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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται στα
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
1.1

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην
περιοχή του υπόψη έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που
περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούµενες δαπάνες που
είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση µε το είδος και
την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού
προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως
ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά περιλαµβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα κάτωθι:
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαµβανοµένης και της
επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώµατα για προµήθειες
εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήµου, όπως ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου.
Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για
Τελωνειακό ∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955, δεν
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε άλλη
Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα
δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε παρέχεται στους
ενδιαφερόµενους το δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα
ή άµεσα.
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Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του
µέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54
πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν
αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας,
καθώς και από τους φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ
131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα
υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-453) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79).
1.1.2 Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και
βοηθητικών υλικών ενσωµατωµένων και µη, µετά των απαιτούµενων φορτοεκφορτώσεων,
ασφαλίσεων µεταφορών, χαµένου χρόνου και σταλίας µεταφορικών µέσων και κάθε είδους
µετακινήσεων µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η
µεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο του Τιµολογίου.
Οµοίως οι δαπάνες για µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων
και σταλίες µεταφορικών µέσων των περισσευµάτων και των ακατάλληλων προϊόντων
ορυγµάτων και υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που θα ισχύουν, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας οικογενειακού,
θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίµων, νυκτερινών (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους
προβλέπεται νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ξεχωριστά) κλπ. του κάθε είδους
προσωπικού (επιστηµονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευµένου ή όχι,
προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των µηχανηµάτων, των συνεργείων κλπ.)
ηµεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της
Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη έργου.
1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή,
την οργάνωση, τη διαρρύθµιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου,
µε όλες τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού
ρεύµατος, τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, σύµφωνα µε
τους όρους δηµοπράτησης.
1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και
ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία
εργοταξιακού εργαστηρίου, τη µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και
δοκιµών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριµένο ή κρατικό εργαστήριο,
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης.
1.1.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας παραγωγής
προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων των δαπανών
εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισµού,
υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, µετά
των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων
µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των
δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους
περιβαλλοντικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο
ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε µισθώσει ο Ανάδοχος για τους
οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή
των έργων της παρούσας σύµβασης).
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1.1.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού,
µεταφορών, µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι
άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου.
1.1.9 Οι δαπάνες αντιµετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης
κυκλοφορίας της οδού, λήψης πρόσθετων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες για τα µέτρα
προστασίας όλων των όµορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή
ακίνητα πράγµατα τρίτων, σε ρέµατα-ποτάµια κλπ καθώς και η δαπάνη ασφάλισης του
έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου και µέχρι την οριστική παραλαβή του. Οι
δαπάνες για τα µέτρα προστασίας των κατασκευών σε κάθε φάση της κατασκευής τους
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ)
και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.1.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ.
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους
"δοκιµαστικά τµήµατα", που προβλέπονται στους όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, δοκιµές,
αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)
1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας κάθε είδους µηχανήµατος
ή άλλου εξοπλισµού (π.χ. ικριωµάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του
έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η
συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του
χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους
εφόσον δεν ευθύνεται ο Κύριος του Έργου, η αποµάκρυνσή τους µαζί µε την τυχόν
απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα
καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα, που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση
των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για
λειτουργία (έστω και αν δε χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων
σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση
ενσωµάτωσης, µε τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, κάθε είδους
υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται
ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, µαζί µε την εργασία πλύσεως
ή εµπλουτισµού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που ισχύουν σύµφωνα µε τους
περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.1.13 Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και
µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν
εµπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, µη παράδοση περιορισµένης
έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές
παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.Ε.Η,
κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων,
από τις αναγκαίες µετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές
υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συµβατικών
τευχών είτε αυτές αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα
του τιµολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση
της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά) ή
ακόµα και από προσωρινές περιοδικές ή και µόνιµες αλλαγές των κυκλοφοριακών
ρυθµίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε
άλλα έργα κλπ.).
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1.1.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων
ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών
µέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ.:
(1)
Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους µικρότερου
των 3,0 µ, που τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας
οχηµάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις αρµόδιες Αρχές ή
την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδροµές και εφόσον
επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγµάτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων
δηµοπράτησης.
(2)
Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και
οχηµάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί,
δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την καθηµερινή κάλυψη των
ορυγµάτων, , την ενηµέρωση του κοινού, τη σήµανση (πλην εκείνης που προκύπτει
από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ξεχωριστά), τη σηµατοδότηση και την
εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της
κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω
εγκαταστάσεων µετά την περαίωση των εργασιών και τη διαµόρφωση των χώρων
αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην Ε.Σ.Υ..
1.1.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου και εγκατάστασης των
χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη µελετών
εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών συναρµογής µε τις συνθήκες
κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς
και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο
εκτέλεσης του έργου, όπως θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής
Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη
δηµοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της
παρούσας σύµβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου
Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.1.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο χώρο του
έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η
σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, που θα τα
υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου
µετρήσεις.
1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των
καταλόγων οπλισµού (όπου αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), που θα πρέπει να
υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.
1.1.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές
τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των
σχετικών αδειών και οι εργασίες, που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή
άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την
κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης
υδάτων) και διευθετήσεων για την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων οµβρίων
και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται οι κατασκευές του έργου, οι υπάρχουσες
κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του
Τιµολογίου.
1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του
έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών
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κλπ. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από
οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς
όρους ορίζεται.
1.1.21Οι δαπάνες για χρησιµοποίηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας,
κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.1.22 Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων
στα διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για
κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών,
περιλαµβανοµένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για
την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του
χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη
αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους.
1.1.23 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των
Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από
τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την
εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο
και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.
1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και
αποζηµίωσης κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την
κατασκευή του έργου (περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε
αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας,
των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα
Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
1.1.26 Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας,
κατασκευής, σήµανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που
απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισµού και
εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση
προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι
δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική
τους διαµόρφωση µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
1.1.27 Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές
επιστρώσεις επ' αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός,
άρση και µεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες.
1.1.28 Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων
αγωγών, φρεατίων αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που
συµβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου).
1.1.29 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες
ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ.
1.1.30 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες
Επιχειρήσεις, Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.),
εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.1.31 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία
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προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
1.1.32 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, συµφωνητικών και γενικά όλες οι
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του έργου.
1.1.33 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και
απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων δικτύων, όπως φυσικοί ή τεχνητοί υδάτινοι
αγωγοί, αγωγοί αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής κλπ, τα οποία θα επηρεαστούν
από την κατασκευή του έργου, και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσµενείς
µεταχειρίσεις,
(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.
1.1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.2

Στις τιµές µονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιµολογίου περιλαµβάνονται
επίσης οι δαπάνες φορτωεκφόρτωσης και µεταφοράς της ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου
από τις περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών µέχρι τη θέση επεξεργασίας της και µέχρι τη θέση
ενσωµάτωσής της, η σταλία µεταφορικών µέσων και ο χαµένος χρόνος φορτοεκφορτώσεων,
καθώς και κάθε άλλη απαιτούµενη δαπάνη για την έντεχνη χρήση της (θέρµανση, παραγωγή
διαλυµάτων κλπ) πλην της αξίας της ασφάλτου.

1.3

Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα
Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις
ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών,
ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων
κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων,
λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα.
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε
ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των
τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου.

1.4

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον
Κύριο του Έργου.

1.5

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται
στο παρόν Τιµολόγιο και είναι παρεµφερείς προς εκείνες, που καλύπτονται από αυτό αλλά
παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης) ή επιµετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του
παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους ως τα κατωτέρω παραδείγµατα:
(1)

∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (οµβρίων, ακαθάρτων)
από τσιµεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από αµιαντοτσιµεντοσωλήνες
Για εσωτερική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και
για την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και µεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα
γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος συµβατικού
σωλήνα της αµέσως µικρότερης υπάρχουσας στο παρόν Τιµολόγιο εσωτερικής
διαµέτρου, µε βάση το λόγο:
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DN / DM
όπου

DN: Εσωτερική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα
DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος συµβατικού
περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο.

σωλήνα

που

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
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ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Άρθρο Α-1: ΕΚΣΚΑΦΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1110)
Για την εκσκαφή, µετά της µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος,
τύρφης και λοιπών επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους,
σύµφωνα µε τη µελέτη ή και τις εντολές της Υπηρεσίας, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, που θα
εκτελεσθεί είτε για την έδραση επιχωµάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισµό
τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, προϊόντα ορυγµάτων.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προσέγγισης των µεταφορικών µέσων και
µηχανηµάτων, η δαπάνη εκσκαφής µε κάθε µέσον, αποµάκρυνσης και αποστράγγισης των υδάτων
και µόρφωσης παρειών και σκάφης, η δαπάνη διαλογής των προϊόντων εκσκαφής, κάθε είδους
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, µετά της
σταλίας αυτοκινήτων και του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων, είτε για προσωρινή απόθεση
(στοκάρισµα) προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε
επιτρεπόµενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά ή πλεονάζοντα. Σε περίπτωση
προσωρινών αποθέσεων, στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη τυχόν ενδιάµεσων
φορτοεκφορτώσεων και µετακινήσεών τους σε άλλες θέσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούµενος
χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και η
δαπάνη διαµόρφωσής τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους µέχρι τη χρονική στιγµή, που θα
χρησιµοποιηθούν στο έργο. Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων, στην τιµή
περιλαµβάνεται, εκτός από τη µεταφορά τους σε θέσεις έγκρισης της Υπηρεσίας και η διαµόρφωσή
τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και της περιβαλλοντικής µελέτης.
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης η εκρίζωση, η κοπή και η αποµάκρυνση
θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου (πλην εκείνων που θα παραδοθούν προς
εκµετάλλευση) µε τη δέσµευση ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την προστασία των δέντρων
που βρίσκονται εκτός του εύρους καταλήψεως της οδού και θα διατηρηθούν. Στην τιµή
περιλαµβάνεται επίσης και κάθε άλλη απαιτούµενη εργασία ώστε να προκύψουν προϊόντα
κατάλληλα για περαιτέρω εκµετάλλευση και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην παρ. 6.2.2.1 της
ΠΤΠ Χ1.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, σύµφωνα µε την παρ.
6.2.2 της ΠΤΠ Χ1.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε πάχους, µετά της
µεταφοράς τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και έντεκα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,11
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Άρθρο Α-2: ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α)
Για τη γενική εκσκαφή, µετά της 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 ή και µε τα χέρια, εν
ξηρώ ή µέσα σε νερό, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, εκσκαφή:
- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ. µετά της
µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους,
- για τη διευθέτηση χειµάρρων πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ,
- 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 3.00 µέτρων,
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο αυτού του
τιµολογίου
- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, εκσκαφής µε οποιοδήποτε µέσο
ή και µε τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων,
µόρφωσης των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης, σχηµατισµού των
αναβαθµών
• διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο
(χωµατοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και µεταφοράς 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 δαπάνη του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και
κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες
θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε
τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και διαµόρφωσης των αποθέσεων σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και της περιβαλλοντικής µελέτης
• αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε
συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, αποξήλωσης πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης
συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SΕRAZANETI), µανδροτοίχων από λιθοδοµή, γενικών
λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών (θεµελίων ή ανωδοµής), κρασπεδορείθρων και
στερεών εγκιβωτισµού, που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών.
• απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς
και η δαπάνη εκθάµνωσης κοπής, ξερίζωσης και αποµάκρυνσης δένδρων
ανεξαρτήτως περιµέτρου σε οποιαδήποτε απόσταση.
• αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη
κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως
περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
• συµπύκνωσης 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 στο σχέδιο ΤΥΠΩΝ
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα Π.Κ.Ε. σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε
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•
•

•

•

ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR
(PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T 180).
κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωµάτων µε κατάλληλες µεθόδους
σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης
κάθε είδους σταλίας του µηχανικού εξοπλισµού και η δαπάνη αντιµετώπισης κάθε
είδους δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης αντιστήριξης
των πρανών των Cut and Cover και των στοµίων σηράγγων και Cut and Cover
επανεπίχωσης (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει
απαίτηση συµπύκνωσης
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, και
την παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1.

