
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                        Ζαγορά  28-09-2015 
                                                                                   

Αριθ.Αποφ. 107 

Αριθ. πρωτ.  9183 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 10
ης

 /2015  συνεδρίασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης του έργου:    

“Αποχέτευση όμβριων υδάτων Δ.Ε Ζαγοράς” του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου»  

Στη Ζαγορά, σήµερα, 28
η 

 Σεπτεµβρίου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 π.µ.  στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 

9082/24-09-2015  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 

στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα  τέσσερα (4)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                1.  ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

2.    ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                    2.  ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                           

3.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                      3.  ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                                          

4.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                                                                                       

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το 8
ο 
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:  

Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης όµβριων υδάτων 

∆.Ε. Ζαγοράς, του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, µε την χρήση µηχανικών µέσων, µε 

σκοπό την αποµάκρυνση χωµάτινων όγκων και φερτών υλών, λόγω κατολισθήσεων, 

από θέσεις που διέρχεται το δίκτυο αποχέτευσης όµβριων υδάτων στις Τοπικές 

Κοινότητες Πουρίου, Ζαγοράς, Μακρυράχης. 

 

Ο προϋπολογισµός των εργασιών συντήρησης όµβριων υδάτων είναι 

4.433,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται στο τρέχων οικον. 

έτους 2015, στον κωδικό Κ.Α. 25-7312.46 µε εγκεκριµένη δαπάνη 4.500,00 ευρώ, 

σύµφωνα µε την 66/2015 απόφαση της Ο.Ε. Ζαγοράς Μουρεσίου περί ψήφισης 

πίστωσης και της 72/2015 απόφαση του ∆.Σ. περί αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού. 
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Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 

 

Β) ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1/ Σχετ. Υ∆Ρ Άρθρο 4.02 Καθαρισµοί κοιτών ποταµών ή ρεµµάτων από φερτά 

υλικά ή απορρίµµατα  

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6054 

Kαθαρισµοί κοίτης ποταµων ή ρεµµάτων από φερτά υλικά, απορρίµµατα κλπ χαλαρά 

υλικά µε χρήση χωµατουργικών µηχανηµάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, 

προωθητών), κινουµένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ  ή παρουσία υδάτων, 

σύµφωνα µε την την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισµός και εκβάθυνση κοίτης 

ποταµών, ρεµάτων και αποχετευτικών τάφρων".  

4.02.02 Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον 

χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε εργασίες καθαρισµού µεγαλύτερης κλίµακας και 

όταν δεν υπάρχει δυνατότητα πλευρικής απόθεσης των προϊόντων, οπότε είναι 

απαραίτητη η φόρτωση και µεταφορά τους στους προβλεπόµενους ή 

επιτρεπόµενους χώρους απόθεσης. 

 

Όταν είναι εφικτή η λήψη διατοµών πριν και µετά την επέµβαση καθαρισµού, η 

επιµέτρηση θα γίνεται µε την σύνταξη αναλυτικών πινάκων χωµατισµών. 

Άλλως η επιµέτρηση θα γίνεται επί αυτοκινήτου (χωρητικότητα εκάστου αυτοκινήτου 

και τήρηση στοιχείων πραγµατοποιουµένων δροµολογίων). Στην περίπτωση αυτή 

απαιτείται η συνεχής επίβλεψη εκ µέρους της Υπηρεσίας των πραγµατοποιουµένων 

µεταφορών και η τήρηση των σχετικών στοιχείων.  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

  Αριθµητικώς:   0,72€ [(+Μ) = 0,25€/κµ*χλµ = 0,25€/ κµ*χλµ=0,25€ + 0,72€ 

=] 0,97€ 
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2/ Σχετ Ο∆Ο Άρθρο Α-2   Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α) 

 

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών 

οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 

επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 

δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για 

οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα 

µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης 

των πρανών και του πυθµένα τους,  

- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 

- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 

συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών 

των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου  

- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και 

υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της 

σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών,  

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των 

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 

κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές 

ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 

προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση 

των χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους, 

• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση 

κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε οποιαδήποτε 

απόσταση. 

