1401-1

Α.7.

σιήλεο από PVC

6 Atm θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 14522

Α.8.

σιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ)

νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm
θαηά ΔΝ 12201-2

Α.9.

θηζζεξόδεκα

εληζρπκέλν κε
ηζηκέλην αλά m3

Α.10.

Ιζηόο θσηηζκνύ

από ρπηνζίδεξν κε ηελ βάζε
ηνπ από ζθπξόδεκα, ύςνπο
ηνπιαρ. 3,00 m

Α.11.

πιάθεο καιαθνύ καξκάξνπ

πάρνπο 3 cm βαηήξσλ, 2 εθ.
κεηόπσλ .

250

kg

ΔΣΔΠ 03-07-03-00

Α.12.

Σζηκεληνθνλία γηα επηζηξώζεηο - πιαθνζηξώζεηο

150 – 450 - 600 kg

Α.13.

Αζθαιηηθό δηάιπκα πξνεπάιεηςεο

ηύπνπ ΜΔ-0

Α.14.

Σξνπνπνηεκέλε άζθαιηνο ρσξίο αζθαιηέληα

Μείγκα
ζπλζεηηθνύ
ζπλδεηηθνύ
κε
ρξήζε
ζηεξενύ νξπθηνύ νμεηδίνπ
γηα ρξσκαηηζκό

Α.15.

Eιαζηνκεξή αζθαιηηθή κεκβξάλε, πδξαηκνπεξαηή

βάξνπο 0,5 kg/m²

4. ρέδηα «όπσο θαηαζθεπάζηεθε»
Ο αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα ζπµπιεξώζεη ην Μεηξών ηνπ έξγνπ µε ηα ζρέδηα «όπσο θαηαζθεπάζηεθε». Δπίζεο, ζα
δώζεη ηα ζηνηρεία γηα ην ζύλνιν ηνπ εμνπιηζµνύ ηνπ έξγνπ, ησλ δηθηύσλ ηνπ, θαζώο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη
νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ γηα ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε.
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ΣΜΖΜΑ Γ
ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ
Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο
δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο - επηζθεπαζηέο ηνπ.
Οη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαηεμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία:
1.

Θέζεηο δηθηύσλ
1.1

ύδξεπζεο

1.2

απνρέηεπζεο

1.3

ειεθηξνδόηεζεο (πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο)

1.4

παξνρήο δηαθόξσλ αεξίσλ

1.5

παξνρήο αηκνύ

1.6

θελνύ

1.7

αλίρλεπζεο ππξθαγηάο

1.8

ππξόζβεζεο

1.9

θιηκαηηζκνύ

1.10

ζέξκαλζεο

1.11

ινηπώλ δηθηύσλ εληόο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ (κε νξαηώλ)

1.12

ινηπώλ δηθηύσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εληνπηζζεί ή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν
έρνπλ γίλεη γλσζηά θαη εθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο
εξγαζίεο

Όλα ηα έργα είναι εσκόλως οραηά.
2.

εκεία
Γηα ηε

γεληθή

δηαθνπή

ησλ
ησλ

δηαθόξσλ

θεληξηθώλ
παξνρώλ ηεο πξνεγνπκέλεο

δηαθνπηώλ
παξαγξάθνπ 1

Θα ζημανθούν από ηον ανάδοτο καηαζκεσαζηή
3.

Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν
3.1

Αζθαιηηθά δηαιύκαηα

3.2

Αζθαιηνκείγκαηα

3.3

σιήλεο PVC

3.4

άιια

πιηθά

Σε περιθραγμένο τώρο αποθήκεσζης ενηός ηοσ οικοπέδοσ.
4.

Ηδηαηηεξόηεηεο
ζηε
ζηαηηθή
δνκή,
επζηάζεηα
θαη
αληνρή
ηνπ
έξγνπ
εκεηώλνληαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ζην ζύλνιν ή ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (π.ρ. πεξηπηώζεηο
πξνθαηαζθεπήο,
πξνέληαζεο,
ζεκεηαθώλ
θνξηίσλ,
θιπ.)

Οσδεμία
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Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ.
Όλες οι εργαζίες γίνονηαι ζηο ύπαιθρο, και ζε περίπηωζη κινδύνοσ θα τρηζιμοποιηθούν η σπάρτοσζα
23η Επαρτιακή οδός.
Πεξηνρέο

εθπνκπήο

ηνληίδνπζαο

αθηηλνβνιίαο

Οσδεμία
Υώξνη

κε

ππεξπίεζε

ή

ππνπίεζε

Οσδείς
Άιιεο

δώλεο

θηλδύλνπ

Οσδεμία
Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία (γηα ιόγνπο π.ρ.
εμαεξηζκνύ, απαγσγήο βιαπηηθώλ παξαγόλησλ, απνκάθξπλζεο πδάησλ, θιπ.)
Οσδέν
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ΣΜΖΜΑ Γ
ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε θαη απνθπγή θηλδύλσλ θαηά ηηο ελδερόκελεο
κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο, θιπ) θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ
θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. Μπνξνύλ εδώ λα αλαθεξζνύλ – π.ρ. – θαηά
πόζν ην θηίζκα δηαζέηεη από θαηαζθεπήο κεραληζκό ή εγθαηάζηαζε γηα ηελ εθηέιεζε επηζθεπώλ ζηηο εμσηεξηθέο
ηνπ επηθάλεηεο, ή αλ ππάξρνπλ πξνβιέςεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηέηνηνπ κεραληζκνύ, πνηεο θαη ζε πνηα ζεκεία,
θιπ.)
1.

Δξγαζίεο ζε ζηέγεο
Οη νδεγίεο ζα αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ απνθπγή ησλ θηλδύλσλ πηώζεο από ηα πέξαηα ηεο ζηέγεο ή
δηακέζνπ απηήο, αλ είλαη θαηαζθεπαζκέλε από πιηθά αλεπαξθνύο αληνρήο.

Απαιηείηαι η τρήζη ικριωμάηων ή γερανοθόροσ οτήμαηος.
2.

Δξγαζίεο ζηηο εμσηεξηθέο όςεηο ηνπ έξγνπ θαη ζηνπο θσηαγσγνύο

Απαιηείηαι η τρήζη ικριωμάηων.
3.

Δξγαζίεο ζε ύςνο ζην εζσηεξηθό ηνπ έξγνπ

Δεν σπάρτοσν ηέηοιες εργαζίες.
4.

Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππόγεηα ή ηάθξνπο, εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο
αζθπμίαο, πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο

Δεν σπάρτοσν ηέηοιες εργαζίες.
5.

Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο
Δεν σπάρτοσν ηέηοιες εργαζίες.
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ΣΜΖΜΑ Δ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗ∆ΗΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ

4.1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο µε µέξηµλα θαη δαπάλε ηνπ λα παξαδώζεη ζην θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
έλα πιήξεο θαη ιεπηνµεξέο Δγρεηξίδην Δπηζεώξεζεο θαη πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. Σν Δγρεηξίδην απηό ζα
πεξηιαµβάλεη ηηο νδεγίεο θαη ηνπο ηξόπνπο γηα απνηειεζµαηηθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ, όπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ:
4.1.1 Οδεγίεο ζπληήξεζεο εμνπιηζµνύ θαη πιηθώλ ζε πεξηόδνπο έθηαθηεο ή πξνγξαµµαηηζµέλεο ζπληήξεζεο.
4.1.2 Σεύρνο νδεγηώλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη πεξηνδηθά.
4.1.3 Σεύρε νδεγηώλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηάθνξσλ θύξησλ έξγσλ θαη όινπ ηνπ εμνπιηζµνύ,
αθίλεηνπ θαη θηλεηνύ.
4.1.4 Σεύρνο νδεγηώλ γηα ηνλ ηξόπν απνθαηάζηαζεο θζνξώλ θαη δεµηώλ, πνπ ηπρόλ ζα παξνπζηαζζνύλ µειινληηθά.

4.2. Σν Δγρεηξίδην Δπηζεώξεζεο θαη πληήξεζεο ζα ζπµπιεξσζεί µε ηα επηπιένλ ζηνηρεία πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά
ην ζηάδην ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ µέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.

4.3. Καηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ν αλάδνρνο ζα παξαδώζεη επηπιένλ ζηνλ Κ.η.Δ. ηα αθόινπζα, ζρεηηθά
µε ηε πληήξεζε ηνπ Έξγνπ, ζηνηρεία :
4.4.1 Σεύρνο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο (πνζόηεηεο πιηθώλ θαηά θαηεγνξίεο, πξνζσπηθό θαηά
θαηεγνξίεο θαη ρξόλν απαζρόιεζεο, µεραλήµαηα θαηά θαηεγνξίεο θαη ρξόλν απαζρόιεζεο θιπ.) µε µεληαία
αλάιπζε (αλά εµεξνινγηαθό µήλα) θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ.
ην ηεύρνο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζα πεξηιαµβάλνληαη θαη νηθνλνµηθά ζηνηρεία ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο (δαπάλεο
θαηά θαηεγνξία πιηθώλ, πξνζσπηθνύ µεραλεµάησλ, αληαιιαθηηθώλ - αλαισζίµσλ θιπ.) µε ρξνληθή αλάιπζε θαηά
ηελ πεξίνδν πνπ ρνξεγνύληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.
4.4.2 Πξόγξαµµα νξγάλσζεο ηεο ζπληήξεζεο
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Αγία Κπξηαθή, / / 201
πληάρζεθε

Αγία Κπξηαθή, .....................
Θεσξήζεθε
Ο Αλ/ηεο Πξντζηάκελνο
Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ

Δ.Εεηνύλε

Νανύκ Γεώξγηνο

Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ
Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ.
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