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης της
εργασίας σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραµµα εκτέλεσης του
έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.
Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των εκτελεσµένων γενικών
εκσκαφών γαιών και ηµίβραχου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια
εκσκαφής των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού.
∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον των
προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία µε
τεκµηριωµένους λόγους.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ηµιβράχου µετά της µεταφοράς των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και σαράντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 4,45
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Άρθρο Α-3: ΟΡΥΞΗ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
Για τη γενική όρυξη, µετά της µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, βραχωδών εδαφών,
περιλαµβανοµένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως
πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της
θέσης εργασίας (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο) και των
δυσχερειών που προκαλεί, για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο µε σφύρα
ή και µε τα χέρια, χωρίς ή µε κανονική ή περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (λαµβανοµένων υπόψη
των ισχυόντων περιορισµών χρήσης ή και απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης µε
κτίσµατα, γραµµές πυλώνων και υποσταθµούς ∆ΕΗ ή/και άλλες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή
στρατιωτικές εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών
Εργασιών-ΦΕΚ.931/Β/31.12.84, των σχετικών περιορισµών ∆ΕΗ ή και άλλων περιορισµών που
ισχύουν), ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή µέσα σε
νερό, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Χ1 και τους όρους δηµοπράτησης.
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, όρυξη:
− ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ µετά της
µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους,
− για τη διευθέτηση χειµάρρων πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ,
− για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων
− τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται
στη συνέχεια των γενικών ορύξεων της οδού
− τεχνικών Cut and Cover και για τη λήψη µέτρων προσωρινής και µόνιµης
αντιστήριξης των πρανών εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο αυτού
του τιµολογίου.
− για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover σύµφωνα και µε τις η µελέτη
και τα τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, όρυξης µε οποιοδήποτε µέσο ή
και µε τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποµάκρυνσης και αποστράγγισης
των υδάτων, µόρφωσης των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης,
σχηµατισµού των αναβαθµών
• δηµιουργίας διατρηµάτων γόµωσης,
• προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης, πυροδότησης εκρηκτικών υλών µε όλες τις
απαιτούµενες εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούµενα υλικά (εκρηκτικές
ύλες, φυτίλια, πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.)
• διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο
(χωµατοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε
απόσταση για τη χρησιµοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για
απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η
δαπάνη του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλίας των
αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η δαπάνη
επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η
δαπάνη διάστρωσης και διαµόρφωσης των αποθέσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
των όρων δηµοπράτησης και της περιβαλλοντικής µελέτης
• καθαίρεσης τυχόν άοπλων σκυροδεµάτων, που βρίσκονται εντός του όγκου των
γενικών εκσκαφών, εκτός από αυτές που αναφέρθηκαν στο άρθρο των γενικών
εκσκαφών γαιών - ηµίβραχου, των οποίων η καθαίρεση δεν αποζηµιώνεται ιδιαίτερα.
• της τυχόν απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής καθώς και της
εκθάµνωσης, κοπής, ξερίζωσης και αποµάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως περιµέτρου
σε οποιαδήποτε απόσταση.
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• αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη
κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές αυτής, όπως
περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
• κάθε είδους σταλίας του µηχανικού εξοπλισµού και η δαπάνη αντιµετώπισης κάθε
είδους δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης αντιστήριξης
των πρανών των και Cut and Cover των στοµίων σηράγγων και Cut and Cover
• επανεπίχωσης (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει
απαίτηση συµπύκνωσης
• καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης και
την παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1.
Επισηµαίνεται ακόµη ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση
της εργασίας σε µια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραµµα εκτέλεσης του
έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.
Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται µετά από εντολή της Υπηρεσίας και υπό την προϋπόθεση
ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για τη χρήση των εκρηκτικών σύµφωνα µε την ΚΥΑ
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου.
Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των έτοιµων εκτελεσµένων
εκσκαφών βράχου, µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. Όπως και στην περίπτωση
γενικών εκσκαφών γαιών-ηµιβράχου, ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις
επί πλέον εκσκαφές εκτός εάν του δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία µε τεκµηριωµένους
λόγους.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής όρυξης βράχου, µετά της µεταφοράς τους σε οποιαδήποτε
απόσταση

Άρθρο Α-3.1: Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Α)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και εξήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,64
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Άρθρο Α-4: ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ
Άρθρο Α-4.1: ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1212)
Για τη διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατοµής, που κατασκευάζεται µεµονωµένα και
ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατοµής, και για τα τµήµατά της
πλάτους µικρότερου ή ίσου των 3.00 µ., σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, περιλαµβανοµένης και
της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης
συρµατόπλεκτων κιβωτίων, µανδρότοιχων καλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου,
µετά της µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής µε οιαδήποτε µηχανικά µέσα ή µε τα
χέρια, διαλογής των προϊόντων εκσκαφής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς τους µε οποιοδήποτε
µεταφορικό µέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη,
σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης του
χαµένου χρόνου µεταφοράς και για την τυχόν εναπόθεση ή τις οποιεσδήποτε ενδιάµεσες
φορτοεκφορτώσεις. Επίσης περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη για την εκθάµνωση, κοπή και
εκρίζωση δέντρων οποιασδήποτε περιµέτρου, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου και
αποµάκρυνση αυτών από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς και για την
εργασία µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα της τάφρου, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Χ1 και την
παρ. 9.2.Β της Π.Τ.Π. 110.
Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των εκτελεσµένων εκσκαφών
τάφρου, µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριµένων
συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού.
Τιµή ενός κυβικού µέτρου εκσκαφής τάφρου σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, µετά της
µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 5,28
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Άρθρο Α-4.2: ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγµάτων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1220)
Για τη διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τραπεζοειδούς διατοµής, που
κατασκευάζεται µεµονωµένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, και για τα
τµήµατά της πλάτους µικρότερου ή ίσου των 3.00 µ. σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι
υφισταµένων ορυγµάτων οποιουδήποτε ύψους, µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής µε οιαδήποτε µηχανικά µέσα ή µε τα
χέρια, διαλογής των προϊόντων εκσκαφής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς τους µε οποιοδήποτε
µεταφορικό µέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη,
σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης του
χαµένου χρόνου µεταφοράς και για την τυχόν εναπόθεση ή τις οποιεσδήποτε ενδιάµεσες
φορτοεκφορτώσεις. Επίσης περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη για την κατασκευή
προσπελάσεων, την εκθάµνωση, κοπή και εκρίζωση δέντρων οποιασδήποτε περιµέτρου, που
βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου και αποµάκρυνση αυτών από την περιοχή του έργου σε
οποιαδήποτε απόσταση καθώς και για την εργασία µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα και
γενικά κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά πλην όµως είναι απαραίτητη για την άρτια και
επιµεληµένη εκσκαφή τάφρου στο φρύδι υφισταµένων ορυγµάτων οποιουδήποτε ύψους.
Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των εκτελεσµέων εκσκαφών
τάφρου, µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριµένων
συµβατικών σχεδίων.
Τιµή ενός κυβικού µέτρου εκσκαφής τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι
υφισταµένων ορυγµάτων µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,40
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Άρθρο Α-5: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2226)
Για την καθαίρεση αόπλων σκυροδεµάτων και λιθοδοµών, που εκτελείται µε ή χωρίς τη
βοήθεια µηχανικών µέσων ύστερα από ειδική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, µεµονωµένα και
ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές όπως π.χ. στην περίπτωση τµηµατικών καθαιρέσεων βάθρων
τεχνικών έργων και τοίχων ή/καί πτερυγοτοίχων αυτών κλπ. Η καθαίρεση θα γίνει µε άκρα
προσοχή ώστε, ανάλογα µε τη µελέτη ή και τις εντολές της Υπηρεσίας, να είναι δυνατή η
συµπλήρωση του υπάρχοντος έργου µε νέο τµήµα αυτού.
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη όλων των απαραίτητων εργασιών της
καθαίρεσης µε ή χωρίς τη βοήθεια µηχανικών µέσων, της συγκέντρωσης όλων των υλικών που θα
προκύψουν και της αποκοµιδής σε οποιαδήποτε θέση της επιλογής του Αναδόχου, προς απόθεση ή
άλλη χρήση σε περιοχές επιτρεπόµενες από τις Αρχές και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας,
περιλαµβανοµένης της δαπάνης απόθεσης. Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη της τυχόν προσωρινής
εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, του χαµένου χρόνου των φορτοεκφορτώσεων (ανεξάρτητα
από τις δυσχέρειες, που παρουσιάζει η εργασία αυτή) και του καθαρισµού του χώρου από τα
προϊόντα καθαίρεσης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο καθαίρεσης αόπλου σκυροδέµατος ή/και λιθοδοµής που µετράται
σε όγκο πριν από την καθαίρεση.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα €
(Αριθµητικά): 9,00
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Άρθρο Α-6: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ `Η
ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ Ε∆ΑΦΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1310)
Για τον πλήρη καθαρισµό και µόρφωση πρανών και πυθµένα υφιστάµενης τάφρου
τριγωνικής διατοµής ή ερείσµατος, σε κάθε είδους έδαφος, µε διαστάσεις και κλίσεις που
καθορίζονται στη µελέτη, που θα εκτελεσθεί (σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Χ1, την Π.Τ.Π. Τ 110 και
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης) µε µηχανικά µέσα ή και µε τα χέρια, µετά της µεταφοράς των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης µηχανικών µέσων, η
δαπάνη της εργασίας καθαρισµού της τάφρου και µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα της ή
του ερείσµατος, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου και µεταφοράς των προϊόντων
µόρφωσης σε οποιαδήποτε απόσταση για απόθεση σε θέσεις που επιτρέπονται από την Υπηρεσία
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στα τεύχη δηµοπράτησης. Στη δαπάνη αυτή δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής του
αντίστοιχου ορύγµατος, µόρφωσης και καθαρισµού τάφρων εντός ή στη συνέχεια της διατοµής
οδού που κατασκευάζεται µε την υπόψη εργολαβία, που πληρώνεται µε άλλα άρθρα του παρόντος
Τιµολογίου.
Στην κατηγορία των τάφρων τριγωνικής διατοµής περιλαµβάνονται και οι τάφροι
τραπεζοειδούς διατοµής µε πλάτος πυθµένα µικρότερο ή ίσο των 0,30 µ.
Τιµή ανά µέτρο µήκους καθαρισµού και µόρφωσης τάφρου ή ερείσµατος σε κάθε είδους
έδαφος µετά της µεταφοράς των προϊόντων µόρφωσης σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 0,66
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Άρθρο Α-7: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΕΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3.00 µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1320)
Για τον πλήρη καθαρισµό οχετού ύψους ή ανοίγµατος µέχρι 3.00 µ., µαζί µε τα τυχόν
υπάρχοντα φρεάτια και την εκσκαφή των τυχόν προσχώσεων, που θα εκτελεστεί µε κάθε µέσο ή
και µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη της εργασίας ανεξάρτητα των µέσων εκσκαφής (µε
µηχανικά µέσα ή µε τα χέρια), του όγκου των προσχώσεων, του ύψους του οχετού µέχρι 3,00 µ και
του βαθµού προσπελασιµότητας αυτού (περιλαµβάνονται και οι κάθε είδους σωληνωτοί οχετοί
µικρών διαµέτρων), των δυσχερειών προσέγγισης των µηχανικών ή άλλων µέσων και ανεξάρτητα
του αν η εργασία εκτελείται κοντά ή µακριά από υπάρχουσα οδό. Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη
χρήσης των µηχανικών µέσων, φορτοεκφορτώσεων και χαµένου χρόνου, η δαπάνη µεταφοράς των
προϊόντων καθαρισµού σε οποιαδήποτε απόσταση, η δαπάνη απόθεσης, και διάστρωσης των
προϊόντων καθαρισµού σε κατάλληλες θέσεις καθώς και κάθε δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Σε περίπτωση απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής κοντά στον οχετό ύστερα από έγκριση
της Υπηρεσίας, επισηµαίνεται ότι η διαµόρφωσής τους θα γίνει κατά υδραυλικά αποδεκτό τρόπο,
ώστε να αποφευχθούν επανεµφράξεις του οχετού. Κατά τα λοιπά ισχύει η Π.Τ.Π. 20.
Για την εργασία αυτή θα επιµετρηθεί το µήκος του οχετού µεταξύ των στοµίων εισόδου
και εξόδου αυτού (περιλαµβανοµένων των τυχόν φρεατίων).
Για ένα µέτρο µήκους καθαρισµένου οχετού µετά της µεταφοράς των προϊόντων
καθαρισµού σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,80
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Άρθρο Α-8: ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ Ε∆ΑΦΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1420)

Για την άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα
πρανή ορυγµάτων ή επιχωµάτων υφιστάµενων οδών, που θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τη Π.Τ.Π. 13,
την Π.Τ.Π. Χ1, και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη των εργασιών άρσης των καταπτώσεων, η δαπάνη
φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου, µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεσης σε
θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης προς κατασκευή ή συµπλήρωση
επιχωµάτων ή προς προσωρινή απόθεση ή προς οριστική αποµάκρυνση εκτός του έργου,
περιλαµβανοµένης και της τυχόν εκθάµνωσης, κοπής ή/και εκρίζωσης δέντρων οποιασδήποτε
περιµέτρου και αποµάκρυνσής τους από την περιοχή του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη µόρφωσης των πρανών
και του πυθµένα της περιοχής κατάπτωσης, περιλαµβανοµένου του τυχόν αναγκαίου θρυµµατισµού
ογκολίθων για τη διευκόλυνση της άρσης των προϊόντων κατάπτωσης και κατά τα λοιπά όπως
ορίζεται στην Π.Τ.Π. Χ1 και την Π.Τ.Π. 13.
Ο όγκος της άρσης καταπτώσεων θα επιµετρηθεί µε λήψη αρχικών και τελικών
διατοµών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο άρσης καταπτώσεων, µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και δεκαοκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 1,18

K:\N5300a\cons\tefxi\TM.doc

18

Ν5300/4981B06

Άρθρο Α-9: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ Ή ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ
Kαθαρισµοί κοίτης ποταµων ή ρεµµάτων µε χρήση συνήθων χωµατουργικών
µηχανηµάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), κινουµένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν
ξηρώ ή παρουσία υδάτων.

