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«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

α/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τα υπ’ αρίθµ. 8860/08.12.2017, 9029/14.12.2017, 9068/17.12.2017,
9298/26.12.2017, 226/10.01.2018 , 3747/25.05.2018, 4239/14.06.2018,
5287/31.07.2018,

5704/14.08.2018,

533/149889/24.09.2018,

154/28.09.2018,

551/154313/29.09.2018,

550/

552/154325/30.09.2018,

7802/19.10.2018, 3433/16.11.2018, 3520/24.11.2018 και 3555/28.11.2018
έγγραφά της η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΝΙΑΙΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Ε.Σ.Κ.Ε) ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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πολιτικής Προστασίας, προειδοποίησε τον ∆ήµο Ζαγοράς Μουρεσίου για την
επιδείνωση του καιρού και την πρόκληση επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων
τα οποία µπορούν να αποβούν καταστροφικά για την περιοχή.
Επίσης, µε τo υπ’ αρίθµ. 158/05.01.2019 η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Ε.Σ.Κ.Ε)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ πολιτικής Προστασίας, κήρυξε τον ∆ήµο Ζαγοράς
Μουρεσίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση των
έκτακτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα
έντονα καιρικά φαινόµενα (χιονοπτώσεις και παγετός) που εκδηλώθηκαν από
την 04-01-2019. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ηµεροµηνία εκδήλωσης
των φαινοµένων και για ένα (1) µήνα, ήτοι έως και 04.02.2019. Μετά το
πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως, νέο έγγραφο, άρση της
παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Από τον µήνα ∆εκέµβριο του έτους 2017 έως και σήµερα τα έντονα
πληµµυρικά φαινόµενα προκάλεσαν ανυπολόγιστη καταστροφή στο οδικό
δίκτυο, σε έργα υποδοµών (καταπτώσεις δρόµων και πρανών, αστοχίες τοιχίων
αντιστήριξης), αλλά και σε ιδιοκτησίες. Ειδικά σε περιοχές µε µεγάλη κλίση
είχαµε αποκόλληση χωµάτινων όγκων πλησίον κατοικιών, µε καταστροφικές
συνέπειες.
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 46/15.01.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας κηρύχθηκε ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης.
Στη συνέχεια και λόγω τον συνεχόµενων έντονων καταστροφικών καιρικών
φαινοµένων, ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου

µε το υπ’ αριθµ. πρωτ.

1488/20.02.2018 έγγραφό του, αιτήθηκε την παράταση της έκτακτης ανάγκης
και µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1699/23.02.2018 έγγραφό του, αιτήθηκε την
κήρυξη

του

∆ήµου

Ζαγοράς

Μουρεσίου

της

Περιφερειακής

Ενότητας

Μαγνησίας & Σποράδων – Περιφέρειας Θεσσαλίας σε Κατάσταση Έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω έντονων βροχοπτώσεων.
Με το υπ’ αρίθµ. 259/15.03.2018 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου
στο σύνολό του, έως την 28.05.2018.
Κατόπιν λόγω της έκτασης των ζηµιών, ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου µε το υπ’
αριθµ. πρωτ. 6241/25.05.2018 έγγραφό του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου,
αιτήθηκε την παράταση της έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων.
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Σε απάντηση του εγγράφου αυτού, µας χορηγήθηκε παράταση µε το υπ’
αρίθµ. 432/31.05.2018 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο οποίος
παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου
στο σύνολό του, έως την 30.07.2018.
Επίσης, λόγω της µεγάλης έκτασης των καταστροφών από τα πληµµυρικά
φαινόµενα στο αγροτικό δίκτυο, χορηγήθηκε στο ∆ήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου
παράταση της κατάστασης σε έκτακτη ανάγκη µε το υπ’ αριθµ. πρωτ.
592/07.08.2018 έγγραφο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε θέµα «Παράταση
κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
& ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», έως την 30.10.2018.
Εξαιτίας της µεγάλης έκτασης των καταστροφών ζητήθηκε µε το υπ’ αριθµ.
πρωτ. 12428/29.10.2018 παράταση από το ∆ήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου στην
έκτακτη ανάγκη και η οποία χορηγήθηκε έως την 30.01.2019 µε το υπ’ αριθµ.
πρωτ. 847/09.11.2018 έγγραφο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε θέµα
«Παράταση κήρυξης ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ
ΠΗΛΙΟΥ

ΤΗΣ

Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

&

ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ

Της

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΕΤΑΡΤΗ) ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

λόγω

έντονων

καιρικών

φαινοµένων

(έντονες

βροχοπτώσεις, πληµµύρες, κατολισθήσεις) από την 26.02.2018» .

