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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 24ης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Ζαγοράς - Μουρεσίου
ΘΕΜΑ: «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου ‘Αποκατάσταση

αγωγών ύδρευσης –άρδευσης ΔΕ Μουρεσίου».
Στη Ζαγορά, σήµερα, 29η του µηνός Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ.
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε δηµόσια
συνεδρίαση, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, ύστερα από την
15022/28-11-2017 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
και τα επτά (7) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

-----------------------

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4.

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

5. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.
Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου,
εισηγούµενος το 23Ο θέµα της ηµερήσιας ∆ιάταξης, κατέθεσε την εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας:
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«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
α/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο περιλαµβάνει την αποκατάσταση των ζηµιών από θεοµηνίες στο
δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης ∆.Ε. Μουρεσίου, όπου λόγο της µορφολογίας του
εδάφους και των έντονων καιρικών φαινοµένων παρατηρούνται µετατοπίσεις,
κατολισθήσεις χωµάτινων όγκων προκαλώντας ζηµιές στο δίκτυο ύδρευσης.
Θα τοποθετηθούν 25 µέτρα σωλήνα Φ63 16atm, στην θέση Σφαγεία, ∆.Κ. Ζαγοράς.
Συγκεκριµένα περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες:
1.Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε
εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη
2. ∆ιάστρωση προϊόντων εκσκαφής.
3. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου
4. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 / Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 /
Α. Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm
5. Άρση καταπτώσεων
6. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες
Ο προϋπολογισµός του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» , είναι 4.977,73€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Το έργο είναι
ενταγµένο

στο τρέχων οικον. έτους 2017, στον κωδικό Κ.Α. 25-7336.50 µε την

23/2017 ∆.Σ. περί 1ης Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού.
Η δαπάνη έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. 126/2017 Ο.Ε. περί ψήφισης
εγγεγραµµένων πιστώσεων.
Η δαπάνη θα εκτελεστεί σύµφωνα µε:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 273, παρ.1 και του άρθρου 209 παρ. 5 του Νέου
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, Ν. 3463/06.
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2. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις.
4. Των διατάξεων

του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)

«Κύρωση Κώδικα Φόρου

Προστιθέµενης Αξίας»
5. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)."
6. Η υπ’ αριθ. εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016 εγκύκλιος του Υπ.
Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. µε την οποία παρέχονται για πρώτη φορά σηµαντικές
διευκρινίσεις, σχετικά µε την εφαρµογή του Ν.4412/2016 και συγκεκριµένα η παρ.9
κατά την οποία: «Το άρθρο 15 του Π.∆. 171/87 δεν έχει καταργηθεί ρητά βλ. περ.67
Άρθρου 377) από τον νέο νόµο εποµένως εξακολουθεί να ισχύει για τους ΟΤΑ Α [
βαθµού».
7. Το άρθρο 328 του Ν.4412/2016.
8. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον
δεν περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και
ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

β/ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Α.Τ.1
ΣΧΕΤ Υ∆Ρ Άρθρο 3.01

Εκσκαφές

τάφρων

ή

διωρύγων

αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη – ηµιβραχώδη

αρδευτικών

και
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Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
γαιώδη - ηµιβραχώδη (µη απαιτούντα διατρητικά µηχανήµατα ή εκρηκτικά), µε τη
χρήση µηχανικών µέσων, οποιουδήποτε πλάτους πυθµένα και βάθους, µε την κοπή
και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιµέτρου µέχρι 50cm, και θάµνων στο εύρος
του ορύγµατος, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και
διωρύγων’’ .
Στο παρόν άρθρο δεν συµπεριλαµβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιµέτρου
µεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιµολογούνται
ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα
µε τις γραµµές πληρωµής.
3.01.01

Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

Κωδικός Αναθεώρησης

Υ∆Ρ 6053

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 0,62€
Α.Τ. 2
ΣΧΕΤ. Υ∆Ρ Άρθρο 3.16
∆ιάστρωση προιόντων εκσκαφής.
Κωδικός Αναθεώρησης