Άρθρο Α-9.1: Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο
απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6054)
Επιµέτρηση επί αυτοκινήτου.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και ογδόντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 4,86
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Άρθρο Α-10: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ
Για την προµήθεια, από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων, δανείων
χωµατισµών είτε για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση
υπάρχοντος επιχώµατος είτε για την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ., σύµφωνα µε την
ΠΤΠ Χ1, την Τ.Σ.Υ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτούµενων ενεργειών και διαδικασιών για
την ανάπτυξη και ενεργοποίηση λατοµείου ή δανειοθαλάµου, η δαπάνη προετοιµασίας (όπως
εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, αφαίρεση των φυτικών γαιών
και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη στρωµάτων και αποµάκρυνσή τους σε
οποιαδήποτε απόσταση), η δαπάνη εκσκαφής δανειοθαλάµων σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης, η δαπάνη µόρφωσης των παρειών και του πυθµένα των δανειοθαλάµων, η δαπάνη
φορτοεκφορτώσεων µε τους χαµένους χρόνους, σταλίες αυτοκινήτων η δαπάνη µεταφοράς των
δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, η δαπάνη για τις τυχόν απαιτούµενες
αντλήσεις υδάτων, η δαπάνη πλήρους αποκατάστασης του δανειοθαλάµου σύµφωνα µε τους
περιβαλλοντικούς όρους καθώς και οποιαδήποτε επιβάρυνση, που αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ την παρ.
6.4.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1 και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης για πλήρως περαιωµένη εργασία.
∆εν προσµετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα η πιθανή επαύξηση του όγκου του
επιχώµατος εξ αιτίας συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια, που προβλέπει η
µελέτη, για δυνατότητα συµπύκνωσης.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών προέλευσης
λατοµείου για τις περιπτώσεις, που ορίζεται ως υποχρεωτική η χρησιµοποίησή τους ή δεν είναι
δυνατή η εξεύρεση στην ευρύτερη περιοχή του έργου φυσικών συλλεκτών δανείων, που να έχουν
τα προδιαγραφόµενα χαρακτηριστικά των σχετικών κατηγοριών επίλεκτων υλικών.
Πριν τη διαµόρφωση των προσφορών τους, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επισηµάνουν
τις πιθανές θέσεις λήψεως δανείων, είτε από χείµαρρους είτε από λατοµεία και να εξασφαλίσουν
τόσο την καταλληλότητα αυτών όσο και τη δυνατότητα λήψεως από πλευράς χορηγήσεως αδείας
από τους αρµόδιους φορείς, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς
όρους.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος
µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µετά της µεταφοράς των δανείων από οποιαδήποτε
απόσταση επί τόπου των έργων.

Άρθρο Α-10.1: Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,09
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Άρθρο Α-11: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1530)
Για την πλήρη κατασκευή επιχώµατος οδού, µετά από προηγούµενο καθαρισµό του
εδάφους έδρασης, µε µηχανήµατα, υλικά που θα προσκοµισθούν στη θέση κατασκευής των
επιχωµάτων και µε µεθόδους και βαθµό συµπύκνωσης όπως προδιαγράφεται στους όρους
δηµοπράτησης. Το άρθρο αφορά στην κατασκευή επιχώµατος µερικά ή ολικά, σε ύψος ή/και
πλάτος, σε νέα ή υπάρχουσα κατασκευή για τη συµπλήρωσή της, από κατάλληλα γαιώδη ή
βραχώδη υλικά σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και µε µεθόδους και λοιπές απαιτήσεις, όπως
προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ., στην Π.Τ.Π. Χ1 και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνονται οι δαπάνες για:
1) Την κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος είτε είναι συνήθους είτε είναι
αυξηµένου βαθµού συµπύκνωσης, όπως θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα -για
βραχώδες επίχωµα- και στέψη, τα οποία θα συµπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95%
αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO Τ 180
για τα γαιώδη επιχώµατα, ή σε βαθµό όπως αυτός, που προδιαγράφεται στην Τ.Σ.Υ. για
τα βραχώδη επιχώµατα και σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν εφαρµογής της µεθόδου Συνεχούς Ελέγχου
Συµπύκνωσης (CCC), που προβλέπει έλεγχο της συµπύκνωσης όλων των επιχωµάτων
συνολικού ύψους από τον πόδα µέχρι το φρύδι άνω των πέντε (5) µέτρων, µε
προσαρµογή κατάλληλων διατάξεων µέτρησης και συνεχούς καταγραφής των
αποτελεσµάτων πάνω στους δονητικούς οδοστρωτήρες.
2) Την εργασία µόρφωσης και συµπύκνωσης του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων (µετά
την τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή την εκσκαφή ακαταλλήλων, τη συµπλήρωση
κοιλωµάτων και την κατασκευή αναβαθµών), µέχρι βάθους τουλάχιστον 0,30 µ., σε
βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ’
ελάχιστον προς το 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T 180.
3) Την κατασκευή και ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της "στρώσης έδρασης
οδοστρώµατος", σε ποσοστό 95% της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR MODIFIED σύµφωνα µε τη
µέθοδο AASHO T 180, µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου
ή µε λείους κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί µια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια
σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος", της οποίας συµβατικά η εργασία κατασκευής
υπάγεται σ΄ αυτό το άρθρο, εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης
οδοστρώµατος" (όπου υπάρχει), η οποία πληρώνεται µε την τιµή του αντίστοιχου άρθρου
τιµολογίου.
4) Την εργασία συµπύκνωσης λωρίδας πλάτους µέχρι 2 µ σε κάθε άκρο του ποδός των
πρανών του επιχώµατος, πέραν της επιφάνειας έδρασής του.
5) Την πιθανή επαύξηση του όγκου του επιχώµατος εξαιτίας συνίζησης, καθίζησης ή
διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια, που προβλέπει η µελέτη, για δυνατότητα
συµπύκνωσης.
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6) Την επανεπίχωση εκσκαφών θεµελίων και τάφρων αγωγών εντός του σώµατος της οδού
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., που δεν αποζηµιώνονται µε ιδιαίτερο άρθρο τιµολογίου (π.χ.
«Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών» κ.λ.π.)
7) Την εγκατάσταση πλήρους δικτύου µαρτύρων καθίζησης σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την
εκτέλεση κάθε είδους µετρήσεων και τη χρήση κάθε είδους µηχανικού µέσου για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται:
α) Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι,
οχετοί, Cut and Cover, στοµίων σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π.), που θα πληρωθούν µε το
σχετικό άρθρο του τιµολογίου.
β) Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και τυχόν δηµιουργίας αναβαθµών που
πληρώνονται αντίστοιχα µε τα άρθρα εκσκαφών του Τιµολογίου (χαλαρών εδαφών,
γενικών εκσκαφών)
γ) Η κατασκευή τυχόν εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα εφόσον αποζηµιώνεται
µε άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου
Η επιµέτρηση θα γίνει σε γεωµετρικό όγκο έτοιµου, συµπυκνωµένου επιχώµατος
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε
την παρ. 6.5 της Π.Τ.Π. Χ1.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο κατασκευής επιχώµατος συνήθους ή αυξηµένου βαθµού
συµπύκνωσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 1,08
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Άρθρο Α-12:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121Α)
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης µεταβλητού πάχους καθαρής άµµου ποταµού ή
σκύρων, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις υπό τα επιχώµατα και υπό τα
θεµέλια τεχνικών έργων, από σκύρα προερχόµενα από κοσκίνισµα καθαρών αµµοχαλικωδών
υλικών ποταµού ή θραύση καταλλήλων πετρωµάτων της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, των οποίων η
µεγάλη διάµετρος δε θα υπερβαίνει τα 20 εκ., ή άµµο καθαρή από ποτάµι ή χείµαρρο, µετά της
µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων.
Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνεται η δαπάνη:
•

της εργασίας µόρφωσης και συµπύκνωσης του εδάφους έδρασης της στρώσης άµµου
–σκύρων (µετά την τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή την εκσκαφή
ακαταλλήλων, τη συµπλήρωση κοιλωµάτων και την κατασκευή αναβαθµών) µέχρι
βάθους τουλάχιστον 0,30 µ., σε βαθµό συµπύκνωσης, που να αντιστοιχεί σε ξηρά
φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστον προς το 90% της πυκνότητας, που
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR
MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T 180.

•

προµήθειας και µεταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης,
της άµµου, των σκύρων, του απαιτούµενου νερού διαβροχής, µετά των
φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του
αυτοκινήτου,

•

διάστρωσης, διαβροχής και συµπύκνωσης,

•

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη κάθε υλικού και εργασίας που απαιτούνται για την
έντεχνη εκτέλεση της στρώσης σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.

Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου µε λήψη αρχικών και τελικών
διατοµών.
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο πλήρους κατασκευής στρώσης καθαρής άµµου ή σκύρων,
µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 9,25
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Άρθρο Α-13: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1110)

Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου κατ’
εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφών ακαταλλήλων εδαφών
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 0,07
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Άρθρο Α-14: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α)

Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου κατ’
εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ηµιβράχου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία λεπτά
(Αριθµητικά): 0,13
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Άρθρο Α-15: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΡΥΞΗΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ ΧΩΡΙΣ
ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Α)

Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου κατ’
εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής όρυξης βράχου χωρίς χρήση εκρηκτικών
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και σαράντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,44
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Άρθρο Α-16: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ∆ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ
- ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1212)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου κατ’
εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,29
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Άρθρο Α-17: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ∆ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΠΑΣΗΣ
ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΟ ΦΡΥ∆Ι ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1220)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου κατ’
εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής
ορυγµάτων
ΕΥΡΩ

τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι

(Ολογράφως): Ένα € και είκοσι δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 1,22
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Άρθρο Α-18: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2226)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου κατ’
εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο καθαίρεσης άοπλου σκυροδέµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,90
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Άρθρο Α-19: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟY ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΑΦΡΟΥ
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ `Η ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ Ε∆ΑΦΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1310)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου κατ’
εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά µέτρο µήκους καθαρισµού και µόρφωσης τάφρου ή ερείσµατος σε κάθε είδους
έδαφος

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία λεπτά
(Αριθµητικά): 0,13
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Άρθρο Α-20: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟY ΟΧΕΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3.00 µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1320)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου κατ’
εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά µέτρο καθαρισµένου οχετού
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 2,25
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Άρθρο Α-21: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ
Ε∆ΑΦΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1420)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου κατ’
εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο άρσης καταπτώσεων, µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 0,23
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Άρθρο Α-22: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ Ή
ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
ΑΠΟΘΕΣΗΣ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6054)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου κατ’
εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά µέτρο ανά κυβικό µέτρο καθαρισµού κλιτών ποταµών ή ρεµάτων
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,55
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Άρθρο Α-23: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε1 ΕΩΣ Ε4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου κατ’
εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4, που επιµετράται σε όγκο
κατασκευασµένου επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,50
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Άρθρο Α-24: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1530)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου κατ’
εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο κατασκευής επιχώµατος συνήθους ή αυξηµένου βαθµού
συµπύκνωσης, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος µε λήψη αρχικών και
τελικών διατοµών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 0,20
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Άρθρο Α-25: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121Α)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου κατ’
εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο πλήρους κατασκευής στρώσης καθαρής άµµου ή σκύρων,
µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,50
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ΟΜΑ∆Α B: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Άρθρο Β-1: ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩ∆Η ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο Β-1.1: Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6068)
Για την πλήρη κατασκευή µεταβατικού επιχώµατος µε κατάλληλο κοκκώδες υλικό,
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, µέχρι ύψους 1,0 µέτρου από την κλείδα
του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώµατος για την πλήρωση της ζώνης πάσης
φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση όλου του εναποµένοντος
όγκου του σκάµµατος αγωγών εντός του σώµατος της οδού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τ.Σ.Υ.
και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης,.
Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνεται :
•

Η εργασία µόρφωσης και συµπύκνωσης του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων,
εφόσον τα επιχώµατα ή µέρος τους εδράζονται πάνω στο φυσικό έδαφος

•

η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
ενσωµάτωσης, του κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούµενων υλικών,
µετά των φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και της
σταλίας του αυτοκινήτου

•

η δαπάνη διάστρωσης, µόρφωσης, συµπλήρωσης και συµπύκνωσης σύµφωνα µε
την Τ.Σ.Υ.

•

η δαπάνη όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ

•

η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούµενων ελέγχων συµπύκνωσης

•

η κατασκευή των τυχόν απαιτούµενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων

•

η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών
κλπ όπως και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κλπ.

•

και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτούνται για την έντεχνη
εκτέλεση της στρώσης, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.

Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής, όπως ορίζεται
στην Τ.Σ.Υ. και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής µεταβατικών επιχωµάτων ως και επιχώµατος
αγωγών- οχετών από κοκκώδες υλικό.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και εξήντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 6,68
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Άρθρο Β-2: ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ κ.λ.π.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6157)
Για την πλήρη κατασκευή λιθορριπής µε αργούς λίθους λατοµείου ή συλλεκτούς, βάρους
από 5 έως 20 χγρ., για τη διαµόρφωση κοιτοστρώσεων, για τη στερέωση εδάφους κάτω και πίσω
από τοίχους συρµατοκιβωτίων και επί αναβαθµών πρανών ορυγµάτων σε θέσεις, που καθορίζονται
στη µελέτη.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας ή διαλογής των λίθων, µεταφοράς τους
από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης µε τις φορτοεκφορτώσεις τις σταλίες και το
χαµένο χρόνο, η δαπάνη προσέγγισης στον τόπο κατασκευής, η δαπάνη της εργασίας διάστρωσης
και τακτοποίησης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε τη γεωτεχνική µελέτη και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης λιθορριπής.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 17,50
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Άρθρο Β-3: ΦΡΑΧΤΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση ενός τυποποιηµένου φράχτη
κατακόρυφων ή κεκλιµένων πετασµάτων, που θα εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε θέση του πρανούς
για την προστασία της οδού από βραχοπτώσεις σύµφωνα µε τη µελέτη, τις οδηγίες του
κατασκευαστή και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό για τη
δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας και θα αποτελείται από τα παρακάτω (ή όσα απ’ αυτά
απαιτούνται ανάλογα µε το είδος του φράχτη):
α) από στύλους (ορθοστάτες) από γαλβανισµένο µορφοσίδηρο µε τη µεταλλική τους
βάση σταθερή ή ειδικής αρθρωτής διάταξης, που επιτρέπει τη στροφή των
ορθοστατών προς τα κατάντι,
β) από γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα, δακτυλιωτό πλέγµα, ενισχυµένα µε οριζόντια,
κάθετα ή και διαγώνια γαλβανισµένα συρµατόσχοινα, που συγκρατούνται στους
στύλους,
γ) από γαλβανισµένα συρµατόσχοινα στήριξης της κορυφής των ορθοστατών,
δ) από τα τυχόν απαιτούµενα δακτυλιωτά φρένα, αποσβεστήρες ενέργειας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας όλων των παραπάνω υλικών (ή όσων απ’ αυτά απαιτούνται ανάλογα µε
το είδος του φράχτη, όπως παρακάτω) γαλβανισµένων εν θερµώ σύµφωνα µε την
Τ.Σ.Υ. για διάρκεια ζωής άνω των 80 ετών κατά DIN 2078 και DIN 1142,
• µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσής τους µε τις
σταλίες, φορτοεκφορτώσεις και τον απολυµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων,
• της εργασίας σύνδεσής των αφ’ ενός µεταξύ τους και αφ’ εταίρου µε τη θεµελίωση
και τις αγκυρώσεις
• της κατασκευής των τυχόν απαιτούµενων προσπελάσεων (εκτός των προσβάσεων των
αναβαθµών, όπως παρακάτω) καθώς και της αποκατάστασης του τοπίου µετά το
πέρας των εργασιών
• προσέγγισης, χρήσης, εισκόµισης και αποκόµισης όλων των απαιτούµενων
µηχανηµάτων µε τις στλίες τους κλπ
• καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη
εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τη µελέτη και λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Επιπλέον στην
αλληλοεπικαλύψεων.

