ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
Θέση: ΝΗΣΟΣ ΙΟΣ - Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Τιμολόγιο Μελέτης
Ημερομηνία :

16/5/2018

A.T.:
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α18.2

Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών
δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΔΟ 1510

100,00%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων
είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος
είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
· οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,
· η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών
γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε
οποιαδήποτε απόσταση,
· η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,
· οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου,
· οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων
Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 ''Ανάπτυξη εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων''.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη
αρχικών και τελικών διατομών.
( 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
1,45

[*]

(1,45+0)

A.T.:
ΟΔΟ 1140

Ισοπέδωσις διά διαμορφωτήρος
Κωδ. αναθεώρησης :

ΑΤΕΟ 1140

100,00%

Ισοπέδωσις διά διαμορφωτήρος Εργασία ισοπεδώσεως και μορφώσεως της επιφανείας του
καταστρώματος οδού άνευ οδοστρώματος (ανά m2 ισοπεδωθείσης επιφανείας)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΟΥ
ΛΕΠΤΟΥ.
0,313

A.T.:
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ΟΔΟ 1530

Κατασκευή, επιχώματος
Κωδ. αναθεώρησης :

ΑΤΕΟ 1530

100,00%

Κατασκευή, επιχώματος . Εργασία κατασκευής επιχώματος εξ υλικών προσκομισθέντων επί
τόπου, εξ εκσκαφής ορύγματος ή εκ δανειοθαλάμων.
( 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
2,62

Ίος 26/04/2018
Η Μελετήτρια Μηχανικός
Καλλιόπη Σταματιάδη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
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Ίος 27/04/2018
Ο Ελεγκτής Μηχανικός

Αναστάσιος Ναυπλιώτης
Προιστάμενος Τ.Υ.Δ.Ι.

Σελίδα 2 από 2