Υ∆Ρ 6070

∆ιάστρωση γαιωδών ή ηµιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής, µε την χρήση µηχανικών
µέσων, που έχουν προσκοµισθεί στον χώρο απόθεσης, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 0205-00-00 "∆ιαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάµων"και τα
καθοριζόµενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
Περιλαµβάνεται η τακτοποίηση των προσκοµιζοµένων υλικών κατά στρώσεις, η
ελαφρά συµπύκνωση µε διελεύσεις του εξοπλισµού διάστρωσης και η διάνοιξη
τάφρων για την διόδευση των οµβρίων στην περιοχή του αποθεσιοθαλάµου.
Επιµέτρηση µε βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύµφωνα µε τα οικεία
άρθρα του τιµολογίου.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 0,21€
Α.Τ. 3
ΣΧΕΤ. Υ∆Ρ Άρθρο 5.07
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου
Κωδικός Αναθεώρησης

Υ∆Ρ 6069

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης
λατοµείου, µε τη χρήση µηχανικών µέσων, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :
α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της
στρώσης εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε
ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή.
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω.

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 11,30€ + (ΜΤΦ 0,21€/κµ*χλµ *1κµ *20χλµ =4,20€) → 11,30€
+ 4,20€ = 15,50€
Α.Τ.4
Υ∆Ρ Άρθρο 12.14
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος
κατά ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης,
αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,
PE40), την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες
DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:
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λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του
τοιχώµατος)

και

τον

τρόπο

κατασκευής

(ενιαίας

εξώθησης

-extrusion-,

πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση peelable layer).
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται
µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required
Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη
τιµή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που
καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι
τιµές έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable
layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:
α.

Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και

πλάγιες µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των
ειδικών τεµαχίων από ΡΕ.
β.

Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου

των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα
αναλώσιµα.
γ.

Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των

σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ

µε εφαρµογή αυτογενούς

συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του
δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
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δ.

Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του

δικτύου σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν
περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός
των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιµή

ανά

µέτρο

αξονικού

µήκους

αγωγού

από

πολυαιθυλένιο,

πλήρως

εγκατεστηµένου, ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής:

12.14.01
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (µε
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2

12.14.01.06

Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm

Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.1
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ EΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 7,60€
12.14.01.44

Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm

Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.1
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 6,10€

A.T.-5
Άρθρο Α-16 ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ Ε∆ΑΦΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1420)
Άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή
ορυγµάτων ή επιχωµάτων υφιστάµενων οδών, µε την µεταφορά των προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•

η δαπάνη των εργασιών άρσης των καταπτώσεων,
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η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και

•

απόθεσης σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης προς
κατασκευή ή συµπλήρωση επιχωµάτων ή προς προσωρινή απόθεση ή προς οριστική
αποµάκρυνση εκτός του έργου, περιλαµβανοµένης και της τυχόν εκθάµνωσης, κοπής
ή/και εκρίζωσης δέντρων οποιασδήποτε περιµέτρου και αποµάκρυνσής τους από την
περιοχή του έργου.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη µόρφωσης των πρανών
και του πυθµένα της περιοχής κατάπτωσης, περιλαµβανοµένου του τυχόν αναγκαίου
θρυµµατισµού ογκολίθων για τη διευκόλυνση της άρσης των προϊόντων κατάπτωσης
Η άρση καταπτώσεων επιµετράται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ EB∆OMHNTA ΛΕΠΤΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1,20€ (+0,25 €/κ.µ.*χλµ*1κµ*2χλµ) = 1,70€
Α.Τ.6
Σχετ. Ο∆ΟΆρθρο Α-2

ΓΕΝΙΚΕΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΣΕ

Ε∆ΑΦΟΣ

ΓΑΙΩ∆ΕΣ-

ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
(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
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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), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό
συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το
90% 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.
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία
αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη
µελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 0,70€ (µτφ 0,25 €/κ.µ.*χλµ*1κµ*2χλµ) = 1,20€
γ/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

Εκσκαφές τάφρων ή
διωρύγων
αρδευτικών και
1

αποστραγγιστικών
δικτύων σε εδάφη

ΣΧΕΤ Υ∆Ρ
Άρθρο 3.01

κ.µ.

