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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ (ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟ)

1

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδνο κε ηηο νπνίεο
ζα εθηειεζζεί ην έξγν, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ
νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε.

1.2

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο
εξγαζίαο θαη πνπ ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή
ηνπ ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ πεξηιακβάλνληαη:

1.3

1.2.1

Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθεθαιίδα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ
παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ
Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.

1.2.2

‘’Κάζε δαπάλε‘’ γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο.
Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε
ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη
κεραληθψλ κέζσλ.

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή
δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ ‘’θάζε δαπάλε‘’) νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.
1.3.1

Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο,
εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ. [ πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ]
Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζε θάζε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί
θφξνη, θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη
εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα
επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα
εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε
αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο
θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο
έκκεζα ή άκεζα. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε
είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ.

1.3.2

Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηφπνπο ελζσκάησζεο ή θαη
απνζήθεπζεο θχιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο φισλ αλεμάξηεηα ησλ

πιηθψλ, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ ελζσκαηνπκέλσλ θαη κή, πνπ είλαη αλαγθαία γηα
ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο,
ρακέλνπο ρξφλνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο κέρξη θαη
ηελ πιήξε ελζσκάησζε (ή/θαη ρξήζε ηνπο) ή/θαη κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ, ησλ πεξηζζεπκάησλ ή/θαη άρξεζησλ πιηθψλ ζηνπο θαηάιιεινπο
ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ
πεξηνξηζκψλ πνπ ζα ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΤ θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο
δεκνπξάηεζεο.
1.3.3

Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, αζθαιίζεηο (ζην Ι.Κ.Α.,
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο θ.ιπ. θαηά πεξίπησζε, φπσο απαηηείηαη) θ.ι.π. δψξσλ ενξηψλ,
επηδφκαηνο αδείαο θ.ιπ. θάζε είδνπο επηζηεκνληθνχ θαη δηεπζχλνληνο ηνπ έξγνπ
πξνζσπηθνχ, ηνπ εηδηθεπκέλνπ ή φρη πξνζσπηθνχ ησλ γξαθείσλ, εξγνηαμίσλ,
κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θ.ιπ. εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ εξγαδνκέλνπ ζηνλ
ηφπν ηνπ έξγνπ ή αιινχ (εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδνο).

1.3.4

Οη δαπάλεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ ηεο εμεχξεζεο (ελνηθίαζε ή
αγνξά), θαηαζθεπή, νξγάλσζε, δηαξξχζκηζε θ.ιπ. ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ηηο
εγθαηαζηάζεηο ζε απηνχο, ηηο παξνρέο λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθψλνπ
θαη ινηπψλ επθνιηψλ, ηηο ζρεηηθέο ζπλδέζεηο, ηελ εγθαηάζηαζε γξαθείσλ
Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο.

1.3.5

Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ,
θαζψο θαη νη δαπάλεο απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ κεηά ηελ
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ
ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.

1.3.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ
εξγαζηεξίνπ, ηε κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ είηε
ζην εξγαζηήξην ηνπ αλαδφρνπ είηε ζε άιιν εγθεθξηκέλν ή θξαηηθφ εξγαζηήξην,
ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.3.7

Οη δαπάλεο πιήξνπο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζην εξγνηάμην ή αιινχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δαπαλψλ εμαζθάιηζεο ηνπ αλαγθαίνπ ρψξνπ, θαηαζθεπήο θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ
έξγσλ, εμνπιηζκνχ, πιηθψλ, κεραλεκάησλ, εξγαζίαο, βνεζεηηθψλ έξγσλ, ιεηηνπξγίαο
ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεηά ησλ δαπαλψλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξψλ ησλ
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε ζέζε ηεο ηειηθήο ελζσκάησζήο ηνπο ζην
έξγν, πεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο ησλ δαπαλψλ απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ
απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη ινηπνχο ζπκβαηηθνχο
φξνπο (αλεμάξηεηα αλ νη εγθαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ γίλεη ζε ρψξν ηδηνθηεζίαο ηνπ
Γεκνζίνπ ή ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο πνπ ήζειε κηζζψζεη ν Αλάδνρνο γηα ηνπο νπνίνπο
έρεη ηπρφλ δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηελ θαηαζθεπή
ησλ έξγσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο).

