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ΠΡΟΣ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

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

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ (∆ΕΞΑΜΕΝΕΣΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ)»

Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειµένου να προβεί στην ανάθεση της δαπάνης µε
τίτλο: «Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαµενες-καλλιέργεια
πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)», προϋπολογισµού 9.917,52€ (συµπ. ΦΠΑ), καλεί
τους οικονοµικούς φορείς να καταθέσουν την οικονοµική προσφορά τους, στο τµήµα
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου ή στο email του ∆ήµου
(dzag.mour@gmail.com), έως την Παρασκευή 04.09.2020 και ώρα 12:00'µ.µ.
σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 8074/12.08.2020 Τεχνική Περιγραφή παρεχόµενων
υπηρεσιών.
Το ποσόν της δαπάνης ανέρχεται σε:
7.998,00 € συν 1.919,52 € (24% Φ.Π.Α) = 9.917,52€.
Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτος 2020, στον κωδικό Κ.Α. 25-6262.05 µε
εγκεκριµένη δαπάνη 10.000,00 €, σύµφωνα µε την µε την υπ’ αρίθµ 87/2020
Απόφαση του ∆.Σ. περί 4ης Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού έτους 2020 και η
οποία εγκρίθηκε µε την 111792/21.07.2020 απόφαση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν.
Μαγνησίας, θα πληρωθεί από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών και η παρούσα πρόσκληση θα
αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimos-zagoras-mouresiou.gr.
Αρµόδιος υπάλληλος Κοπατσάρης ∆ήµος, τηλ. 24263 50105/115.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι έχοντες άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για την
παροχή της ανωτέρω δαπάνης.
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:
1/. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από
την υποβολή του, (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) ή υπεύθυνη δήλωση
σε αντικατάσταση του ποινικού µητρώου σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ.7αβ του Ν.
4605/09 που τροποποιεί το άρθρο 80 του Ν.4412/16.
2/. Φορολογική ενηµερότητα που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της,
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του.
3/. 3.1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους
οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.
3.2) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης
(ασφαλιστικές ενηµερότητες) που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της,
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του, τόσο για την κύρια όσο και
για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήµεροι ως
προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό
τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του
ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό ∆εν αποτελούν απόδειξη ενηµερότητας της
προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας των φυσικών
προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι.
4/. Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας.
5/. Πιστοποιητικού οικείου επιµελητηρίου ή έγγραφο έναρξης δραστηριότητας όπου
να αναγράφεται η συγκεκριµένη δραστηριότητα.
6/. Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου η προαναφερόµενη υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται
στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και 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. (άρθρο
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80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του
Ν.4506/2019) .
∆ιευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί µετά
την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
7/. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι:
α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων ανάθεσης
β) τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη
γ) η προσφορά του δεν έχει καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές.
δ) η τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνει το σύνολο των εργασιών που αναλύονται στη
µελέτη
8/. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που
ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος,
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/
νόµιµου εκπροσώπου.
9/. Εργοληπτικό Πτυχίο Α1 τάξης και άνω κατηγορίας Οδοποιία ή βεβαίωση
εγγραφής στα Περιφερειακά µητρώα για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργασιών
(χωµατουργικά, οδοποιία).
10/. Βεβαίωση ΠΣΕΕΠΜ(Επαγγελµατικής ∆ιαγωγής και Οικονοµικών
Υποχρεώσεων) ή αντίστοιχη Βεβαίωση ΤΕΕ
11/. Ασφαλιστική κάλυψη µηχανηµάτων
12/. Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου
13/. Άδεια κυκλοφορίας – χρήσης µηχανηµάτων έργου
14/. Εξοφληµένα τέλη χρήσης µηχανήµατος.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές
της υπ' αρίθµ. πρωτ. 8074/12.08.2020 Τεχνικής Έκθεσης.
Παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε την οικονοµική σας προσφορά µαζί µε τα
προβλεπόµενα δικαιολογητικά σε σφραγισµένο φάκελο στο Τµήµα Πρωτοκόλλου
του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, µέχρι και στις 04.09.2020 και ώρα 12:00 µ.µ.

