ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ
57/2018

ΜΕΛΕΤΗ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΟΥΣ
ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ
ΓΚΟΦΡΙΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

22.500,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

∆.Ε.

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ
ΡΕΜΑ ΓΚΟΦΡΙΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ"

ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΤΕΧΝΙΚΗ

22.500,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέµα
Γκοφρίτος στην Τ.Κ. Αθαµανίου του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων.
Ο κιβωτοειδής οχετός θα έχει διαστάσεις Μ*Π*Υ=3,00m*6,00m*3,00m µε πάχος
τοιχωµάτων, άνω και κάτω πλάκας 0,25m. Επίσης θα κατασκευασθούν τεχνικά εισόδου και
εξόδου συνολικής πλευράς πτερυγότοιχων µήκους 16,00 m µε πάχος τοιχωµάτων και δαπέδου
0,30m.
Συνοπτικά θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
Α) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες: 30,00 m3
∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάµων Κατηγορίας Ε4: 103,00 m3
Κατασκευή επιχωµάτων: 103,00 m3
Β) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m: 3,00 m3
Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα
C12/15: 8,00 m3
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης
γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20: 65,00 m3
Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C εκτός υπογείων έργων: 5.010,00 kg
Το έργο θα εκτελεστεί µε συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το αρθ. 117 του νόµου
4412/2016 και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε 22.500,00 € εκ των οποίων για εργασίες
13.362,95 €, ΓΕ&ΟΕ 18,00% 2.405,33 €, Απρόβλεπτα 15,00% 2.365,24 €, Αναθεώρηση 11,64
€ και για Φ.Π.Α. 24% 4.354.84 €.
Βουργαρέλι

24/05/2018

Ο Συντάκτης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Βουργαρέλι 24/05/2018
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάµενος

IΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΕΡΓΟ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ
ΡΕΜΑ ΓΚΟΦΡΙΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆.Ε: ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.500,00 €

α/α

α/α
Τιµολογ.

Είδος εργασίας

Άρθρο
ΜοΑναθεώρησης νάδα

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας

∆απάνη
Μερική
Ολική

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
1
2
3

Α-2
Α-18.2
Α-20

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ηµιβραχώδες
∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών
δανειοθαλάµων Κατηγορίας Ε4
Κατασκευή επιχωµάτων
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Ο∆Ο-1123Α

m3

30,00

2,60

78,00

103,00
103,00

5,40
1,05

556,20
108,15

3

Ο∆Ο-1510

m

Ο∆Ο-1530

m3

742,35

742,35

ΟΜΑ∆Α Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

5

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και
τάφρων πλάτους έως 5,0 m
Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών,
εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από
σκυρόδεµα C12/15

6

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών
τάφρων, στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε
σκυρόδεµα C16/20

4

Β-1
Β-29.2.2

Β-29.3.1

7

Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος
Β-30.2
B500C εκτός υπογείων έργων
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ο∆Ο-2151

m3

Ο∆Ο-2531

m3

3,00

5,90
89,80

8,00
Ο∆Ο-2532

m3

718,40
94,20

65,00
Υ∆Ρ-7018

kg

17,70

5.010,00

6.123,00
1,15

5.761,50
12.620,60

Άθροισµα
ΓΕ&ΟΕ
18,00%
Άθροισµα
Απροβλ. 15,00%
Άθροισµα
Αναθεώρηση
Άθροισµα
24,00%
ΦΠΑ
Σύνολο

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 24/05/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

12.620,60
13.362,95
2.405,33
15.768,28
2.365,24
18.133,52
11,64
18.145,16
4.354,84
22.500,00

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
24/05/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

Σελίδα 1 από 2

Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ
ΡΕΜΑ ΓΚΟΦΡΙΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ"
∆.Ε: ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

α/α
1
2
3

α/α
Τιµολογ.
Α-2
Α-18.2
Β-1

Είδος εργασίας
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ηµιβραχώδες
∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών
δανειοθαλάµων Κατηγορίας Ε4
Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και
τάφρων πλάτους έως 5,0 m

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 24/05/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Μέση
απόσταση
Τιµή
µεταφοράς Τιµή Τελική
Τιµολογίου
(Km)
m3/Km Τιµή
0,70

10,00

0,19

2,60

1,60

20,00

0,19

5,40

4,00

10,00

0,19

5,90

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
24/05/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΕΡΓΟ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ
ΡΕΜΑ ΓΚΟΦΡΙΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ"