Παρατηρήθηκαν έντονα πληµµυρικά φαινόµενα, που είχαν σαν αποτέλεσµα
την υπερχείλιση ρεµάτων, να πληµµυρίσουν εκτάσεις, έργα υποδοµής όπως
δρόµοι γέφυρες, αγροτικοί δρόµοι κλπ µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν
ανυπολόγιστες καταστροφές.

Επίσης παρατηρήθηκαν:
1/.

Καταπτώσεις µε αποτέλεσµα την καταστροφή του οδικού δικτύου, τον

οδικό αποκλεισµό περιοχών ,οικισµών, προσβάσεων προς το παραλιακό
µέτωπο.
2/. Καταστροφή από καταπτώσεις, του δικτύου ύδρευσης, δεξαµενών,
υδροµαστεύσεων, µε αποτέλεσµα την διακοπή υδροδότησης περιοχών εντός
οικισµών.
3/.

Αδυναµία πρόσβασης, λόγω κατολισθήσεων, στα δίκτυα υποδοµών που

επλήγησαν από την θεοµηνία.
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4/. Καταστροφή σε διάφορα σηµεία του αγροτικού οδικού δικτύου και
αδυναµία πρόσβασης στο 80% περίπου του δικτύου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΕΙΝΑΙ:

Σε πολλά σηµεία του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου της ΠΕ Μαγνησίας,
παρατηρήθηκε καταστροφή δρόµου. Το αγροτικό δίκτυο σε πολλά σηµεία είναι
µη προσβάσιµο, λόγω κατολισθήσεων πρανών ανάντι και κατάντι του δρόµου
και διαβρώσεων του εδάφους.
Συγκεκριµένα η δαπάνη αφορά εργασία συντήρησης αγροτικών δρόµων,
δεδοµένου ότι λόγω των έντονων καταστροφικών πληµµυρικών φαινοµένων
των προηγούµενων µηνών , έχουν υποστεί πολλές βλάβες οι οποίες είτε
δυσχεραίνουν είτε καθιστούν αδύνατη σε ορισµένες περιπτώσεις τη βατότητα
αυτών.

Ο Προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 3.284,51€
συµπεριλαµβανοµένου το ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει την πίστωση µε Κ.Α. 307311.84 και η χρηµατοδότηση θα γίνει από επιχορήγηση(Χρηµατοδότηση
ποσού 250.000,00€ υπ ’αριθµ. πρωτ. 43906/24-08-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ).
Η δαπάνη θα εγγραφεί στο Κ.Α.

30-7311.84 του προϋπολογισµού του

τρέχοντος οικ. έτους. Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αρίθµ. 428/2018 Απόφαση του
∆.Σ. περί 9ης Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού έτους 2018 και η οποία
εγκρίθηκε µε την 2827/163718/23.10.2018 απόφαση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν.
Μαγνησίας.
Η

πίστωση

είναι

εγγεγραµµένη

στον

ΚΑ:

30-7311.84

µε

ποσό

261.597,13€. Η δέσµευση της πίστωσης θα γίνει αµέσως µετά την
έγκριση του προϋπολογισµού.

Η δαπάνη διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

1/. του άρθρου 26 παρ. 6 του Ν.4412/2016 προβλέπεται: «Στις ειδικές
περιπτώσεις

και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι

αναθέτουσες αρχές µπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ή διαγωνισµό».
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2/. του άρθρου 32 παρ.2 περ. γ΄ του Ν.4412/2016 προβλέπεται: « 2. Η
διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να
χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε
οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
γ) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν
είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές,
κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση.
Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της
κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν από
δική τους ευθύνη».
3/. του άρθρου 72 παρ. 1 δ του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε τις οποίες, µεταξύ
άλλων αρµοδιοτήτων, η Οικονοµική Επιτροπή: «Αποφασίζει για την έγκριση
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από
εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό
συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».
4/. του άρθρου 158 παρ.7 του Ν.3463/2006 προβλέπεται ότι για την άµεση
αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης,
άρδευσης, φωτισµού και σε δρόµους και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων
όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό
πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του
προϋπολογισµού γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.
5/. την υπ΄ αριθ. πρωτ. 46/15.01.18 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
µε την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο ∆ήµος µας από την
12.01.2018 και για δύο (2) µήνες µέχρι 12.03.2018 για όλες τις ∆ηµοτικές και
Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου µας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινοµένων
(έντονες βροχοπτώσεις, πληµµύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π.) που έπληξαν το
∆ήµο µας.
6/.

