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Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών όπως 

περιγράφονται παρακάτω: 

 

α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

            Η δαπάνη περιλαµβάνει εργασίες καθαρισµού φρεατίου άρδευσης 

Τ.Κ.Πουρίου (καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου φρεατίων) όπου λόγο της 

µορφολογίας του εδάφους και των έντονων καιρικών φαινοµένων παρατηρούνται 

µετατοπίσεις, κατολισθήσεις χωµάτινων όγκων προκαλώντας ζηµιές τόσο στο δίκτυο 

ύδρευσης, όσο και στις πηγές που βρίσκονται εκτός οικισµών στην ∆ηµοτική Ενότητα 

Ζαγοράς. 

Συγκεκριµένα περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 

1. Εκθάµνωση εδάφους 

2. Καθαρισµοί κοιτών ποταµών ή ρεµάτων από φερτά υλικά ή απορρίµµατα 

3. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων 

κλπ χώρων 

 

Ο προϋπολογισµός των εργασιών καθαρισµού φρεατίων  άρδευσης Τ.Κ. Πουρίου, 

είναι  5.868,18€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων 

οικον. έτους 2016, στον κωδικό Κ.Α. 25-7331.28 µε εγκεκριµένη δαπάνη 6.000,00€, 

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. 

ΠΡΟΣ 
 
Όλους τους οικονοµικούς φορείς 
 
 

Ζαγορά, 05.12.2016 

Αριθ. Πρωτ.: 10696 
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Η δαπάνη θα καλυφθεί από τη ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την υπ’αριθµ 225/19.10.2016 

Απόφαση ∆.Σ.∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου περί 2ης κατανοµής ΣΑΤΑ έτους 2016 

κατά την οποία κατανέµεται ποσό 6.000,00 για την υπηρεσία «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ Τ.Κ.ΠΟΥΡΙΟΥ» µε ΚΑ 25-7331.28. 

 

 

β./ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Συγκεκριµένα θα πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:  

 

Α.Τ.1 

ΣΧΕΤ. ΟΙΚ.20.01   

Εκθάµνωση εδάφους  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101  

Εκθάµνωση εδάφους µε την αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 

φόρτωσης, σύµφωνα την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισµός, εκχέρσωση και 

κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο εκθάµνωσης (m2) 

 20.01.01  µε δενδρύλια περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 4,50€ + 0,21€/ΚΜ*ΧΛΜ *1ΚΜ *2ΧΛΜ = 4,92€ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.2 

Σχετ. Υ∆Ρ Άρθρο 4.02  

Καθαρισµοί κοιτών ποταµών ή ρεµµάτων από φερτά υλικά ή απορρίµµατα  

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6054 

Kαθαρισµοί κοίτης ποταµων ή ρεµµάτων από φερτά υλικά, απορρίµµατα κλπ χαλαρά 

υλικά µε χρήση χωµατουργικών µηχανηµάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, 

προωθητών), κινουµένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ  ή παρουσία υδάτων, 

σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισµός και εκβάθυνση κοίτης ποταµών, 

ρεµάτων και αποχετευτικών τάφρων".  

4.02.01   Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 

Επιµέτρηση σε στρέµµατα επιφανείας κοίτης και πρανών που καθαρίσθηκαν. 

τιµή ανά στρέµµα επιφανείας κοίτης (στρ.). 
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 0,52€ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 

  

 

Α.Τ.3 

ΟΙΚ 20.02   

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ 

χώρων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για 

την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την 

ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης 

άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 

m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του 

εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η 

στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 

πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις 

τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των 

προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων 

εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά 

την εκσκαφή.  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 2,80€ + 0,25€/κµ*χλµ *1κµ*2χλµ = 3,30 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

γ./ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 

 

Εκθάµνωση 

εδάφους 

 

ΣΧΕΤ. 

ΟΙΚ.20.01 
τµ 320,00 4,92 1.574,40 
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2 

Καθαρισµοί 

κοιτών ποταµών 

ή ρεµµάτων από 

φερτά υλικά ή 

απορρίµµατα 

ΣΧΕΤ. Υ∆Ρ 

Άρθρο 4.02 
στρ 300,00 0,52 1.508,00 

3 

Γενικές 

εκσκαφές σε 

έδαφος γαιώδες-

ηµιβραχώδες για 

την δηµιουργία 

υπογείων κλπ 

χώρων 

 

ΟΙΚ 20.02 κµ 500,00 3,30 1.650,00 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
4.732,40 

 
 

 
  

 

ΦΠΑ 24% 
1.135,78 

 
 

 
  

 

ΣΥΝΟΛΟ 
5.868,18 

 

 

δ/. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

α) Η συγκρότηση των συνεργείων υλοποίησης της εργασίας γίνεται µε αποκλειστική 

ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος είναι ο µόνος υπεύθυνος κι υπόλογος έναντι του 

∆ήµου για την εν γένει έντεχνη κι εµπρόθεσµη εκτέλεση της εργασίας.  

β) Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, το αντικείµενο της οποίας 

περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω, είναι ένας (1) µήνας και αρχίζει από την 

ηµεροµηνία ανάρτησης της απόφασης ανάθεσης στον ΚΗΜ∆ΗΣ. 

γ) Τυχόν νέα υλικά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες, πέραν αυτών που 

απαιτούνται για την αποκατάσταση διαρρεόντων δικτύων κι αναφέρονται στο 

Περιγραφικό Τιµολόγιο, θα πληρώνονται απολογιστικά. 

δ) Προληπτικά µέτρα ασφαλείας-ευθύνες αναδόχου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και καθαριότητας 

στο εργοτάξιό του ,για την έκδοση ενδεχόµενα απαιτουµένων αστυνοµικών αδειών 
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εργασίας καθώς και για τη συµµόρφωσή του προς τις ισχύουσες κάθε φορά 

αστυνοµικές διατάξεις και εργατικούς νόµους , τις συλλογικές συµβάσεις, τις 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις κλπ. Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούµενα 

µέτρα προφύλαξης των υλικών που χρησιµοποιούνται, των µηχανηµάτων ,των 

µεταφορικών µέσων ως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού ,των 

επιβλεποµένων και παντός τρίτου, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις µονοµερώς 

κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε από την µη καλή εφαρµογή τους και συνέπεια. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα ληφθούν από τον εργολάβο όλα τα αναγκαία 

µέτρα για αποφυγή ατυχήµατος στους εργαζοµένους ή διαβάτες και οποιαδήποτε 

βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ,υπονόµους ως και τις παρακείµενες 

οικοδοµές. 

Οποιαδήποτε τέτοια ζηµιά θα βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο, η δε επανόρθωση 

θα γίνει σε βάρος και για λογαριασµό του.  

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)  

Προκειµένου για την επιβεβαίωση των ανωτέρω, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει µε την 

υποβολή της προσφοράς τους να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση, όπου να 

δηλώνουν ότι είναι φορολογικά ενήµεροι, ότι έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους 

υποχρεώσεις και ότι δεν έχουν υποπέσει στα αδικήµατα των παρ. 1 και 2. Του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 

Παρακαλούµε να αποστείλετε σχετική προσφορά µέχρι και την Πέµπτη 08.12.2016. 
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 Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

   Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

                Ο Προϊστάµενος 

 

          ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

          ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

16PROC005510344 2016-12-05


