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11.612,90 € - ΦΠΑ
60.000,00 € - ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΑΤΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 /2020
ΑΔΑΜ: 20REQ006686694

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται εργασίες συντηρήσεως της Αγροτικής Οδοποιίας σε όλα
τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Πύλης για το έτος 2020 .
Γενικά πρόκειται για εργασίες που αποβλέπουν στην ισοπέδωση και μόρφωση καταστρωμάτων οδών
τα οποία δε διαθέτουν οδόστρωμα και κατά τη διάρκεια του έτους λόγω των καιρικών συνθηκών το
κατάστρωμα του αγροτικού οδικού δικτύου παρουσιάζει ζημιές που καθιστούν δύσκολη ή και αδύνατη
την κυκλοφορία. Επίσης σε σηµεία µε ιδιαίτερο πρόβληµα θα κατασκευασθούν τσιεµεντοστρωµένες
διαβάσεις καθώς και µικρά τεχνικά
Επίσης προβλέπονται εργασίες και σε δρόμους στους οποίους το κατάστρωμα εμφανίζει μικρότερες
αλλοιώσεις με σκοπό την βελτίωση του για την αποτροπή παρακώλυσης της κυκλοφορίας από
μεγαλύτερη καταστροφή.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με τους παρακάτω όρους :
Επειδή οι εργασίες αφορούν την συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών κατά τι διάρκεια του έτους η
υπηρεσία έχει το δικαίωμα εφόσον κατά την κρίση της οι εργασίες καθυστερούν, να υποχρεώσει τον
ανάδοχο να χρησιμοποιήσει επιπλέον μηχανήματα για την επίσπευση της ολοκλήρωσης των εργασιών.
Ο ανάδοχος επίσης θα έχει την υποχρέωση μετά από εντολή της Υπηρεσίας να μεταφέρει τον
εξοπλισμό και να προβεί σε εργασίες σε όποια άλλη περιοχή του ζητηθεί.
Το πρόγραμμα των εργασιών θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και ο ανάδοχος
θα ενημερώνεται από τον επιβλέπων της σύμβασης μία ημέρα νωρίτερα πλην των εκτάκτων
περιπτώσεων.
Σε καμία φάση των εργασιών δεν θα κλείνουν οι δρόμοι και εντός της ημέρας θα ολοκληρώνεται η
εργασία συντήρησης στο τμήμα που συντηρείται προκειμένου να αποφευχθεί η παραμονή σωρών
χώματος επί του καταστρώματος του δρόμου, που κατά την διάρκεια της νύκτας είναι δυσδιάκριτο από
τους οδηγούς των οχημάτων και περικλείει μεγάλους κινδύνους γι' αυτούς και τα οχήματά τους. Η
ισοπέδωση και μόρφωση του καταστρώματος των δρόμων θα γίνεται σε όλο το πλάτος του
Όλες οι εργασίες θα γίνουν με βάση τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες προδιαγραφές
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016,.

Οι εργασίες αφορούν τούς κωδικούς του «Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV)»
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών , 45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών , 45233250-6
Εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις , 45233251-3 Εργασίες επαναδιάστρωσης , 45233252-0
Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος δρόμων και εμπίπτουν στις δραστηριότητες που αναφέρονται
στο παράρτημα ΙΙ του προσαρτήματος Α και αφορούν δημόσια σύμβαση έργου ( αρθρο 2 παραγ 6 Ν
4412/16 )
Επειδή πρόκειται για έργο συντήρησης στο οποίο η προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη,
ο προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επί μέρους εργασιών αλλά μόνο κατ’
εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο (Νόμος
4412/16 άρθρο 53 παρ. 7 ι )
Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου και
στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές ης ισχύουσας
νομοθεσίας περί εκτέλεσης Δημοτικών και Κοινοτικών έργων και τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 60.000 00 €, όπου στο ποσό αυτό
περιλαμβάνονται το Γ.Ε. & Ε.Ο., τα απρόβλεπτα, η αναθεώρηση και ο ΦΠΑ 24%.

ΣYNTAXΘHKE

Πύλη,

7/ 5/ 2020

Φέκος Δημήτριος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.

ΘEΩPHΘHKE

Πύλη, 7 / 5 / 2020
Ο Προϊστάμενος Α.Τ.Τ.Υ

Σπύρος Αποστολόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΜSc
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Αριθμ. Μελέτης : 14 / 2020

«Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

60.000,00 €

α ) Εργ.Εργασίες

48.397,10 €

β ) Φ.Π.Α 24%

11.612,90 €
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