το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1488/20.02.2018 έγγραφό του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου, αιτήθηκε την παράταση της έκτακτης ανάγκης και µε το υπ’ αριθµ.
πρωτ. 1699/23.02.2018 έγγραφό του, αιτήθηκε την κήρυξη του ∆ήµου
Ζαγοράς Μουρεσίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων –
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Περιφέρειας

Θεσσαλίας

σε

Κατάσταση

Έκτακτης

Ανάγκης

Πολιτικής

Προστασίας λόγω έντονων βροχοπτώσεων.
7/. το υπ’ αρίθµ. 259/15.03.2018 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου
στο σύνολό του, έως την 28.05.2018.
8/. το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6241/25.05.2018 έγγραφό του ∆ήµου ΖαγοράςΜουρεσίου, αιτήθηκε την παράταση της έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων
βροχοπτώσεων.
9/. το υπ’ αρίθµ. 432/31.05.2018 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου
στο σύνολό του, έως την 30.07.2018.
10/. το υπ’ αρίθµ. 592/07.08.2018 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου
στο σύνολό του, έως την 30.10.2018.
11/. το υπ’ αρίθµ. 847/09.11.2018 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου
στο σύνολό του, έως την 30.01.2019.
12/. Το υπ’ αριθµ. 158/05.01.2019 έγγραφο της Πολιτικής Προστασίας περί
κήρυξης του ∆ήµου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 04.02.2019
13/. Το υπ’ αριθµ. 93/09.01.2019 έγγραφο της Γενικής Προστασίας Πολιτικής
Προστασίας αναφορικά

µε τα

καιρικά

φαινόµενα

που

προβλέπεται να

σηµειωθούν στο ∆ήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου, την Τετάρτη 09-01-2019 και
την Πέµπτη 10-01-2019.
14/. Το υπ’ αριθµ. 140/13.01.2019 έγγραφο της Γενικής Προστασίας
Πολιτικής

Προστασίας

αναφορικά

µε

την

αντιµετώπιση

κινδύνων

από

επικίνδυνα καιρικά φαινόµενα, έτσι ώστε να τεθούν σε κατάσταση ετοιµότητας
βάσει

του

σχεδιασµού

τους,

προκειµένου

να

αντιµετωπιστούν

πιθανά

προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν από την εκδήλωση των φαινοµένων, που
θα σηµειωθούν από το απόγευµα της ∆ευτέρας 14-1-2019 µέχρι και την
Τετάρτη 16-1-2019.
15/. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α/2010 (∆.Κ.Κ.) µε
τίτλο «Αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου» και ειδικά την παράγραφο 2 στην οποία
αναφέρεται ότι: «Όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή
απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή λήψης
απόφασης, ο ∆ήµαρχος µπορεί να αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην
αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση
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αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την
εποµένη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής του Ν.3852/2010»

β/ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

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 χρήση µηχανικών µέσων, 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,
-

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
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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.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

Ένα Ευρώ και Είκοσι Λεπτά

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:

0,70€ (µτφ 0,25 €/κ.µ.*χλµ*1κµ*2χλµ) = 1,20€
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Α.Τ. 2
Σχετ. Ο∆Ο Άρθρο Α-16

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 χρήση µηχανικών
µέσων, 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 Ευρώ και Εβδοµήντα Λεπτά

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:

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

γ/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

€

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ
1

Ε∆ΑΦΟΣ
ΓΑΙΩ∆ΕΣ-

Σχετ. Ο∆Ο
Άρθρο Α-2

Ο∆Ο-1123Α

κ.µ.

1.125,00

1,20

1.350,00

κ.µ.

764,00

1,70

1.298,80

ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
2

ΑΡΣΗ

Σχετ. Ο∆Ο
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ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ

Άρθρο Α-16

Ο∆Ο-1420

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ
Ε∆ΑΦΟΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

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.
Επίσης προσκοµίζει βεβαίωση περί µη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, εφόσον απαιτείται.
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) .
ε. Βεβαίωση εγγραφής στα Νοµαρχιακά µητρώα για τις αντίστοιχες κατηγορίες
εργασιών (χωµατουργικά, αποχιονισµός).
στ.

Βεβαίωση

ΠΣΕΕΠΜ(Επαγγελµατικής

∆ιαγωγής

και

Οικονοµικών

Υποχρεώσεων)
ζ. Βεβαίωση µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης

Παρακαλούµε,

να

µας

αποστείλετε

29/01/2019 και ώρα 12:00 µ.µ.

σχετική

προσφορά

µέχρι

και

στις

2.648,80

635,71

3.284,51
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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
διαδικασίας

φορέας
της

να

υποβάλει

απευθείας

προσφορά

ανάθεσης.

Στην

στο

πλαίσιο

περίπτωση

αυτή,

της
η

αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα πρέπει να εξετάσει και την εν
λόγω προσφορά.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