τιµή

περιλαµβάνεται

ανηγµένα

κάθε

δαπάνη

φθορών

και

Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται και θα πληρωθεί ιδιαίτερα η δαπάνη:
• της κατασκευής (εάν δεν υπάρχουν) των απαιτούµενων προσπελάσεων που θα
οδηγούν στους αναβαθµούς, οι οποίες θα παραµείνουν για συντήρηση του έργου
• αγκυρώσεων και θεµελίωσης
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων.
Άρθρο Β-3.1: Φράχτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 250 kJ, ύψους 2m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 30% Ο∆Ο-2311+ 30%Ο∆Ο-2312 + 40%Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσια σαράντα τέσσερα € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 644,90
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Άρθρο Β-4: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
Για την κατασκευή σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης, από θραυστό υλικό λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων
µέγιστου κόκκου, µε χρήση τσιµέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως
και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, αερακτικών,
σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και
ύψους καθώς και για έργα σηράγγων.
Στις τιµές περιλαµβάνονται -η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και ενσωµάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας που
απαιτούνται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, -η δαπάνη προσκόµισης,
τοποθέτησης, χρήσης και αποµάκρυνσης µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως
αναγκαίων ικριωµάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών και
γενικότερα του απαιτούµενου εξοπλισµού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για προώθηση ή
προβολοδόµηση, -η δαπάνη των µηχανηµάτων παραγωγής, µεταφοράς, άντλησης, ανύψωσης,
καταβιβασµού, ανάµειξης, δόνησης κλπ., -η δαπάνη διαµόρφωσης των ικριωµάτων, των
ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς και η δαπάνη µερικής ή ολικής
απώλειας των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, -η
δαπάνη συντήρησης του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικό υγρό κ.λ.π.) µέχρι
τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρµών.
Ανηγµένα περιλαµβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης
σκυροδέµατος, -οι δαπάνες των µελετών και σχεδιασµού 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, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους
άλλους όρους δηµοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα
κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 µ. ανά κλάδο για τη διέλευση της
κυκλοφορίας εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης περιλαµβάνεται η επιρροή της
διαµόρφωσης των χαρακτηριστικών του σκυροδέµατος, ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη
θλιπτική αντοχή και ο κατάλληλος τύπος του επιφανειακού τελειώµατος, που καθορίζεται από την
εγκεκριµένη µελέτη, τους όρους δηµοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει του οποίου
θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε.
Στις τιµές περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη για την κατασκευή τελειωµάτων
επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγµατικούς όγκους,
σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφαιρουµένων των οποιωνδήποτε κενών
που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος κλπ.) όπως αναφέρεται
στην Τ.Σ.Υ. µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως σε περίπτωση
προεντεταµένου σκυροδέµατος ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής
µέχρι 10cm2 και επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5cm χωρίς αποζηµίωση των υλικών και
εργασίας κατασκευής τους. Η επιµέτρηση του όγκου 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.
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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 του σκυροδέµατος είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για
προκατασκευή ή συµβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε στοιχείο της
κατασκευής ολοκληρώνεται σε µία φάση εργασιών ή εκτελείται τµηµατικά, σύµφωνα µε την
τεχνική µελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισµών (εξασφάλιση της κυκλοφορίας, πρόσκτηση
αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Κατά τα λοιπά, σχετικά µε το
περιεχόµενο της τιµής µονάδας, ισχύουν τα αναφερόµενα στην Τ.Σ.Υ.
Για την απαιτούµενη αντοχή σε θλίψη (fa), την µέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα
κριτήρια συµµόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την τεχνολογία του σκυροδέµατος, ισχύει ο
Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/17.4.97),όπως περιλαµβάνεται στα
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος

Άρθρο Β-4.1: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C8/10 (Β5 ή Β10)

Άρθρο Β-4.1.1: Άοπλο C8/10 (Β10) κοιτοστρώσεων, εξοµαλυντικών στρώσεων κ.λ.π.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2521)
Σκυρόδεµα C8/10 χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή µη οπλισµένων στοιχείων
κατασκευών, όπως γενικών κοιτοστρώσεων, συγκρατήσεως βραχωδών όγκων ορυγµάτων,
εξοµαλυντικών στρώσεων θεµελίων, αγκυρώσεων σωλήνων, µόρφωσης κλίσεων, κ.λ.π. καθώς
και για την προστασία στεγάνωσης γεφυρών στην περίπτωση που η µελέτη προβλέπει την
κατασκευή τους από Β5

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα τρία € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 73,40
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Άρθρο Β-4.2: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20

Άρθρο Β-4.2.1:C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)
Σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή
κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων,
επένδυσης κοίτης ρεµάτων, τοίχων (θεµέλια και ανωδοµή) που δεν ανήκουν στην κατηγορία
«λεπτοτοίχων», την προστασία στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα τέσσερα €
(Αριθµητικά): 94,00
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Άρθρο Β-4.3: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25

Άρθρο Β-4.3.1: Οπλισµένο C20/25 κιβωτοειδών oχετών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551)
Σκυρόδεµα C20/25 οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή κιβωτοειδών
οχετών ορθών ή λοξών, µε άξονα ευθύγραµµο ή καµπύλο, οριζόντιο ή µε κατά µήκος κλίση ή
κλιµακωτό, ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατοµής -πλάκα κάλυψης, πλευρικά τοιχώµατα και
πλάκα θεµελίωσης- καθώς και των τυχόν συνεχόµενων πτερυγοτοίχων ή των τυµπάνων ή χαλινών
ή αγγυρώσεων ή κορωνίδων, που είναι συνδεδεµένοι µε τον οχετό. Χρησιµοποιούµενο επίσης για
την κατασκευή κιβωτιόσχηµων τεχνικών ελεύθερου ορθού ανοίγµατος µέχρι 8.00 µ
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα πέντε € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 135,10

ΆρθροΒ-4.3.2: Οπλισµένο C20/25 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551)
Σκυρόδεµα C20/25 οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή βάθρων (θεµελίων
και ανωδοµής) περιλαµβανοµένων και των πλευρικών τοιχωµάτων και πλακών θεµελίωσης
κιβωτιόσχηµων τεχνικών ελεύθερου ορθού ανοίγµατος άνω των 8.00 µ οποιουδήποτε ύψους, µε τα
συνδεδεµένα πτερύγιά τους, την κατασκευή τοίχων (θεµελίων και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους
περιλαµβανοµένων και των λεπτοτοίχων, την κατασκευή κατακορύφων υποστυλωµάτων γεφυρών,
την κατασκευή θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης γεφυρών, κεφαλοδέσµων και
επένδυσης πασσαλοστοιχιών, την κατασκευή πλακών πρόσβασης, πεζοδροµίων γεφυρών καθώς
και «πλακών τριβής» για τη στήριξη στηθαίων τύπου «ΣΤΕ-1».
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα έξι € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 136,60
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Άρθρο Β-5: ΣΙ∆ΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ
Για την προµήθεια σιδηρού οπλισµού επί τόπου των υπαίθριων και υπόγειων έργων
(σηράγγων υπόγειας εκσκαφής, φρεάτων εκκαπνισµού, φρεάτων θεµελίωσης γεφυρών κλπ), την
κοπή, την κατεργασία και την επιµελή και έντεχνη τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε θέση των
έργων (ανωδοµή, θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου, µε παρουσία ή χωρίς παρουσία νερού
κλπ.), που θα γίνει µόνο µετά την παραλαβή των ξυλοτύπων από την Υπηρεσία, σύµφωνα µε την
Τ.Σ.Υ., τις διατάξεις της Τεχνικής Μελέτης (κατηγορία χάλυβα, διάµετροι, διαστάσεις και µορφή)
και τους εγκεκριµένους κανονισµούς.
Στις τιµές περιλαµβάνονται, πέραν της δαπάνης προµήθειας του οπλισµού, ανηγµένα η
δαπάνη της σύνδεσης των ράβδων σιδηρού οπλισµού, που θα γίνεται κατά τρόπο στερεό σε όλες
ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε σύρµα Νο 5 ή µεγαλύτερου πάχους ανάλογα µε
τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση για την περίπτωση εγχύτων
πασσάλων, η δαπάνη προµήθειας του σύρµατος πρόσδεσης, η δαπάνη προµήθειας και τοποθέτησης
αποστατών, αρµοκλειδών ή άλλου είδους εγκεκριµένων ενώσεων καθώς και η δαπάνη
τοποθέτησης, ανάρτησης και αγκύρωσής του σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας, η
δαπάνη των απαιτούµενων ικριωµάτων και οποιωνδήποτε ανυψωτικών µέσων. Επισηµαίνεται ότι
σχετικά µε τις ενώσεις µε ηλεκτροσυγκόλληση ισχύει το DIN 4099 σε συσχετισµό µε το DIN 1045.
Επίσης στις τιµές περιλαµβάνονται τα αναγκαία υποστηρίγµατα (καβίλιες), ειδικά τεµάχια
ανάρτησης, που τυχόν θα απαιτηθούν, η οποιαδήποτε αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά
την κοπή και κατεργασία µέχρι την τοποθέτησή του και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωµένη
εργασία καθώς και η δαπάνη αποστολής και δοκιµών δοκιµίων σιδήρου σε αναγνωρισµένα
εργαστήρια, όπως ορίζεται στους παραπάνω κανονισµούς και σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους
δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισµών της τεχνικής µελέτης
ή, αν δεν υπάρχουν, µε βάση τους πίνακες, που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να
υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής [οι πίνακες
θα έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις
διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις θέσεις και τα µήκη επικάλυψης (που θα είναι τα ελάχιστα
απαιτούµενα), τα βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο - σύµφωνα µε τους επίσηµους πίνακες βαρών
των Γερµανικών Κανονισµών -, τα µήκη των σιδηρών ράβδων, τα µερικά και ολικά βάρη των
προβλεποµένων οπλισµών κλπ]. Η τοποθέτηση των οπλισµών στο έργο θα ελεγχθεί από την
Υπηρεσία και η παραλαβή τους θα γίνει πριν από την έναρξη διάστρωσης του σκυροδέµατος. Μετά
την παραλαβή των οπλισµών οι πίνακες θα υπογραφούν από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία. Οι
παραπάνω θεωρηµένοι πίνακες των τοποθετηµένων οπλισµών µε τα βάρη τους, αποτελούν την
επιµέτρηση των οπλισµών, που θα συνοδεύει τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού που έχει τοποθετηθεί.
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Άρθρο Β-5.1: Σιδηρούς οπλισµός ST III (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και είκοσι επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 1,27

Άρθρο Β-5.2: Σιδηρούν δοµικό πλέγµα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και τριάντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 1,33
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Άρθρο Β-6: ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2411)
Για τη µόνωση επιφάνειας σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε διπλή επάλειψη µε
ασφαλτικό µονωτικό υλικό τύπου LANCOL, ή ανάλογου εγκεκριµένου τύπου, σε όση ποσότητα
απαιτείται και σε επιφάνεια οποιουδήποτε είδους και σε οποιαδήποτε θέση του έργου,
περιλαµβανοµένης της προµήθειας των απαιτουµένων υλικών, µικροϋλικών κλπ. επί τόπου του
έργου και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας, που µονώνεται µε διπλή ασφαλτική επάλειψη,
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια ή και τις εντολές της Υπηρεσίας.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εβδοµήντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 1,78
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Άρθρο Β-7: ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ