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.
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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.

Συνηµµένα:
- Υπ' αρίθµ. πρωτ. 8074/12.08.2020 Τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας
Ο Προϊστάµενος
ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΘΕΜΑ: «Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαµενές-καλλιέργεια πηγώναποκατάσταση φρεατίων)»

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση προϋπολογισµού 9.917,52 € µε το ΦΠΑ ο ∆ήµος ΖαγοράςΜουρεσίου, πρόκειται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών που αφορούν τον καθαρισμό στο δίκτυο
ύδρευσης, 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 δεξαμενές που βρίσκονται εκτός οικισμών στην Δημοτική Ενότητα Ζαγοράς και
συγκεκριμένα στις θέσεις «Καβούρια», «Ύταµος», «Αγ.Σαράντα» και «Πλακοτούρας» της Τοπικής

Κοινότητας Μακρυράχης του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, η οποία διακόπηκε εξαιτίας των
κατολισθήσεων από τις θεοµηνίες των τελευταίων µηνών εξαιτίας των οποίων ο δήµος τέθηκε σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο σύνολό του έως την 30.12.2020 σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ.
153499/09.07.2020 έγγραφο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε θέµα «Παράταση κήρυξης του
∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ λόγω
έντονων καιρικών φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις, πληµµύρες, κατολισθήσεις), προκαλώντας
µετατοπίσεις χωµάτινων όγκων πλησίον δικτύων ύδρευσης και προσβάσεων προς πηγές και
δεξαµενές.
2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η Τεχνική αυτή Περιγραφή καθορίζει τους όρους, τους οποίους ο ανάδοχος εκτελέσεως της
αναφερόµενης στην επικεφαλίδα υπηρεσίας, θα έχει υπόψη του για την σωστή εκτέλεση της εν λόγω
δαπάνης.
Στην Τεχνική αυτή Περιγραφή, θα βασισθεί ο ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει, µετά
την υπογραφή του συµφωνητικού, τα συµφωνηµένα τα οποία θα πληρούν τις απαιτήσεις της
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής και θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Άρθρο 1ο - ΓΕΝΙΚΑ
Η Περιγραφή αφορά την εργασία για τον καθαρισμό στο δίκτυο ύδρευσης στις θέσεις «Καβούρια»,
«Ύταµος», «Αγ.Σαράντα» και «Πλακοτούρας» της Τοπικής Κοινότητας Μακρυράχης του ∆ήµου
Ζαγοράς-Μουρεσίου.

Άρθρο 2ο – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η εργασία περιγράφεται ως ακολούθως:
Α./ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ – ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
Β./ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
Γ./ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ(ΞΕΣΚΑΡΩΜΑ) ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΒΡΑΧΩ∆ΩΝ ΜΑΖΩΝ
ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

Άρθρο 3ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και
νοµικά πρόσωπα που ασκούν επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο της εργασίας.
Άρθρο 4ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος που θα αναλάβει την εργασία θα έχει την υποχρέωση να ενηµερώσει τον ∆ήµο
Ζαγοράς-Μουρεσίου για το χρονοδιάγραµµα εργασιών που θα ακολουθήσει.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας προκειµένου το προσωπικό του
να εκτελέσει µε ασφάλεια τις εργασίες (πχ πρόσδεση για είσοδο-έξοδο, αντιολισθητικά µποτάκια,
κράνη, φόρµες, γάντια για επαφή µε υλικά η χλώριο, προστατευτικά γυαλιά, µάσκες, κλπ)
Ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα συµβεί κατά τη
διάρκεια των εργασιών.
Ο ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει µηχανήµατα ή εργαλεία ιδιοκτησίας του, προκειµένου να
εκτελέσει την εργασία του ή να συνάψει ιδιωτικό συµφωνητικό µε οικονοµικό φο΄ρεα ιδιοτήτη
µηχανηµάτων έργου.
Ο ανάδοχος οφείλει να υπακούει στις εντολές των υπευθύνων του ∆ήµου.
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 7.998,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.919,52 ευρώ
δηλαδή συνολικά 9.917,52 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 256262.05 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου έτους 2020.
Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτος 2020, στον κωδικό Κ.Α. 25-6262.05 µε εγκεκριµένη
δαπάνη 10.000,00 €, σύµφωνα µε την µε την υπ’ αρίθµ 87/2020 Απόφαση του ∆.Σ. περί 4ης
Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού έτους 2020 και η οποία εγκρίθηκε µε την 111792/21.07.2020
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού
Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας, θα πληρωθεί από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου

Β./ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Α.Τ.1
Σχετ. Ο∆ΟΆρθρο Α-2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ- ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΝΟ∆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 τωνεπιχωµάτων,
- 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
- 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 εκσκαφών εκτός εάν έχει δοθεί
ειδική εντολή από την Υπηρεσία.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ
∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) (0,19€/m3.km) 5 x
0,19 = 0,95
Συνολικό κόστος άρθρου 1,20 + 0,95
(Αριθµητικά) : 2,15€
(Ολογράφως) : ∆ύο Ευρώ και ∆έκα Πέντε Λεπτά

Α.Τ.2
Άρθρο 4.12

Άρση καταπτώσεων

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6120
Άρση καταπτώσεων, κατολισθήσεων, προσχώσεων, λόγω βροχοπτώσεων ή άλλης αιτίας,
οποιασδήποτε φύσης γαιωδών ή βραχωδών προϊόντων, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, µε τη
µόρφωση του πυθµένα και των πρανών και την φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατοµών.
ΕΥΡΩ Αριθµητικώς: [*] 0,97
Ολογράφως : Μηδέν ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά

Α.Τ. 3
Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α17ΣΧ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΞΕΣΚΑΡΩΜΑ) ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΒΡΑΧΩ∆ΩΝ ΜΑΖΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΑΟ∆Ο 1420
Για τον πλήρη καθαρισµό των επιφανειών των πρανών ορυγµάτων από χαλαρωµένα, αποκολληµένα
και ασταθή τεµάχη, που θα εκτελεσθεί ύστερα από ειδική εντολή της Υπηρεσίας σε προϋφιστάµενα
βραχώδη ορύγµατα, σε οποιοδήποτε ύψος και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, ανεξαρτήτως της
θέσης εργασίας (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο) και των δυσχερειών
που προκαλεί, για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο ή µε τα χέρια, χωρίς ή
µε κανονική ή περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων
περιορισµών), ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή µέσα σε
νερό και µε µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Χ1 και τις
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη:
*
καθαρισµού παρειών, στρογγυλεύσεων, αναβαθµών κ.λ.π. των πρανών
*
τυχόν δηµιουργίας διατρηµάτων γόµωσης,
*
προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης, πυροδότησης εκρηκτικών υλών µε όλες τις απαιτούµενες
εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούµενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, φυτίλια,
πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.)
*
φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και µεταφοράς των προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση για την κατασκευή επιχωµάτων ή για απόρριψη σε επιτρεπόµενες τελικές ή
προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλίας των
αυτοκινήτων, η δαπάνη διάστρωσης και διαµόρφωσης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η
δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών
αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις
*
αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία,
άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές αυτής, όπως περιορισµένα µέτωπα και
όγκοι εκσκαφών κλπ.
*
της κατασκευής των τυχόν απαιτούµενων προσπελάσεων (εκτός των προσβάσεων των
αναβαθµών, όπως παρακάτω) καθώς και της αποκατάστασης του τοπίου µετά το πέρας των
εργασιών

κάθε είδους σταλίας του µηχανικού εξοπλισµού
*
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απαιτείται για την έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
*

Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται και θα πληρωθεί ιδιαίτερα η δαπάνη κατασκευής των απαιτούµενων
προσπελάσεων (εάν δεν υπάρχουν) προς τους αναβαθµούς, όταν αυτές θα παραµείνουν για τη
συντήρηση του έργου.
Για ένα τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας πρανούς ή αναβαθµού που καθαρίστηκε.
(Αριθµητικά): 3,60€
(Ολογράφως) : Τρία Ευρώ και Εξήντα Λεπτά
Γ./ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ
Σχετ. Ο∆Ο Άρθρο
Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣΑ-2
ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ

2

3

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Υ∆Ρ Άρθρο 4.12

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
(ΞΕΣΚΑΡΩΜΑ)
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΝΑΟ∆Ο Α17ΣΧ
ΒΡΑΧΩ∆ΩΝ ΜΑΖΩΝ
ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
€

∆ΑΠΑΝΗ
€

1.800,00

2,15

3.870,00

κ.µ.

2.400,00

0,97

2.328,00

τ.µ.

500,00

3,60

1.800,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

7.998,00

ΦΠΑ 24%

1.919,52

ΣΥΝΟΛΟ

9.917,52

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ο∆Ο-1123Α

κ.µ.

Υ∆Ρ-6120

ΝΑΟ∆Ο 1420

∆./ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο συγγραφής
Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση προϋπολογισµού 9.917,52 € µε το ΦΠΑ ο ∆ήµος ΖαγοράςΜουρεσίου, πρόκειται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών αναφορικά µε την αποκατάσταση
πρόσβασης στις θέσεις «Καβούρια», «Ύταµος», «Αγ.Σαράντα» και «Πλακοτούρας» της Τοπικής

Κοινότητας Μακρυράχης του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, η οποία διακόπηκε εξαιτίας των
κατολισθήσεων από τις θεοµηνίες των τελευταίων µηνών εξαιτίας των οποίων ο δήµος τέθηκε σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο σύνολό του έως την 30.12.2020
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή επί του τιµολογίου προσφοράς.
΄Αρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου
22 του Ν. 3536/2007.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
5. Όσον αφορά το Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.
Α) τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (κεντρικό ηλεκτρονικό
µητρώο δηµοσίων συµβάσεων),
Β) τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 6 του Ν. 4412/2016,
Γ) τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 (πρώην άρθρο 80 του ν. 2362/1995, το όριο του
ποσού αναπροσαρµόστηκε µε την 2/59649/0026/17.10.2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
(ΦΕΚ 1427 Β΄)) κατά το οποίο η σύναψη σύβασης είναι υποχρεωτική εάν η αξία της προµήθειας
ανέρχεται σε ποσό άνω των 2.500,00 ευρώ. Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν και τους ΟΤΑ βλ. Ελ.
Συν. Πράξη 405/2009 Τµ. 7.
7.Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
για το τρέχον οικονοµικό έτος 2020.
8. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 7750/03.08.2020 έγγραφο περί αδυναµία εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας
µε ιδία µέσα.
Άρθρο 3ο: Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Ο προϋπολογισµός
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Η τεχνική Έκθεση.
Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου
Ο χρόνος εκτέλεσης ορίζεται εντός ενός (1) µήνα από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει τις επί µέρους εργασίες και να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις
του µέσα στα πλαίσια της παραπάνω συνολικής προθεσµίας.
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Είναι υποχρεωµένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της υπηρεσίας και ευθύνεται για την
ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της υπηρεσίας.
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα
Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα
για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας.
Άρθρο 7ο: Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί

έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική
επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά
και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή περιστάσεις για τις
οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος,
ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες
και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα.
Άρθρο 8ο: Αναθεώρηση τιµών
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν
σταθερές και αµετάβλητες.

Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωµής
Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.
Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει
σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Άρθρο 10ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,
τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά
την ηµέρα της δηµοπρασίας.
Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
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