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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ
1.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κε ηηο νπνίεο
ζα εθηειεζζεί ην έξγν.
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:
1.2.1
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 ή εθξεθηηθψλ πιψλ.
1.2.3

1.3.1

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεύνληαη
(γηα απιή δηεπθξίληζε ηνπ όξνπ ‘’θάζε δαπάλε‘’) νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερόκελν ησλ ηηκώλ ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ.
Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξύλζεσλ ζηα πιηθά από θόξνπο,
δαζκνύο, εηδηθνύο θόξνπο θ.ιπ. [ πιελ Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
(Φ.Π.Α.) ]
Ρεηά θαζνξίδεηαη όηη ζε θάζε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη
ινηπνί θόξνη, θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηώκαηα γηα πξνκήζεηεο
εμνπιηζκνύ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ.

Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κψδηθα
Νφκσλ γηα Σεισλεηαθφ Γαζκνιφγην εηζαγσγήο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ 3215/1955 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.
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1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηφπνπο ελζσκάησζεο,
απνζήθεπζεο θχιαμεο, επεμεξγαζίαο, πξνζέγγηζεο φισλ ησλ πιηθψλ,
θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, 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 πιενλαδφλησλ ή
αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ θαη άρξεζησλ πιηθψλ ζηνπο
θαηάιιεινπο
ρψξνπο
απφξξηςεο,
ιακβαλνκέλσλ
ππφςε
ησλ
πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηζρχνπλ.
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 άιινπ (εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδνο).
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.
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.
Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμηαθνύ εξγαζηεξίνπ
όηαλ ηνύην πξνβιέπεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκώλ, ζύκθσλα
κε όζα αλαθέξνληαη ζηνπο Όξνπο Δεκνπξάηεζεο.
Οη δαπάλεο πιήξνπο θαηαζθεπήο εγθαηάζηαζεο (εσλ) πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
ζηνηρείσλ, πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζην εξγνηάμην ή αιινχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ δαπαλψλ εμαζθάιηζεο ηνπ αλαγθαίνπ ρψξνπ, θαηαζθεπήο θηηξηαθψλ θαη
ινηπψλ έξγσλ εμνπιηζκνχ, πιηθψλ, κεραλεκάησλ, εξγαζίαο, βνεζεηηθψλ έξγσλ,
ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ. φπσο επίζεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 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, (γηα ηελ
πεξίπησζε πνπ νη εγθαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ γίλεη ζε ρψξν ηδηνθηεζίαο ηνπ
Γεκνζίνπ ή ζε ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ηπρφλ δνζεί πξνζσξηλή άδεηα
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο.
Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο (εξγαζηαθή, κεηαθνξώλ,
κεραλεκάησλ, πξνζσπηθνύ εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ.) θαζώο θαη όιεο νη άιιεο
αζθαιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηνπο Όξνπο Δεκνπξάηεζεο 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 ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ όπσο απηόο πξνζδηνξίδεηαη ζηα ηεύρε
δεκνπξάηεζεο, θαζώο θαη ηα θάζε είδνπο «δνθηκαζηηθά ηκήκαηα»
(κεηξήζεηο, δνθηκέο, αμία πιηθώλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, απόδνζε εξγαζίαο,
θ.ιπ.)
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1.3.11

Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη
ινηπνχ εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ήηνη 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
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, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηνπο Όξνπο
Γεκνπξάηεζεο, ε νπνία πξνθχπηεη θαηά ξεηφ ηξφπνλ, ή πξνθχπηεη θαηά
έκκεζν ηξφπνλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνχλ απαηηήζεηο πεξί ηελ
εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ χπαξμε εθεδξηθψλ κεραλεκάησλ,
ή αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζεσξήζεη αλαγθαία ηελ
χπαξμε εθεδξηθψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε θάπνησλ εξγαζηψλ.