ΆρθροΒ-7.1: Μόνωση µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιµεντοκονία
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2412)
Για τη µόνωση επιφάνειας από σκυρόδεµα µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου, πάχους 2
χλστ και βάρους 2,20 έως 2,50 χγρ/µ2, και τσιµεντοκονία πάχους 2 εκ. αναλογίας 600 gr/ µ3
περιλαµβανοµένης της δαπάνης για τη διαµόρφωση προηγούµενα της επιφάνειας από σκυρόδεµα,
που θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, την Τ.Σ.Υ., τους όρους δηµοπράτησης και
τις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου όλων των
απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών, οι φορτοεκφορτώσεις, οι χαµένοι χρόνοι, οι φθορές, οι
αλληλοεπικαλύψεις και κάθε εργασία, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας από σκυρόδεµα, που µονώνεται µε διπλή
στρώση ασφαλτόπανου και τσιµεντοκονία.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 13,80
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Άρθρο Β-8: ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752)
Για την προµήθεια επί τόπου του έργου και την πλήρη τοποθέτηση χυτοσιδηρών σχαρών,
πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων κάθε είδους, που εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης, την τεχνική µελέτη και την Π.Τ.Π. Τ110, δηλαδή την προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση, χαµένο χρόνο φορτοεκφόρτωσης και µεταφορά επί τόπου των έργων, µε
οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο, όλων των απαιτούµενων υλικών (σχαρών, πλαισίων, καλυµµάτων
φρεατίων κλπ), την επεξεργασία βάσης υποδοχής, τη διάνοιξη οπών τη συναρµολόγηση, την
τοποθέτηση, την πάκτωση κλπ όλων των στοιχείων εντός του σκυροδέµατος, την κατασκευή βάσης
από τσιµεντοκονίαµα, τη δαπάνη τσιµεντοκονιάµατος καθώς και κάθε άλλου απαιτούµενου υλικού
πάκτωσης και στεγανοποίησης, όπως και κάθε άλλη δαπάνη, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά,
αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο έτοιµων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων
φρεατίων πλήρως τοποθετηµένων σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,04
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Άρθρο Β-9: ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C12/15
Για την πλήρη κατασκευή αγωγού οµβρίων µε προκατασκευασµένους πρεσσαριστούς
άοπλους ή οπλισµένους τσιµεντοσωλήνες από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 (Β15), σύµφωνα µε
την Π.Τ.Π. Τ 110 και την Τ.Σ.Υ. εν ξηρώ ή µέσα σε νερό.
Στη τιµή αυτή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο των έργων µε τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις, χαµένο χρόνο κλπ, των
τσιµεντοσωλήνων, της τσιµεντοκονίας πλήρωσης των αρµών και κάθε απαιτούµενου υλικού, η
δαπάνη προσέγγισης και καταβιβασµού των τσιµεντοσωλήνων µέσα σε υπάρχουσα τάφρο
οποιουδήποτε βάθους, η δαπάνη αρµολόγησής τους µε τσιµεντοκονίαµα των 650 χγρ. τσιµέντου
ανά µ3 ξηράς άµµου ανεξάρτητα από το µήκος τεµαχίων και το πλήθος των απαιτούµενων
συνδέσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της τοποθέτησης των τσιµεντοσωλήνων και τη λειτουργία τους. Περιλαµβάνεται
επίσης ανηγµένα η δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρειας από την
τυχόν ύπαρξη νερού.
Στη τιµή δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη του περιβλήµατος των αγωγών από σκυρόδεµα,
που πληρώνεται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου τσιµεντοσωλήνα από
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.

Άρθρο Β-9.1: Οπλισµένος τσιµεντοσωλήνας σειράς 75 Φ1,00µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2888)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι εννέα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 129,60
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Άρθρο Β-10: ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή
150-MEDIUM βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) για απορροή οµβρίων τεχνικών έργων µε
εσωτερική προστασία µε εποξειδική βαφή και εξωτερική προστασία από ασφαλτοµαστίχη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των
σωλήνων και υλικών στερέωσής τους, η εργασία κοπής, (κάθετα ή λοξά), κόλλησης των σωλήνων
µεταξύ τους και µε τις εξόδους των στοµίων αποχέτευσης γεφυρών, ψυχρού γαλβανίσµατος των
κολλήσεων, στερέωσης των σωλήνων τουλάχιστον κάθε 2 m στα τεχνικά, οι αποµειώσεις των
υλικών λόγω κοπής καθώς και κάθε άλλη εργασία ή υλικό που απαιτούνται για την πλήρη
εγκατάσταση σε πλήρες δίκτυο είτε στις παρειές ολόσωµων φορέων ή βάθρων, είτε εντός των
κενών κιβωτοειδών φορέων ή κοίλων βάθρων, από τις εξόδους των στοµίων αποχέτευσης γεφυρών
µέχρις 0,50 m τουλάχιστον από τον πόδα των βάθρων.
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους τοποθετηµένου σωλήνα.

Άρθρο Β-10.1: Σιδηροσωλήνας Φ6΄΄ ελάχιστου πάχους 4,5 χλστ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα δύο € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 52,30
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Άρθρο Β-11: ∆ΙΑΤΡΗΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
Για την προµήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασµένων, διάτρητων κατά ένα µέρος,
αόπλων τσιµεντοσωλήνων αποστράγγισης (φίλτρων), στους οποίους οι οπές δηµιουργούνται
σύγχρονα µε την κατασκευή του σωλήνα και οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις της Π.Τ.Π. Τ 110. Η
κατασκευή της σωλήνωσης θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Τ 110, τους όρους
δηµοπράτησης και τις διαταγές της Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των σωλήνων, η δαπάνη των
µεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης µε τις φορτοεκφορτώσεις και το
χαµένο χρόνο, η δαπάνη τοποθέτησης, κοπής, συναρµολόγησης και κάθε άλλη δαπάνη που
απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγρ. 9.12 της
Π.Τ.Π. Τ 110. Επίσης περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη κάθε είδους άντλησης υδάτων και κάθε
είδους δυσχέρειας από τυχόν ύπαρξη νερού. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη της κατασκευής
έδρασης και εγκιβωτισµού των τσιµεντοσωλήνων.
Στο µήκος των σωλήνων δεν προσµετρούνται οι εσωτερικές διαστάσεις των φρεατίων
που παρεµβάλλονται.
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους τοποθετηµένου διάτρητου τσιµεντοσωλήνα.

Άρθρο Β-11.1: ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ 0,20 µ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2861)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,50
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Άρθρο Β-12: ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2815)
Για την πλήρωση τάφρων σωλήνων αποστράγγισης, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Τ110, τους
όρους δηµοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, µε θραυστά σκύρα λατοµείου και άµµο
(διβάθµιο φίλτρο) τελείως καθαρά που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγρ. 4.4.2 της ΠΤΠ Τ 110
και σε στρώσεις των οποίων η διάταξη και οι διαστάσεις καθορίζονται είτε στους όρους
δηµοπράτησης είτε από την Υπηρεσία κατά την εκτέλεση του έργου.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας ή παραγωγής των υλικών που
απαιτούνται για την πλήρωση των στραγγιστηρίων, η δαπάνη µεταφοράς των παραπάνω υλικών
επί τόπου των έργων µε οποιοδήποτε µέσο και από οποιαδήποτε απόσταση µετά των
φορτοεκφορτώσεων και του χαµένου χρόνου, η δαπάνη διάστρωσης, διαβροχής, συµπύκνωσης
κατά στρώσεις µέγιστου πάχους 0,15 µ., η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς του νερού
διαβροχής, η δαπάνη των τυχόν αναγκαίων ξυλοτύπων, η δαπάνη των τυχόν απαιτούµενων
αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και οποιαδήποτε άλλη
δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτείται για πλήρως περαιωµένη εργασία.
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται και η διαµόρφωση στραγγιστηρίων πίσω από τοίχους µε
διάτρητους σωλήνες, που περιβάλλονται από χονδρόκοκκο υλικό στραγγιστηρίου, καθώς και η
αντικατάσταση του διβάθµιου φίλτρου από απλό χονδρόκοκκο υλικό στραγγιστηρίου µε περίβληµα
γεωυφάσµατος. Το χονδρόκοκκο υλικό στραγγιστηρίου, που περιβάλλεται από γεωύφασµα, θα
αποτελείται από παντελώς καθαρά θραυστά σκύρα λατοµείου διαµέτρου 12 έως 63 χλστ (1/2" έως
2 1/2"). Στην περίπτωση αυτή η αξία του γεωυφάσµατος που περιβάλλει το χονδρόκοκκο υλικό
στραγγιστηρίου πληρώνεται ιδιαίτερα.
Για την πληρωµή επιµετράται ο όγκος που προκύπτει σύµφωνα µε τις διαστάσεις και
κλίσεις που αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης ή στην Π.Τ.Π. Τ 110 ή στις οδηγίες της
Υπηρεσίας κατά την εκτέλεση του έργου.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης πλήρωσης τάφρου στραγγιστηρίου.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία €
(Αριθµητικά): 13,00
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Άρθρο Β-13: ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ
Άρθρο Β-13.1: Γεωύφασµα στραγγιστηρίων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από
πολυπροπυλένιο συνεχών ινών µηχανικής κατεργασίας για την κατασκευή στραγγιστηρίων
αποστράγγισης της οδού και πίσω από τοίχους ή βάθρα, ελάχιστου βάρους 135 gr/m2 εφελκυστικής
αντοχής τουλάχιστον 7 ΚΝ/m (κατά DIN 53857/2) ή 350Ν/5cm (κατά ΕΝ ISO 10319), επιµήκυνση
σε θραύση (κατά DIN 53857/2) >60% και αντοχή σε διάτρηση τουλάχιστον 1000Ν (κατά DIN
54307 και ΕΝ 12236) σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και την ΤΣΥ..
Στη τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου του έργου, η κοπή
του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η τοποθέτησή του, η
προσωρινή στερέωση, η διαµόρφωση αντιστήριξης (µε ξυλότυπους ή µε άλλη µέθοδο) για τη
στερέωση του γεωυφάσµατος και για τη µόρφωση της διατοµής του στραγγιστηρίου σύµφωνα µε
τη µελέτη, το τελικό κλείσιµο της διατοµής του στραγγιστηρίου µε τις προβλεπόµενες επικαλύψεις
του γεωυφάσµατος, η τυχόν συρραφή των φύλλων, όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά,
µικροϋλικά, οι µεταφορές από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις
φορτοεκφορτώσεις κλπ, οι χρήσεις ικριωµάτων, συσκευών, µηχανηµάτων κλπ. για πλήρη εργασία
σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή περιλαµβάνονται
επίσης ανηγµένα οι φθορές, οι αλληλοεπικαλύψεις, οι αποµειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές
διαµορφώσεις του γεωυφάσµατος στα άκρα και σε θέσεις εγκάρσιων αγωγών κ.λ.π., η δαπάνη των
τυχόν απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς
και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα
και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων µηχανηµάτων και υλικών για την πλήρωση
του στραγγιστηρίου µε κατάλληλα σκύρα ή χαλίκια (σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο τιµολογίου)
και την κάλυψη του στραγγιστηρίου, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασµα.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης επιφάνειας στραγγιστηρίων µε γεωύφασµα.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εβδοµήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 1,73
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Άρθρο Β-14: ΦΑΤΝΕΣ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

Άρθρο Β-14.1: Προµήθεια συρµατοπλέγµατος
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2311)
Για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου συρµατοπλέγµατος γαλβανισµένου
διπλής πλέξης σε ρόλους, για την κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων προς εκτέλεση
έργων διευθέτησης ροής ρεµάτων, προάσπισης οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών έργων
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του συρµατοπλέγµατος από σιδηρό
γαλβανισµένο σύρµα τουλάχιστον Φ3 χλστ µε εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8Χ10 εκ.,
του γαλβανισµένου σύρµατος ραφής διαµέτρου 2,5 χλστ και του γαλβανισµένου σύρµατος
ενίσχυσης των ρόλων στις επιµήκεις πλευρές των φατνών διαµέτρου 3,9 µέχρι 4,4 χλστ και η
δαπάνη µεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις και τις σταλίες.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο συρµατοπλέγµατος ή σιδηρού πλέγµατος

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και εβδοµήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 2,76

Άρθρο Β-14.2: Κατασκευή φατνών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2312)
Για την πλήρη κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων από συρµατόπλεγµα προς
εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεµάτων, προάσπισης οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών
έργων κλπ., η οποία εκτελείται σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης και τις εντολές της
Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη των εργασιών προσέγγισης των συρµατοπλεγµάτων
και των συρµάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων, ανάπτυξης, κοπής και ραφής των
συρµατοπλεγµάτων, ενίσχυσης των ρόλων κατά τις επιµήκεις πλευρές αυτών µε γαλβανισµένο
σύρµα, σύνθεσης των φατνών, κατασκευής των αναγκαίων ικριωµάτων στις απαιτούµενες θέσεις,
µεταφοράς και τοποθέτησης των φατνών στις προβλεπόµενες θέσεις κατασκευής,
συµπληρωµατικής ραφής των φατνών µετά την πλήρωσή τους, η δαπάνη των τυχόν απαιτούµενων
αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και για κάθε άλλη
δαπάνη απαιτούµενης εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, χωρίς τη
δαπάνη των υλικών, που πληρώνονται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αναπτυγµένης επιφάνειας πλήρως τοποθετούµενου
συρµατοπλέγµατος φατνών, µορφής κιβωτίων ή σάκων ή οπλισµού εκτοξευόµενου σκυροδέµατος.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και σαράντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 2,47

