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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ήµος Λουτρακίου - Περαχώρας Αγ. Θεοδώρων
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
Τµήµα τεχνικών Έργων

Εργο:

«Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στην
∆.Ε. Αγ. Θεοδώρων»

Προυπ

9.975,46 Ευρώ ( µε Φ.Π.Α. 24 %)
Χρήση

•

2017

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

• Στις τιμές αυτού του τιμολογίου περιλαμβάνονται :
1.
Η αξία των ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών , με ποσοστό προσαύξηση , για
ασφάλιση του ΙΚΑ , επικουρική ασφάλιση , δώρα εορτών κ.λ.π. που προβλέπεται από το
πρακτικό Τιμαριθμικής διαπίστωσης Υ.Δ.Ε. , για το τρίμηνο με τις τιμές που συντάσσεται αυτή η
μελέτη .
2.
"το κόστος " της φθοράς των εργαλείων και των μηχανημάτων , που χρησιμοποιούνται
στο έργο .
3.
τα μισθώματα των μηχανημάτων , και Α4. κάθε δαπάνη για ολοκληρωμένη και έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών , που αναφέρονται στα παρακάτω άρθρα , εκτός από τα απρόβλεπτα ,
επισφαλή , γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου , που θα εκτελέσει μέρος του έργου ή όλο
το έργο .
4.
Κάθε προκαταρκτική εργασία που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου δηλαδή
τοπογραφικές εργασίες (χωροσταθμήσεις , χαράξεις , σύνταξη οριζοντιογραφιών , μηκοτομών
κλπ. )
5.
Κάθε υλικό και εργασία , που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μονάδας εργασίας και
την δαπάνη μεταφοράς των υλικών επί τόπου του έργου .
6.
Κάθε δασμοφόρο και υπέρ τρίτου κράτηση .
7.
Κάθε δαπάνη σχετική με το ενοίκιο , την φθορά ή την απόσβεση των
χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων ή εργαλείων , την επισκευή , λειτουργία και μεταφορά τους
επί τόπου του έργου καθώς και τις δαπάνες για ενοίκια κ.λ.π. , που οφείλονται στις αργίες για
οποιοδήποτε λόγο .
8.
Κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση με την ασφάλιση του προσωπικού Β6. Η
δαπάνη για την φωτογράφηση και εμφάνιση των φιλμ , για τρεις (3) τουλάχιστον φωτογραφίες
για κάθε φάση των εργασιών που θα υποδείξει ο επιβλέπων τεχνικός .
9.
Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την σήμανση σχετικά με τη ρύθμιση της
κυκλοφορίας , όπως ορίζεται από τον Κ.Ο.Κ.
10.
Κάθε δαπάνη για εργαστηριακούς ελέγχους ποιότητας υλικών χρησιμοποιουμένων
στο έργο και σωστής εκτέλεσης εργασίας .

• Στην περίπτωση εκτέλεσης του έργου ή µέρους αυτού µετά από κανονική δηµοπρασία ή πρόχειρο
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διαγωνισµό το ποσοστό έκπτωσης αναφέρεται στις παρακάτω τιµές , που προσαυξάνονται µε ποσοστό 18%
ή 28% για απρόβλεπτα , επισφαλή, γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου, όταν το έργο χρηµατοδοτείται από
το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ή από τον προϋπολογισµό των τακτικών εσόδων του ΟΤΑ
(συµπεριλαµβάνονται τα δάνεια ) αντίστοιχα .
Το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. που αναγράφεται στον προϋπολογισμό του έργου είναι ενδεικτικό. Στο
τμήμα του έργου που η δαπάνη του καλύπτεται από ίδιους πόρους, θα εφαρμοσθεί Γ.Ε. και Ο.Ε. 28% και θα
γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ στο τμήμα του έργου που η δαπάνη του
πληρώνεται από δημόσιες επενδύσεις ή άλλες πηγές με ανάλογες απαλλαγές, θα εφαρμοσθεί ποσοστό Γ.Ε.
και Ο.Ε. 18% και δεν θα γίνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός της υπέρ ΤΣΜΕΔΕ πρόσθετης κράτησης 2%
επί των τεκμαρτών καθαρών κερδών.
Στην περίπτωση που εκτελείται μέρος ή όλο το έργο με απ ευθείας ανάθεση με ή χωρίς ποσοστό
έκπτωσης , οι τιμές των άρθρων ισχύουν , όπως γράφονται χωρίς να προσαυξάνονται με κάποιο ποσοστό ,
για εργολαβικό όφελος , εκτός από την περίπτωση των εδαφίων α-δ του άρθρου 9 του Π.Δ. 171/87 .

Για τις εργασίες ισχύουν οι προδιαγραφές , που αναφέρονται στα άρθρα του Τιµολογίου ή στην
περίπτωση , που δεν αναφέρονται αυτές , οι σχετικές προδιαγραφές του Υ.∆.Ε. και Υ.Ε.

•
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οµάδα Ασφαλτικά

ΑΤ 1.1

ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ), σε βάθος έως 6 cm. (Ο∆Ο∆2.2)

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο1132
Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση αποξεστικού µηχανήµατος (φρέζας),στο προβλεπόµενο
από την µελέτη βάθος, µε οµαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση
(φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος’’.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
· Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος
· Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις
οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης
· Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση
· Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού
· Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή προσωρινής εργοταξιακής σήµανσης
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσµατος υφιστάµενου οδοστρώµατος.

Τιµή ανα m2

ΑΤ 1.2

ένα ευρώ & σαράντα πέντε λεπτά (1,45 €)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (Ο∆Ο∆4)

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο4120
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε
ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή
της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
· η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και η µεταφορά
τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός
της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,
· η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal)
καιη επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

Τιµή ανα m2

ΑΤ 1.3

µηδέν ευρώ & σαράντα πέντε λεπτά (0,45 €)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (Ο∆Ο∆6)

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο4421Β
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Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης µεταβλητού πάχους, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή
της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή
ΑΣ 40,σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού
σκυροδέµατος".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
· η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση
παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος
· η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως
· η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher
· η σταλία των µεταφορικών µέσων
· η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόµενη
επιφανειακή υφή και οµαλότητα
· η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών
ιχνών.
· οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και
φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη,
τιµολογούνται ιδιαίτερα.
Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών πρό και µετά την διάστρωση και αναγωγή του όγκου σε βάρος µε βάση τα αποτελέσµατα εργαστηριακής
εξέτασης πυρήνων, ή µε βάση ζυγολόγια προσκοµιζοµένου προς διάστρωση ασφαλτοµίγµατος.

Τιµή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτοµίγµατος.

Ανάλυση εργασίας
ασφαλτικη ισοπεδωτικη στρωση µεταβλητου
παχους ∆ 6*
tn
1,000000*
µεταφορά υλικών ή προιόντων, εκτός
πόλεως, σε απόσταση >= 5Km, σε οδούς
καλής βατότητας ΜΕΤ2.1.2
m3Km

Τιµή ανα tn

78,80=

78,80

30,000000*

0,19=

Ογδόντα τέσσερα ευρώ & πενήντα λεπτά (84,50 €)
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Λουτράκι 3.11.2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λουτράκι 3.11.2017

Ι. Καπετανόπουλος
Πολ. Μηχανικός

∆. Μακρίδης
Τοπ. Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λουτράκι 3.11.2017

Ι. Καπετανόπουλος
Πολ. Μηχανικός
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