1.3.8 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο εξγαδφκελνπ πξνζσπηθνχ, κεηαθνξψλ,
κεηαθνξηθψλ κέζσλ, κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ. θαζψο θαη φιεο νη άιιεο
αζθαιίζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
1.3.9. Οη δαπάλεο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή
ηξίησλ, ή δαπαλψλ πξφιεςεο βιαβψλ ζε πξάγκαηα (θηλεηά ή αθίλεηα) ηξίησλ.
1.3.10 Οη δαπάλεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηα άιια ηεχρε
δεκνπξάηεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ρσξίο
ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο «δνθηκαζηηθά
ηκήκαηα» (κεηξήζεηο, δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία, θ.ιπ.)

1.3.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ
εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, κέζα ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά, ε ζπλαξκνιφγεζε, ε απνζήθεπζε,
ε θχιαμε θαη ε αζθάιηζε απηψλ, ε επηβάξπλζε ιφγσ απφζβεζεο, ε επηζθεπή, ε
ζπληήξεζε, ε άκεζε απνθαηάζηαζε (φπνπ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηελ
δηαηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο), νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία,ε θάζε
είδνπο ζηαιία ηνπο εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ε
απνκάθξπλζε απηψλ καδί κε ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε δηάιπζε κεηά ην ηέινο ησλ
εξγαζηψλ, νη άγνλεο κεηαθηλήζεηο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα, ιηπαληηθά,
αληαιιαθηηθά θ.ιπ.
Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, φζν θαη γηα ηπρφλ άιια πνπ ζα επξίζθνληαη επί ηφπνπ
ησλ έξγσλ έηνηκα γηα ιεηηνπξγία (έζησ θαη αλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη) γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε άιισλ κεραλεκάησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή γηα νπνηαδήπνηε
άιιε αηηία .
1.3.12 Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο,
κε ηηο ηπρφλ πξνζσξηλέο απνζέζεηο θαη πιάγηεο κεηαθνξέο, θάζε είδνπο πιηθψλ
ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη
ηδηαίηεξα θαη αλαθέξεηαη ξεηά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο, καδί κε ηελ εξγαζία
πιχζεσο ή εκπινπηηζκνχ, πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε παξαγσγή ησλ
πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ, πνπ
ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο
δεκνπξάηεζεο.
1.3.13. Οη δαπάλεο απφ επηβεβιεκέλεο θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλεο απνδφζεηο θαη
κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ, πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ
ηπρφλ εκπφδηα ζην ρψξν ηνπ έξγνπ (φπσο αξραηνινγηθά επξήκαηα, κε παξάδνζε
πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο πεξηνρψλ ηνπ έξγνπ, πνπ απαιινηξηψζεθαλ, δίθηπα Ο.Κ.Ω.
θιπ.), απφ πηζαλέο παξεκβάζεηο, πνπ ζα πξνβάιινπλ νη αξκφδηνη γηα απηά ηα
εκπφδηα θνξείο (ΤΠ.ΠΟ. Γ.Δ.Η, θιπ.), απφ ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά
θάζεηο ιφγσ ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ, απφ ηηο αλαγθαίεο κεηξήζεηο
(ηνπνγξαθηθέο, γεσηερληθέο θ.α.), ειέγρνπο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ,
φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ είηε απηέο
απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλεο ζηα Γ.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ
ηηκνινγίνπ θαζψο θαη ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ
εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο (πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ κεηαθίλεζεο
ηνπ θνηλνχ γεληθά) ή αθφκα θαη απφ πξνζσξηλέο πεξηνδηθέο ή θαη κφληκεο αιιαγέο
ησλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ
νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, βιάβεο ζε άιια έξγα θιπ.).
1.3.14 Οη δαπάλεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ
αζθάιεηαο γηα ηε κε παξαθψιπζε ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο πεδψλ, νρεκάησλ θαη
ινηπψλ κέζσλ δηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ θαη ζηηο
γεηηληάδνληεο θαη επεξεαδφκελεο πεξηνρέο απ’ απηά.
1.3.15 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο ηνπνγξαθήζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ,
πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ θαη εγθαηάζηαζεο ησλ
ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ (REPERS) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ, εθηφο αλ αιιηψο νξίδεηαη ζηελ Δ..Τ., νη δαπάλεο γηα ηε ζχληαμε
κειεηψλ εθαξκνγήο, θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη κειεηψλ ζπλαξκνγήο κε ηηο
ζπλζήθεο θαηαζθεπήο γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο,
εληνπηζκνχ θαζψο θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ ζα
ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο ζεκέιηα, πδάηηλνη νξίδνληεο,
δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο (Ο.Κ.Ω) ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ
Σ..Τ. θαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη γηα φια ηα έξγα, πνπ
θαηαζθεπάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Οη δαπάλεο ζχληαμεο θαη
παξαγσγήο Μεηξψνπ Έξγνπ, ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤΦΑΤ).