K:\N5300a\cons\tefxi\TM.doc

54

Ν5300/4981B06

Άρθρο Β-14.3: Πλήρωση φατνών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2313)
Για την χειρόθετη πλήρωση έτοιµων φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων από
συρµατοπλέγµατα, προς εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεµάτων, προάσπισης οχθών,
τµηµάτων δρόµων, τεχνικών έργων κλπ., µε συλλεκτές σκληρές και ανθεκτικές κροκάλες ή µε
λίθους λατοµείου διαστάσεων µεγαλύτερων από τη διάµετρο του βρόγχου των συρµατοπλεγµάτων
αλλά µικρότερων από 0,25 µ., η οποία εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης και τις
εντολές της Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου µε
τις φορτοεκφορτώσεις, σταλίες κλπ, των απαιτούµενων κροκαλών ή λίθων λατοµείου, η δαπάνη
προσέγγισης, αναβίβασης και χειρόθετης τοποθέτησης των κροκαλών στις φάτνες, η δαπάνη των
τυχόν απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς
και κάθε άλλη δαπάνη εργασιών και υλικών που απαιτούνται για πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο κιβωτίων ή σάκων από συρµατόπλεγµα, πλήρως γεµισµένων µε
συλλεκτές κροκάλες ή λίθους λατοµείου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι δύο € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 22,20
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Άρθρο Β-15: ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση βαθµιδωτού ρείθρου από
προκατασκευασµένα στοιχεία, που θα κατασκευασθούν είτε σε ειδική εγκατάσταση
προκατασκευής του αναδόχου είτε σε εργοστάσιο προκατασκευής, σύµφωνα µε τα σχέδια της
µελέτης και µε χρήση ειδικών τύπων, που θα πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία πριν από την
έναρξη κατασκευής.
Τα στοιχεία των βαθµιδωτών ρείθρων θα κατασκευασθούν µε επιφανειακό τελείωµα
σκυροδέµατος στην εσωτερική και εξωτερική τους επιφάνεια τύπου Β ή Γ. Μετά την κατασκευή
των στοιχείων θα επακολουθεί σύνταξη πρωτοκόλλου αποδοχής (παραλαβής) από την Υπηρεσία,
που θα γίνεται στη θέση προκατασκευής και στη συνέχεια τα στοιχεία θα προσκοµίζονται στον
τόπο του έργου, όπου θα οριστικοποιούνται στη θέση τους απόλυτα ευθυγραµµισµένα και στην
προβλεπόµενη στάθµη τοποθέτησης τους, αφού προηγούµενα θα έχει γίνει προετοιµασία της βάσης
αποδοχής τους και αφού γίνουν πιθανές µικροτροποποιήσεις της βάσης υποδοχής τους κατά την
τοποθέτηση (µε προσθήκη ή αφαίρεση υλικού) µέχρι την επίτευξη των απαιτούµενων στοιχείων
υψοµετρικής στάθµης.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η πλήρης εργασία εκσκαφής και προετοιµασίας της
βάσης τοποθέτησης και των απαιτούµενων χαλινών, η προκατασκευή του κάθε στοιχείου, η
τοποθέτηση και στερέωση µε το τυχόν σκυρόδεµα C12/15 έδρασης – στερέωσης και των
απαιτούµενων χαλινών σύµφωνα µε τα σχέδια και τα ΠΚΕ (µε τα σκυροδέµατα, τους τυχόν
οπλισµούς, τα σιδηρά είδη, τις σιδηρές αναρτήσεις, τα τυχόν υλικά της ΠΤΠ Ο 150 κλπ.), οι κάθε
είδους µεταφορές, οι αναµονές µεταφορικών µέσων, η χρήση µηχανηµάτων και οι σχετικές
εργασίες (µε χρήση κατάλληλου γερανού για τη φάση τοποθέτησης και στερέωσης), η απόσβεση
των τύπων και των άλλων εγκαταστάσεων προκατασκευής κλπ., η δαπάνη των τυχόν
απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού, όπως και κάθε
άλλη δαπάνη έστω και αν δεν αναγράφεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη εκτέλεση της
εργασίας.
Τα οποιαδήποτε σιδηρά είδη που χρησιµοποιούνται θα είναι προστατευµένα και
κατασκευασµένα σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Για ένα µέτρο µήκους πρόχυτων βαθµιδωτών ρείθρων (που µετρώνται σε ανάπτυγµα
τοποθετηµένων ρείθρων στο πρανές περιλαµβανοµένων ανηγµένα των επικαλύψεων).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,80
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Άρθρο Β-16: ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΡΟΗΣ ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Για ένα φρεάτιο εισροής βαθµιδωτών ρείθρων πλήρως κατασκευασµένο σύµφωνα µε το
σχέδιο της οικείας Οριστικής Μελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης
Τιµή ανά τεµάχιο φρεατίου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα εννέα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 139,40

Άρθρο Β-17: ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Για ένα φρεάτιο εκροής βαθµιδωτών ρείθρων πλήρως κατασκευασµένο σύµφωνα µε το
σχέδιο της οικείας Οριστικής Μελέτης αποχέτευσης-αποστράγγισης
Τιµή ανά τεµάχιο φρεατίου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν οκτώ € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 108,30
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Άρθρο Β-18: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩN ΕΠΙΧΩΜΑΤΩN ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΖΩΝΗΣ ΑΓΩΓΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6068)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου κατ’
εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο µεταβατικών επιχωµάτων τεχνικών έργων και επιχωµάτων ζώνης
αγωγών

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και είκοσι επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 1,27
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Άρθρο Β-19: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΡΑΧΤΗ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 250KJ ΥΨΟΥΣ 2 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 30% Ο∆Ο-2311+ 30%Ο∆Ο-2312 + 40%Ο∆Ο-2653)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου φράχτη ανάσχεσης βροχοπτώσεων
απορρόφησης ενέργειας µέχρι 250KJ ύψους 2m
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα τέσσερα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 64,50
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Άρθρο Β-20: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C8/10
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2521)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος κατηγορίας C8/10
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ € και ενενήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 28,97

Άρθρο Β-21: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε € και πενήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 35,57

Άρθρο Β-22: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα οκτώ € και ογδόντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 38,87
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Άρθρο Β-23: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ST III (S400)
Η ST IV (S500)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού St III (S400) ή St IV (S500)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,12

Άρθρο Β-24: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ∆ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
ST IV (S500)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού δοµικού πλέγµατος St IV (S500)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,12
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Άρθρο Β-25: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2412)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας από σκυρόδεµα, που µονώνεται µε διπλή
στρώση ασφαλτόπανου και τσιµεντοκονία.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 0,83
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Άρθρο Β-26: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΣΧΑΡΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο έτοιµων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων
φρεατίων

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 0,06
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Άρθρο Β-27: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΕΙΡΑΣ
75 Φ1,00Μ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2888)

Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου τσιµεντοσωλήνα από
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 40,10
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Άρθρο Β-28: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ Φ6’’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
4,5mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)

Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους τοποθετηµένου σωλήνα.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και είκοσι ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,21
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Άρθρο Β-29: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ∆ΙΑΤΡΗΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
Φ0,20M
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2861)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά µέτρο µήκους διάτρητου σωλήνα στραγγιστηρίων Φ0,20

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 4,88
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Άρθρο Β-30: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2815)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης πλήρωσης τάφρου στραγγιστηρίου.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και σαράντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 2,47
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Άρθρο Β-31: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2311)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο συρµατοπλέγµατος ή σιδηρού πλέγµατος

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 0,28
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Άρθρο Β-32: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΤΝΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2312)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αναπτυγµένης επιφάνειας πλήρως τοποθετούµενου
συρµατοπλέγµατος φατνών, µορφής κιβωτίων ή σάκων ή οπλισµού εκτοξευόµενου σκυροδέµατος.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,25
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Άρθρο Β-33: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΑΤΝΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2313)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο κιβωτίων ή σάκων από συρµατόπλεγµα, πλήρως γεµισµένων µε
συλλεκτές κροκάλες ή λίθους λατοµείου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,50
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Άρθρο Β-34: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Για ένα µέτρο µήκους πρόχυτων βαθµιδωτών ρείθρων (που µετρώνται σε ανάπτυγµα
τοποθετηµένων ρείθρων στο πρανές περιλαµβανοµένων ανηγµένα των επικαλύψεων).

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 1,08
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Άρθρο Β-35: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΙΣΡΟΗΣ ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΩΝ
ΡΕΙΘΡΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά τεµάχιο φρεατίου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και ενενήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 13,94
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Άρθρο Β-36: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΩΝ
ΡΕΙΘΡΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά τεµάχιο φρεατίου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και ογδόντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 10,83
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ΟΜΑ∆Α Γ: Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ
Άρθρο Γ-1: ΥΠΟΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Άρθρο Γ-1.1: Υπόβαση µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β)
Για την πλήρη κατασκευή υπόβασης οδοστρωµάτων µεταβλητού πάχους από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-150, µε συµπύκνωση κατά στρώσεις
µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης ίσου προς 0,10 µ, ανεξάρτητα από τη µορφή
και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά της µεταφοράς των
υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και των
λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαµένο χρόνο
φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης ώστε να
προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας
που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1
της Π.Τ.Π. Ο-150 και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη στοιχείων γεωµετρικής χωροστάθµησης σε διατοµές
πριν και µετά την κατασκευή των έργων, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη και τις
παρ. 10.1 και 10.2 της Π.Τ.Π. Ο150.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένου όγκου πλήρους κατασκευής υπόβασης
µεταβλητού πάχους, µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και εβδοµήντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,71
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Άρθρο Γ-2: ΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Άρθρο Γ-2.1: Βάση πάχους 0,10µ. (ΠΤΠ Ο-155)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β)
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωµάτων από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουµένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155, συµπυκνωµένου πάχους 0.10 µ, ανεξάρτητα από
τη µορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά της
µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση .
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και των
λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαµένο χρόνο
φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να
προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την
παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-155 και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παραγρ. 10.1 και 10.3.1 της ΠΤΠ Ο-155.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής βάσης συµπυκνωµένου πάχους
0.10µ., µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εξήντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 1,62
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Άρθρο Γ-3: ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΠΤΠ Ο-150)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β)
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρωµάτων, σταθερού ή
µεταβλητού πάχους, ανεξάρτητα από τη µορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής σε
υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά της µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση υλικού (για έργα µε
ελάχιστο πάχος >=0,10 µ.) διαβάθµισης Β ή Γ της Π.Τ.Π. Ο-150, αλλά µε υποχρέωση το
ποσοστό του διερχόµενου κλάσµατος από το κόσκινο Νο 200 να είναι ίσο προς 3-10%, ή µε
υλικό διαβάθµισης Α (για έργα µε ελάχιστο πάχος >=0,15 µ.) και µε συµπύκνωση σε ποσοστό
ίσο κατ΄ ελάχιστο προς το 95% της τροποποιηµένης δοκιµής PROCTOR (PROCTOR
MODIFIED).
Η στρώση στράγγισης οδοστρώµατος (ΣΣΟ) αποτελεί τµήµα της "στρώσης έδρασης
οδοστρώµατος" (ΣΕΟ) και όχι της δοµικής κατασκευής του οδοστρώµατος. Σε κάθε περίπτωση
το υλικό κατασκευής της στρώσης έδρασης οδοστρώµατος (ΣΕΟ) είναι πιο λεπτόκοκκο από το
υλικό στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος (ΣΣΟ), ώστε η ΣΣΟ να µπορεί να επιτελέσει το
σκοπό της.
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας όλων των απαιτουµένων
υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση µετά των
φορτοεκφορτώσεων, της σταλίας των αυτοκινήτων και του χαµένου χρόνου
φορτοεκφορτώσεων, η δαπάνη διάστρωσης, διαβροχής και πλήρους κυλίνδρωσης ώστε να
προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια µε τον επιθυµητό βαθµό συµπύκνωσης καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την εκτέλεση της στρώσης όπως ορίζεται στην
Τ.Σ.Υ., στην παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-150 και στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη στοιχείων γεωµετρικής χωροστάθµησης σε διατοµές
πριν και µετά την κατασκευή των έργων και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη και
τις παρ. 10.1 και 10.2 της Π.Τ.Π. Ο-150.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένου όγκου πλήρους κατασκευής στρώσης
στράγγισης οδοστρώµατος, µετά της προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και σαράντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 15,42
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Άρθρο Γ-4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3311.Β)
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης ερείσµατος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό
υλικό που παράγεται µετά από πολλαπλή θραύση σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. Ο-160 και Ο-150, και
εκτελείται, όπως ορίζεται στις Π.Τ.Π. Ο-160 και Ο-150 και τους όρους ∆ηµοπράτησης, µετά της
µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και των
λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαµένο χρόνο
φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να
προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας
που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Ο-160
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παρ. 10.2 και 10.4.1. της Π.Τ.Π Ο-160.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρους κατασκευής ερείσµατος, µετά της προµήθειας και
µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και ενενήντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 17,91
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Άρθρο Γ-5: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3231)

Για την ανακατασκευή υφιστάµενου οδοστρώµατος και τη χρησιµοποίησή του ως
βάση ή υπόβαση, χωρίς την αξία του προστιθέµενου υλικού και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται
στην παρ. 9.2.1 της Π.Τ.Π. Ο-170.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 9.1.1 της ΠΤΠΟ-170
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ανακατασκευασθέντος οδοστρώµατος

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 0,43
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Άρθρο Γ-6: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ
ΠΑΧΟΥΣ (Π.Τ.Π. Ο-150)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένου όγκου πλήρους κατασκευής υπόβασης
οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 10,55
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Άρθρο Γ-7: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΑΣΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,10µ. (ΠΤΠ
Ο-155)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου
πάχους 0.10µ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 1,05
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Άρθρο Γ-8: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
(ΠΤΠ Ο-150)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένου όγκου πλήρους κατασκευής στρώσης
στράγγισης οδοστρώµατος, µετά της προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 10,55

