
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                        Ζαγορά  10-11-2015 
                                                                                   

Αριθ.Αποφ.  128/2015 

Αριθ. πρωτ.  10694 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 12
ης

 /2015  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

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

«Αποκατάσταση Καλντεριµιών ∆Ε Ζαγοράς», εγγεγραµµένο στον Κ.Α. 30-

7323.39 ποσού 6.000,00€  προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 και ψήφιση 

αντίστοιχης πίστωσης». 

  

 Στη Ζαγορά, σήµερα, 10
η 

 Νοεµβρίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ.  στο 

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

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 10348/06-

11-2015  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  πέντε (5)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2.    ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                    2.  ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                           

3.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                                                                                                                                                                                       

4.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5.   ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                                                                                    

                                                                                                                       

       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, 

εισηγούµενος το εκτός της ηµερήσιας διάταξης θέµα, εξέθεσε ότι . 

Έχει προκύψει ένα θέµα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση µου κατεπείγον για να 

συζητηθεί και αφορά την αποκατάσταση καλντεριµιών, στη ∆.Ε. Ζαγοράς, προκειµένου 
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να αποκαταστήσουµε την βατότητα των καλντεριµιών  που προκλήθηκαν, από τις 

καιρικές συνθήκες. 

 Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί αυτό το θέµα προς συζήτηση, 

παρά το ότι δε συµπεριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας 

φύσης του. 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  

Η Ο.Ε.  αφού έλαβε υπόψη του 

1. την εισήγηση του προέδρου,  

2. την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

3. το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια 

διάταξη πρέπει να συζητηθεί, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

          Εγκρίνει την συζήτηση του θέµατος που αφορά την:  «Περί καθορισµού  του 

τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης του έργου: «Αποκατάσταση Καλντεριµιών ∆Ε 

Ζαγοράς», εγγεγραµµένο στον Κ.Α. 30-7323.39 ποσού 6.000,00€  

προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 και ψήφιση αντίστοιχης πίστωσης». 

    Η τεχνική υπηρεσία για το ανωτέρω έργο έχει υποβάλει προς έγκριση στην 

Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου, τεχνική έκθεση και περιγραφή εργασιών προκειµένου 

να καθορίσουµε τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και να γίνει ψήφιση της αντίστοιχης 

πίστωσης.  

      Το έργο περιλαµβάνει την στήριξη πρανούς πλησίον χωµάτινου µονοπατιού στην 

θέση «Πάνω Μαχαλάς» εντός του οικισµού Πουρίου. 

Συγκεκριµένα περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 

1. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία 

υπογείων κλπ χώρων 

2. Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 

χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 

3. Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο 

της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 .Για κατασκευές 

από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15  

4. Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C 

5. Προµήθεια συρµατοπλέγµατος και συρµάτων συρµατοκιβωτίων 

6. Κατασκευή φατνών 

7. Πλήρωση φατνών 

ΑΔΑ: ΨΚΨ7ΩΡΚ-ΨΙΜ



  

       Ο Προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.987,76€ 

συµπεριλαµβανοµένου το ΦΠΑ 23%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7323.39 . 

Το έργο εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου µε 

την 72/2015 απόφαση του ∆.Σ. περί αναµόρφωσης του προϋπολογισµού  και την  Α.Π.: 

1162/77528/03.06.2015 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας, 

τµήµα ∆ιοικητικό - Οικονοµικό Ν. Μαγνησίας,  ενώ η χρηµατοδότηση θα γίνει από 

τακτικά έσοδα σύµφωνα µε το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου.  

      

B) ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Α.Τ.1 -ΟΙΚ20.02  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία 

υπογείων κλπ χώρων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την 

δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-

03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 

3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος 

µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου 

χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί 

είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την 

µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές 

αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση 

απόσταση έως 30 m. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.  

ΕΥΡΩ   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : 2,80€ + Μ (0,28 €/κ.μ.*χλμ *1κ.μ*2χλμ = 0,56) = 3,36€ 

    ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

A.T.2  - OIK32.02 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 

σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας  

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 

κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
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(ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί 

των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη 

κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου 

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 

λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση 

ειδική µελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 

φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες 

των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και 

οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός 

από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό, 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται 

ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

   Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος 

καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
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β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 

πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, 

επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της 

άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 

τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων 

μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων 

ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από 

κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα 

µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

32.02.03 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213  

   

ΕΥΡΩ    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  : 78,00€ 

    ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  

A.T.3  - OIK 32.25 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν 

το σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν 

υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και εργατοτεχνικού 

προσωπικού.  
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Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει 

τα 30.00 m3 στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί µεµονωµένο επίπεδο ή 

στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί µαζί µε άλλα. 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα 

µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

32.25.02 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3223.Α.4  

ΕΥΡΩ   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  : 16,80€ 

    ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

  

