Δράμα 6 Οκτωβρίου 2017
Αρ. πρωτ.: 15308

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & A.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΑΜΑΣ
ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑ

ΕΡΓΟ:
«Ανόρθωςη υποβαθμιςμζνων
δαςών (αναδαςώςεων) ςτα ΔΣ 4 & 8
περιοχήσ Κυργίων του Δημοςίου Δαςικοφ
υμπλζγματοσ Πτελζασ – Πλατανιάσ Πλατανόβρυςησ»

XΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΡΟΓΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017 τθσ
ΣΑΕ 584 – Ζργο 2014ΣΕ58400002
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 25.000,00€

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ
ΕΣΟΤ 2017
Α. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Οι παρόντεσ γενικοί όροι Τιμολογίου αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ όλων των Άρκρων του Τιμολογίου.
1.
Στισ τιμζσ του παρόντοσ Τιμολογίου, που αναφζρονται ςε μονάδεσ τελειωμζνθσ εργαςίασ και που
ιςχφουν ενιαία για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι του υπόψθ ζργου ανεξάρτθτα
από τθ κζςθ και τθν ζκταςθ αυτϊν, περιλαμβάνονται θ αξία των υλικϊν, θ εργαςία και όλεσ οι δαπάνεσ
που απαιτοφνται ζςτω και αν δεν κατανομάηονται ρθτά, αλλά είναι απαραίτθτεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ
εκτζλεςθ των εργαςιϊν του ζργου και τζλεια λειτουργία, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ και τα
λοιπά τεφχθ και ςχζδια όπωσ αυτά αναγράφονται ςτθν διακιρυξθ του ζργου.
2.
Στισ τιμζσ του παρόντοσ Τιμολογίου περιλαμβάνονται μεταξφ των πιο πάνω αναφερομζνων,
οπωςδιποτε τα παρακάτω:
2.1
Οι δαπάνεσ προμικειασ και μεταφοράσ ςτον τόπο χριςεωσ, αποκθκεφςεωσ, φυλάξεωσ,
επεξεργαςίασ και προςζγγιςθσ όλων ανεξαιρζτωσ των αναγκαίων υλικϊν για το ζργο, με όλεσ τισ
απαιτοφμενεσ φορτοεκφορτϊςεισ και τισ κάκε είδουσ μετακινιςεισ μζχρι τθν πλιρθ ενςωμάτωςθ αυτϊν.
2.2 Πλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ που ιςχφουν όπωσ δαςμοί, ειςφορζσ κ.λ.π.
2.3
Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, αςφαλίςεωσ υπζρ Ι.Κ.Α. κ.λ.π., δϊρων εορτϊν,
επιδόματοσ υγείασ, αποηθμιϊςεων λόγω απολφςεωσ του κάκε είδουσ ειδικευμζνου ι όχι προςωπικοφ των
γραφείων, εργοταξίων, μθχανθμάτων ςυνεργείων κ.λ.π.
2.4
Οι δαπάνεσ διακζςεωσ και λειτουργίασ των μθχανθμάτων, που απαιτοφνται για εκτζλεςθ κάκε
εργαςίασ, μζςα ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ αποκικευςθ, θ φφλαξθ, θ αςφάλιςθ,θ
επιβάρυνςθ για λόγουσ αποςβζςεωσ, θ επιςκευι και ςυντιρθςθ, οι για οποιαδιποτε αιτία θμεραργίεσ, θ
παραλαβι, μεταφορά επί τόπου και επιςτροφι αυτϊν, οι άγονεσ μετακινιςεισ τουσ τα απαιτοφμενα
καφςιμα και λιπαντικά, τα αςφάλιςτρα κ.λ.π.
2.5
Οι δαπάνεσ κακυςτεριςεων λόγω εργοταξιακϊν γενικά δυςχερειϊν, που προζρχονται από
παρζμβαςθ των οργανιςμϊν ι εταιρειϊν κοινισ ωφζλειασ ι λόγω των υπαρχουςϊν ςυνκθκϊν
κυκλοφορίασ και εμποδίων και δυςχερειϊν που δθμιουργοφνται από αυτζσ , όπωσ και τθσ τυχόν
μειωμζνθσ αποδόςεωσ των μθχανθμάτων και των εργατοτεχνιτϊν.
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2.6

Οι κάκε φφςεωσ δαπάνεσ για εργαλεία, ικριϊματα και οποιαδιποτε βοθκθτικι καταςκευι.

2.7 Οι δαπάνεσ εργαςτθριακϊν ελζγχων ι δοκιμϊν, όπου αυτζσ απαιτοφνται ςφμφωνα με ταςχετικά
άρκρα του παρόντοσ τιμολογίου , τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων, των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των
όρων Δθμοπράτθςθσ.
2.8 Οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ χαράξεων, παςςαλωμάτων, λιψεωσ διατομϊν, εγκαταςτάςεωσ
υψομετρικϊν αφετθριϊν κ.λ.π. για τθν ακριβι οριηοντιογραφικι και υψομετρικι τοποκζτθςθ των ζργων
και τισ καταμετριςεισ και επιμετριςεισ.
2.9 Οι δαπάνεσ τροποποιιςεωσ τθσ μελζτθσ και των ςυμβατικϊν ςχεδίων των ζργων , ωσ επίςθσ και οι
πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ ςυντάξεωσ λεπτομερειακϊν ςχεδίων, καταςκευισ πινάκων και διαγραμμάτων,
όπου προβλζπονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ι ςε άλλα τεφχθ ι ςχζδια τθσ μελζτθσ.
2.10 Οι δαπάνεσ ενθμερϊςεωσ και εξαςφαλίςεωσ με ςιματα, κατά τα ιςχφοντα και τισ υποδείξεισ τθσ
Υπθρεςίασ, τθσ κυκλοφορίασ και του κοινοφ από κάκε κίνδυνο, με ςιμανςθ ι περίφραξθ κάκε
επικίνδυνου χϊρου του εργοταξίου του αναδόχου ι των οδϊν κυκλοφορίασ και προςπελάςεων.
2.11 Οι δαπάνεσ διακθρφξεωσ.
3.
Στισ τιμζσ του παρόντοσ Τιμολογίου δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα γενικά και επιςφαλι ζξοδα,
εργαλεία, εγκαταςτάςεισ, όφελοσ του Εργολάβου ( Εργολαβικό Πφελοσ),το οποίο για τθν προκειμζνθ
Εργολαβία κακορίηεται ςε Δζκα Οκτϊ επί τοισ Εκατό (18%) και καταβάλλεται ςτον Εργολάβο επάνω ςτθν
αξία όλων των εργαςιϊν, όπωσ προκφπτει βάςθ των Τιμολογίων και των Τιμϊν Μονάδασ Νζων Εργαςιϊν,
που τυχόν κα κανονιςτοφν ςτθν διάρκεια τθσ Εργολαβίασ. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται ακόμα ο Φ.Ρ.Α., ο
οποίοσ βαρφνει τον κφριο του ζργου.
4.

Για υλικά χορθγοφμενα από τθν Υπθρεςία δεν καταβάλλεται κανζνα ποςοςτό οφζλουσ.

5.
Για τθν Εργολαβία αυτι ιςχφουν οι Προι που περιζχονται ςτα Τιμολόγια τθσ Μελζτθσ τα οποία
ςυντάχκθκαν με βάςθ τα άρκρα του Ενιαίου Τιμολογίου Ζργων Οδοποιίασ 2004 και τισ ανάγκεσ του ζργου
και ςτα υπόλοιπα Συμβατικά Τεφχθ και κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ από τουσ Διαγωνιηομζνουσ
κατά τθν διαμόρφωςθ του ποςοςτοφ εκπτϊςεωσ τθσ Ρροςφοράσ αυτϊν.

ΡΕΙΓΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Για τισ τιμζσ των νζων άρκρων, δθμιουργικθκε νζο τιμολόγιο, το οποία ςυντάχκθκε ζχοντασ ωσ γνϊμονα
αντίςτοιχεσ εργαςίεσ που εκτελεί θ Υπθρεςία ςε όμορεσ εκτάςεισ (χρονικζσ ςπουδζσ, οι βαςικζσ τιμζσ του
Γϋ Τριμινου του 2012 κακϊσ και οι τιμαρικμικζσ του ζτουσ 2012 €.
Άρκρο 1ο Σχετ. ΣΤ4.1.1
Δαςοκομικοί - αντιπυρικοί χειριςμοί υποβακμιςμζνων δαςϊν Τραχείασ Ρεφκθσ.
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΡΣ 5354 ΕΤΕΡ 10-06-04-01
Για τθν κλάδευςθ των υψθλϊν (6-8m) ατόμων πεφκθσ μζχρι το φψοσ των 2m από το ζδαφοσ, ομοίωσ τθν
κλάδευςθ των κραςπεδικϊν ατόμων, τθν κλάδευςθ των νεαρϊν και χαμθλϊν πεφκων (4-6m) μζχρι το 1/3
του φψουσ τουσ.
Πλοι οι χειριςμοί κα πραγματοποιθκοφν τθρϊντασ πιςτά όλουσ τουσ κανόνεσ που περιγράφονται
λεπτομερϊσ ςτο κεφάλαιο 5 Τεχνικι περιγραφι επζμβαςθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ.
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Η εργαςία περιλαμβάνει τθ δαπάνθ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ που κα εργαςτεί, των μθχανθμάτων
και των εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν.
Εργάτθσ υλοτόμοσ – χειριςτισ ελαφροφ μθχανιματοσ (Α.Τ.Ε.Ρ. 115)
4,74 ϊρεσ * 21,11 € /ϊρα = 100,00 € /ςτρ
Τιμι ανά ςτρζμμα.
Τιμι εφαρμογισ: 100,00 ΕΥΩ

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ
Α/Α
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ

1

ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΘΡΟΤ

χετ. Σ4.1.1

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ

ΑΡΘΡΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ €

ΡΣ-5354

ςτρ.

100,00

Δαςοκομικοί - αντιπυρικοί χειριςμοί
υποβαθμιςμζνων δαςών Σραχείασ Πεφκησ

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ ΕΡΓΑΙΩΝ

Α/Α
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ

1

ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΘΡΟΤ

χετ. Σ4.1.1

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ

Δαςοκομικοί - αντιπυρικοί χειριςμοί
υποβαθμιςμζνων δαςών Σραχείασ Πεφκησ
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ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ

ςτρ.

ΜΟΝΑΔΕ

145,00

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΜΕΛΕΣΗ
ΑΝΟΡΘΩΗ ΤΠΟΒΑΘΜΙΜΕΝΩΝ ΔΑΩΝ (ΑΝΑΔΑΩΕΩΝ) ΣΑ ΔΣ 4 & 8 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΡΓΙΩΝ ΣΟΤ ΔΑΙΚΟΤ
ΤΜΠΛΕΓΜΑΣΟ ΠΣΕΛΕΑ - ΠΛΑΣΑΝΙΑ - ΠΛΑΣΑΝΟΒΡΤΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ

1

ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΘΡΟΤ

χετ.
Σ4.1.1

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ

ΑΡΘΡΟ
ΑΝΑΘΕΩ
ΡΗΗ

ΜΟΝ
ΑΔΑ
ΕΡΓΑ
ΙΑ

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ

Σιμή
Μονάδασ
€

Δαπάνη
€

Δαςοκομικοί αντιπυρικοί
χειριςμοί
υποβαθμιςμζνων
δαςών Σραχείασ
Πεφκησ

ΡΣ5354

ςτρ.

145,0

100,00

14.500,00

ΑΘΡΟΙΜΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΙΩΝ:

14.500,00

Γ.Ε & Ο.Ε.(18%)

2.610,00

ΤΝΟΛΟ A΄ :

17.110,00

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 15%:

2.566,50

ΤΝΟΛΟ Β΄ :
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΙ :

19.676,50

ΤΝΟΛΟ Γ΄ :

20.161,29

Φ.Π.Α 24%:

4.838,71

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

25.000,00

Δράμα 6 / 10 /2017
Ο Συντάκτθσ

Κωνςταντινίδθσ Ραντελισ
Δαςολόγοσ

Δράμα 6 / 10 /2017
Θεωρικθκε
Η Δαςάρχθσ Δράμασ

Κωνςταντινίδου Ελιςάβετ
Δαςολόγοσ
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484,79

Δράμα 15382/ 10-10-2017
Ελζγχκθκε και εγκρίκθκε
Ο αναπλθρωτισ Δ/ντισ Δαςϊν
Ν. Δράμασ
α.α

Ξόφθσ Ραντελειμων
Δαςοπόνοσ