K:\N5300a\cons\tefxi\TM.doc

81

Ν5300/4981B06

Άρθρο Γ-9: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3311.Β)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρους κατασκευής ερείσµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 10,55
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Άρθρο Γ-10: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3231)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ανακατασκευασθέντος οδοστρώµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,10
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ΟΜΑ∆Α ∆: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Άρθρο ∆-1: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4110)
Για την πλήρη ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό
διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή
της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, η οποία θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΣ-11, Α-201 και Α-203 και τους όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του καθαρού (φωτιστικού) πετρελαίου,
του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος, της ασφάλτου και των λοιπών
απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλιών, χαµένου χρόνου
φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου των έργων, η δαπάνη παρασκευής
του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανσης, εναποθήκευσης, φύλαξης κλπ.), η δαπάνη καθαρισµού
της επιφάνειας, που θα προεπαλειφθεί, µε αυτοκίνητη βούρτσα και µε τα χέρια, η δαπάνη
µεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκίνητο διανοµέα
ασφάλτου (FEDERAL) µε την ενδεχόµενη επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση, η
δαπάνη ενδεχόµενης διάστρωσης αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή
προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης, όπως και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε τους
όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής προεπάλειψης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και είκοσι τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,24
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Άρθρο ∆-2: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής
στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε
ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης,
που θα εκτελεσθεί, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας σε υπόγεια και
υπαίθρια έργα, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α203 και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς όλων των υλικών επί
τόπου του έργου, όπως άσφαλτος, καθαρό πετρέλαιο, αντιυδρόφιλο παρασκεύασµα κλπ, µετά των
φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας µεταφορικών µέσων, η
δαπάνη θέρµανσης της ασφάλτου ή παρασκευής του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, ανάµιξη,
αποθήκευση, φύλαξη κλπ.), η δαπάνη καθαρισµού της επιφάνειας, που πρόκειται να επικαλυφθεί
µε συγκολλητική επάλειψη, µε αυτοκίνητη βούρτσα και τα χέρια, η δαπάνη µεταφοράς και
διάχυσης του ασφαλτικού διαλύµατος ή ασφάλτου ή ασφαλτικού γαλακτώµατος µε αυτοκίνητο
διανοµέα ασφάλτου (FEDERAL) µε την ενδεχόµενη επαναθέρµανση του διαλύµατος ή της
ασφάλτου πριν από τη διάχυση, όπως και κάθε άλλη απαιτούµενη δαπάνη (εργασία και υλικά) για
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της υπόψη εργασίας σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 0,42
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Άρθρο ∆-3: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 µ
(Π.Τ.Π. Α 245)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4221.Β)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης ανοικτής συνθέσεως πάχους 0,05µ,
που κατασκευάζεται δι’ αναµίξεως αδρανών υλικών που προέρχονται από πολλαπλή θραύση µε
ασφαλτικό υλικό (ασφαλτικό γαλάκτωµα ή ασφαλτικό διάλυµα), σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α 245
και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται:
α) η δαπάνη για την προµήθεια και µεταφορά όλων των απαιτουµένων αδρανών
β) η δαπάνη προµήθειας του φωτιστικού πετρελαίου και των παραγόντων
γαλακτώσεως
γ) η δαπάνη θέρµανσης της ασφάλτου ή παρασκευής του ασφαλτικού διαλύµατος
(θέρµανση, ανάµιξη, αποθήκευση, φύλαξη κλπ.)
γ) η δαπάνη µεταφοράς των ασφαλτικών υλικών (ασφαλτικό γαλάκτωµα ή έτοιµο
ασφαλτικό διάλυµα ή άσφαλτος και φωτιστικό πετρέλαιο για την παραγωγή ασφαλτικού
διαλύµατος) στη θέση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος
δ) η δαπάνη ανάµειξης του αργού υλικού µε ασφαλτικό γαλάκτωµα ή ασφαλτικό
διάλυµα για την παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη µεταφοράς του ασφαλτοµίγµατος
στη θέση διάστρωσης, η δαπάνη διάστρωσης και ελαφράς συµπύκνωσής του, η δαπάνη
προµήθειας, µεταφοράς και διάστρωσης αργού υλικού επαλείψεως και η δαπάνη πλήρους
συµπυκνώσεως
ε) κάθε δαπάνη σταλίας, φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων,
καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α245 και στους υπόλοιπους όρους
δηµοπράτησης.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου και η τυχόν απαιτούµενη
ασφαλτική προεπάλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, που θα πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 7.1 και 7.1.2.1 της Π.Τ.Π. Α 245.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής ασφαλτικής στρώσης ανοικτής
συνθέσεως συµπυκνωµένου πάχους 0,05 µ, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της
επιφάνειας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,30
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Άρθρο ∆-4: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4110)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής προεπάλειψης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,24
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Άρθρο ∆-5: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 0,08
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Άρθρο ∆-6: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 µ (Π.Τ.Π. Α 245)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4221.Β)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής ασφαλτικής στρώσης
συνθέσεως συµπυκνωµένου πάχους 0,05 µ,
ΕΥΡΩ

ανοικτής

(Ολογράφως): Τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,30
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ΟΜΑ∆Α E: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Άρθρο Ε-1: ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΟΥ
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Στηθαίου
ασφαλείας Οδού (Σ.Ο.) που κατασκευάζεται ανάλογα µε τον τύπο του στηθαίου, σύµφωνα µε
την Τ.Σ.Υ., τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τα στηθαία ακολουθούν το γεωµετρικό σχήµα της οδού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη
µελέτη ή/και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, και στην τιµή περιλαµβάνονται και οι οποιεσδήποτε
σχετικές δαπάνες, όπως για την καµπύλωση των τεµαχίων της "χαλυβδοσανίδας" στις καµπύλες
µε ακτίνα µικρότερη των 40 µ., και για την καµπύλωση και στρέβλωση των άκρων των
στηθαίων, σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας, η δαπάνη των
πρόσθετων ορθοστατών, οι δαπάνες της πρόσθετης ειδικής διάτρησης στις "χαλυβδοσανίδες"
όταν προβλέπεται πύκνωση των ορθοστατών στα άκρα των στηθαίων κλπ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση επί
τόπου του έργου, των στηθαίων και όλων των απαιτούµενων υλικών, ανάλογα µε τον τύπο του
στηθαίου, όπως υλικά σκυροδέµατος και σιδηροπλισµού για τα τµήµατα στηθαίων από
σκυρόδεµα, χαλυβδοσανίδες, ορθοστάτες και µικροϋλικά των µεταλλικών στηθαίων,
συρµατόπλεγµα περίφραξης, οριζόντιοι σωλήνες-χειρολισθήρες κλπ., σιδηρές πλάκες
πάκτωσης, χαλύβδινοι σωλήνες ή πλαστικοί σωλήνες αναµονής τοποθέτησης ορθοστατών,
άµµος εγκιβωτισµού, τσιµεντοκονία για το πώµα, φυτικές γαίες επανεπίχωσης του άνω
τµήµατος της οπής τοποθέτησης των ορθοστατών, τα αντανακλαστικά τραπεζοειδούς ή
κυκλικής µορφής µε ελάχιστη αντανακλαστική επιφάνεια 50 cm2 τα οποία αποτελούνται από
πρισµατικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερµητικά στεγανοποιηµένους και
τοποθετηµένους σε πλαστική βάση που στερεώνεται σε έλασµα ή αλουµινίου πάχους
τουλάχιστον 3mm ή γαλβανισµένο χαλύβδινο πάχους 1mm, ερυθρά ή λευκά σύµφωνα µε την
Τ.Σ.Υ., κ.λ.π. Περιλαµβάνεται επίσης η κατεργασία των υλικών, η διάνοιξη οπών και λάκκων
θεµελίωσης των ορθοστατών των µεταλλικών στηθαίων, η τοποθέτηση-ρύθµιση- πάκτωση των
ορθοστατών και στερέωση των στηθαίων στους ορθοστάτες, η επαναπλήρωση του αποµένοντος
σκάµµατος, η συµπύκνωση του υλικού επαναπλήρωσης, η τοποθέτηση αντανακλαστήρων σε
αποστάσεις ανά 12,00µ. µεταξύ τους, η προστασία (µετά την κατεργασία, κοπή, συγκόλληση
κλπ) όλων των σιδηρών υλικών από τη σκωρίαση µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα, σύµφωνα µε την
Τ.Σ.Υ. και σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις των λοιπών όρων δηµοπράτησης για το είδος
προστασίας, η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού και η διάστρωση του σκυροδέµατος (για τα από
σκυρόδεµα τµήµατα των στηθαίων) µε χρήσεις ειδικού µηχανήµατος ολισθαίνοντος
σιδηρότυπου και η προστασία αυτού µετά τη σκυροδέτηση (CURING) σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
και η εν συνεχεία στερέωση επ' αυτών ανάλογα µε τον τύπο του στηθαίου, του προβλεπόµενου
µεταλλικού κιγκλιδώµατος µε τη δαπάνη όλων των υλικών και µικροϋλικών, η αποκοµιδή όλων
των προϊόντων ορυγµάτων (από τη διάνοιξη των οπών ορθοστατών των µεταλλικών στηθαίων)
σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσθήκης (εργασία και υλικά) στο
σκυρόδεµα κατάλληλων ινών πολυπροπυλενίου (ΡΡ) C3H6 τουλάχιστον 0,90 Kg ανά Μ3
σκυροδέµατος, όπως και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι
αναγκαία για πλήρως ολοκληρωµένη εργασία σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. Στην
τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη για τα ακραία τµήµατα των µεταλλικών στηθαίων, που θα
βυθίζονται στο έδαφος και θα πακτώνονται κατάλληλα, σύµφωνα µε τη µελέτη ή/και τις οδηγίες
του Κυρίου του έργου.
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Άρθρο Ε-1.1: Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-1
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου
ασφάλειας οδού τύπου Μ.Σ.Ο.-1 µε ορθοστάτες ανά 4,00 µ., σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω στα γενικά του άρθρου περί Σ.Ο. και ειδικότερα σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 23,20

Άρθρο Ε-1.2: Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου
ασφάλειας οδού τύπου Μ.Σ.Ο.-2 µε ορθοστάτες ανά 2,00 µ., σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω στα γενικά του άρθρου περί Σ.Ο. και ειδικότερα σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 28,20
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Άρθρο Ε-2: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Τ.Ε.
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση µεταλλικών
Στηθαίων ασφαλείας Τεχνικών Έργων Σ.Τ.Ε. που κατασκευάζονται, ανάλογα µε το στηθαίο,
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τα στηθαία ακολουθούν το γεωµετρικό σχήµα της οδού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη
µελέτη ή/και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, και στην τιµή περιλαµβάνονται και οι οποιεσδήποτε
σχετικές δαπάνες, όπως για την καµπύλωση των τεµαχίων της "χαλυβδοσανίδας" στις καµπύλες
µε ακτίνα µικρότερη των 40 µ., και για την καµπύλωση και στρέβλωση των άκρων των
στηθαίων που τυχόν προβλέπεται στα άκρα των µεταλλικών στηθαίων, σύµφωνα µε την τεχνική
µελέτη ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας, οι δαπάνες της πρόσθετης ειδικής διάτρησης στις
"χαλυβδοσανίδες" όταν προβλέπεται πύκνωση των ορθοστατών στα άκρα των στηθαίων κλπ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών επί τόπου του
έργου, όπως -υλικά σκυροδέµατος για τα τµήµατα στηθαίων από σκυρόδεµα και οι σχετικοί
σιδηροπλισµοί (όπου αναφέρεται ειδικά), -υλικά και µικροϋλικά των µεταλλικών στηθαίων, υλικά και µικροϋλικά κιγκλιδωµάτων, -ειδικοί σωλήνες βαρέως τύπου µε τους σχετικούς
ορθοστάτες (που αποτελούν τµήµα της φέρουσας κατασκευής στηθαίων από σκυρόδεµα), -οι
κλωβοί αγκύρωσης, -οι πλάκες NEOPRENE, -τα αντανακλαστικά τραπεζοειδούς ή κυκλικής
µορφής [µε αντανακλαστικά στοιχεία από υάλινα φακίδια στεγανοποιηµένα και τοποθετηµένα
σε πλαστική βάση που στερεώνεται πάνω σε µεταλλικό έλασµα πάχους τουλάχιστον 1 χλστ. ή
εναλλακτικά µε αντανακλαστικά στοιχεία από πρισµατικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού
ερµητικά στεγανοποιηµένους ή από ειδικές µεµβράνες µικροπρισµατικής δοµής (π.χ. τύπου
DIAMOND GRADE της 3Μ), σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. κλπ]. Περιλαµβάνεται επίσης η
κατεργασία των υλικών (διάνοιξη οπών, κοπή, ηλεκτροσυγκόλληση), η τοποθέτηση - ρύθµιση πάκτωση των ορθοστατών και στερέωση των στηθαίων στους ορθοστάτες, η τοποθέτηση
αντανακλαστήρων σε αποστάσεις ανά 12,00 µ. µεταξύ τους, η προστασία (µετά την κατεργασία,
κοπή, συγκόλληση κλπ) όλων των σιδηρών υλικών από τη σκωρίαση µε θερµό βαθύ
γαλβάνισµα σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ και σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις των λοιπών
όρων δηµοπράτησης για το είδος προστασίας, η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού (όπου
περιλαµβάνεται ο σιδηροπλισµός), η διάστρωση του σκυροδέµατος “ επί τόπου” (IN SITU) µε
χρήση ξυλοτύπων (όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.), η προστασία του µετά τη σκυροδέτηση
(CURING) σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και η εν συνεχεία στερέωση επ’ αυτών, ανάλογα µε τον
τύπο του στηθαίου, του προβλεπόµενου µεταλλικού κιγκλιδώµατος ή του µεταλλικού φέροντος
τµήµατος του στηθαίου (µε τη δαπάνη όλων των υλικών και µικροϋλικών), όπως και κάθε άλλη
δαπάνη έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για πλήρως ολοκληρωµένη
εργασία σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. Στο άρθρο περιλαµβάνονται και τα ακραία
τµήµατα των στηθαίων που θα συναρµόζονται κατάλληλα µε τα στηθαία ασφάλειας της οδού,
σύµφωνα µε τη µελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Άρθρο Ε-2.1: Άκαµπτα µεταλλικά στηθαία τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-1
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά χιλιόγραµµο βάρους πλήρως εγκατεστηµένου άκαµπτου µεταλλικού
στηθαίου Σ.Τ.Ε.-1 (ορθοστάτη και οριζόντιων ράβδων) και των τµηµάτων προσαρµογής του
προς τα συνεχόµενα εύκαµπτα στηθαία, που κατασκευάζεται σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε.
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και όποιες άλλες ειδικές διαµορφώσεις
µεταλλικών στηθαίων χρειαστούν, σύµφωνα µε τους κανονισµούς, που δεν εντάσσονται στις
υπόλοιπες κατηγορίες µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,30
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Άρθρο Ε-3: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΥ ΧΑΛ/ΝΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151)
Για την επιµεληµένη αποξήλωση µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας
εγκατεστηµένου στην περιοχή του έργου, στα τµήµατα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία
και σε χρόνο κατάλληλο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα γίνει µε
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραµόρφωση, φθορά κλπ των
εγκατεστηµένων στηθαίων, ορθοστατών και λοιπών υλικών σύνδεσης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για επιµεληµένη εργασία αποσυναρµολόγησης
των στηθαίων και αφαίρεσης των ορθοστατών µε εξόλκευση ή και µε βοηθητική περιµετρική
εκσκαφή, ώστε να είναι σε κατάσταση για να επανατοποθετηθούν, η δαπάνη για τη φόρτωση
και το στοίβαγµα των αποσυναρµολογηµένων υλικών κατά κατηγορίες σε φορτηγό αυτοκίνητο
και η δαπάνη µεταφοράς τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Κύριο του έργου.
Τιµή ανά µέτρο µήκους µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που
αποξηλώνεται.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,80
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Άρθρο Ε-4: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ
Άρθρο Ε-4.1: Πλευρικές µε ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη υψηλής αντ/τητας τύπου ΙΙ
Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση πληροφοριακών και πρόσθετων πλευρικών
πινακίδων σήµανσης οδών οι οποίες ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και
Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Π.Τ.Π. Σ-301,Σ-304,Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974,
Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311, Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήµανσης
Οδών ΦΕΚ 953/24-10-1997), σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου και τη σχετική
µελέτη.
Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνονται:
- η κατασκευή πινακίδων από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg2
ελάχιστου πάχους 3mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από
ειδική αντανακλαστική µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ και φέρει
αναγραφές και σύµβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική µεµβράνη
υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ ή υψηλής τύπου ΙΙ, για τις
πληροφοριακές πινακίδες ή από µεµβράνη µαύρου χρώµατος για τις πρόσθετες
πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει ανάγλυφα τον
αύξοντα αριθµό της πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστού και την ηµεροµηνία
κατασκευής της.
- η κατασκευή πλαισίου µορφοδοκών από κράµα σκληρού αλουµινίου για την
ενίσχυση και ανάρτηση των πινακίδων στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της
επιφάνειας της πινακίδας συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών εξαρτηµάτων
και κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα.
- η µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση µε τις
φορτοεκφορτώσεις το χαµένο χρόνο και τη σταλία των µεταφορικών µέσων, των
πινακίδων, των πλαισίων τους και των υλικών σύνδεσης και στήριξης, καθώς και η
προσωρινή αποθήκευση, και η απαιτούµενη συσκευασία κατά τη µεταφοράαποθήκευση.
- η ανύψωση και ανάρτηση (σύνδεση και στερέωση) της πινακίδας και των πλαισίων
της επί του φορέα στήριξης, περιλαµβανοµένων όλων των απαιτούµενων υλικών
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής.
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο πλήρους τοποθετηµένης πλήρως αντανακλαστικής
πληροφοριακής πλευρικής πινακίδας, µε υπόβαθρο τύπου ΙΙ.