∆.Ε: ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.500,00 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Α-2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες
ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΗΣ
3,50*6,00*0,50=
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
(9,00*3,00)/2*1,00=
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟ∆ΟΥ
(7,00*3,00)/2*0,50=
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

10,50 m3
13,50 m3
3
5,25 m
3
29,25 m
3
30,00 m

2

Α-18.2 ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάµων Κατηγορίας Ε4
(3,50*6,00*0,50)+(10,00*7,00*1,00)+(4,00*6,00*0,50)=
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

3
103,00 m
3
103,00 m
3
103,00 m

3

Α-20
Κατασκευή επιχωµάτων
(3,50*6,00*0,50)+(10,00*7,00*1,00)+(4,00*6,00*0,50)=
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

3
103,00 m
3
103,00 m
3
103,00 m

4

ΟΜΑ∆Α Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Β-1
Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m
ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΗΣ
Χαλινοί:
2 τεµ.*3,50*0,25*0,50=
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
Χαλινοί:
9,00*0,25*0,50=
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟ∆ΟΥ
Χαλινοί:
7,00*0,25*0,50=
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

3
0,88 m
3
1,12 m
3
0,88 m
3
2,88 m
3
3,00 m

5

Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα
C12/15
ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΗΣ
3
6,00*0,71=
4,26 m
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
3
(9,00*3,00)/2*0,15=
2,02 m
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟ∆ΟΥ
3
1,58 m
(7,00*3,00)/2*0,15=
3
ΣΥΝΟΛΟ
7,86 m
3
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
8,00 m

6

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης
γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20
ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΗΣ
3
Κορµός:
6,00*3,38=
20,28 m
3
Κορωνίδες: 2 τεµ.*3,50*0,25*0,50=
0,88 m

Β-29.2.2

Β-29.3.1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Σελίδα 1 από 2

3
16,50 m

Χαλινοί:
2 τεµ.*3,50*0,25*0,50=
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
Κορµός:
(3,00+6,00)*3,75*0,30+[(3,00+6,00)*3,00]/2*0,30=
Χαλινός:
9,00*0,25*0,50=
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟ∆ΟΥ
Κορµός:
(3,00+4,00)*3,75*0,30+[(3,00+4,00)*3,00]/2*0,30=
Χαλινός:
7,00*0,25*0,50=
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
7

3
14,17 m
1,12

11,02
0,88
64,85
65,00

Β-30.2 Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C εκτός υπογείων έργων
ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΗΣ
Κιβωτοειδής:
6,00*336,72=
Κορωνίδες:
2 τεµ.*100,02=
Χαλινοί:
2 τεµ.*79,12=
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
Κορµός 2πλή# Φ10/20: 14,17m3*90,00Kgr/m3=
Χαλινός:
9,00m*23,00Kgr/m=
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟ∆ΟΥ
Κορµός 2πλή# Φ10/20: 11,02m3*90,00Kgr/m3=
Χαλινός:
7,00m*23,00Kgr/m=
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

m3
m3
m3
m3

2.020,32 kg
200,04 kg
158,24 kg
1.275,30 kg
207,00 kg
991,80
161,00
5.013,70
5.010,00

kg
kg
kg
kg

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
24/05/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 24/05/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
AYTOTEΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ
ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΓΚΟΦΡΙΤΟΣ
ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ"

22.500,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

•

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών,
που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται
στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
1.

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες
θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν
όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και
όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα
και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και
την απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του
εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή
µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου
προκύπτει το προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το
συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν
το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι:

1.1

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη,
δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους
µεταφορικών του µέσων.

1.2

Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων
και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής
τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών,
τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές,

εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία
µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων
εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης,
λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο
αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του
συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα
διαχείρισή τους.
1.3

Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων
που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας
(αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών
κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του
πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών
και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων,
επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο,
ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί
τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των
δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα
µε τους όρους δηµοπράτησης.

1.5

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής
προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους
δηµοπράτησης,
συγκροτηµάτων
παραγωγής
θραυστών
υλικών
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, στον εργοταξιακό
χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου,
η κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η
εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων
υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις
ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των
εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών
τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία
και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των
χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)

Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει
παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο

(β)

Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας
για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.

