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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.   ΓΕΝΙΚΑ

Ο  Δήμος  Βόρειας  Κυνουρίας  εξασφάλισε  πίστωση  22.800,00 Ευρώ από 

πιστώσεις  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με σκοπό τις Αναπλάσεις στις Κοινότητες Βερβένων 

και Μελιγούς. 

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πρόκειται  για  εργασίες  ανάπλασης  τμήματος  του  κεντρικού  δρόμου  εντός 

οικισμού της Κοινότητας Βερβένων καθώς και την ολοκλήρωση της ανάπλασης του 

περιβάλλοντος  χώρου  του  Ι.Ν.  Αγίου  Νικολάου  της  Κοινότητας  Μελιγούς  του 

Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

1. Τ.Κ.  ΒΕΡΒΕΝΩΝ  

α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Ο κοινόχρηστος χώρος στον οποίο θα γίνει ανάπλαση είναι τμήμα του κεντρικού 

δρόμου εντός του οικισμού, ο οποίος ξεκινά από τη θέση «Καμάρα» και καταλήγει 

στη θέση «Μεγάλη Βρύση». 

Πρόκειται για την συνέχιση δύο παλαιότερων έργων.

1)  Του έργου του Τεχνικού Προγράμματος 2015 με τίτλο «Πλακόστρωση δρόμου 

από τη θέση "Καμάρα" έως "Μεγάλη Βρύση" Τ.Κ. Βερβένων», Προϋπολογισμού 

19.272,30 €, που υλοποιήθηκε το 2016, με αρχή του έργου τον μανδρότοιχο 

του  παλαιού  Δημοτικού  Σχολείου  και  το  τέλος  την  ιδιοκτησία  κληρ/μων 

Γκαύρου και 
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2)   Του  έργου  του   Τεχνικού  Προγράμματος  2019  με  τίτλο  "Αναπλάσεις  Τ.Κ. 

Βερβένων",  Προϋπολογισμού  :  30.800,00  €,  που  ήταν  συνέχιση  του 

προηγούμενου και υλοποιήθηκε το 2019, με αρχή την ιδιοκτησία κληρονόμων 

Γκαύρου  και  τέλος  την  ιδιοκτησία  Κων/νου  Γεωργουλή.  Φαίνεται  στο 

συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα υπό στοιχεία (81.35.36.39.40.....28`.Β.Α.

17.18.19.....32.33.81),

Επειδή  η  απόφαση  της  Τ.Κ.  Βερβένων  ήταν  να  ολοκληρωθεί  σταδιακά  η 

ανάπλαση  στο  σύνολο  του  δρόμου  έως  τη  "Μεγάλη  Βρύση",  στα  πλαίσια  της 

τεχνικής μελέτης που εκπονήθηκε, εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις 

για το σύνολο του δρόμου :

●   Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Αρκαδίας : η υπ` αριθμ. πρωτ. 272167/09-01-

2019 διαβίβαση πρακτικού της συνεδρίασης 16/2018 (αρ. θέματος 10ο)

●    Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας : η υπ` αριθμ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/

      111396/77085/757/27-03-2019 Έγκριση εργασιών του έργου.

●  Υπηρεσία  Νεωτέρων  Μνημείων  και  Τεχνικών  Έργων  Δυτικής  Ελλάδας, 

Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου : η υπ` αρ.  ΥΠ.ΠΟ.Α/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ05-ε

      /2236/09-04-2019 Γνωμοδότηση για την εκτέλεση του έργου.

Στα δύο τμήματα που προαναφέρθηκαν, η διαμόρφωση του οδοστρώματος έγινε 

με  επίστρωση  με  λίθινες  ντόπιες  χονδρόπλακες  ακανόνιστης  μορφής  τοπικής 

προέλευσης  με  αντιολισθηρή  επιφάνεια,  πάχους  5  cm,  ακολουθώντας  τις 

υφιστάμενες κλίσεις του δρόμου. Προκειμένου να αποφευχθεί η εισροή ομβρίων σε 

όμορες  ιδιοκτησίες,  έγιναν  καθαιρέσεις  του  σκυροδέματος,  απομάκρυνση  των 

υλικών,  κατασκευή  νέας  βάσης  από  σκυρόδεμα  ελαφρά  οπλισμένο  με  δομικό 

πλέγμα,  και  πάνω σε αυτήν έγινε  η επίστρωση έτσι  ώστε η τελική υψομετρική 

διαμόρφωση του δρόμου μετά την πλακόστρωση να παραμείνει η ίδια.

