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Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες καθαρισµού δεξαµενών άρδευσης 

∆.Ε. Ζαγοράς. Συγκεκριµένα περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 

α/. Περιγραφή Εργασιών 

α/. Άδειασµα δεξαµενών µέσω βάνας καθαρισµού 

β/. Καθαρισµός του περιβάλλοντος χώρου της δεξαµενής καθώς και της εισόδου της 

από χόρτα, βάτα και λοιπά υλικά, µε τη χρήση εργαλείων-µηχανηµάτων 

(χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα, σκαπτικά µηχανήµατα, κλπ). Αποµάκρυνση µπαζών 

σε ειδικούς χώρους εναπόθεσης. Καθαρισµός φρεατίων πλησίον της δεξαµενής. 

γ/. Καθαρισµός εσωτερικού δεξαµενής (δάπεδο & τοιχώµατα) από εναποθέσεις, 

άλατα, κλπ και αποµάκρυνση αυτών.  

δ/. Πλύσιµο δεξαµενής µετά τον εσωτερικό καθαρισµό. 

Η σειρά µε την οποία θα γίνει ο καθαρισµός θα υποδεικνύεται από την αναθέτουσα 

αρχή. 

Οι δεξαµενές µαζί µε τα φρεάτια πτώσεως όπου υφίστανται είναι διάσπαρτα 

γεωγραφικά σε όλη την έκταση της ∆.Ε. Ζαγοράς και ανά Τ.Κ. φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΕΙΣ  

∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

∆ΕΞΑΜΕΝΩΝΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

ΖΑΓΟΡΑΣ «Παναγία Ράσοβα» 1 

 «Ξεφόρτι» 1 

Ζαγορά, 25/10/2016 
 
Αριθ. Πρωτ.. :9130 

ΠΡΟΣ                           
 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
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«Μεταµόρφωση 

Σωτήρα» 
1 

 «Σφαγεία» 1 

 «Τουρµπά» 1 

 «Σουλιτέϊκα» 1 

 «Αγ. Γεώργιος» 1 

 «Περαχώρα» 4 

 «Ίταµος» 1 

 «Γεφύρι» 1 

 «Καράβωµα» 1 

   

ΠΟΥΡΙΟΥ «Αγ. Μαρίνα» 1 

 «Μελίστρες» 1 

 «Βλαχοχώραφα» 1 

   

ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ «Προφήτης Ηλίας» 1 

 «Πλακοτούρα» 1 

 «Αγ. Ανάργυροι» 1 

 «Κοτρώνι» 1 

 «Στεφάνια» 1 

 

Ο προϋπολογισµός των εργασιών καθαρισµού δεξαµενών άρδευσης ∆.Ε. Ζαγοράς, 

είναι  4.885,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται στο τρέχων οικον. 

έτους 2016, στον κωδικό Κ.Α. 25-6262.18 µε εγκεκριµένη δαπάνη 5.000,00€, 

σύµφωνα µε την 23/2016 απόφαση του ∆.Σ. περί 1ης Αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού και η οποία εγκρίθηκε µε την  666/39045-23.03.2016 απόφαση 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού 

Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας και την 50/2016 περί ψήφισης πίστωσης.  

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από επιχορήγηση (θεοµηνίες). 

 

β/. Τιµές Εφαρµογής 

Α.Τ. 1 

Σχετικό ΠΡΣ ΣΤ4.8.  Κούρεµα χόρτων και χόρτων πρανών 

ΣΤ4.8.1 Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5530 
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Καθαρισµός του περιβάλλοντος χώρου της δεξαµενής καθώς και της εισόδου της 

από χόρτα, βάτα και λοιπά υλικά, µε τη χρήση εργαλείων-µηχανηµάτων 

(χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα, σκαπτικά µηχανήµατα, κλπ). Αποµάκρυνση µπαζών 

σε ειδικούς χώρους εναπόθεσης. Καθαρισµός φρεατίων πλησίον της δεξαµενής. 

Συγκεκριµένα θα πραγµατοποιηθεί κούρεµα χόρτων, θάµνων και µικρών δενδρυλίων 

στο κατάλληλο ύψος, µε χλοοκοπτική µηχανή συµπεριλαµβανοµένης και της 

αποµάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόµενο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν 

από το κούρεµα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 10-06-04-03. 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 

Ολογράφως:   ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ   

Αριθµητικώς: 80,00€ 

 

Α.Τ.2  

Σχετ. ΟΙΚ 71.76  Καθαρισµός επιφανειών  

Λάξευση επιφανειών παντός είδους επιχρισµάτων, µε ειδική οδοντοτυπάδα (κουτάλι) 

µετά ή άνευ τριπτών περιθωρίων. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται το άδειασµα 

δεξαµενών µέσω βάνας καθαρισµού, ο καθαρισµός εσωτερικού δεξαµενής (δάπεδο 

& τοιχώµατα) από εναποθέσεις, άλατα, κλπ και αποµάκρυνση αυτών και το πλύσιµο 

της δεξαµενής µετά τον εσωτερικό καθαρισµό. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) (χωρίς την αφαίρεση των περιθωρίων) 

71.76.04 Ξέση µε σύρµα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7179 

Ολογράφως:  ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  

Αριθµητικώς: 4,00€ 

  

Γ./ Προϋπολογισµός 

         

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 

 

Κούρεµα χόρτων και 

χόρτων πρανών 

Με βενζινοκίνητη 

χλοοκοπτική µηχανή 

 

Σχετικό ΠΡΣ 

ΣΤ4.8.1 
στρ 26,00 80,00 2.080,00 

2 

 

Καθαρισµός 

επιφανειών – 

Σχετ. ΟΙΚ 

71.76.04 
τ.µ. 465,00 4,00 1.860,00 
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 Ξέση µε σύρµα 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
3.940,00 

 
 

 
  

 

ΦΠΑ 24% 

 

 

945,60 

 
 

 
  

 

ΣΥΝΟΛΟ 
4.885,60 

             

 

Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες µέχρι την 

∆ευτέρα 31/10/2016.  

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)  

 

 

              Ο Προϊστάµενος 

Του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών 

  Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

 

       ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

            ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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