1.6

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές,
τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7

Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή
της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι
δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων,
της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής
ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και
µέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.8

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής
των πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ.
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και
δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.)

1.9

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που
απαιτούνται για συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο
του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα
µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών
και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά,
οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους
(εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού
εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για
οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10

Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη
θέση ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων
αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των
περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται
ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε
αστερίσκο [*]).
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών,
ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου
προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.11

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις
µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται:
(α)

σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα,
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),

(β)

στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του
χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η
δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ)

στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους
αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),

(δ)

στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω
εµποδίων,

(ε)

στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις
λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη
δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι
ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος
Τιµολογίου

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και
οχηµάτων,
(ζ)

1.12

σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη
περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες
συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα,
εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.).

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και
οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m,
για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο
κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των
ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση
του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού
χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και
τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση
της κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των
παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση
των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.

1.13

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού
δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για
την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών
εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής
µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης
και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης
µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),

1.14

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων
εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης
επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας
και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και
υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.15

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων
(όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη.

1.16

Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των
εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών
δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.17

Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή
τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει
δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς
και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών,
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα
κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα,
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.18

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και
ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών.

1.19

Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων
εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής
κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν
προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι
δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων
εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την
διατήρησή τους.

1.20

Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των
δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά
από τις εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση
ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και
µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.21

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι
αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως
εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των
συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22

Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη
µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή
διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή
εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες
εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν
απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων
µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους.

1.23

Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων
για την εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ.
σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς

και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως
αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών.
1.24

Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών,
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων
συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο
στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.25

Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης
να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες
σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ.

1.26

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις
αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη
δηµοπράτησης.

1.27

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες,
υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών,
και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,

(2)

θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο
Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών
από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης
φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες
αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού,
όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι,
δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών,
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το
προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του
Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και
διακρίνεται σε:
(α)

Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της
σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
•

Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση
κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων,
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων,
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

•

Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

•

Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων
και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης.

•

Εξοπλισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για
τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης,
ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς

και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης.

(β)

•

Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων
µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους
Περιβαλλοντικούς Όρους.

•

Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου
εξοπλισµού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς
προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και
αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου
απασχόλησης.

•

Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν
συµπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο
κόστος.

•

Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.

•

Για φόρους.

•

Για εγγυητικές.

•

Ασφάλισης του έργου.

•

Προσυµβατικού σταδίου.

•

∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.

•

Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων
και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως
για µελέτες που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών,
εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης,
απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες
επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση).

Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια
της σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
•

Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
(περιλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών
σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων)

•

Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό
την προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε
περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται
υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο).
Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες
αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε
εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν
περιλαµβάνονται.

•

Νοµικής υποστήριξης

•

Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση

•

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας
προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων

•

Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα
µεταφοράς προσωπικού

•

Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για
συµµόρφωση προς αυτούς

•

Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο

•

Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος

•

Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της
επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου
βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που
περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους
όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες
αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε
αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα:
(1)

∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και
ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ.

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος
Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και
µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου
σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο
ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:
DN / DM
όπου DN:

Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα

DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που
περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο.
Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως
µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος.
(2)

Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή
αναλόγου

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της
συµβατικής πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της
επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας
πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.
(3)

Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της
συµβατικής ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή
του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας
πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:
ΒN / 240

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις
άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.
Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει
αρθεί µε απόφαση η υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να
αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα
περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*]
παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού
έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι
3
ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m .km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0,28

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση ≥ 3 km
Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας
εκσκαφές)

0,20
0,03

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των
άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά
3
µέτρα (m ), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε
3
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m κάθε
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ
Ο∆Ο), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και
αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν

• ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Άρθρο Α-2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α)

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και
ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως
πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος,
ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά,
χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε
οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ
02-02-01-00.
Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης
σκληρότητας:
•
•
•
•
•

•

ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της
µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους,
για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων,
τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται
στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m,
τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης
των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του
τιµολογίου
για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•