1.3.16 Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, φπσο
ππαξρφλησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ
ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ε ιήςε επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηνλ
Δπηβιέπνληα Μεραληθφ θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθψλ
ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ γηα αξκφδην έιεγρν. Δπίζεο
ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο θαη ε παξάδνζε
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο,ζε ςεθηαθή κνξθή,ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα
ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.3.17 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ πηλάθσλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνχ θαη ησλ θαηαιφγσλ
νπιηζκνχ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα γηα έιεγρν ζηελ
Τπεξεζία, ε δαπάλε πξνζαξκνγήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ζηηο επί ηφπνπ
ζπλζήθεο (πξνζαξκνγή ιεπηνκεξεηψλ) θαη ε δαπάλε ζχληαμεο θαηαζθεπαζηηθψλ
ζρεδίσλ κε ηελ έλδεημε ‘’φπσο θαηαζθεπάζζεθε’’.
1.3.18 Οη δαπάλεο ζχληαμεο ζρεδίσλ θ.ιπ. ησλ εληνπηδνκέλσλ κε ηηο δηεξεπλεηηθέο ηνκέο
ή θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω., ή άιισλ έξγσλ θαη εκπνδίσλ,
θαζψο εθφζνλ απηφ ξεηά πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη νη εξγαζίεο πνπ
αθνξνχλ ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο ή άιινπο ζπλαξκνδίνπο θνξείο,
εθηφο αλ αλαθέξνληαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
1.3.19 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ , γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ
επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά
ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
1.3.20 Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ε εθηχπσζε
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, γηα ην θνηλφ, κε ελεκεξσηηθά ζηνηρεία σο πξνο ην έξγν
ζχκθσλα κε ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.3.21 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ
θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα
εθζθαθψλ θ.ι.π. θαη ε απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ
θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα ζχκθσλα κε
ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
1.3.22 Οη δαπάλεο γηα ρξήζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαηνρπξσκέλσλ
κεζφδσλ, επξεζηηερληθψλ εθεπξέζεσλ θ.ιπ. κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γηα ηελ
έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
1.3.23 Οη δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία, νησλδήπνηε πξνζβάζεσλ θαη πξνζπειάζεσλ ζηα
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο θαη γεληθά
γηα θάζε βνεζεηηθή θαηαζθεπή πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην εξγαζηψλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ησλ
δαπαλψλ γηα ηελ απνμήισζε θαη απνκάθξπλζή ηνπο θαζψο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή
απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο
θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα δηαηήξεζή ηνπο .
1.3.24 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαη απνδεκίσζεο
θάζε είδνπο βιάβεο ή κε ζπλήζνπο θζνξάο πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο πιηθψλ) θαη ζα νθείινληαη
ζε ακέιεηα, απξνλνεζία, κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο
Τπεξεζίαο, ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.
1.3.25 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία,
ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο
1.3.26 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ,
κεραλεκάησλ θ.ιπ.
1.3.27 Οη δαπάλεο έθδνζεο αδεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, θάζε είδνπο
εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο,Πνιενδνκία ή θαη ηνπο

Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθέιείαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εθηφο αλ πεξηγξάθεηαη
δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.3.28 Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο φζσλ δηθηχσλ ησλ Ο.Κ.Ω.
δηέξρνληαη εγθάξζηα απφ ην εχξνο θαηάιεςεο ηεο νδνχ ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ
ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα άξζε ηπρφλ
πξνβιεκάησλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ
νπνίσλ ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ,
ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ.
1.3.29 Οη δαπάλεο κίζζσζεο ή πξνζσξηλήο εμαζθάιηζεο εδαθηθήο ισξίδαο,
θαηαζθεπήο, ζήκαλζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο
εληνπηζκνχ θαη εμεχξεζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ θαη εμαζθάιηζεο ζρεηηθψλ αδεηψλ
γηα ηελ ελαπφζεζε πξντφλησλ νξπγκάησλ, πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ θαη
πιενλαδφλησλ πιηθψλ γεληθφηεξα, νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ νδψλ
πξνζπέιαζήο ηνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ ηειηθή ηνπο δηακφξθσζε κεηά
ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηνπο ινηπνχο φξνπο
δεκνπξάηεζεο.
1.3.30

Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,
φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο επζηάζεηαο
ηθξησκάησλ, κειέηεο εμπγίαλζεο εδάθνπο θιπ. φπσο πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο.

1.3.31

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην έξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ηα νπνία
πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο, ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, θαη ελδεηθηηθά
θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.3.32 Γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν φπσο απηέο
αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
1.4

ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ην Όθεινο (Ο.Δ.)
θαη ηα Γεληθά ΄Έμνδα ηνπ αλαδφρνπ (Γ.Δ.), ηα νπνία αθνξνχλ ζηα πάζεο θχζεσο βάξε,
θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο δαπάλεο επηζηαζίαο, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξσλ,
δαζκψλ, αζθαιίζηξσλ, ηειψλ ραξηνζήκνπ, ζπκβνιαίσλ, ζπκθσλεηηθψλ, απνδείμεσλ,
ηφθσλ θεθαιαίσλ θίλεζεο, εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ινηπψλ εγγπήζεσλ, δηνηθεηηθψλ
εμφδσλ, ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ι.π. θαη γεληθά ηα επηζθαιή έμνδα.
Σν πνζφ γηα Γεληθά Έμνδα (Γ.Δ.) θαη Όθεινο ηνπ αλαδφρνπ (Ο.Δ.), αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε
πνζνζηφ, δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ
ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.

1.5

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ
Κχξην ηνπ Έξγνπ.
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ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΣΟΤ
ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ

2.1

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1

Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ
κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ κε ηε βνήζεηά ηνπο
επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ
εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηπρφλ νξηδνκέλσλ αλνρψλ.

2.2

2.1.2

Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε
ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ
πνπ ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα
δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ.

2.1.3

Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε
εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ
ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ
Σηκνιφγην.

2.1.4

Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν
ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ
ΔΙΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.

2.1.5

Αλ ην πεξηερφκελν έλφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ
αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε
απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε
νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην
πιαίζην θαλελφο άιινπ άξζξνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην.

2.1.6

ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ (ζπλνπηηθφ) πίλαθα ηηκψλ,
ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ

Καηάηαξη εδαθών υρ ππορ ηην εκζκατιμόηηηα







Ωο ‘’ραιαξά εδάθε’’ ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά
εδάθε πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.
Ωο ‘’γαίεο θαη εκίβξαρνο’’ ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή
ακκνραιηθψδε πιηθά, θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο ηζηκελησκέλα
(cemented) ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο,
θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε
εθζθαπηηθά κεραλήκαηα (εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε
ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ.
Ωο ‘’βξάρνο’’ ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ
δελ ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ
εμνπιηζκφ (ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ ‘’βξάρνπ’’
πεξηιακβάλνληαη θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3.
Ωο ‘’ζθιεξά γξαληηηθά’’ θαη ‘’θξνθαινπαγή’’ ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί
βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο
θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Η εθζθαθή
ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ
πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 ΗΡ, ε δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε)

2.2.2

ΔΙΓΗ ΚΙΓΚΑΛΔΡΙΑ

Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά) λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο
ιεηηνπξγία είλαη ηα αθφινπζα:

