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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει

τις εργασίες επισκευών δικτύου ύδρευσης

Δ.Ε. Έλους , σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή.
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την 3η Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. να
υποβάλλεται έγγραφη προσφορά σχετικά με την ανωτέρω υπηρεσία, η οποία να
περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και την συνολική αμοιβή σας.

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 Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασία
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για μη οφειλή ληξιπρόθεσμων οφειλών προσωπικού της
εταιρείας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα των διαχειριστών της εταιρείας.
Ο Αντιδήμαρχος

Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
Δ/νση Περιβάλλοντος,
Υπ. Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών

Τίτλος : «Εργασίες επισκευών δικτύων
ύδρευσης Δ.Ε. Έλους»

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στον προϋπολογισμό του έτους 2019 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση με Κ.A 256262.0056 με τίτλο : «Εργασίες επισκευών δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Έλους» ποσού
19.500,00 ευρώ.
Στα πλαίσια της ανωτέρω υπηρεσίας, προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών επισκευής
και συντήρησης δικτύων αγωγών ύδρευσης, που βρίσκονται εντός ορίων Δημοτικής
Ενότητας Έλους με εκτιμούμενο απαιτούμενο ποσό 10.000,00 ευρώ.
Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση της άμεσης εκτέλεσης ενεργειών αποκατάστασης της
βλάβης από τη στιγμή που ειδοποιηθεί από το Δήμο, οποιαδήποτε ημέρα της
εβδομάδας.
Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να διαθέσει όλο το συμβατικό ποσό. Το ποσό που θα
δαπανηθεί τελικά, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό και το είδος των βλαβών που θα
συμβούν.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι έως εξαντλήσεως του ποσού.
Συγκεκριμένα προβλέπονται οι εργασίες επισκευής και συντήρησης, όπως αναφέρονται
κατωτέρω:

ΓΕΝΙΚΑ
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αφορά την άμεση (αφού ειδοποιηθεί από το Δήμο) και
επιτόπου πρόσβαση του αναδόχου, με τον απαραίτητο εξοπλισμό (περιλαμβανομένου
του σκαπτικού μηχανήματος), στο σημείο που απαιτείται η επισκευή – συντήρηση και
την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών.
Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τους νόμους της τέχνης και τις ισχύουσες
προδιαγραφές.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με
σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής
του έργου. Επίσης έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο
προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι

ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών
σύμφωνα με το Ν. 3850/10

κατά τη φάση κατασκευής του έργου,

Αναλυτικότερα οι εργασίες που ενδέχεται να εκτελεστούν είναι:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

A/A
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3
4

5

6

7
8
9
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13

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.
3
Εκσκαφή σκάμματος με μηχανικά μέσα έως 3m . Η Κατ΄
οριοθέτηση του
σκάμματος
θα
γίνει με αποκοπή
ασφαλτοκόφτη
Εκσκαφή σκάμματος επί πλέον των 3m3.
m3
Εκσκαφή τάφρου με οδοντωτό τροχό
μ.μ.
Πλήρης κατασκευή
νέας παροχής
ιδιωτικής
σύνδεσης έως 10m. (Στην τιμή περιλαμβάνεται η
εκσκαφή, η υδραυλική εργασία και η τοποθέτηση του Κατ΄
φρεατίου και γενικότερα η πλήρης εργασία για μια αποκοπή
νέα παροχή)
Επισκευή σημειακή σε αγωγό PE ιδιωτικής παροχής. Κατ΄
[Στην τιμή περιλαμβάνεται η εκσκαφή
με αποκοπή
χειρονακτικά ή μηχανικά μέσα (αεροσυμπιεστής)
και η υδραυλική εργασία].
Τοποθέτηση φρεατίου ύδρευσης
ή μετατόπιση
φρεατίου ύδρευσης. (Περιλαμβάνεται ο εγκιβωτισμός Τεμ.
του φρεατίου με σκυρόδεμα)
Αποκατάσταση υφιστάμενου αγωγού από PVC-U
Tεμ.
Αποκατάσταση υφιστάμενου αγωγού από αμιαντο – Tεμ.
σιδηρόσωλήνα
Αποκατάσταση
υφιστάμενου
αγωγού
από Tεμ.
πολυαιθυλένιο (PE)
Απομάκρυνση μπαζών
m3
Αντικατάσταση
συσκευών ελέγχου-ασφαλείας Τιμή ανά
δικτύων σωληνώσεων (δικλείδες, βαλβίδες μείωσης ώρα
πίεσης, βαλβίδες αντεπιστροφής, αντιπληγματικές
βαλβίδες, κλπ.)
Επίχωση με 3Α (θραυστό υλικό)
m3
Επίχωση με άμμο εγκιβωτισμού
m3

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
100,00€
10,00€
3,50

100,00€

50,00€

30,00€
30,00€
30,00€
30,00€
5,00€
10,00€

15,00€
12,00€

Στις τιμές του Πίνακα 1 περιλαμβάνεται η μεταφορά των απαραίτητων υλικών από
τις αποθήκες του Δήμου στο σημείο της βλάβης καθώς και η εργασία του αναδόχου
για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Η προμήθεια όλων των ανωτέρων υλικών
είναι υποχρέωση του Δήμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
A/A
1
2
3
4

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.
Αποκατάσταση οδοστρώματος από άσφαλτο (ψιλή m2
άσφαλτο με ψηφίδα)
Αποκατάσταση
οδοστρώματος από σκυρόδεμα m2
C16/20 πάχους 0,15μ.
Τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου
μαζί με το m2
υπόστρωμα
Τοποθέτηση σχιστολιθικών πλακών
μαζί με το m2
υπόστρωμα.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
13,00€
23,00€
25,00€
45,00€

Στις τιμές του Πίνακα 2 περιλαμβάνεται η εργασία
του αναδόχου για την
αποκατάσταση καθώς και η προμήθεια των υλικών με δαπάνη του αναδόχου.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10.000,00€ (με το ΦΠΑ)
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών θα αρχίσει από την ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού ανάληψης της υπηρεσίας και θα λήξει έως εξαντλήσεως
του ποσού.
Η πληρωμή θα γίνει μετά το πέρας της εργασίας και αφού βεβαιωθεί η καλή εκτέλεση
εργασίας από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, με την έκδοση των νομίμων
παραστατικών από τον ανάδοχο για την παρεχόμενη εργασία του.

Βλαχιώτη 24/06/ 2019
Η Συντάξασα

Μαρία Θεοφιλάκου
Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βλαχιώτη 24/06/ 2019
O Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Περ/ντος, Υπ. Δόμησης. & Τ.Υ.

Δερτιλής Παναγιώτης
Μηχ/γος Μηχ/κός