•

•

•

η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε
µέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του
πυθµένα της σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών
η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η
µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των
κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των
ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις
η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η
διάστρωση και διαµόρφωση των χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους
περιβαλλοντικούς όρους
η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η
εκθάµνωση κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου
κορµού, σε οποιαδήποτε απόσταση.
η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη
κυκλοφορία, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης
οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της
Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό
συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο
µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
• οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων
• η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του
σώµατος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν
δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της
εργασίας σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα
εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.
•

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε
τσιµέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών
έδρασης και εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται
εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε
βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιµολογίου.
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού.
∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον
των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από
την Υπηρεσία.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθµητικά:

Άρθρο Α-18

∆ύο Ευρώ και ογδόντα λεπτά
0.70+(10,00*0,19)=2.60 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων
χωµάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση
υπάρχοντος επιχώµατος είτε για την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατοµείου ή
δανειοθαλάµου,
• η εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η αφαίρεση
των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη στρωµάτων
και η αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,
• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,
• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η µεταφορά των δανείων από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,
• οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων
Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00
"Ανάπτυξη - εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων".
•

Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου
επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.

Άρθρο Α-18.2 :
∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάµων
Κατηγορίας Ε4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθµητικά:

Άρθρο Α-20

Πέντε Ευρώ και σαράντα λεπτά
1,60+(20,00*0,19)=5,40 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1530)

Κατασκευή επιχώµατος οδού ή συµπλήρωση υπάρχοντος, µετά από προηγούµενο
καθαρισµό του εδάφους έδρασης, µε χρήση υλικών που θα προσκοµισθούν επί τόπου,
σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων"
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
Η κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος, συνήθους ή αυξηµένου βαθµού
συµπύκνωσης, όπως θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα βραχώδους
επιχώµατος, τα οποία θα συµπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα
της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα
γαιώδη επιχώµατα, ή στον βαθµό που προδιαγράφεται στην µελέτη για τα
βραχώδη επιχώµατα.
• Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, σε βαθµό
συµπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor
• Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος", συµπυκνωµένης σε
ποσοστό 95% της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor, µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων
οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή µε λείους κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί µια
λεία "σφραγιστική" επιφάνεια.
Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος" (όπου υπάρχει),
η οποία τιµολογείται µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου.
• Η συµπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους µέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών
του επιχώµατος .
• Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώµατος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή
διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που προβλέπει η µελέτη.
• Η προµήθεια και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών
επιχωµάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη, η εξάρτησή τους από
χωροσταθµικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώµατος, η εκτέλεση
τοπογραφικών µετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου,
καθώς και η εκτέλεση τριών µετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.
Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε
βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου:
•

•
•
•

Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι,
οχετοί, Cut and Cover, στόµια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)
Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και δηµιουργίας αναβαθµών
Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών
Τιµή ανά κυβικό µέτρο

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθµητικά:

Ένα Ευρώ και πέντε λεπτά
1,05 €

• ΟΜΑ∆Α B: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Άρθρο Β-1
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ
ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151)
Εκσκαφή ορυγµάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεµελίωση
τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και
οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος
(γαιοηµιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαµβανοµένων και των γρανιτικών και
κροκαλοπαγών πετρωµάτων), µε οποιονδήποτε εξοπλισµο, µε ή χωρίς χρήση
εκρηκτικών υλών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές
θεµελίων τεχνικών έργων".
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Οι απαιτούµενες αντλήσεις και τα µέτρα αντιµετώπισης των επιφανειακών και
υπόγειων νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και
πληρωµή αυτών
Οι κάθε είδους απαιτούµενες αντιστηρίξεις παρειών (µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή
κατακόρυφες αντιστηρίξεις µε µεταλλικά πετάσµατα κλπ), εκτός άν ρητά
καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών
Η κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου στην
θέση του ορύγµατος
Η µόρφωση του πυθµένα και τµήµατος των παρειών του ορύγµατος ώστε να είναι
δυνατή η διάστρωση σκυροδέµατος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ.
θεµέλια τεχνικών έργων, περιβλήµατα αγωγών κλπ)
Η συµπύκνωση του πυθµένα τού ορύγµατος
Η διαµόρφωση των απαιτουµένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή
αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών
Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση
Η απόθεση παρά το σκάµµα, εκτός του σώµατος της οδού, των καταλλήλων από
τα προϊόντα εκσκαφής για την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του
σκάµµατος µετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού
Η επανόρθωση τυχόν ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώµατα λόγω
καταπτώσεων των παρειών του ορύγµατος.
Η αποξήλωση οδοστρώµατος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων
τσιµεντοστρώσεων στην θέση του ορύγµατος
Οι απαιτούµενες γεφυρώσεις του ορύγµατος για την διέλευση πεζών και οχηµάτων
και την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή
άλλες διατάξεις γεφύρωσης)
Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα προϊόντα
εκσκαφών.

