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Η παρούσα μελέτη αφορά τις κατασκευές που πρόκειται να γίνουν στο πάρκο
Αλκαζάρ. Οι κατασκευές αυτές είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των εκδηλώσεων για το
πάρκο των ευχών και αφορούν τους διαδρόμους διέλευσης πεζών και την κατασκευή τριών
βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την τοποθέτηση τουαλετών ελαφριάς
προκατασκευής. Αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής:
1. Διαπλάτυνση των ήδη υφιστάμενων διαδρόμων κατά 50 cm εκατέρωθεν έτσι ώστε
το πλάτος τους να γίνει από 2,50 μ. σε 3,50 μ. καθώς και την κατασκευή καινούργιων
διαδρόμων με πλάτος από 2,50 μ. έως 3,00 μ. σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο της
μελέτης.
2. Κατασκευάζεται θεμελίωση με πεδιλοδοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα C 25/30,
επιφάνειας 80,40 μ2 περίπου αφού πρώτα γίνει εκσκαφή βάθους 0,70 μ στις θέσεις που
θα κατασκευαστούν οι πεδιλοδοκοί σύμφωνα με τη στατική μελέτη του έργου. Κάτω από
τις πεδιλοδοκούς θα διαστρωθεί μπετόν καθαριότητας C 10/12. Μεταξύ των πεδιλοδοκών
θα γίνει εκσκαφή 15 cm περίπου που θα διαστρωθεί με 3Α, πάχους 15 cm περίπου για την
αποστράγγιση του εδάφους.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια, τις υποδείξεις της επιβλέπουσας
Υπηρεσίας και τους ισχύοντες κανονισμούς και τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις
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προδιαγραφές που θα επιλεγούν από την αρμόδια Υπηρεσία.
Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, καθαρισμού της κοίτης, κατασκευών κλπ.
Η διαχείριση των αποβλήτων των εκσκαφών, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ. θα γίνει
με βάση το βασικό θεσμικό πλαίσιο για τη Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών
και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) το οποίο περιλαμβάνει:
•

τον Ν. 4042/2012 «Ποινιοή προστασία περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την
με την οδηγία 2008/99/ΕΚ -Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Ρύθμιση θεμάτων ΥΠΕΚΑ»

•

την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010

•

και την Εγκύκλιο 12/Δ17α/50/2/ΦΝ/444.1/27-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ261-38Β)

Σύμφωνα με το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη
και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων. Δυνάμει της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 οι
παραγωγοί (εφεξής «οι διαχειριστές» για την παρούσα) των αποβλήτων εκσκαφών,
κατασκευών και κατεδαφίσεων έχουν ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από το Ν. 2939/01 και την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων τους. Οι διαχειριστές (δηλ. οι κατασκευαστές κλπ) υποχρεούνται είτε να
οργανώνουν ατομικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, είτε να συμβάλλονται ή να
συμμετέχουν σε εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΔΕ) των
αποβλήτων που αφορούν την δραστηριότητά τους.
Ο ανάδοχος του έργου θα οριστεί ως διαχειριστής των αποβλήτων εκσκαφών
κατασκευών και κατεδαφίσεων του έργου και οφείλει να διαχειριστεί τα απόβλητα με
περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα απόβλητα
του έργου (ακατάλληλα και πλεονάζοντα μη επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα εκσκαφών
και μη επαναχρησιμοποιούμενα τυχόν προϊόντα καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων) σε
νόμιμα λειτουργούσα Μονάδα

Ανάκτησης ΑΕΚΚ η οποία είναι συμβεβλημένη με

εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΔΕ). Εντός δεκαπέντε ημερών από την
υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα υποχρεωθεί να προσκομίσει στη Διευθύνουσα
Υπηρεσία σύμβαση ή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την Μονάδα Ανάκτησης στην οποία
πρόκειται να παραδώσει τα απόβλητα.
Ο Δήμος Λαρισαίων ως κύριος του έργου θα αναλάβει το κόστος για τη διάθεση
αποβλήτων ως εξής:
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Η χρέωση για τα απόβλητα προκύπτει από τις τιμές μονάδος κατηγορίας αποβλήτων του
επίσημα εγκεκριμένου από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης τιμολόγιου του
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης και από τον υπολογισμό του όγκου των αποβλήτων
βάσει του λογισμικού ελέγχου εισερχομένων-εξερχομένων που είναι εγκατεστημένο στην
εκάστοτε Μονάδα Ανάκτησης.
Ο ανάδοχος θα καταβάλει το χρηματικό αντίτιμο για την παράδοση των αποβλήτων
(σύμφωνα με τα παραπάνω) και προσκομίζει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωση
παραλαβής αποβλήτων από το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης στην οποία αναφέρονται οι
ποσότητες των αποβλήτων και οι δαπάνες που καταβλήθηκαν.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα περιλαμβάνονται στον προυπολογισμό του έργου.
Στον προϋπολογισμό του έργου θα προβλεφθούν εργασίες οι οποίες αφορούν στην
παράδοση των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε Μονάδα
Ανάκτησης συμβεβλημένη με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΔΕ).
Ο προϋπολογισμός των οικοδομικών εργασιών του έργου ανέρχεται σε 202.955,61 €
ήτοι (63.673,88 € για εργασίες και 39.281,73 € για Φ.Π.Α. 24% ).

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΟΥΛΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΑΡΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
Τοπογράφος Μηχανικός
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