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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

Τ.Υ.Δ.Σ. 

 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:    09/18   /07    

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

     ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ     

ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την μελέτη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ 

ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ». 

Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνει αναμόχλευση και χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. του 

Δήμου Σκύδρας.   

Ο προϋπολογισμός του έργου, μαζί με απρόβλεπτα , ΓΕ & ΟΕ 18% και ΦΠΑ 24% , ανέρχεται στο 

ποσό των 48.952,11 €  ευρώ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από επιχορήγηση του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

Το έργο θα εκτελεσθεί  σύμφωνα  με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 

3852/2010, και του Ν. 3669/2008 περί εκτελέσεως Δημοτικών Έργων και τις τροποποιήσεις τους 

όπως ισχύουν κάθε φορά 

ΣΚΥΔΡΑ    01 / 06/ 2018 

Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
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ΑΡΘΡΟ 1o   

Εργασία μόρφωσης με αναμόχλευση, και ισοπέδωσης των υφισταμένων στρώσεων της επιφάνειας 
καταστρώματος οδού χωρίς οδόστρωμα και χωρίς ενσωμάτωση προσθέτων υλικών με εργασία 
συλλογής και απομάκρυνσης των προϊόντων βλάστησης και των ακατάλληλων χωμάτινων προϊόντων.  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η μόρφωση με αναμόχλευση των υφισταμένων στρώσεων,  

 η ισοπέδωση, των υφισταμένων στρώσεων, και η συμπύκνωση τους 

 η συλλογή και απομάκρυνση των προϊόντων βλάστησης και των ακατάλληλων χωμάτινων       
προϊόντων.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο μορφωμένου οδοστρώματος 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα λεπτά                        (Αριθμητικώς): 0,50 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο   

Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά   

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6251 x 75% + ΥΔΡ 6253 x 25% 
       

Eπιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή χειμάρου, μεγίστου 
κόκκου 10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και μέσο πάχος που προβλέπονται 
από την μελέτη. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού και η μεταφορά του επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση. 

 Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφανείας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών επιφανειακών 
στρώσεων και φυτικής γής, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και η συμπύκνωση της 
σκάφης με οδοστρωτήρα  

 Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και η συμπύκνωση της 
στρώσης με χρήση οδοστρωτήρα. 

 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος διάστρωσης που 
προβλέπεται από την μελέτη. Διαστρώσεις σε μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την μελέτη 
πλάτους δεν επιμετρώνται προς πληρωμή. Το μέσο πάχος της στρώσης που προβλέπεται από την 
μελέτη μπορεί να αυξηθεί τοπικά για την αντιμετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών μεγάλης 
πλαστικότητας, μετά από αιτιολογημένη έγκριση της Υπηρεσίας.    
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επίστρωσης κατά τα ως άνω. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά                     (Αριθμητικώς): 9,35   

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  

Δ/ΝΤΡΙΑ  Τ.Υ.Δ.Σ. 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  

ΣΚΥΔΡΑ    01 / 06 / 2018 

Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής: 

Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιέχει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους θα γίνουν 

οι εργασίες του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» και του οποίου ο προϋπολογισμός φθάνει το ποσό των 48.952,11 € με το Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 2ο: Διατάξεις που ισχύουν: 

Για την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις:  

Α) Τον Ν. 4412/2016  

Β) Τον Ν. 3463/2006 

Γ) Τον Ν.3852/2010 

Δ) Οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές έργων οδοποιίας της τέως Δ/σης Γ3β του ΥΠ.Δ.Ε. που 

έχουν εκδοθεί από το 1966 και μετά.  

ΣΤ) Οι προσωρινές πρότυπες προδιαγραφές έργων οδοποιίας (Κωδικοποίηση 1964) της Δ/σης Γ3β 

του ΥΠ.Δ.Ε. που έχουν καταργηθεί. 

Ζ) Όλες οι Π.Τ.Π. πέραν των ανωτέρων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και ισχύουν για την 

εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 

Η) Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

Θ) Στο παρόν έργο έχουν ισχύ οι Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 

2221/Β/30-07-2012 οι οποίες υπερισχύουν των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας 

προκήρυξης   

 

Άρθρο 3ο : Εγγυήσεις: 

Δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016 

Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση του έργου ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού 

της σύμβασης. 

 

Άρθρο 4ο : Προθεσμία περατώσεως – Ποινική ρήτρα: 

Η προθεσμία για την περάτωση του έργου ορίζεται σε πέντε ( 5 ) μήνες από την εγκατάσταση του 

εργολάβου στο έργο, με την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης θα έχει εκπληρώσει τυχόν υποχρεώσεις 

του όπως προμήθεια υλικών ή εκτέλεση εργασιών που προαπαιτούνται για την εκτέλεση του έργου 

από τον εργολάβο. 

Στην αντίθετη περίπτωση όταν ο εργολάβος γίνεται εκπρόθεσμος για λόγους που οφείλονται στον 

εργοδότη καθώς και σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας για την έναρξη ή συνέχιση του έργου λόγω 
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καιρικών συνθηκών, θεομηνιών κλπ δίνεται ανάλογη παράταση της προθεσμίας, με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από αίτηση του εργολάβου προς την επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της προθεσμίας αυτής, επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 

 

 

Άρθρο 5ο: Τρόπος επιμετρήσεως: 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 

επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Τα επί τόπου επιμετρητικά στοιχεία 

λαμβάνονται από κοινού από την επίβλεψη του άρθρου 136 του Ν. 4412/2016 και τον εκπρόσωπο 

του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο 

μέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού 

εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο 

Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλέπων. 

 

Άρθρο 6ο: Χρόνος εγγυήσεως – Οριστική παραλαβή: 

Ο χρόνος εγγυήσεως, κατά τον οποίο μετά την υποβολή του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού, ο 

εργολάβος έχει υποχρέωση να συντηρεί το έργο και να επισκευάζει κάθε βλάβη ή φθορά που 

προέρχεται από συνήθη χρήση του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. 

Όταν περάσει το παραπάνω χρονικό διάστημα, γίνεται η οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016. 
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