A.T.4 - OIK38.20 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, 

κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, 

προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια 

οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 

έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε 

µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την 

έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις 

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, 

τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη 

ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, 

ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του 

µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονοµ.  Πεδίο εφαρµογής Ονοµ. Ονοµ.  
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Ράβδο

ι 

Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµέν

α προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολληµένα 

πλέγµατα και 

δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0  √  √  19,6 0,154 

5,5  √  √  23,8 0,187 

6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 

6,5  √  √  33,2 0,260 

7,0  √  √  38,5 0,302 

7,5  √  √  44,2 0,347 

8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 

10,0 √  √  √ 78,5 0,617 

12,0 √  √  √ 113 0,888 

14,0 √  √  √ 154 1,21 

16,0 √  √  √ 201 1,58 

18,0 √     254 2,00 

20,0 √     314 2,47 

22,0 √     380 2,98 

25,0 √     491 3,85 

28,0 √     616 4,83 

32,0 √     804 6,31 

40,0 √     1257 9,86 
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Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, 

διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες 

ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν 

στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε 

ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 

38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

ΕΥΡΩ   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  : 1,07€ 

    ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ.5 - Ο∆Ο Άρθρο Β-65.1  Προµήθεια συρµατοπλέγµατος και συρµάτων 

συρµατοκιβωτίων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2311) 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου συρµατοπλέγµατος γαλβανισµένου κατά ΕΛΟΤ EN10244-2, 

µε ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε ρόλους, για την 

κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεµάτων, 

θωράκισης οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών έργων σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 

‘’ Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωµάτων (Serasanetti)’’. 

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη προµήθειας του συρµατοπλέγµατος από χαλύβδινο γαλβανισµένο σύρµα διπλής 

πλέξης, διαµέτρου 2,70 ή 3,00 mm, µε εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του 

γαλβανισµένου σύρµατος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία µε τηv ως άνω διάµετρο του σύρµατος 

των φατνών) και του γαλβανισµένου σύρµατος ενίσχυσης των ακµών κατά τις επιµήκεις πλευρές των 

φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία µε τηv ως άνω διάµετρο του σύρµατος των φατνών),  

• η δαπάνη µεταφοράς τους επί τόπου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες 

µεταφορές.  

Τιµή ανά χιλιόγραµµο συρµατοπλέγµατος, ανάλογα µε τον τύπο προστασίας του 

σύρµατος από το οποίο κατασκευάζεται το πλέγµα. 
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Άρθρο Β-65.1.1  Συρµατοπλέγµα και σύρµατα συρµατοκιβωτίων µε απλό 

γαλβάνισµα  

ΕΥΡΩ   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  : 2,70€ 

    ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ.6 - Ο∆Ο Άρθρο Β-65.2  Κατασκευή φατνών 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2312) 

Κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων από συρµατόπλεγµα προς εκτέλεση έργων διευθέτησης 

ροής ρεµάτων, προάσπισης οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών έργων κλπ. σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-

02-01-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωµάτων (Serasanetti)’’. 

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση των συρµατοπλεγµάτων και των συρµάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων,  

• η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρµατοπλεγµάτων,  

• η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιµήκεις πλευρές αυτών µε γαλβανισµένο σύρµα,  

• η σύνθεση των φατνών, 

• η κατασκευή τυχόν απαιτουµένων ικριωµάτων,  

• η µεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόµενες θέσεις καθώς 

• η συµπληρωµατική ραφή των φατνών µετά την πλήρωσή τους. 

Η προµήθεια των υλικών κατασκευής των συρµατοκιβωτίων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών 

τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αναπτυγµένης επιφάνειας συρµατοπλέγµατος φατνών, µορφής κιβωτίων ή 

σάκων ή οπλισµού εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. 

ΕΥΡΩ   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  : 2,50€ 

    ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ.7- Ο∆Ο Άρθρο Β-65.3  Πλήρωση φατνών 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2313) 

Πλήρωση έτοιµων συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων (φατνών) µε κροκάλες συλλεκτές ή λίθους 

λατοµείου διαστάσεων µεγαλύτερων από τη διάµετρο του βρόγχου των συρµατοπλεγµάτων αλλά 

µικρότερων από 0,25 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, 

πρανών και επιχωµάτων (Serasanetti)’’. 

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις,  

• σταλίες κλπ, των απαιτούµενων κροκαλών ή λίθων λατοµείου,  

• η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες µε χρήση µηχανικού εξοπλισµού και 

χειρωνακτική υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρωσης ετοίµων συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων 

 ΕΥΡΩ   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  : = 17,30€ + Μ (0,28 €/κ.µ.*χλµ *1κ.µ*5χλµ = 1,40€)  

= 18,70€       
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                      ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Γ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/
Α 

ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 
ΚΩ∆. 

