
 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

 ∆ΡΑΜΑ  ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 
   

  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ 

ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
ΚΑ προϋπολογισµού 40.7422.01 (25.000€) 
       40.7423.01 (15.000€) 
 
CPV εργασίας  45111100-9 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
 
 

Με την παρούσα  µελέτη προβλέπεται η εργασία κατεδάφισης επικινδύνως 

ετοιµορρόπων κατασκευών σε βάρος του ΚΑ 40.7422.01 και ρυµοτοµουµένων 

κτισµάτων που αποζηµιώθηκαν  από τον δήµο ∆ράµας σε εφαρµογή του 

ρυµοτοµικού σχεδίου, σε βάρος του ΚΑ 40.7423.01.   

 

Συγκεκριµένα προβλέπονται  οι ακόλουθες εργασίες:  

  
• Μεταφορά του εξοπλισµού και του προσωπικού στη θέση κατεδάφισης, 

οπουδήποτε εντός του νοµού (για τα επικινδύνως ετοιµόρροπα), 

χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση 

• Αποµάκρυνση πιθανώς υπάρχουσας εγκατάστασης ηλεκτροδότησης, 

σε συνεννόηση και συνεργασία µε τη ∆ΕΗ 

• Λήψη µέτρων προστασίας των περιοίκων και των διερχοµένων, πέραν 

της σωµατικής τους ασφάλειας και από σκόνη, θόρυβο  κλπ. 

• Εκτέλεση της κατεδάφισης µε την ενδεδειγµένη κατά περίπτωση 

προσοχή και τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων 

• Φροντίδα για την απαραίτητη σήµανση και την εκτροπή της 

κυκλοφορίας αν απαιτείται 

• Μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης σε πιστοποιηµένες µονάδες 

Ανακύκλωσης (ΑΕΚΚ), καταβάλλοντας το σχετικό κόστος, µε υποβολή  

του σχετικού Σ∆Α και   προσκόµιση της βεβαίωσης αποδοχής.   

• Γενικά οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί για την πλήρη, έντεχνη και 

ασφαλή κατεδάφιση του κτίσµατος και τον καθαρισµό του χώρου.  

Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών ο απαιτούµενος εξοπλισµός είναι: 

• Εκσκαφέας (τσάπα), φορτωτής, εκσκαφέας – φορτωτής (JCB), 

φορτηγό/ά αυτοκίνητο/α ∆Χ (ή ΙΧ µόνον εργολάβων χωµατουργών) 

Εξ αυτών θα χρησιµοποιούνται όσα κατά περίπτωση απαιτούνται 

• Πύργοι, σκαλωσιές, κινητές πλατφόρµες κατά περίπτωση, εργαλεία 

χειρός (αξίνες, τσάπες κλπ) 

• Εξοπλισµός ασφαλείας (κράνη, µάσκες κλπ) για το προσωπικό που 

πιθανόν να απασχοληθεί. 

 



 3

  

 
 

ΕΝ∆Ε ΙΚΤ ΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
 

       Ως προς τον καθορισµό   της προϋπολογιζόµενης δαπάνης  µε εκτίµηση 

του ηµερησίου τιµήµατος (1000 ευρώ ηµερησίως),    ελήφθησαν υπόψη, τόσο 

οι βασικές τιµές του κόστους των µηχανηµάτων και των ηµεροµισθίων του 

προσωπικού, όσο και αντίστοιχες διαµορφούµενες στην αγορά. Ειδικά 

συνεκτιµήθηκαν  δελτία ανάλυσης τιµών του Υπουργείου (ΓΓ∆Ε) για 

φορτωτές, φορτηγά, εκσκαφέα, προσωπικό, µεταφορά υλικών, 

αεροσυµπιεστή κλπ, το κόστος των οποίων ανά ηµέρα αθροιζόµενο 

προκύπτει πολλαπλάσιο του καθορισθέντος (1000 ευρώ). Η µείωση αυτή 

προέκυψε λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στην αγορά σε συνδυασµό µε το 

ότι σε µελέτες εργασιών δεν επιβάλλεται πιστή τήρηση των τιµολογίων των 

δηµοσίων έργων και µε την εµπειρία της ολοκληρωθείσας ανάλογης εργασίας 

κατά το προηγούµενο έτος. 

 

 
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μον. 
Μέτρ. 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝ. 

(µε ΦΠΑ) 

 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Κατεδάφιση επικινδύνως 
ετοιµορρόπων      

 Ηµερήσιο 
κόστος  

25 1.000,00 25.000,00€ 

2 Κατεδάφιση 
αποζηµιωθέντων 
ρυµοτοµουµένων 

Ηµερήσιο 
κόστος 

15 1.000,00 15.000,00 

Σύνολο    δαπάνης         40.000,00€ 
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 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο   
 

• Η εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης επικινδύνως ετοιµορρόπων 
κατασκευών σε βάρος του ΚΑ 40.7422.01 και ρυµοτοµουµένων 
κτισµάτων που αποζηµιώθηκαν  από τον δήµο ∆ράµας σε εφαρµογή 
του ρυµοτοµικού σχεδίου, σε βάρος του ΚΑ 40.7423. ,   όπως αυτές 
αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή αναφέρονται.   

 
 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• Του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 

• Του άρθρου 209 παρ.9 του Ν. 3463/06,   όπως τροποποιήθηκε από 
την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016)  

  
 

Άρθρο 3ο :     Συµβατικά στοιχεία 
 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Η Τεχνική περιγραφή   
β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός  
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
  

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  
    

     Η έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει   από την υπογραφή του 
σχετικού συµφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Η διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες, από την ηµεροµηνία 
αυτή..  
 
 
Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 
   Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

• να χρησιµοποιεί κατά περίπτωση τα απαιτούµενα µηχανήµατα   

• να λαµβάνει µέτρα προστασίας του προσωπικού, των περιοίκων και 

των διερχοµένων, πέραν της σωµατικής τους ασφάλειας και από 

σκόνη, θόρυβο  κλπ. 

• Να τηρεί επακριβώς τα αναφερόµενα στην τεχνική περιγραφή 

  
  
 

 
 Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιµών  
 
    Οι τιµές  δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή 
αιτία, αλλά  παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.   
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Άρθρο 7ο :     Τρόπος πληρωµής 
 
    Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ο ανάδοχος θα αµείβεται 
τµηµατικά, µετά από βεβαίωση των ηµερών εργασίας που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά περίπτωση.   
Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο  
φόροι και βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για 
οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη. 
 
Άρθρο 8ο :     Επίλυση διαφορών 

 
Οι διαφορές που πιθανόν να  εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, 
επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση δικαστικής 
εµπλοκής αρµόδια είναι τα δικαστήρια της ∆ράµας.- 
 
                     

                                                                    ∆ράµα Μάρτιος 2017 
 
         συντάχθηκε και θεωρήθηκε 

 
 
 

      Ιωάννα Παπαδοπούλου 
        πολιτικός µηχανικός 

   
  
 
 