Το υπόλοιπο τμήμα του δρόμου έως τη "Μεγάλη Βρύση" είναι τσιμεντοστρωμένο 

και η διαμόρφωση του έχει γίνει πριν τη δημιουργία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, 

από την τ. Κοινότητα Βερβένων. Η επιφάνεια του οδοστρώματος παρουσιάζει σε 

μεγάλο μέρος της έκτασης του ρηγματώσεις και αποσάθρωση του σκυροδέματος 

λόγω παγετού, καθώς και αρκετές τομές για διέλευση δικτύων και συνδέσεων στις 

οποίες δεν έχει γίνει σωστή αποκατάσταση.  

β.  ΠΡΌΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η πρόταση για την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου (δρόμου) έχει σαν στόχο 

την αναβάθμιση του, από λειτουργική αλλά και αισθητική άποψη.  

Με την παρούσα θα γίνει ανάπλαση στο τμήμα του δρόμου που φαίνεται στο 

συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα υπό στοιχεία (Α.Β.29`.30`.31`. 32`. Γ.13.14.
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15.16.Α), έχει συνολικό μήκος 41,21  m, πλάτος που κυμαίνεται από 5,92 m έως 

6,41 m και Επιφάνεια 250,00  m2.

Η  διαμόρφωση  του  οδοστρώματος  θα  γίνει  με  επίστρωση  με  λίθινες  ντόπιες 

χονδρόπλακες  ακανόνιστης  μορφής  τοπικής  προέλευσης  με  αντιολισθηρή 

επιφάνεια, πάχους 5 cm, ακολουθώντας την υφιστάμενη κλίση του δρόμου. 

Επισημαίνεται ότι θα δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή εισροής ομβρίων 

σε όμορες ιδιοκτησίες. Όπου απαιτείται και κρίνεται απαραίτητο, θα γίνει καθαίρεση 

του άοπλου σκυροδέματος εντός του οδοστρώματος, απομάκρυνση των υλικών, 

κατασκευή νέας βάσης από σκυρόδεμα ελαφρά οπλισμένο με δομικό πλέγμα,  και 

πάνω σε αυτήν γίνεται η επίστρωση έτσι ώστε η τελική υψομετρική διαμόρφωση 

του δρόμου μετά την πλακόστρωση να παραμείνει η ίδια.

Η επίστρωση θα γίνει σε υπόστρωμα από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. Οι αρμοί θα 

γίνουν με τσιμεντοκονίαμα λευκού τσιμέντου συμβατής απόχρωσης με τις πλάκες.  

Η  προτεινόμενη  πρόταση  ανάπλασης  της  πλατείας,  αναβαθμίζει  την  ποιότητα 

ζωής του οικισμού συνολικά και εντάσσεται αρμονικά στο δομημένο περιβάλλον 

του οικισμού διασφαλίζοντας τον χαρακτήρα και την φυσιογνωμία του. 

Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες : 

●    Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

●   Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα.  Με 

χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

●    Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

●   Προμήθεια,  μεταφορά  επιτόπου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση  σκυροδέματος 

χωρίς χρήση αντλίας . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

●    Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

●   Επιστρώσεις  με  λίθινες  ντόπιες  χονδρόπλακες  ακανόνιστης  μορφής  τοπικής 

προέλευσης με αντιολισθηρή επιφάνεια μέσου πάχους 5 εκ.

