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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του Ν. 3536/2007.
4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας του θέματος
Τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

ΕΓΚΡΙΝΕΙ

Με την εργασία αυτή θα αφαιρεθούν οι κυβόλιθοι που έχουν υποστεί φθορές στην οδό Βασ.
Κωνσταντίνου στο Λιτόχωρο, θα καθαριστούν και αφού καθαιρεθεί το σαθρό υπόστρωμα στο οποίο
εδράζονται θα επανατοποθετηθούν σε νέο κατασκευασμένο υπόστρωμα από σκυρόδεμα.
Η περιγραφόμενη εργασία συντήρησης του δρόμου κρίνεται απαραίτητη και για λόγους
αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των τουριστών.
Κατά την διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος έχει την ευθύνη της σωστής και ακίνδυνης εκτέλεσής
τους. Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή για οποιαδήποτε
ζημιά που προκαλείται από τον ανάδοχο βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος.
α/α Είδος εργασίας

Κωδικός Μο-

1
2
3

Άρθρου
1.1
1.2
1.3

Αποξήλωση, καθαρισμός κυβόλιθων
Επανατοποθέτηση κυβόλιθων
Σκυρόδεμα C16/20
ΣΥΝΟΛΟ
Φ Π A 24%
ΣΥΝΟΛΟ

νάδα
m2
m2
m3

Ποσότητα Τιμή
620,00
620,00
14,00

Μονάδας
16,00
14,00
96,00

Δαπάνη
Μερική
9.920,00
8.680,00
1.344,00
19.944,00
4.786,56
24.730,56

Το εργατοτεχνικό προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να χρησιμοποιεί όλα τα κατάλληλα και
απαραίτητα είδη ατομικής προστασίας ανά περίπτωση εργασιών.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των
24730,56 €
Η μελέτη θα υλοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν4412/16, τα συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες
πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις τις επίβλεψης.
CPV: 45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων.
Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς και έπειτα από σύγκριση προσφερόμενων
τιμών από οικονομικούς φορείς σε αναθέσεις προηγούμενων ετών του Δήμου. Η διαδικασία της
ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
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