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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

Α./ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η δαπάνη αφορά εργασίες καθαρισµού-χωµατουργικές εργασίες για την 

αποκατάστασης ζηµιών στο αγροτικό δίκτυο ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου και 

συγκεκριµένα στο αγροτικό δίκτυο της ∆.Ε. Μουρεσίου, µε την χρήση µηχανικών 

µέσων.  

Συγκεκριµένα αφορά εργασία συντήρησης αγροτικών δρόµων, δεδοµένου ότι λόγω 

των έντονων βροχοπτώσεων των περασµένων µηνών, έχουν υποστεί πολλές 

βλάβες οι οποίες είτε δυσχεραίνουν είτε καθιστούν αδύνατη σε ορισµένες 

περιπτώσεις τη βατότητα αυτών.   

Ο ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει χωµατουργικές εργασίες για τον καθαρισµό και την 

συντήρηση του δικτύου αγροτικών δρόµων εντός των ορίων των τοπικών κοινοτήτων 

και όπου αυτή απαιτείται.  Οι εργασίες συντήρησης συνίστανται αναλυτικά στις εξής 

ενέργειες : µόρφωση µε αναµόχλευση, ισοπέδωση και συµπύκνωση των 

υφισταµένων στρώσεων της επιφάνειας καταστρώµατος οδού - χωρίς οδόστρωµα - 

και χωρίς ενσωµάτωση πρόσθετων υλικών.  Η επιµέλεια των εργασιών θα είναι 

τέτοια ώστε να διαµορφώνονται «καθαρές» επικλήσεις προς τα άκρα της οδού.  Η 

εργασία θα εκτελεστεί έτσι ώστε να αξιοποιείται το υπάρχον αδρανές υλικό και µόνο 

τα προϊόντα βλάστησης ή τα ακατάλληλα χωµάτινα προϊόντα θα συγκεντρώνονται 

 
ΠΡΟΣ 
 
Τον κ. ΡΗΓΑ ΑΝΤΩΝΙΟ 
 
 
Στη Τσαγκαράδα 

Ζαγορά, 05.04.2017 

Αριθ. Πρωτ.: 3042 
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στην άκρη της οδού προς αποµάκρυνση.  Η συλλογή και αποµάκρυνση αυτών θα 

γίνεται µε χρήση µηχανικών µέσων και θα διατηρείται µε ακρίβεια το όριο των 

ιδιοκτησιών που βρίσκεται σε επαφή µε το άκρο της οδού.   

 

 

Προϋπολογισµός των εργασιών καθαρισµού οδών είναι   4.389,60 ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2017, 

στον κωδικό Κ.Α. 25-6262.17 µε εγκεκριµένη δαπάνη 4.500,00 ευρώ, σύµφωνα µε 

την284/2016 απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης του προϋπολογισµού και η οποία 

εγκρίθηκε µε την 4132/224705-29.12.2016 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας  και 

την 06/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ψήφισης πίστωσης.  

Η δαπάνη θα καλυφτεί από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 

 

Β./Τιµή Εφαρµογής: 

 

Α.Τ.1 

Σχετ. Ο∆ΟΆρθρο Α-2   ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-
ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α) 

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 

ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως 

πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, 

ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά 

ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε 

εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης 

σκληρότητας: 

- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της 

µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους,  

- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 

- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται 

στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, 
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- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των 

πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου  

- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε 

µέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του 

πυθµένα της σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών  

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η 

µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων 

στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων 

σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 

προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και 

διαµόρφωση των χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 

• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η 

εκθάµνωση κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

• η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 

κυκλοφορία, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 

οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας 

Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης που 

να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που 

επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά 

ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

• οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων 

• η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του 

σώµατος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν 

υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης 

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας 

σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή 

άλλους τοπικούς περιορισµούς.  

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση 

καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές 

εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:   0,70€ (µτφ 0,25 €/κ.µ.*χλµ*1κµ*2χλµ) = 1,20€ 

 

 

ΑΤ.2 

Σχετ. Ο∆Ο Αρθ. 16-Α  ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ Ε∆ΑΦΟΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1420) 

Άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή 

ορυγµάτων ή επιχωµάτων υφιστάµενων οδών, µε την µεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση.  

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη των εργασιών άρσης των καταπτώσεων,  

• η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεσης 

σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης προς κατασκευή ή 

συµπλήρωση επιχωµάτων ή προς προσωρινή απόθεση ή προς οριστική αποµάκρυνση εκτός 

του έργου, περιλαµβανοµένης και της τυχόν εκθάµνωσης, κοπής ή/και εκρίζωσης δέντρων 

οποιασδήποτε περιµέτρου και αποµάκρυνσής τους από την περιοχή του έργου. 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη µόρφωσης των πρανών και 

του πυθµένα της περιοχής κατάπτωσης, περιλαµβανοµένου του τυχόν αναγκαίου 

θρυµµατισµού ογκολίθων για τη διευκόλυνση της άρσης των προϊόντων κατάπτωσης  

Η άρση καταπτώσεων επιµετράται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ:    1,20 € 

 

γ./ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

  

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

€ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ 

Σχετ. Ο∆Ο 

Άρθρο Α-2 

 

Ο∆Ο-1123Α 
κ.µ. 1.450 1,20 1.740,00€ 
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Ε∆ΑΦΟΣ 

ΓΑΙΩ∆ΕΣ-

ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ 

2 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ 

Ε∆ΑΦΟΣ 

Σχετ. Ο∆Ο 

Αρθ. 16-Α 

 

Ο∆Ο-1420 
κ.µ. 1.500 1,20 1.800,00€ 

 
 

 
 

  

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
3.540,00€ 

 
 

 
 

  

 

ΦΠΑ 24% 
849,60€ 

 
 

 
 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
4.389,60€ 

 

               

 
Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

β. Φορολογική ενηµερότητα 

 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του 

νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)  

 

Παρακαλούµε λόγω κήρυξης του ∆ήµου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 

προστασίας και µετά τις ζηµιές που υπέστη το αρδευτικό δίκτυο και εν όψει της 

έναρξης της αρδευτικής περιόδου, να µας αποστείλετε σχετική προσφορά άµεσα, 

δηλαδή µέχρι και σήµερα 05/04/2017 και ώρα 15:00 µ.µ. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση 

νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της 

οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύµβαση στο φορέα 

της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή 

περισσότερους οικονοµικούς φορείς.  

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να 

απευθύνονται σε συγκεκριµένους οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.  

Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  οικονοµικός 

φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας 

ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα 

πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

   Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

              Ο Προϊστάµενος 

 

          ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

         ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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