ΑΝΑΘ. 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝ
Η 

1. 

 

Γενικές εκσκαφές 

σε έδαφος 

γαιώδες-

ηµιβραχώδες για 

την δηµιουργία 

υπογείων κλπ 

χώρων 

 

Α.Τ.1 -
ΟΙΚ20.02 

ΟΙΚ-
2112 

κ.µ. 120,00 3,36 403,20 

2. 

 

Προµήθεια, 

µεταφορά 

επιτόπου, 

διάστρωση και 

συµπύκνωση 

σκυροδέµατος 

χωρίς χρήση 

αντλίας 

Για κατασκευές 

από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C12/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.T.2  - 
OIK32.02.0

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚ-
3213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κ.µ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

468,00 

3. 

 

Προσαύξηση τιµής 

σκυροδέµατος 

οποιασδήποτε 

κατηγορίας, όταν 

το σύνολο της 

χρησιµοποιούµενη

ς ποσότητας δεν 

υπερβαίνει τα 

A.T.3  - OIK 
32.25.02 

ΟΙΚ-
3223.Α.

4 
κ.µ. 6,00 16,80 100,80 
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30,00m3 

Για κατασκευές 

από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C12/15 

 

4. 

 

Χαλύβδινοι 
οπλισµοί 

σκυροδέµατος 
Χαλύβδινοι 
οπλισµοί 

κατηγορίας B500C 

 

A.T.4 - 
OIK38.20.0

2 

 

ΟΙΚ-

3873 

 

χλγ 360,00 1,07 385,20 

5. 

 

Προµήθεια 
συρµατοπλέγµατο

ς και συρµάτων 
συρµατοκιβωτίων 
Συρµατοπλέγµα 

και σύρµατα 
συρµατοκιβωτίων 

µε απλό 
γαλβάνισµα 

 

Α.Τ.5 - 
Ο∆Ο 

Άρθρο Β-
65.1.1 

Ο∆Ο-
2311 

χλγ 350,00 2,70 945,00 

6. 

Κατασκευή 
φατνών 

 

 

Α.Τ.6 - 
Ο∆Ο 

Άρθρο Β-
65.2 

Ο∆Ο-
2312 

τ.µ. 600,00 2,50 1.500,00 

7. 
 

Πλήρωση φατνών 

 

Α.Τ.7- Ο∆Ο 
Άρθρο Β-

65.3 

Ο∆Ο-
2313 

κ.µ. 57,00 18,70 1.065,90 

      

 

ΑΘΡΟΙΣΜ
Α 

 

4.868,1

0 

      

 

ΦΠΑ 23% 

 

1.119,6
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ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

5.987,7

6 

 

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

«Αποκατάσταση Καλντεριµιών ∆Ε Ζαγοράς», ποσού 5.987,76€ σύµφωνα µε τον 

προϋπολογισµο οικ. έτους 2015 ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου στην    Επιχείρηση του 

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», µε, ΑΦΜ: 

128569207, ∆.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ  Νοµική, ∆ιεύθυνση: ΙΘΑΚΗΣ 5 , Ταχ. Κώδικας: 38221 

Τηλέφωνα: 6946957589 , Αριθµ. ΜΕΕΠ: 349, Λήξη Πτυχίου: 01/10/2018, Κατηγορίες:  

Ο∆ΟΠΟΙΙΑ, µε προϋπολογισµό έως 47.000,00€ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, , µε προϋπολογισµό έως 47.000,00€ 

ΛΙΜΕΝΙΚΑΑ1, , µε προϋπολογισµό έως 47.000,00€ 

 και κάλεσε τα µέλη της Οικ/κής  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  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο µ ό φ ω ν α 

 
Αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Καλντεριµιών ∆Ε Ζαγοράς»,   

προϋπολογισµού 5.987,76€   όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και την περιγραφή 

εργασιών της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου στην  Ατοµική Επιχείρηση «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», µε  , ΑΦΜ: 128569207, ∆.Ο.Υ. 

ΒΟΛΟΥ  Νοµική, ∆ιεύθυνση: ΙΘΑΚΗΣ 5 , Ταχ. Κώδικας: 38221 Τηλέφωνα: 6946957589 , 

Αριθµ. ΜΕΕΠ: 349, Λήξη Πτυχίου: 01/10/2018, Κατηγορίες:  

Ο∆ΟΠΟΙΙΑ, µε προϋπολογισµό έως 47.000,00€ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, , µε προϋπολογισµό έως 47.000,00€ 

ΛΙΜΕΝΙΚΑΑ1, , µε προϋπολογισµό έως 47.000,00€ 
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Ψηφίζει πίστωση ποσού 5.987,76€ εις βάρος του ΚΑ 30-7323.39 

προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου για την εκτέλεση του 

έργου: «Καλλιέργεια πηγών ύδρευσης ∆.Ε. Ζαγοράς».    

   

Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  127/2015 

.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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