2. Τ.Κ.  ΜΕΛΙΓΟΥΣ   

α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Ο  κοινόχρηστος  χώρος  στον  οποίο  θα  γίνει  ανάπλαση  είναι  τμήμα  του 

περιβάλλοντος  χώρου του Ι.Ν.  Αγίου  Νικολάου εντός  του προϋφιστάμενου του 

1923 οικισμού της Μελιγούς, με συνολική επιφάνεια του χώρου 2.424,30 m2.

 Πρόκειται  για  τη  συνέχιση  και  ολοκλήρωση  παλαιότερου  έργου  με  τίτλο  : 

«Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Μελιγούς του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», 

Προϋπολογισμού 99.996,64 €.

Για το παραπάνω έργο υπάρχουν οι παρακάτω αδειοδοτήσεις : 
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●    Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) Νομού Αρκαδίας : 

υπ` αριθμ. πρωτ. 11341/18-12-2009 διαβιβαστικό του Πρακτικού Νο 18/18-

11-2009 της συνεδρίασης της 18/12/2009 (αρ. θέματος 18ο)

●  ΛΘ` Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων : η υπ` αριθμ. πρωτ. 

Φ.4-Α-2/14/5230/16-11-2009 Έγκριση εκσκαφικών εργασιών του έργου.

●   Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Πελοποννήσου : η υπ` 

αρ.  πρωτ.  4798/23-11-2009  Βεβαίωση,  ότι  δεν  απαιτείται  η  τήρηση  της 

Διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο.) για το έργο.

Με το υπ` αριθμ. πρωτ. 2857/21-04-2010 υπεγράφη το Συμφωνητικό εκτέλεσης 

του έργου, κατασκευάστηκε περίπου το 81% του συμβατικού αντικειμένου, και με 

την υπ` αριθμ. 254/2012 Απόφαση Δ.Σ. έγινε διάλυση της σύμβασης κατασκευής 

του έργου. 

Με το παραπάνω έργο κατασκευάστηκαν : 

• Πλακοστρώθηκαν τα σκαλιά και  η είσοδος της εκκλησίας στη ΒΔ γωνία του 

χώρου, καθώς και ο χώρος  περιμετρικά της αποθήκης.

Στην Δυτική πλευρά του χώρου κατασκευάστηκε πλακόστρωτο πλάτους 4 m, που 

οδηγεί  στο  χώρο του Ηρώου.  Από εκεί  πλακόστρωτος  καμπύλος  διάδρομος 

πλάτους 3 m οδηγεί σε στρογγυλό πλακόστρωτο με ακτίνα 6,23 m, με πέτρινο 

ημικυκλικό  αμφιθεατρικό  καθιστικό  και  φυτοτεχνικό  κυκλικό  παρτέρι  στο 

κέντρο. Δυτικά του καμπύλου διαδρόμου κατασκευάστηκε στρογγυλό πέτρινο 

καθιστικό και ανατολικά 2 πέτρινα ορθογώνια παγκάκια.

• Κατασκευάστηκε  η  υποδομή  υπόγειου  δικτύου  ηλεκτροφωτισμού  (φρεάτια, 

σωλήνες  διέλευσης  καλωδίων,  αγωγός  γείωσης  και  κιβώτιο  ηλεκτρικής 

διανομής (πίλλαρ).

• Στην  Βόρεια  πλευρά  του  χώρου  (πίσω  από  το  ιερό  της  εκκλησίας)  είχε 

προβλεφθεί να γίνει μικρός χώρος στάθμευσης 3 θέσεων, που οριοθετείται από 

τον χώρο πρασίνου με ένα χαμηλό πέτρινο τοίχο. Ο τοίχος έχει μείνει ημιτελής 

και ο χώρος επιφάνειας 182,45 m2, αδιαμόρφωτος.     

 

β.  ΠΡΌΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η πρόταση για  την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου,  ουσιαστικά  αποτελεί 

συνέχιση και ολοκλήρωση παλαιότερου έργου που δεν ολοκληρώθηκε, έχει  σαν 

στόχο την αναβάθμιση του, από λειτουργική αλλά και αισθητική άποψη. 

