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ΘΕΜΑ: ∆ιόρθωση παροράµατος Ενιαίων Τιµολογίων Υδραυλικών Έργων.
Με την παρούσα σας γνωρίζουµε τα παρακάτω :
•

Με ΦΕΚ 410/Β/06-03-2009 εγκρίθησαν Ενιαία Τιµολόγια για Υδραυλικά έργα.
Στα άρθρα µε κωδικούς : 5.05.01 έως 5.09.12, είτε στις αναλύσεις των άρθρων ,
είτε στις συνηµµένες στο ΦΕΚ τιµολογήσεις υφίστανται [ * ] ή η ένδειξη (+ ΜΕΤ),
που υποδεικνύει ότι πρέπει στις τιµές εφαρµογής να προστίθεται η µεταφορά των
λατοµικών προϊόντων από το ενδεδειγµένο λατοµείο.

•

Στο ΦΕΚ 363/Β/19-02-2013, που έγινε αναµόρφωση – συµπλήρωση των
άρθρων και τιµών (αλλά και στα µετέπειτα), στην παραπάνω οµάδα εργασιών
προσετέθη για πρώτη φόρα το άρθρο 5.10, που αφορά ‘’φίλτρα στραγγιστηρίων
από διαβαθµισµένα αδρανή’’.

•

Ξεχάστηκε όµως, εκ παροράµατος ή εκ παραδροµής ο αστερίσκος [ * ] ή το
(+ΜΕΤ), µε συνέπεια να εξάγονται λαθεµένα αποτελέσµατα, είτε στις µελέτες
(σύνταξη προϋπολογισµών) ή σύνταξη νέων τιµών.
Η αβλεψία αυτή χρήζει άµεσης διόρθωσης µε έκδοση παροράµατος διορθωτικού, για
την οµαλή εξέλιξη των έργων, και στη χρήση του άρθρου αυτού.
Συναφώς σας γνωρίζουµε ότι εάν προστρέξουµε στην αντίστοιχη τιµή αξίας των
λατοµικών προϊόντων, στις τότε τιµαριθµικές διαπίστωσης τιµών, η αξία στις ενιαίες
τιµές (µε εργασία) δεν καλύπτει ούτε το κόστος προµήθειας (στην περίπτωση που
κάποιος ισχυρισθεί ότι περιλαµβάνεται οποιαδήποτε µεταφορά).
Πρόθυµοι για κάθε σχετικό.
Συνηµµένα αποστέλλονται σχετικά αποσπάσµατα των ΦΕΚ.
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