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Μελέτη:
Προϋπολογισμός:
ΚΑ
CPV

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ
ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ »
4.749,20 € (με το Φ.Π.Α.)
30-73.33.001
452331426 Εργασίες επισκευής οδών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Πρόκειται για τμηματική αποκατάσταση αγροτικών οδών λόγω εκτεταμένων βλαβών μετά από έντονες
βροχοπτώσεις που έλαβαν χώρα στην Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ , μέσου πλάτους 4,00μ και 12,5εκ.
πάχους.
Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνει αναμόχλευση και χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων, στα τμήματα που
απαιτείται. Υπολογίζεται μέσο βάθος συμπυκνωμένης στρώσης 12,5εκ
Ο προς αποκατάσταση δρόμος είναι:
 Δρόμος πρόσβασης οικισμός Λουτρού κ
 Δρόμος πρόσβασης προς Βοϊδολίβαδο και Καθεδερό
Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά
Κωδικός Αναθεώρησης

ΥΔΡ 6251 x 75% + ΥΔΡ 6253 x 25%

Eπιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή χειμάρου, μεγίστου κόκκου 10 cm
για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και μέσο πάχος που προβλέπονται από την μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού και η μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε
απόσταση.
 Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφανείας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών επιφανειακών στρώσεων
και φυτικής γης, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και η συμπύκνωση της σκάφης με οδοστρωτήρα
 Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και η συμπύκνωση της στρώσης με
χρήση οδοστρωτήρα.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος διάστρωσης που προβλέπεται
από την μελέτη. Διαστρώσεις σε μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την μελέτη πλάτους δεν επιμετρώνται προς
πληρωμή. Το μέσο πάχος της στρώσης που προβλέπεται από την μελέτη μπορεί να αυξηθεί τοπικά για την
αντιμετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών μεγάλης πλαστικότητας, μετά από αιτιολογημένη έγκριση της
Υπηρεσίας.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επίστρωσης κατά τα ως άνω.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ € (10,00)
Αριθμητικώς: 10,00€

4.07

ΕΡΓΑΣΙΑ
Επίστρωση αγροτικών
οδών με αμμοχαλικώδη
υλικά

75 % ΥΔΡ 6251
25% ΥΔΡ 6253

Μ.Μ.
m3

ΤΙΜΗ
10,00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
383

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ
3830,00

3830,00
919,20
4749,20€

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018.
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο την προσφορά χαμηλότερης τιμής-προσφοράς
από κατάλληλο προσωπικό.

Η συντάξασα

Ο προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Έργων και
Συντήρησης Υποδομών

ΠΑΤΡΙΝΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΤ. Πολιτικός Μηχ.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΛΗΣ
ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός

