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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ
Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε
Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε.
Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ,
φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Οη ηηκέο
κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη
φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε
Γεκνπξάηεζεο.
Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ
κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα
ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη:
Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα
εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε
δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.
Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ,
κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ
απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ
κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ
εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ
κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπσλ πιηθψλ, ζε
θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ,
ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α.,
ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο
θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο
πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ),
λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο
θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ
φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ.
Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ,
εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη
ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη απνκάθξπλζήο
ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν
απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο.
1.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ,
εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε
ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’
φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηήκαησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ
(ζπαζηεξν-ηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θιπ, ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ
ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά
πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο
ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο
ζην Δξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε
θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν
πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο
ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
(α) Οηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην
(β) Οηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί
πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.
1.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα
κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο
θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Δξγνπ.
1.9 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ
ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ
θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ,
ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ,
πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο
θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα,
ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.
1.10 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο
‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο
(κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.)
1.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ
θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην
ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί
ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο
νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα
αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε
αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ
ηνπ Δξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε
εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.
1.12 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη
ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ,
νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη
ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).
Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Δξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ
ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ

1.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη
πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη:
(α) ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Ω. θιπ.),
(β) ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ
(ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),
(γ) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο
(ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θιπ.),
(δ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,
(ε) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ,
γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ.
ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ
(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,
(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε
αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα,
εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.).
1.14 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά:
(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαηξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο
Αξρέο
(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη
νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ
πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ,
ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ
κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο
θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ
θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο
αξρηθήο ζήκαλζεο.
1.15 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ,
πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ
αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο
ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο
κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ
θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξηδνληαο
ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ).
1.16 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ
έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη
δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε επξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη
ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ
ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν.
1.17
Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε.
1.18 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ κε
εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.
1.19 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο
πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ
απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν
θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο.

1.20 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ
θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ., θαζψο θαη νη
δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ
νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο
νξίδεηαη.
1.21 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ
εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
1.22 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα
ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ
εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη
δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ
(πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο
Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο.
1.23 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ
δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά
φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Δξγνπ.
1.24 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε
είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή
ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο,
εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ
ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.
1.25 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα
αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.26 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο
εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο
ηνπ Δξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ
νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ
αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή
ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ
πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ
πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
1.27 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή
αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο
(πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο
απνηέιεκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ.
1.28 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ
θ.ι.π., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη
ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.29 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ
Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ,
κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ.
1.30 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ
Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο
ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.31 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
Αλαδφρνπ ζην 'Δξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο
κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην
ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.32 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη
ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο
φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ.
1.33 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη

απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θιπ), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ:
(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε,
(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα
απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο.
1.34 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.
Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ
(Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή
ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ,
θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα
ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο
απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ
(28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ
Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ
Έξγνπ.
Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη
παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο
απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο
ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα:
(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC θιπ
Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα
ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο,
θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ
ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε
βάζε ην ιφγν:
DN / DM
φπνπ DN:
Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα
DM: Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ
Σηκνιφγην.
Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε ππάξρνπζα
δηάκεηξνο.
(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ
Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ
παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο
ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:
DN / 12
φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm.
(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC
Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ
παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε
κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:
ΒN / 240
φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm
Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο
Σηκνινγίνπ
Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο
κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ γηα απφζηαζε 4km ζε αζηηθή πεξηνρή.

Β. ΣΙΜΔ ΜΟΝΑΓΟ
Α. ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΟΓΟΣΡΧΙΑ
Α.Σ 1
Άπθπο Α-2.1 ΑΠΟΞΗΛΧΗ ΑΦΑΛΣΟΣΑΠΗΣΧΝ ΚΑΙ ΣΡΧΔΧΝ ΟΓΟΣΡΧΙΑ
ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΟΡΙΟΤ ΣΧΝ
ΓΔΝΙΚΧΝ ΔΚΚΑΦΧΝ
Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ζπκπχθλσζε ή
κε ηζηκέλην, εληφο ηνπ νξίνπ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ, κε ρξήζε πξνσζεηή γαηψλ, θνξησηή ή
εθζθαθέα, κε ηελ θφξησζε επί απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά πξνο αλαθχθισζε ή νξηζηηθή
απφζεζε ζε ρψξνπο θαζνξηδφκελνπο απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ θαη ηελ
κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξντφληα ησλ απνμειψζεσλ απηψλ είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή
επηρσκάησλ, ελψ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη ε αλαθχθισζή ηνπο.
Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ: Γύο εςπώ και ογδόνηα ηέζζεπα λεπηά ………….….………………………… (2,84 €/m3)