Με  την  παρούσα  μελέτη  προτείνεται  να  διαμορφωθεί  κατάλληλα  και  να 

πλακοστρωθεί ο χώρος στη Βόρεια πλευρά και πίσω από το ιερό της εκκλησίας, 
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όπως φαίνεται στην Κάτοψη με τα στοιχεία (Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Α), επιφάνειας 

182,45 m2, καθώς επίσης να ολοκληρωθεί ο  ημιτελής τοίχος (ΒΓ). 

Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες : 

●    Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

●    Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

●   Προμήθεια,  μεταφορά  επιτόπου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση  σκυροδέματος 

χωρίς χρήση αντλίας . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

●    Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

●   Επιστρώσεις  με  λίθινες  ντόπιες  χονδρόπλακες  ακανόνιστης  μορφής  τοπικής 

προέλευσης με αντιολισθηρή επιφάνεια μέσου πάχους 5 εκ.

●  Επιστρώσεις με χονδρόπλακες τοπικής προέλευσης ορθογωνισμένες 

●    Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων

●    Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου

Γενικά  η  επέμβαση  ανάπλασης  του  χώρου  αυτού  είναι  ήπιας  μορφής, 

χρησιμοποιούνται  παραδοσιακά  υλικά  κατασκευής  (πέτρα,  λίθινες  πλάκες),  που 

ενσωματώνονται  με  το  φυσικό  περιβάλλον  χωρίς  να  αποτελούν  κραυγαλέα 

αντίθεση με αυτό και εναρμονίζονται με το δομημένο περιβάλλον του οικισμού.

Γ.   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  

Το  έργο  δεν  εντάσσεται  σε  κάποια  από  τις  κατηγορίες  της  υπ.  αριθμ. 

ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) Υπουργικής απόφασης με θέμα 

«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη  

δημοσίων  και  ιδιωτικών  έργων  και  δραστηριοτήτων  σε  κατηγορίες  και  

υποκατηγορίες  σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011  

(ΦΕΚ  209/Α/2011)  όπως  αυτή  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει»  και  επομένως, 

σύμφωνα με την περ.  3 της παρ.  3 της ίδιας απόφασης, απαλλάσσεται  από τη 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και λήψης πρότυπων Περιβαλλοντικών 

Δεσμεύσεων.

Δ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ

Το  νομικό  πλαίσιο  που  διέπει  την  εναλλακτική  διαχείριση  των  αποβλήτων 

κατεδαφίσεων και  κατασκευών όπως και  όλα τα συστήματα ανακύκλωσης  στην 

Ελλάδα, είναι ο νέος Ν.4496/2017 (τροποποίηση του Ν.2939/01, όπως αυτός είχε 

τροποποιηθεί με τον Ν. 3854/2010) και η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 η οποία 

διέπει την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ.
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Η  Διαχείριση  των  ΑΕΚΚ  του  έργου  θα  γίνει  μέσω  εγκεκριμένου  και 

αδειοδοτημένου  Ατομικού  ή  Συλλογικού  Συστήματος  Εναλλακτικής  Διαχείρισης 

(Σ.Ε.Δ.) ΑΕΚΚ. Ο Ανάδοχος θα μεταφέρει και θα παραδίδει τα ΑΕΚΚ σε χώρους 

ανάκτησης που θα του υποδεικνύει  το ΣΕΔ ΑΕΚΚ. Σε περίπτωση Ατομικού ΣΕΔ 

ΑΕΚΚ ακολουθείται η ίδια διαδικασία σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

λειτουργίας του Ατομικού ΣΕΔ.

Στην  παρούσα  εργολαβία  προβλέπεται  να  γίνει  εναλλακτική  διαχείριση 

αποβλήτων  από  απόβλητα  εκσκαφών  (κωδικός  ΕΚΑ  17.05.06)  καθώς  και  από 

απόβλητα καθαιρέσεων άοπλου σκυροδέματος (κωδικός ΕΚΑ 17.01.01), όπως αυτά 

προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β/2010) και σε κάθε 

διάταξη που αναφέρεται σ΄ αυτή. 