-

Υεηξνιαβέο

-

-

-

-

-

Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο
αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ ζχζηεκα
θιεηδψκαηνο θαη έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν-θφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη.
Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο
αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβψλ
θαη ελζσκαησκέλε νπή γηα θχιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο.
Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα ζηεξέσζεο
(κέζα), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν
θχιιν (δίθπιιν παξάζπξν).
Κιεηδαξηέο θαη θχιηλδξνη
Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο
Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο
Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο
Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ
Υσλεπηφο, ραιχβδηλνο (κπξνχηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζχξηεο κε βξαρίνλα (ληίδα)
πνπ αζθαιίδεη επάλσ - θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα αληηθξίζκαηα (πιαίζην - θχιιν
θαη θχιιν - δάπεδν).
Μεραληζκνί επαλαθνξάο ζπξψλ
Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηξεπηήο
ζχξαο ρσξίο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο.
Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο.
Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε
Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ θηι.
Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή
ραιχβδηλεο ή πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο.

-

Αλαζηνιείο (stoppers)
- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ
- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ
- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ
- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ

-

Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι
χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο

-

Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα)
Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ
Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή ζπξφκελσλ ζπξψλ αζθαιείαο, κε
Master Key
Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ
Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή κνλάδα
ειέγρνχ, κε ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ

Η πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο «πεξί Γεκνζίσλ Δξγσλ» δηαηάμεηο,
εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε
ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο θνπθψκαηνο.

2.2.3.

ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε
κέηξα κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ νξηζκέλσλ ινηπψλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο
πεξαησκέλσλ, αλά είδνο ρξσκαηηζκνχ πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Απφ ηηο επηθάλεηεο
αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ
δελ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο ρξσκαηηζκνχ. Η εθαξκνγή ζπληειεζηψλ
ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ
επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη
δηαθνξεηηθά.
Η (νη) πνζφηεηα (-εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (-εο)
επηκεηξήζεθε (-αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (-αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα
πιεξψλεηαη (ν-ληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε
ρξσκαηηζκψλ. Η (νη) ηηκή (-έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (-νχλ) πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα
νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν «Δηδηθνί φξνη» ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα
θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν «Γεληθνί
Όξνη».
Όιεο νη ηηκέο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη
ζε πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0
m. Οη ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, δίλνληαη ζε
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία ηζρχνπλ γεληθά φηαλ ε δαπάλε ησλ
ηθξησκάησλ δελ πιεξψλεηαη κε άιιν άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ πνπ αθνξά πξνεγνχκελεο
εξγαζίεο (π.ρ. επηρξίζκαηα) ή φηαλ ηα ηθξηψκαηα πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο.
Οη πξφζζεηεο ηηκέο ρξσκαηηζκψλ θαηαβάιινληαη εθ΄ άπαμ γηα ηελ ίδηα επηθάλεηα άζρεηα
κε ηηο εξγαζίεο πξνπαξαζθεπήο θαη αλαθαίληζεο ή ρξσκαηηζκνχ, πνπ εθηεινχληαη ζηελ
ίδηα επηθάλεηα θαη πιεξψλνληαη κε ηηο ηδηαίηεξεο ηηκέο ηνπο.
ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, νη
δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα
νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί
αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη
ε εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ
θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη ε εθηέιεζε ησλ ρξσκαηηζκψλ λα γίλεη
ρσξίο απηά λα είλαη ζηε ζέζε ηνπο.
Όηαλ πξφθεηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ’ νινθιήξνπ, ε
επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο
ζπκβαηηθήο επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ
δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή ηξίμπινπ) ή ηεο θαηερφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή
θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη
παξαθάησ:

α/α
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Δίδνο

πληειεζηήο

Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε
παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην
50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο.
α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ

2,30
2,70
3,00

Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο
κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην
50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο.
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ

1,90
2,30
2,60

Ταινζηάζηα :
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ
δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ
ε) ζηδεξέληα
Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ,
γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ
Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη
εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70

ησλ

ηδεξέληεο ζχξεο :
α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα
β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο
γ) ρσξίο επέλδχζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά)
δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ
Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά :
α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα
β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα
γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο)
Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά :
α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ
β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ
Θεξκαληηθά ζψκαηα :
Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ
Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο
ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ

2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

2.2.4.

