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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
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200.000,00€
ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ:

Κ.Α.Π. 2021/Π.Ε.ΚΑΣΟΡΙΑ

*
ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ

Θ μελζτθ αυτι αφορά τθν καταςκευι παραλλιλων ζργων αναδαςμοφ ςτο αγρόκτθμα
αναδαςμοφ Μελανκίου του Διμου Αργουσ Ορεςτικοφ και αναφζρεται ςε εργαςίεσ διάνοιξθσ ,
αμμοχαλικόςτρωςθσ αγροτικών δρόμων και καταςκευισ τεχνικών ςτο νζο κακεςτώσ αναδαςμοφ.
 ΓΕΝΙΚΑ
το αγρόκτθμα τθσ Δ.Κ. Μελανκίου του Διμου Αργουσ Ορεςτικοφ και ςε ζκταςθ 5.800ςτρ. ζχουν
ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ αναδαςμοφ και απαιτείται θ υλοποίθςθ των παραλλιλων ζργων
προκειμζνου το αγροκτθμα να γίνει λειτουργικό και τα αγροτεμάχια να αποκτιςουν αςφαλι
πρόςβαςθ .
 ΕΙΔΙΚΑ
υγκεκριμζνα πρόκειται να εκτελεςτοφν οι παρακάτω εργαςίεσ:
 Διάνοιξθ και διαμόρφωςθ των δρόμων του αναδαςμοφ ςυνολικοφ μικουσ 2.500μ. περίπου και
διαμόρφωςθ των ρείκρων τουσ .Σο πλάτοσ των δρόμων του αναδαςμοφ είναι 8,00 και 10 μζτρα.
 Επίςτρωςθ αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδθ υλικά μζςου ςυμπιεςμζνου πάχουσ 0,15 μ.μ
 Εκβακφνςεισ - διαπλατφνςεισ τθσ κοίτθσ των ρεμάτων ςτισ κζςεισ των τεχνικών
 Καταςκευι τεχνικών και ςυγκεκριμμζνα :
α.-ενόσ κιβωτοειδοφσ οχετοφ 4*2 ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ Εγνατίασ Οδοφ και μικουσ 8μ.και
β.- ενόσ κιβωτοειδοφσ οχετοφ 2*1 ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ Εγνατίασ Οδοφ και μικουσ 8μ.και
γ.-ωλθνωτών οχετων Φ60 όπου από το διάγραμμα αναδαςμοφ απαιτθκεί
ςτισ κζςεισ που ορίηονται ςτο διάγραμμα αναδαςμοφ εντόσ των προβλεπόμενων ορίων των αγροτικών
δρόμων και εξαςφαλίηουν τθν αςφαλι και ομαλι βατότθτα ςτουσ νζουσ δρόμουσ του αναδαςμοφ.


Δάνεια –Αποθζςεισ-Τλικά

Ωσ αποκεςειοκάλαμοι για τα πλεονάηοντα προϊόντα από τθν εκςκαφι των αγροτικών δρόμων κα
χρθςιμοποιθκοφν κατάλλθλοι χώροι τθσ περιοχισ που κα υποδειχκοφν από τον διμο Άργουσ
Ορεςτικοφ.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σα υλικά που κα ενςωματωκοφν ςτο ζργο κα προζρχονται από εγκεκριμμζνο δανειοκάλαμο επί του
ποταμοφ Αλιάκμονα.
 Απαλλοτριώςεισ
Για τθν καταςκευι του ανωτζρω ζργου δεν απαιτοφνται απαλλοτριώςεισ.
Θ μελζτη ςυντάχκθκε από το Σμιμα Δομών Περιβάλλοντοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικών Εργων τθσ Π.Ε.
Καςτοριάσ με χριςθ των ιςχυουςών εκδόςεων Ενιαίων Σιμολογίων
Για τθ δημοπράτηςη του ζργου, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι του, εφαρμόηονται οι
διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων:
 Ο Ν. 4782/2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των
δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειών ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ
αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία.»
 Ο Ν.4412/2016«Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων ,Προμθκειών και Τπθρεςιών (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 Διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ
παροφςασ εργολαβίασ και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ
που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν
αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςε 200.000 € και αναλφεται ςε:
Δαπάνθ Εργαςιών : ……………………………………………

118.857,90 €

Γενικά ζξοδα και Όφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%):

21.394,42 €

Απρόβλεπτα ( ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ
εργαςιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): ………………..

21.037,85 €

Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (23%):……………………………. 38.709,64 €
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

199.999,81€

φνολο ςε Ακζραια Ευρώ

200.000,00 €

(Εγκ.36/13-12-2001)
Θ ςυνολικι διάρκεια των ζργων εκτιμάται ςε 360 (τριακόςιεσ εξήντα ημερολογιακζσ ημζρεσ)και
ενδεικτικά απεικονίηεται ςτο χρονοδιάγραμμα που ακολουκεί.
Σο ζργο είναι ενταγμζνο ςτο πρόγραμμα Κ.Α.Π./2021 -Π.Ε.Καςτοριασ.
Kαςτορια
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