1.3.12

Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε
ελζσκάησζεο, κε ή ρσξίο ηηο πξνζσξηλέο απνζέζεηο πνπ γίλνληαη γηα
δηεπθόιπλζε ηνπ Αλαδόρνπ, θαη πιάγηεο κεηαθνξέο θάζε είδνπο πιηθώλ
ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θ.ιπ. καδί κε ηελ εξγαζία εκπινπηηζκνύ πνπ ηπρόλ ζα
απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε παξαγσγή ησλ πιηθώλ, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη
ζηηο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ θαη θαηαζθεπώλ, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ
νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ ζα ηζρύνπλ.

1.3.13

Οη δαπάλεο θαζπζηεξήζεσλ, κεησκέλεο απφδνζεο θαη κεηαθηλήζεσλ
κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ, εθηέιεζεο ησλ έξγσλ κε κεζνδνινγία
ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο, ιφγσ ησλ ζπλαλησκέλσλ εκπνδίσλ ζην ρψξν
ηνπ έξγνπ, φπσο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ, δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. θ.ιπ. θαη ησλ
παξεκβάζεσλ ησλ αξκνδίσλ γηα απηά ηα εκπφδηα θνξέσλ (ΤΠ.ΠΟ., ΓΔΗ,
ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ θιπ Ο.Κ.Ω.), φπσο επίζεο θαη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαηά
θάζεηο απφ ηε ζπλάληεζε ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ, θαζψο θαη ιφγσ ησλ
δπζρεξεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ ππάξρνπζα θπθινθνξία (πεδψλ,
νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ κεηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά).
Οη δαπάλεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ
αζθάιεηαο γηα ηε κε παξαθψιπζεο ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο πεδψλ,
νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ δηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά ζηελ πεξηνρή
ησλ έξγσλ θαη ζηηο γεηηληάδνληεο θαη επεξεαδφκελεο πεξηνρέο απ’ απηά.
Οη θάζε είδνπο δαπάλεο κειεηψλ, ηνπνγξαθήζεσλ, παζζαιψζεσλ,
αλαπαζζαιψζεσλ εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αζθαιεηψλ (REPERS)
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη δελ ακείβνληαη
ηδηαίηεξα (ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο), ε ζχληαμε
κειεηψλ εθαξκνγήο, θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη 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
αξραηνινγηθά επξήκαηα, ζεκέιηα, πδάηηλνη νξίδνληεο, δίθηπα Οξγαληζκψλ
Κνηλήο Ωθειείαο (Ο.Κ.Ω.) ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη γεληθφηεξα ζηα
ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.

1.3.14

1.3.15

Σελίδα 3 από 10

1.3.16

1.3.17

Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, φπσο
ππαξρφλησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα
ζπλαληεζνχλ 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 ηα ππνβάιεη γηα
αξκφδην έιεγρν. Δπίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ
κεηξήζεηο θαη ε παξάδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο ζε δηζθέηα Η/Τ, ζε
ςεθηαθή κνξθή.
Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ πηλάθσλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνχ θαη ησλ
θαηαιφγσλ νπιηζκνχ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα γηα
έιεγρν ζηελ Τπεξεζία.

1.3.18

Οη δαπάλεο ζύληαμεο ζρεδίσλ θ.ιπ. ησλ εληνπηδνκέλσλ κε ηηο δηεξεπλεηηθέο
ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ δηθηύσλ Ο.Κ.Ω., ή άιισλ έξγσλ θαη
εκπνδίσλ, θαζώο θαη νη δαπάλεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ θαη νη
εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηνπο Οξγαληζκνύο Κνηλήο Ωθειείαο ή άιινπο
ζπλαξκνδίνπο θνξείο, εθηόο 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.
Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.
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.
Οη δαπάλεο γηα δηθαηψκαηα ρξεζηκνπνίεζεο θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ,
επξεζηηερληθψλ εθεπξέζεσλ θ.ιπ. κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γηα ηελ έληερλε
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Οη δαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία πξφζβαζεο θαη θάζε είδνπο 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 θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ απνμήισζε
θαη απνκάθξπλζή ηνπο.
Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αδηάθνπεο ιεηηνπξγίαο φζσλ δηθηχσλ
ησλ Ο.Κ.Ω. δηέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ή επεξεάδνληαη 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. Οη δαπάλεο γηα ηελ κεηαηφπηζε δηθηχσλ θαη ε ιήςε
εηδηθψλ κέηξσλ αληηζηήξημεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ νξπγκάησλ αλνηθηψλ,
βαξχλνπλ ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ.
Οη δαπάλεο γηα ηελ πξφιεςε αιιά θαη ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε έξγα
θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.
Οη δαπάλεο δηάζεζεο εμνπιηζκέλσλ γξαθείσλ ζηελ Τπεξεζία, ζχκθσλα κε
φζα αλαθέξνληαη ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο.

1.3.20
1.3.21

1.3.22

1.3.23

1.3.24

1.3.25
1.3.26
1.3.27

Οη δαπάλεο κίζζσζεο ή αγνξάο εδαθηθήο ισξίδαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη
ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθώλ νδώλ. Επίζεο νη δαπάλεο
εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρώξσλ γηα ηελ ελαπόζεζε πιηθώλ, εξγαιείσλ,
κεραλεκάησλ, αρξήζησλ πιηθώλ.
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1.3.28

1.3.29
1.3.30

1.3.31

1.3.32
1.4

1.5

Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ
αγσγψλ ή ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζ’
απηά εθηφο αλ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Οη δαπάλεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη ζε άιια
ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
Οη δηαδηθαζίεο θαη δαπάλεο έθδνζεο αδεηψλ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Κπξίνπ ηνπ
έξγνπ θάζε είδνπο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο ή θαη
ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθέιείαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εθηφο αλ
πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε
ηηο νηθείεο απνθάζεηο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ην
ρξφλν δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
Γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν φπσο
απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ γηα
Γεληθά Έμνδα (Γ.Δ.) γηα πάζεο θχζεο βάξε ή ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ,
φπσο θαη γηα Όθεινο απηνχ (Ο.Δ.) δειαδή γηα ηηο δαπάλεο επηζηαζίαο,
δαπάλεο ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ θαη γηα ηηο θάζε είδνπο θξαηήζεηο, θφξνπο,
δαζκνχο, αζθάιηζηξα, ηέιε, ζπκβνιαίσλ, ζπκθσλεηηθψλ, απνδείμεσλ,
πηζηνπνηήζεσλ πιεξσκψλ, θ.ι.π. γηα ηφθνπο θαη θεθαιαίσλ θίλεζεο, γηα
δαπάλεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ινηπψλ εγγπήζεσλ, γηα δαπάλεο
αζθαιεηψλ, ηηο θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο ηνπ εξγαηνηερληθνχ θαη ινηπνχ
πξνζσπηθνχ, γηα πξφζζεηεο δαπάλεο ιφγσ δπζρεξεηψλ θαη εκπνδίσλ θάζε
είδνπο, γηα ηα δηνηθεηηθά έμνδα, ηε ιεηηνπξγία γξαθείσλ θ.ι.π. θαη γεληθά ηα
επηζθαιή έμνδα, απφ δπζρέξεηεο θάζε είδνπο πνπ έρνπλ ή δελ έρνπλ
πξνβιεθζεί, πνπ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ απηήο,
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πνζνζηφ ησλ Γεληθψλ Δμφδσλ ηνπ Αλαδφρνπ.
Σν πνζνζηφ απηφ, εληαίν γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ησλ
έξγσλ, θαζνξίδεηαη ζε δέθα νθηψ ζηα εθαηφ (18%) σο πξνο ηηο ηηκέο ηνπ
Σηκνινγίνπ
Ο Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ Σηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ
Αλαδόρνπ επηβαξύλεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ.