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Σα ζπλήζε κάξκαξα πνπ απαληψληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη ηα αθφινπζα,
θαηά πεγή πξνέιεπζεο θαη ζθιεξφηεηα
ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Πεληέιεο
Κνθθηλαξά
Κνδάλεο
Αγ. Μαξίλαο
Καπαλδξηηίνπ
Μαξαζψλα
Νάμνπ
Αιηβεξίνπ
Μαξαζψλα
Βέξνηαο
Θάζνπ
Πειίνπ

Λεπθφ
Σεθξφλ
Λεπθφ
Λεπθφ ζπλεθψδεο
Κηηξηλσπφ
Γθξί
Λεπθφ
Σεθξφρξνπλ – κειαλφ
Σεθξφρξνπλ – κειαλφ
Λεπθφ
Λεπθφ
Λεπθφ

ΚΛΗΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Δξέηξηαο
Ακαξχλζνπ
Γνκβξατλεο Θεβψλ
Γνκβξατλεο Θεβψλ
Γνκβξατλεο Θεβψλ
ηχξσλ
Λάξηζαο
Ισαλλίλσλ
Φαξζάισλ
Ύδξαο
Γηνλχζνπ

Δξπζξφηεθξν
Δξπζξφηεθξν
Μπεδ
Κίηξηλν
Δξπζξφ
Πξάζηλν
Πξάζηλν
Μπεδ
Γθξη
Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν
Υηνλφιεπθν

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΚΛΗΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ισαλλίλσλ
Υίνπ
Υίνπ
Σήλνπ
Ρφδνπ
Αγίνπ Πέηξνπ
Βπηίλαο
Μάλεο
Ναππιίνπ
Ναππιίνπ
Μπηηιήλεο
Σξίπνιεο
αιακίλαο
Αξάρσβαο

Ρνδφρξνπλ
Σεθξφ
Κίηξηλν
Πξάζηλν
Μπεδ
Μαχξν
Μαχξν
Δξπζξφ
Δξπζξφ
Κίηξηλν
Δξπζξφ πνιχρξσκν
Γθξη κε ιεπθέο θέηεο
Γθξη ή πνιχρξσκν
θαθέ

2. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε
απηψλ (λεξφινπζηξν)
3. Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ
ηζηκέλην.

2.2.5.

ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΟΙΥΧΝ ΚΑΙ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αιινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη
ςεπδνξνθψλ ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ ηνηρνπεηάζκαηνο ζε
έηνηκν ζθειεηφ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 78.05.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη επηπιένλ
θαη κε ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12.
Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν ζθειεηφ
απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο αιινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 78.34 θαη ζηελ
πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο
γπςνζαλίδαο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ
άξζξα 78.34 θαη 78.35, νη ηηκέο πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ
άξζξνπ 61.30.
ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ ηηκνινγείηαη
κε ην άξζξν 79.55.

ΟΜΑΓΑ Α: Υυμαηοςπγικά
α/α 1
20.05

Eκζκαθή θεμελίυν και ηάθπυν με σπήζη μησανικών μέζυν, συπίρ ηην καθαπή
μεηαθοπά ηυν πποφόνηυν εκζκαθήρ
Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, πιάηνπο βάζεσο έσο 3,00
m ή κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη
2,00 m απφ ην ρακειφηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο
βάζνπο έσο 0,30m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή
ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ,
ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη ηελ ηπρφλ αλαγθαία ζπνξαδηθή
αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη
κεηά ηελ εθζθαθή. Αλαπέηαζε πξντφλησλ ζε ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ελφο
(1) ρικ.
20.05.02

ζε εδάθε βξαρψδε, εθηφο απφ γξαληηηθά-θξνθαινπαγή,
ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2127