Α.Σ 2
Άπθπο Α-4.1

Γιάνοιξη ηάθπος ζε έδαθορ γαιώδερ - ημιβπασώδερ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1212)

Γηάλνημε ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο, πνπ θαηαζθεπάδεηαη κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο
γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνχ, ή ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο, θαη γηα ηα ηκήκαηά ηεο πιάηνπο κηθξφηεξνπ
ή ίζνπ ησλ 5,00 m, ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνμήισζεο
αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο, πιαθνζηξψζεσλ, θαζαίξεζεο ζπξκαηνθηβσηίσλ,
καλδξφηνηρσλ θιπ, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο ηεο ηάθξνπ, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ
πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 0801-01-00.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:



ε εθζθαθή κε νηαδήπνηε κεραληθά κέζα,
ε δηαινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπο κε ζε νπνηαδήπνηε
απφζηαζε, είηε γηα πξνζσξηλή απφζεζε είηε γηα απφξξηςε, ζε πεξίπησζε πνπ θξηζνχλ
αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρφλ ελαπφζεζεο ή ησλ ελδηακέζσλ
θνξηνεθθνξηψζεσλ.
 ε κφξθσζε ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ.
Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη εληφο ησλ νξίσλ εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ
ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ, ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ: Γύο εςπώ και ογδόνηα εννέα λεπηά ………….….………..………………… (2,89 €/m3)

Α.Σ 3
Άπθπο Γ-2 ΒΑΗ ΟΓΟΣΡΧΙΑ
Άπθπο Γ-2.1
Βάζη οδοζηπωζίαρ μεηαβληηού πάσοςρ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3211.Β)
Καηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά
ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ
αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", κε ζπκπχθλσζε θαηά ζηξψζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο θάζε
ζηξψζεο 0,10 m, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε
ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,
 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,
 ε δηάζηξσζε, δηαβξoρή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ
ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα.
Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ
θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεσο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλεο βάζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο
ΔΤΡΧ: Γώδεκα εςπώ και εξήνηα δύο λεπηά ………………...……………………… (12,62 €/m3)

Β. ΑΦΑΛΣΙΚΑ
Α.Σ 4
Άπθπο Γ-1

ΣΟΜΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ ΜΔ ΑΦΑΛΣΟΚΟΠΣΗ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-2269(α))

Σνκή νδνζηξψκαηνο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα ή άνπιν ζθπξφδεκα άνπιν, νπνηνπδήπνηε πάρνπο, κε
ρξήζε αζθαιηνθφπηε, ψζηε λα απνθιείνληαη απνμειψζεηο έμσ απφ ηα πξνβιεπφκελα φξηα ηεο
θνπήο θαη λα πξνθπιάζζεηαη ην παξακέλνλ νδφζηξσκα απφ θζνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
εξγαζηψλ.
Η απνμήισζε ηνπ απνθνπηνκέλνπ ηκήκαηνο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο,
ηηκνινγνχληαη σο ‘’Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο’’
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνκήο νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε.
ΔΤΡΧ: Ένα εςπώ ………………………………..……………………………………… (1,00 €/m)

Α.Σ 5
Άπθπο Γ-3

ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΠΡΟΔΠΑΛΔΙΦΗ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4110)

Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-0 ή κε φμηλν αζθαιηηθφ
γαιάθησκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππαίζξηα θαη ππφγεηα
έξγα, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,
 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε,
ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.),
 ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή
ππνβνήζεζε,



ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν
δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal),
 ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη),
 ε ελδερφκελε δηάζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο
θαη κεηαθνξάο απηνχ ζηνλ ηφπν δηάζηξσζεο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο.
ΔΤΡΧ: Ένα εςπώ και είκοζι λεπηά …………………………....……………………… (1,20 €/m2)

Α.Σ 6
Άπθπο Γ-4

ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΗ ΔΠΑΛΔΙΦΗ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4120)

πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή
αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο,
ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,
 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε,
ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ
ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε,
 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν
δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ
απαηηείηαη).
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο.
ΔΤΡΧ: απάνηα πένηε λεπηά …………….……………..………..…………………… (0,45 €/m2)

Α.Σ 7
Άπθπο Γ-6 Υ ΓΙΑΣΡΧΗ
ΑΦΑΛΣΙΚΗ
ΙΟΠΔΓΧΣΙΚΗ
ΜΔΣΑΒΛΗΣΟΤ ΠΑΥΟΤ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4421Β)

ΣΡΧΗ

Γηάζηξσζε αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα,
αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ
ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40,
ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο
θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε finisher
 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ
 ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε λα
πξνθχςεη ε πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα
 ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα ηελ
εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ.
 νη πξνεξγαζίεο ζε λέα ή παιαηά αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα (φπσο π.ρ. δεκηνπξγία ηξηγσληθψλ
εγθνπψλ θνληά ζε ξείζξα θαη θξεάηηα, ζθνχπηζκα, απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ, πνπ
πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο εξγαζίεο θιπ.).

ηελ ηηκή κνλάδαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο. Η ηπρφλ απαηηνχκελε
αζθαιηηθή πξνεπάιιεηςε ή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα.
Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξφ θαη κεηά ηελ δηάζηξσζε θαη αλαγσγή ηνπ φγθνπ ζε βάξνο κε
βάζε ηα απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο ππξήλσλ, ή κε βάζε δπγνιφγηα πξνζθνκηδνκέλνπ
πξνο δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο.
Σηκή αλά ηφλν δηαζηξσζέληνο αζθαιηνκίγκαηνο.
ΔΤΡΧ: Δίκοζι εννέα …………………………….………..……..…………………… (29,00 €/tn)

Α.Σ 8
Άπθπο Γ-8Α

ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΣΡΧΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΣΙΚΗ ΟΓΟΤ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4521Β)

Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεσο θπθινθνξίαο αζηηθήο νδνχ επί ππάξρνληνο αζθαιηηθνχ ηάπεηα
ή κεηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφμεζεο (θξεδαξίζκαηνο), κε αζθαιηνζθπξφδεκα ηχπνπ Α 12,5 ή
Α 20, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο
ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο", ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm, αζηηθψλ
νδψλ, κε ρξήζε δηαζηξσηή αζθάιηνπ (finisher).
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 Οη πάζεο θχζεσο δπζρέξεηεο ιφγσ ζηελφηεηνο ρψξνπ, ε πξνεηδνπνίεζε ησλ νδεγψλ λα κελ
ζηαζκεχνπλ ηα νρήκαηά ηνπο ζηηο πξνο αζθαιηφζηξσζε νδνχο κε επδηάθξηηα έληππα
κελχκαηα, θαζψο θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε κεηαθίλεζε ησλ νρεκάησλ κε ζπκκνξθσζέλησλ
νδεγψλ.
 Η δηάλνημε νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα) κε θαηάιιειν κεράλεκα (ηχπνπ Arrow) νδψλ πνπ
δελ έρνπλ ππνζηεί θξεδάξηζκα.
 Η εθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα ςπρξνχ ηχπνπ
ζε αλαινγία ηνπιάρηζηνλ 500 gr/m2.
 Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, δηάζηξσζε κε finisher θαη ζπκπχθλσζε
ηνπ αζθαιηνζθπξνδέκαηνο.
 Η εξγνηαμηαθή ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο απνπεξαησκέλεο αζθαιηφζηξσζεο.
ΔΤΡΧ: Δννέα εςπώ και ηπιάνηα έξι λεπηά ……………………....…………………… (9,36 €/m2)
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
18 / 02 / 2019

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ
18 / 02 / 2019
Ο πποϊζηάμενορ ηος ημήμαηορ
Σεσνικών Έπγων & Μελεηών

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Σξίπνιε 18 / 02 / 20190
Ο αναπληπωηήρ πποϊζηάμενορ ηηρ
Γ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών &
Πολεοδομίαρ

Αλδξέαο Καλειάηνο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Κσλ/λνο άζζαινο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Κσλ/λνο άζζαινο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