Οι ηιμές μονάδος ηοσ παρόνηος Τιμολογίοσ ποσ θέροσν ηην ζήμανζη [*]
παραπλέσρως ηης αναγραθόμενης ηιμής ζε ΕΥΡΩ δεν ζσμπεριλαμβάνοσν ηην
δαπάνη ηης καθαρής μεηαθοράς ηων, καηά περίπηωζη, σλικών ή προϊόνηων.
Η Δημοπραηούζα Αρτή θα προζθέηει ζηις ηιμές ασηές ηην δαπάνη ηοσ
μεηαθορικού έργοσ, με βάζη ηα ζηοιτεία ηης μελέηης ή/και ηις ζσνθήκες
εκηέλεζης ηοσ έργοσ.
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ΟΜΑΓΑ Α :ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ

Άρθρο 1
3.10 Δθζθαθή νξπγκάησλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο ζε θαηνηθεκέλε
πεξηνρή
Δθζθαθή νξπγκάησλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ απφ
ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ
θπθινθνξία.
Γηα έλα θπβηθφ κέηξν εθζθαθήο νξπγκάησλ φπσο παξαπάλσ πνπ ζα
εθηειείηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή
ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά, κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε
άληιεζε.
Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ
ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε.
Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο
θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ
νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ
γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα
εθζθαθήο θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή
πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).
Καηά δε ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο.
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ δελ
ππεξβαίλνπλ ηα 2,00 m αλά 20,0 m νξχγκαηνο. Λνηπέο αληηζηεξίμεηο θαιχπηνληαη
απφ ηδηαίηεξα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηα ινηπά ηεχρε
δεκνπξάηεζεο.
Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00
m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν,
αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη
ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ.
3.10.01

Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ
εθζθαθήο.
3.10.01.01

Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
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ΤΓΡ 6081.1

ΕΥΡΩ

Ολογράθως: Επηά Εσρώ
Αριθμηηικώς: 7,00€

Άρθρο 2
Γ-1 Κνπή αζθαιηνζθπξνδεκαηνο
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-2269)
Γηα ηελ επζχγξακκε θαη ζπλερή ηνκή πάρνπο κέρξη 0,15 κ, ζε νπνηνπδήπνηε
πάρνπο θαη ηχπνπ αζθαιηνζθπξφδεκα ή άνπιν ή νπιηζκέλν (ειαθξψο) ζθπξφδεκα, πνπ
γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ κε ρξήζε εηδηθνχ αζθαιηνθφπηε κε κεραληθφ ηξνρφ (π.ρ.
ηχπνπ TCC3 VIBROM ROBIN), ψζηε λα απνθιείνληαη απνμειψζεηο ηεο αζθάιηνπ έμσ απφ
ηα ραξαγκέλα φξηα ηεο θνπήο, θαη πνπ πξνθπιάζζεηαη απφ θζνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
εξγαζηψλ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εξγαζίαο θαη πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
έληερλε εθηέιεζε ηεο θνπήο σο άλσ ζηηο απαηηνχκελεο θαη θαζνξηζκέλεο ζέζεηο, ελψ ε
θαζαίξεζε ηνπ απνθνπηφκελνπ ηκήκαηνο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο, ζα
πιεξσζνχλ κε ην άξζξν «Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο» ηνπ παξφληνο
Σηκνινγίνπ.
Σν παξφλ άξζξν δελ αθνξά θνπέο αζθαιηνζθπξνδέκαηνο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
θαηαζθεπή αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ είηε αθνξνχλ παιηφ είηε πξνζθάησο δηαζηξσζέλ
αζθαιηνζθπξφδεκα (ελψζεηο, αξκνί δηαθνπήο εξγαζίαο θ.ι.π.) θαη πεξηιακβάλνληαη
αλεγκέλα ζηα αληίζηνηρα άξζξα θαηαζθεπήο αζθαιηηθψλ εξγαζηψλ.
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο ηνκήο αφπινπ ή ειαθξψο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ή
αζθαιηνζθπξνδέκαηνο πάρνπο ηνκήο κέρξη 0,15 κ.
ΕΥΡΩ