440,00

0,62

235,60

κ.µ.

560,00

0,21

107,10

κ.µ.

70,00

15,50

930,00

µµ

25,00

6,10

109,80

µµ

25,00

7,60

136,80

κµ

1.000,00

1,70

935,00

γαιώδη –
ηµιβραχώδη
∆ιάστρωση
2

ΣΧΕΤ. Υ∆Ρ

προιόντων

Άρθρο 3.16

εκσκαφής
Στρώσεις έδρασης
και εγκιβωτισµός
3

σωλήνων µε άµµο
προελεύσεως

ΣΧΕΤ. Υ∆Ρ
Άρθρο 5.07

λατοµείου
Σωληνώσεις
πιέσεως από
σωλήνες
4

πολυαιθυλενίου (PE)
µε συµπαγές
τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2:
Ονοµ. διαµέτρου DN

4α

63 mm / ονοµ.
πίεσης ΡΝ 16 atm
Ονοµ. διαµέτρου DN

4β

90 mm / ονοµ.
πίεσης ΡΝ 10 atm
ΑΡΣΗ

5

12.14.01.44

Άρθρο
12.14.01.06

Ο∆Ο Άρθρο

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ

Άρθρο

ΕΙ∆ΟΥΣ

Α-16
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Ε∆ΑΦΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
6

ΣΕ

Ε∆ΑΦΟΣ

ΓΑΙΩ∆ΕΣ-

Ο∆Ο Άρθρο
Α-2

κµ

1.560,00

1,20

3.120,00

ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ

4.014,30
ΑΘΡΟΙΣΜΑ

963,43
ΦΠΑ 24%

4.977,73
ΣΥΝΟΛΟ

Προτείνει, την απευθείας ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση αγωγών ύδρευση -

άρδευσης ∆.Ε. Μουρεσίου», το οποίο είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό

έτους 2017 του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου - ΚΑ 25-7336.50 & ποσού 4.977.73€,
στην επιχείρηση: “ΣΚΛΗΘΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ”, εµπειροτέχνης
Ε.∆.Ε., που εδρεύει στο Ανήλιο Μαγνησίας, ι εγγεγραµµένος 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: α)
Ο∆ΟΠΟΙΙΑ επί µέρους εργασίες χωµατουργικές, µικρά τεχνικά, διανοίξεις οδών και
αποχιονισµοί σε προϋπολογισµό έως 42.000,00€ πλέον Φ.Π.Α, και β) ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ,
ειδικά σκυροδετήσεις - τσιµεντοστρώσεις έως 18.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ,

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72
παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και µελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. την απευθείας ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση αγωγών ύδρευση άρδευσης ∆.Ε. Μουρεσίου», το οποίο είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό

έτους 2017 του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου - ΚΑ 25-7336.50 & ποσού 4.977,73€,
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στην επιχείρηση: “ΣΚΛΗΘΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ”, εµπειροτέχνης
Ε.∆.Ε., που εδρεύει στο Ανήλιο Μαγνησίας, και είναι εγγεγραµµένος 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: α) Ο∆ΟΠΟΙΙΑ επί µέρους εργασίες χωµατουργικές, µικρά τεχνικά, διανοίξεις
οδών και αποχιονισµοί σε προϋπολογισµό έως 42.000,00€ πλέον Φ.Π.Α, και β)
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, ειδικά σκυροδετήσεις - τσιµεντοστρώσεις έως 18.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ,

Β/. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 173/2017

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο πρόεδρος

Τα µέλη

(υπογραφή)

(υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
&
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