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα µε ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν
υπαρχουσών κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα στην ζώνη του ορύγµατος
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται σε
ορύγµατα επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιµήκη ορύγµατα πλάτους έως 5,00 m
ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι µεγαλύτερες εκσκαφές θεµελίων και
τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται µε
βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.
Για την επιµέτρηση των εκσκαφών θεµελίων ως αφετηρία µέτρησης του βάθους
λαµβάνεται η στάθµη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές
γραµµές που καθορίζονται στην µελέτη (πλάτος πυθµένα, κλίσεις παρειών, βαθµίδρες
καθ’ ύψος)/
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθµητικά:

Πέντε Ευρώ και ενενήντα λεπτά
4,00+(10,00*0,19)=5,90 €

Άρθρο Β-29: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από
σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε
θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου
κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν
αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ.
πρόσµικτα.
Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται:
•

•

•

•
•
•
•

η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως
υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην
εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,
η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών
των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων
(επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και
εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής,
προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),
τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή,
µεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ
σκυροδέµατος
η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόµηση καθώς
η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων,
κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών,
η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.
η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά
κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του,

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:

οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,
οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που
αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων
αυτοφεροµένων δοκών),
• η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,
• οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
• η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του
επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη
της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης
αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ).
•
•

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε
πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών
διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν
επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το
ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την
τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.
Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής
εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή
περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και
δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα
χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του
σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:
01-01-01-00:

Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος

01-01-02-00:

∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος

01-01-03-00:

Συντήρηση σκυροδέµατος

01-01-04-00:

Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος

01-01-05-00:

∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος

01-01-07-00:

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00:

Ικριώµατα

01-04-00-00:

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)

01-05-00-00:

∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση
επιχρισµάτων

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα

Άρθρο Β-29.2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15

•

Άρθρο Β-29.2.2
Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών,
εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα C12/15
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531)

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξοµαλυντικές στρώσεις, στρώσεις µόρφωσης κλίσεων,
περιβλήµατα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιµεντοσωλήνων
αποχέτευσης, ινοτσιµεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις
φθοράς στο εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεµάτων κλπ. µε χρήση
σκυροδέµατος C12/15
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθµητικά:

Ογδόντα εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά
89,80 €

Άρθρο Β-29.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20
Άρθρο Β-29.3.1
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20
• (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)
Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών
τάφρων, κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεµάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην
κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. µε
σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθµητικά:

Άρθρο Β-30

Ενενήντα τέσσερα Ευρώ και είκοσι λεπτά
94,20 €

ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης
φύσεως κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη,
διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε
οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση
εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία
οπλισµού (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισµού.
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό

βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση
των οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση
δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρµογής
Ονοµ.
διάµετρος
(mm)

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

Κουλούρες και
Ράβδοι ευθυγραµµισµένα
προϊόντα

Ηλεκτροσυγκολληµένα
πλέγµατα και
δικτυώµατα

B500C

B500Α

B500Α

B500C

Ονοµ.
διατοµή
2
(mm )

Ονοµ.
µάζα/
µέτρο
(kg/m)

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

B500C

Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου,
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα
ακόλουθα:
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη
θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων
πασσάλων.
• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
• Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του
προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και
αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2),.
• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από
το δάπεδο εργασίας.
• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.

Άρθρο Β-30.2 Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθµητικά:

Ένα Ευρώ και δέκα πέντε λεπτά
1,15 €

Βουργαρέλι 24/05/2018
Ο Συντάκτης

Βουργαρέλι 24/05/2018
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάµενος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