Ολογράθως: Μηδέν εσρώ και ενενήνηα εννέα λεπηά
Αριθμηηικώς: 0,99€

Άρθρο 3
5.04 Δπηρψζεηο νξπγκάησλ κε πξντφληα εθζθαθψλ κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο
ζπκπχθλσζεο (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6067)
Δπίρσζε θάζε είδνπο νξπγκάησλ, ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε
δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ ή δάλεηα ρψκαηα (αλ
ηνχην απαηηείηαη) ζε ζηξψζεηο κέρξη 25 cm, κεηαθεξφκελσλ απφ νπνηαδήπνηε
απφζηαζε.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη πέξαλ ηεο δαπάλεο κεηαθνξάο, ε δαπάλε
πξνκήζεηαο, νη απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ,
νη ηπρφλ απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο ελαπνζέζεηο, ε έθθξηςε, ε δηάζηξσζε, νη πιάγηεο
κεηαθνξέο, ην θνπάληζκα ή ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δνλεηηθψλ, αιιά φρη επηβιαβψλ γηα
ηελ αζθάιεηα ησλ ηερληθψλ έξγσλ κέζσλ ή άιισλ εηδηθψλ ζπκππθλσηψλ, ε επί
ηφπνπ αμία ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο θαζψο θαη ε δαπάλε ησλ απαηηνχκελσλ δνθηκψλ γηα
ηελ εμαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ ζπκπχθλσζεο .
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Ο βαζκφο ζπκπχθλσζεο δελ πξέπεη λα είλαη θαηψηεξνο
(ηξνπνπνηεκέλε δνθηκαζία PROCTOR).

απφ 95%

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο.
ΕΥΡΩ Ολογράθως: Δύο εσρώ και είκοζι λεπηά
Αριθμηηικώς: 2,20€ [*]

Άρθρο 4
3.12 Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα δίθηπα ΟΚΩ.
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΤΓΡ 6087

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε
έδαθνο, θάησ απφ αγσγφ Δηαηξεηψλ/Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο, ππνζηεξηδφκελν/
αληηζηεξηδφκελν ή κή, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαλησκέλνπ αγσγνχ κέζα ζην ζθάκκα
ζε νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε.
Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί
πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ
θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ απφ ηνλ
παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη αθφκε κία θνξά ε ηηκή απηή.
ηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλεηαη ε αμία γηα κηθξνυιηθά , θζνξά μπιείαο θαη
εξγαζίαο ππνζηήξημεο ή αληηζηήξημεο θαζψο θαη ε πξφζζεηε ηηκή ιφγσ ηεο ελ γέλεη
δπζρέξεηαο ηεο εθζθαθήο.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζπλαλησκέλνπ αγσγνχ πνπ πξνθαιεί δπζρέξεηα
εθζθαθήο.
ΕΥΡΩ Ολογράθως: Τέζζερα εσρώ και ενενήνηα λεπηά
Αριθμηηικώς: 4,90€

Άρθρο 5
5.07 Γηάζηξσζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν ιαηνκείνπ.
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΤΓΡ 6069

Γηα έλα θπβηθφ κέηξν έδξαζεο - εγθηβσηηζκνχ - επηθάιπςεο ζσιήλσλ κε
άκκν ιαηνκείνπ, εθηεινχκελεο εληφο ή εθηφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο αληίζηνηρεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη :
α.
Η πξνκήζεηα ηεο άκκνπ ιαηνκείνπ
β.
Η θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ απφ νπνηαδήπνηε
απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά
ηελ θνξηνεθθφξησζε.
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γ.
Η πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζηηο ηάθξνπο νξχγκαηα.
δ.
Η ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαζψο θαη ησλ ζηξψζεσλ
εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ απφ άκκν ιαηνκείνπ κέρξη αξλήζεσο.
Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ)
ΕΥΡΩ Ολογράθως: εννέα εσρώ και ογδόνηα λεπηά
Αριθμηηικώς: 9,80€