Ο Ανάδοχος  αποζημιώνεται  για  το  κόστος  που προκύπτει  από την συνολική 

διαδικασία  εναλλακτικής  διαχείρισης  των  ΑΕΚΚ,  όπως  αυτή  περιγράφεται  στην 

παραπάνω ΚΥΑ, χωρίς τις δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την 

σταλία μεταφορικών μέσων),  οι  οποίες  περιλαμβάνονται  ανοιγμένες  τις  δαπάνες 

του τιμολογίου, όπως ρητά αναφέρεται στους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου και 

συγκεκριμένα  στην  παράγραφο  1.2  και  στην  Εγκύκλιο  11  - 

ΔΝΣγ/οικ44038/ΦΝ466/19-6-2017 του Υ.ΥΠ.ΜΕ.  Επομένως,  ο  ανάδοχος  με  την 

προσφορά  του  θα  πρέπει  να  λάβει  υπόψη  ότι  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  για 

εργασίες, φορτοεκφορτώσεις, διαλογή, μεταφορά κ.λ.π. μέχρι και την εκφόρτωση 

και  παράδοση  των  αποβλήτων  στο  χώρο  ανάκτησης  ΑΕΚΚ,  δηλαδή  όλες  οι 

υπόλοιπες  δαπάνες  εκτός  των  δαπανών  εναλλακτικής  διαχείρισης,  έχουν 

συμπεριληφθεί στις τιμές των αντίστοιχων άρθρων του Τιμολογίου της Μελέτης. 

Οι  δαπάνες που απαιτούνται  για  την υλοποίηση των εργασιών εναλλακτικής 

διαχείρισης των ΑΕΚΚ καλύπτονται απολογιστικά από το προβλεπόμενο προς τούτο 

ειδικό  κονδύλι  του  προϋπολογισμού.  Στο  εν  λόγω  ποσό,  δεν  εφαρμόζεται  η 

προσφερόμενη έκπτωση του αναδόχου.

Κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού, το ποσό της απολογιστικής δαπάνης για 

τη  διαχείριση  των  ΑΕΚΚ  υπολογίστηκε  λαμβάνοντας  υπόψη  την  ποσότητα  του 

προβλεπόμενου αποβλήτου (κωδικός ΕΚΑ 17.05.06 και 17.01.01), το αντίστοιχο 

βάρος σε τόνους και τις τιμές που έχουν καθοριστεί και ισχύουν ως χρηματικές 

εισφορές για το πλησιέστερο ΣΕΔ ΑΕΚΚ, που λειτουργεί στην περιοχή εκτέλεσης 

του  έργου  και  για  την  συγκεκριμένη  κατηγορία  αποβλήτων  (ΑΕΚΚ  περιοχή 

Τρίπολης). 

Για κατηγορία αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 17.05.06, η χρηματική εισφορά έχει 

υπολογιστεί  σε  1,90  €/tn,  χωρίς  ΦΠΑ,  με  βάση  σχετικό  τιμοκατάλογο  του 

πλησιέστερου αδειοδοτημένου ΣΕΔ ΑΕΚΚ που λειτουργεί στην περιοχή του έργου.  

6



Αντίστοιχα, για κατηγορία αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 17.01.01, η χρηματική 

εισφορά έχει υπολογιστεί σε 2,50 €/tn, χωρίς ΦΠΑ, με βάση σχετικό τιμοκατάλογο 

του  πλησιέστερου αδειοδοτημένου ΣΕΔ ΑΕΚΚ που λειτουργεί  στην περιοχή του 

έργου.  

Επειδή οι  επιμετρήσεις  των εργασιών καθαίρεσης στοιχείων κατασκευών από 

άοπλο σκυρόδεμα γίνονται σε μονάδες m3, για την αναγωγή και αντιστοίχισή τους 

με  τις  ποσότητες  των  ΑΕΚΚ  που  παραδίδονται  στους  χώρους  ανάκτησης  και 

επιμετρούνται σε τόνους, χρησιμοποιείται συντελεστής (ειδικό βάρος) ίσος με 2,40 

tn/m3.