ΔΤΡΧ

(Ολογπάθυρ) : απάνηα και είκοζι λεπηά
(Απιθμηηικά) : 40,20

ΟΜΑΓΑ B: Λιθοδομέρ
α/α 2
Β-6: Καηαζκεςή ηοίσος από λιθοδομή
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2253)
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνίρνπ αλαθνπήο θαηαπηψζεσλ απφ ιηζνδνκή ζχκθσλα κε ηελ
ΠΣΠ Σ62, ηελ ΠΣΠ Σ87, ηελ ΠΣΠ Σ110 θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξαηήζεσο, κε ιίζνπο
ζπιιεθηνχο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηε κειέηε, κε ρξήζε
αζβεζηνζηκεληνθνληάκαηνο δφκεζεο αλαινγίαο 1 κ3 άκκνπ πξνο 150 ργξ. ηζηκέληνπ θαη 120 ργξ.
αζβέζηνπ, ρσξίο αξκνιφγεκα κε ηζηκεληνθνλία.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο ησλ ιίζσλ θαη ησλ πιηθψλ θνληάκαηνο, ε
δαπάλε κεηαθνξάο ηνπο ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο, ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο θαηαζθεπήο ηνπ ηνίρνπ
θαη ηεο ζεκειίσζή ηνπ πνπ ζα γίλεη κε ηα ρέξηα ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ φπσο νξίδεηαη
ζηελ ΠΣΠ Σ76 θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε εξγαζίαο θαη πιηθψλ, πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ
έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ηνίρνπ απφ ιηζνδνκή.
ΔΤΡΧ

(Ολογπάθυρ) : Ογδόνηα επηά και ογδόνηα λεπηά
(Απιθμηηικά) : 87,80

α/α 3
Καηαζκεςή λιθοζηπώηος (ΟΙΚ σ4106)
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ 4106)
Καηαζθεπή ιηζνζηξψηνπ απιήο κνξθήο ρσξίο αξθάδεο. Θα απνηειείηαη απφ ιίζνπο ηεο
πεξηνρήο (απφρξσζεο άζπξεο ε γθξίδαο ) πάρνπο 12-20 cm. Οη ιίζνη ζα ηνπνζεηνχληαη φξζηνη
ζπλδεφκελνη κεηαμχ ησλ ζε ππφζηξσκα ηζρπξήο ηζηκεληνθνλίαο ησλ 600 θgr ηζηκέληνπ θαη νη
θαηαθφξπθνη αξκνί ζα πιεξνχληαη κε ην ίδην θνλίακα ρσξίο λα ππάξρεη ίρλνο θνληάκαηνο ζηελ
επηθάλεηα ηνπ ιηζνζηξψηνπ πνπ ζα είλαη πιήξσο θαηεξγαζκέλε. Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο
ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ ιηζφζηξσηνπ, ήηνη πξνκήζεηα ησλ ιίζσλ θαη ηελ θαηεξγαζία απηψλ κεηά ηεο
αμίαο ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο θαη γεληθά θάζε εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη κεηά ηεο κεηαθνξάο φισλ
ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ κε νπνηνδήπνηε κέζν (δηα ρεηξψλ ε κεραλήκαηνο ) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
θάζε απαηηνχκελεο ζπνξαδηθήο εθζθαθήο ή επίρσζεο κε ακκνράιηθν γηα ηελ κφξθσζε ηεο
επηθάλεηαο εδξάζεσο ησλ ιίζσλ, θαζψο επίζεο θαη ηεο απνμειψζεσο ηπρφλ ηκεκάησλ παιαηψλ
ιηζνζηξψησλ ηζηκεληνζηξψζεσλ ή πιαθνζηξψζεσλ κέρξη πνζνζηνχ 10% ηεο επηθάλεηαο ηνπ
πξνο θαηαζθεπή ιηζφζηξσηνπ θαη ηεο απνκάθξπλζεο ησλ αρξήζησλ εθ ηεο δηακνξθψζεσο θαη
απνμήισζεο πξντφλησλ κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
1m2
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ιηζφζηξσηνπ.
ΔΤΡΧ

(Ολογπάθυρ) : Δνενήνηα και μηδέν επηά
(Απιθμηηικά) : 90,00

Καηζηθάο,
/ 10 / 2011
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Σ.Τ.Γ.Κ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΩΛΗ
Α-Σ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

Καηζηθάο,

/ 10 / 2011

Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΔΤΜΟΡΦΙΑ ΙΓΔΡΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