Άρθρο 6
4.09

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ.
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΟΓΟ 4521Β

Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο
αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ήηνη:
1. Καηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ,
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,15 m, κε ηε κεηαθνξά ηνπ αξγνχ πιηθνχ ζηνλ ηφπν
ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Ο-150.
2. Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ,
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,15 m, κε ηε κεηαθνξά ηνπ αξγνχ πιηθνχ ζηνλ ηφπν
ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Ο-155.
3. Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-Ο θαηά ηα ινηπά
φπσο ζηηο Π.Σ.Π. Α-11 θαη Α-201 νξίδεηαη.
4. Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ, ζε
κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm θαηά ηα ινηπά φπσο ζηελ
Π.Σ.Π Α-260 νξίδεηαη.
5. Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ζε
κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm θαηά ηα ινηπά φπσο ζηελ
Π.Σ.Π. Α-265 νξίδεηαη.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ
φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (άζθαιηνο, αδξαλή πιηθά, θ.ι.π.), κε ηε ζηαιία
απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ησλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ζηε
ζέζε ελζσκάησζεο θαη δηάζηξσζεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ε εξγαηηθή δαπάλε θαη ε
δαπάλε απαζρφιεζεο ηνπ απαηηνπκέλνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο.
ΕΥΡΩ (Ολογράθως): Δέκα οκηώ και ζαράνηα εσρώ
(Αριθμηηικώς):18,40€
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Άρθρο 7
ΥΔΣ. Β-53.7 Σνπνζέηεζε αγσγψλ νκβξίσλ πδάησλ απφ άνπινπο
πξνθαηαζθεπαζκέλνπο πξεζζαξηζηνχο ηζηκεληνζσιήλεο C12/15
(B15) Φ1,00m.
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή αγσγνχ νκβξίσλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλνπο
πξεζζαξηζηνχο άνπινπο ή νπιηζκέλνπο ηζηκεληνζσιήλεο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο
C12/15 (Β15), ζχκθσλα κε ηελ Π.Σ.Π. Σ 110 θαη ηελ Σ..Τ. ελ μεξψ ή κέζα ζε λεξφ.
τη τιμή αυτή περιλαμβάνεται ε δαπάλε ηεο ηζηκεληνθνλίαο πιήξσζεο ησλ
αξκψλ θαη θάζε απαηηνχκελνπ πιηθνχ, ε δαπάλε πξνζέγγηζεο θαη θαηαβηβαζκνχ ησλ
ηζηκεληνζσιήλσλ κέζα ζε ππάξρνπζα ηάθξν νπνηνπδήπνηε βάζνπο, ε δαπάλε αξκνιφγεζήο
ηνπο κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 650 ργξ. ηζηκέληνπ αλά κ3 μεξάο άκκνπ αλεμάξηεηα απφ ην
κήθνο ηεκαρίσλ θαη ην πιήζνο ησλ απαηηνχκελσλ ζπλδέζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε
πιηθψλ θαη εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο ηνπνζέηεζεο
ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλα ε δαπάλε
θάζε είδνπο αληιήζεσο πδάησλ θαη θάζε είδνπο δπζρέξεηαο απφ ηελ ηπρφλ χπαξμε λεξνχ.
ηε ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ αγσγψλ απφ
ζθπξφδεκα, πνπ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα.
Σηκή αλά κέηξν πξαγκαηηθνχ αμνληθνχ κήθνπο εγθαηεζηεκέλνπ ηζηκεληνζσιήλα
απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15.
Άξζξν ΥΔΣ Β-53.7: Σνπνζέηεζε Άνπινπ πξεζζαξηζηνχ ηζηκεληνζσιήλα Φ 1,00 κ.
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2885)
ΕΥΡΩ

Ολογράθως: Δέκα εσρώ
Αριθμηηικώς: 10,00€
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