Αντίστοιχα, για την αναγωγή των αποβλήτων εκσκαφών (γαιώδη-ημιβραχώδη) 

και τη μετατροπή τους σε tn, χρησιμοποιείται συντελεστής (ειδικό βάρος) ίσος με 

1,90 tn/m3.

Η  δαπάνη  φορτοεκφόρτωσης  και  μεταφοράς,  τιμολογείται  με  βάση  σχετικό 

άρθρο του τιμολογίου της μελέτης.

Ο Ανάδοχος θα πληρώνει τις δαπάνες της προβλεπόμενης χρηματικής εισφοράς 

προς τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ και θα λαμβάνει τα σχετικά παραστατικά που αφορούν στο είδος 

και  την  παραδοθείσα  ποσότητα  των  αποβλήτων  καθώς  και  το  ποσό  που 

καταβλήθηκε.

Για την πιστοποίηση και πληρωμή της δαπάνης της Εναλλακτικής Διαχείρισης 

ΑΕΚΚ,  απαιτείται  ως  προϋπόθεση  οι  επιμετρήσεις  να  συνοδεύονται  από  τα 

αποδεικτικά έγγραφα του ΣΕΔ ΑΕΚΚ (π.χ. παραστατικά, τιμολόγια κ.λ.π.), από τα 

οποία θα προκύπτει  ότι οι αιτούμενες προς πληρωμή δαπάνες αντιστοιχούν στις 

ποσότητες  ΑΕΚΚ  που  παραδόθηκαν  στο  συμβεβλημένο  ΣΕΔ  ΑΕΚΚ  καθώς  και 

Βεβαίωση Παραλαβής των αποβλήτων από το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης, μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισής τους, σύμφωνα με 

το Άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010).

Η αποζημίωση του αναδόχου για τις ανωτέρω δαπάνες, θα γίνεται στο πλαίσιο 

των πιστοποιήσεων του έργου, σε βάρος του ειδικού ποσού που έχει προβλεφθεί 

στον προϋπολογισμό του έργου. 

Ε.  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ   και θα εκτελεστεί 

από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Το  όριο πληρωμών  και  η  δαπάνη  των  εργασιών  ανέρχεται  στο  ποσό  του 

συμφωνητικού που θα προκύψει από την δημοπρασία του έργου απαγορευμένης 

κάθε υπέρβασης του ποσού αυτού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.
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ΣΤ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι  αφανείς  εργασίες  θα  εκτελούνται  υποχρεωτικά  μόνο  κατά  τις  εργάσιμες 

ημέρες και ώρες της εβδομάδος που λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με έξοδα και φροντίδα του, να μεριμνά για την 

εργοταξιακή σήμανση και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων 

καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και καθίσταται υπεύθυνος για κάθε 

ατύχημα ή ζημία, που ήθελε συμβεί σε οποιονδήποτε τρίτο ή στο προσωπικό που 

απασχολεί όπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Ισχύουν οι όροι της Τεχνικής και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, που 

περιλαμβάνονται στα τεύχη της μελέτης.

Άστρος,  17/07/2020

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Γιώργος  Παπούλιας Δημήτρης Κούσουλας
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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	Στην Δυτική πλευρά του χώρου κατασκευάστηκε πλακόστρωτο πλάτους 4 m, που οδηγεί στο χώρο του Ηρώου. Από εκεί πλακόστρωτος καμπύλος διάδρομος πλάτους 3 m οδηγεί σε στρογγυλό πλακόστρωτο με ακτίνα 6,23 m, με πέτρινο ημικυκλικό αμφιθεατρικό καθιστικό και φυτοτεχνικό κυκλικό παρτέρι στο κέντρο. Δυτικά του καμπύλου διαδρόμου κατασκευάστηκε στρογγυλό πέτρινο καθιστικό και ανατολικά 2 πέτρινα ορθογώνια παγκάκια.