• η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 

όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος" 

µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε),  

σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% 
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της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor 

Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

• οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων 

• η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της 

οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 

συµπύκνωσης. 

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε µια ή 

περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 

περιορισµούς.  

 

∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των 

προβλεποµένων εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθµητικά:   0,70€ + [0,25€/κµ*χλµ *1κµ*1χλµ] = 0,95€               

 

 

 

Γ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

                              

Α/Α 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Α.Τ. 

ΚΩ∆. 

ΑΝΑΘ. 

 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

Καθαρισµοί 

κοιτών 

ποταµών ή 

ρεµµάτων από 

φερτά υλικά ή 

απορρίµµατα  

 

Σχετ. 

Υ∆Ρ 

Άρθρο 

4.02 

 

 

Υ∆Ρ 

6054 

κµ 1.580 0,97 1.532,60 

2.  

Γενικές 

εκσκαφές σε 

έδαφος 

γαιώδες-

ηµιβραχώδες 

Σχετ 

Ο∆Ο 

Άρθρο 

Α-2   

Ο∆Ο-

1123Α 
κµ 2.230 0,95 2.118,50 

      ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3.651,10 
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      Φ.Π.Α. 23% 839,75 

   
 

 
 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
4.490,85 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου:  

“Αποχέτευση όμβριων υδάτων Δ.Ε Ζαγοράς” του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου», 

προϋπολογισµού 4.490.85€ στον   ΣΚΛΗΘΡΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ που σύµφωνα µε απόφαση της Πράξης Νο9/2-10-2015 του Τεχνικού 

Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων η επιχείρηση του προαναφερόµενου εµπειροτέχνη 

Ε.∆.Ε., που εδρεύει στο Ανήλιο Μαγνησίας είναι εγγεγραµµένη στα Περιφερειακά 

Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων  µε  Αριθµό 

Μητρώου: 151, ΑΦΜ: 046541436,  , για την τριετία 13/09/2015-12/09/2018 για την 

ανάληψη στη Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας όπως και στην Περιφερειακή 

Ενότητα Λάρισας έργων ή εργασιών:  

- Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ειδικά χωµατουργικά και µικρά τεχνικά, διανοίξεις οδών και 

αποχιονισµοί µε προϋπολογισµό έως 42.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

- ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, ειδικά σκυροδετήσεις – τσιµεντοστρώσεις, µε προϋπολογισµό 

µέχρι 18.000,00€ πλέον ΦΠΑ, 

  και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονοµική επιτροπή έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις 

του άρθρου 72, παρ 1 του Ν.3852/2010  του άρθρου 15, παρ 1 του Π.∆ 171/1981 του 

άρθρου 21 παρ 9 του Ν.3731/2008  των άρθρων 3 παρ γ και 28 παρ 1 περ ε του Ν 

3669/08 και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου: ‘“Αποχέτευση όμβριων υδάτων Δ.Ε Ζαγοράς” του 

Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου» προϋπολογισµού 2015, ποσού 4.490,85€, µε κωδικό 

Κ.Α. 25-7312.46, στον   ΣΚΛΗΘΡΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ που 

σύµφωνα µε απόφαση της Πράξης Νο9/2-10-2015 του Τεχνικού Συµβουλίου 

∆ηµοσίων Έργων η επιχείρηση του προαναφερόµενου εµπειροτέχνη Ε.∆.Ε., που 

εδρεύει στο Ανήλιο Μαγνησίας είναι εγγεγραµµένη στα Περιφερειακά Μητρώα 

Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων  µε  Αριθµό Μητρώου: 151, 

ΑΦΜ: 046541436,  , για την τριετία 13/09/2015-12/09/2018 για την ανάληψη στη 

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας όπως και στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας 

έργων ή εργασιών:  

- Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ειδικά χωµατουργικά και µικρά τεχνικά, διανοίξεις οδών και 

αποχιονισµοί µε προϋπολογισµό έως 42.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

- ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, ειδικά σκυροδετήσεις – τσιµεντοστρώσεις, µε προϋπολογισµό 

µέχρι 18.000,00€ πλέον ΦΠΑ, 
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Β.  Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 107/2015 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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