Άρθρο Ε-4.1.1:Πλευρικές µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα πέντε € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 135,80
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Άρθρο Ε-5: ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση πινακίδας ρυθµιστικής της κυκλοφορίας ή
ένδειξης επικίνδυνης θέσης, σύµφωνα πρότυπα του Υ.∆.Ε. και βάσει των ειδικών απαιτήσεων
των εγκεκριµένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων
δηµοπράτησης, µε µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά
τµήµατα των πινακίδων, σύµφωνα µε τη µεµβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Σ-311.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών µε τη
µεταφορά τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, τις φορτοεκφορτώσεις το
χαµένο χρόνο και τη σταλία, η δαπάνη κατασκευής της πινακίδας (υλικά και εργασία) µε τα
ειδικά εξαρτήµατα κοχλιοφόρους ήλους κλπ., σύνδεσής της σε οποιοδήποτε είδος στύλου, και
οποιασδήποτε άλλη απαιτούµενη δαπάνη υλικών και εργασίας για πλήρως τελειωµένη και
τοποθετηµένη πινακίδα.
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας

Άρθρο Ε-5.1: Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 µ. απλής όψης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για µία πινακίδα απλής όψης επικίνδυνων θέσεων, τριγωνική πλευράς 0,90µ. υψηλής
αντανακλαστικότητας σύµφωνα µε τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες επικίνδυνων θέσεων.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα τέσσερα €
(Αριθµητικά): 54,00

Άρθρο Ε-5.2: Πινακίδα ρυθµιστική µεσαίου µεγέθους, απλής όψης.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για µία πινακίδα απλής όψης, ρυθµιστική της κυκλοφορίας υψηλής
αντανακλαστικότητας, σύµφωνα µε τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθµιστικές της κυκλοφορίας, της οποίας οι
διαστάσεις ανάλογα µε το σχήµα της είναι οι παρακάτω:
α. για σχήµα τριγωνικό (Ρ-1), µήκους πλευράς 0,90µ.
β. για κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2) εγγεγραµµένο σε τετράγωνο πλευράς 0,90µ.
γ. για σχήµα τετράγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) πλευράς 0,60µ.
δ. για σχήµα τετράγωνο (Ρ-6) πλευράς 0,65 µ.
ε. για σχήµα κυκλικό διαµέτρου 0,65µ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα τέσσερα €
(Αριθµητικά): 54,00
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Άρθρο Ε-5.3: Πινακίδα εργοταξιακής σήµανσης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για την προµήθεια, αρχική τοποθέτηση, αφαίρεση, αποµάκρυνση και
επανατοποθέτηση σε νέες θέσεις, όσες απαιτηθούν για τις ανάγκες της κατασκευής καθ΄ όλη τη
διάρκεια της εργολαβίας, πινακίδας, ρυθµιστικής της κυκλοφορίας ή αναγγελίας κινδύνου
µεσαίου µεγέθους, σε κίτρινο πλαίσιο, µε το στύλο και τη βάση στύριξής της, για την
προσωρινή εργοταξιακή σήµανση, µε υλικά αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ και κατά τα λοιπά
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθµιστικές της κυκλοφορίας και
επικινδύνων θέσεων.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επί πλέον η δαπάνη τοποθέτησης και παραµονής της σε
κατακόρυφη θέση ώστε να είναι συνεχώς ορατή από τους χρήστες της οδού καθ’ όλη τη
διάρκεια της κατασκευής, η δαπάνη για την επιµεληµένη εργασία αφαίρεσης, ώστε να
επαναχρησιµοποιηθεί, η δαπάνη φόρτωσης και µεταφοράς σε νέα θέση κλπ καθώς και η
απόθεσή της σε αποθήκες της Υπηρεσίας µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν οκτώ €
(Αριθµητικά): 108,00
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Άρθρο Ε-6: ΣΤΥΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ

Άρθρο Ε-6.1: Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα 3΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση σιδηρού ιστού στήριξης
πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο ονοµαστικής διαµέτρου 3΄΄ πάχους τοιχωµάτων
4,05 χλστ., και µήκους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης κατ' ελάχιστον 3,30
µ. Ο στύλος θα φέρει οπές διαµέτρου 12 χλστ. για κοχλίες διαµέτρου 9,5 χιλιοστών σε
αποστάσεις 0,15 µ.- 0,45 µ.- 0,65 µ. και 0,95 µ. από το άκρο της κεφαλής του, στο άνω άκρο του
ηλεκτροσυγκολληµένη κυκλική κεφαλή και στο κάτω άκρο του θα φέρει, για πάκτωση και
αποφυγή στροφής, ηλεκτροσυγκοληµµένη λάµα 10 Χ 20 εκ. ή εναλλακτικά χαλύβδινη
επιψευδαργυρωµένη ράβδο Φ14 χλστ. µήκους 40 εκ., τοποθετηµένη σε διαµπερή οπή επί του
στύλου διαµέτρου 1,80 εκ. απόστασης 20 εκ. από το κάτω µέρος της βάσης και πακτωµένη στο
σκυρόδεµα της βάσης.
Για την κατασκευή του στύλου εφαρµόζεται η προδιαγραφή που εγκρίθηκε µε την
Απόφαση ΒΜ5/0/40124/30-9-80 Υπουργού ∆ηµ. Έργων
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την προµήθεια και µεταφορά του στύλου από
το εργοστάσιο παραγωγής στον τόπο του έργου, τη διάνοιξη οπής διαµέτρου 50 εκ. και βάθους
60 εκ. σε έδαφος οποιουδήποτε είδους, την προσωρινή στήριξη του στύλου κατά την
κατακορύφωση και την πάκτωση αυτού µέσα στο έδαφος µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, η
δαπάνη για την προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών του σκυροδέµατος επί τόπου του
έργου, την παρασκευή του σκυροδέµατος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών
για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και τοποθέτησης του στύλου.
Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου πινακίδων

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα επτά € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 57,30
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Άρθρο Ε-7: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση πλαστικών ανακλαστήρων
οδοστρώµατος (µάτια γάτας), ορθογωνικής ή τετραγωνικής κάτοψης κεφαλής ελαχίστων
διαστάσεων 100 Χ 100 χλστ και µέγιστου ύψους 20 χλστ. πάνω από την επιφάνεια του
οδοστρώµατος µετά την τοποθέτησή τους, µε στρογγυλεµένες ακµές της κεφαλής και κλίση
ο
παρειών ως προς το οδόστρωµα µεταξύ 30ο και 60 . Η µορφή, οι διαστάσεις των ανακλαστήρων
και οι φωτοµετρικές ιδιότητες των ανακλαστικών στοιχείων τους θα πληρούν όσα ορίζονται
στην Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή ανακλαστήρων οδοστρώµατος (ΥΠΕΧΩ∆Ε 1990).
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την προµήθεια των ανακλαστήρων, µε λεία
την άνω επιφάνεια της κεφαλής και µε εσοχές για την προσαρµογή των ανακλαστικών
στοιχείων, η δαπάνη για την τοποθέτηση και στερέωση, ήτοι τη χάραξη των σηµείων
τοποθέτησης στο οδόστρωµα, το τοπικό καθαρισµό της επιφάνειας και την επάλειψη των
επιφανειών του οδοστρώµατος και του ανακλαστήρα µε κόλλα δυο συστατικών, η δαπάνη για
την προµήθεια της κόλλας, η δαπάνη των µεταφοράς επί τόπου του έργου των υλικών καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής.

Άρθρο Ε-7.1: Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος µε ανακλαστικά φακίδια και µια
ανακλαστική επιφάνεια
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6532)
Τιµή για ένα τεµάχιο πλαστικού ανακλαστήρα οδοστρώµατος µε ανακλαστικά φακίδια
και µία ανακλαστική επιφάνεια δύο ανακλαστικές επιφάνειες χρώµατος λευκού, κόκκινου ή
πορτοκαλί σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και την τυχόν αφαίρεσή του από το
οδόστρωµα µετά τη λήξη της αναγκαιότητάς τους.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,70
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ΆρθροΕ-8: ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-108)
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση φανού αναλάµποντος φανού διάρκειας
λειτουργίας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, σε ειδική βάση, εφοδιασµένου µε µπαταρία
διάρκειας ζωής τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ωρών, για την επισήµανση κινδύνου.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του φανού, των µπαταριών, η
δαπάνη τοποθέτησής του στην αρχική αλλά και σε νέες θέσεις, η δαπάνη της καλής και συνεχούς
λειτουργίας του καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για τη συνεχή επισήµανση του κινδύνου, σύµφωνα
µε τις ανάγκες της κατασκευής.
Τιµή ανά τεµάχιο αναλάµποντος φανού επισήµανσης κινδύνου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα τέσσερα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 54,70
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Άρθρο Ε-9: ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Για την πλήρη διαγράµµιση (είτε αρχική είτε αναδιαγράµµιση) ασφαλτικού
οδοστρώµατος οποιασδήποτε ποιότητας υφής και ηλικίας, µε υλικό υψηλής αντοχής και
αντανακλαστικότητας, του οποίου ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης είναι 30 µήνες, που εκτελείται
σύµφωνα µε την προδιαγραφή Σ308-75 "Σήµανσις οδών-Προδιαγραφαί διαγραµµίσεων
οδοστρωµάτων" και τους όρους δηµοπράτησης του έργου.
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα παρακάτω:
- η προµήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή λευκής ή έγχρωµης
αντανακλαστικής διαγράµµισης οδοστρώµατος από εν ψυχρώ εφαρµοζόµενο υλικό
(χρώµα ενός ή δύο συστατικών, ψεκαζόµενο ή διαστρωνόµενο ψυχροπλαστικό µε
τα απαραίτητα πρόσθετα υλικά, όπως αραιωτικό ή σκληρυντής, γυάλινα σφαιρίδια,
αντιολισθηρό λεπτόκοκκο αδρανές)
- η µεταφορά όλων των παραπάνω υλικών διαγράµµισης από τον τόπο προµήθειάς
τους στον τόπο ενσωµάτωσης συµπεριλαµβανοµένων των φορτοεκφορτώσεων του
χαµένου χρόνου και της σταλίας των µέσων µεταφοράς
- η προσωρινή αποθήκευση όλων των παραπάνω υλικών επί τόπου του έργου
- ο καθαρισµός του οδοστρώµατος, όπου πρόκειται να εφαρµοστεί η διαγράµµιση,
από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού σάρωθρου ή
απορροφητικής σκούπας σε αστικές ή ηµιαστικές περιοχές και χειρωνακτικά
- η προετοιµασία διαγράµµισης (στίξη-πικετάρισµα) και η προεργασία των υλικών
διαγράµµισης
- η κατασκευή διαγράµµισης (νέα διαγράµµιση ή αναδιαγράµµιση) οποιουδήποτε
είδους, µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα)
µε εν ψυχρώ εφαρµογή του υλικού και των πρόσθετων υλικών (γυάλινα σφαιρίδια
και αντιολισθηρό λεπτόκοκκο αδρανές) στην προβλεπόµενη ποσότητα και πάχος
υµένα
- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
διαγράµµισης
- η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία
από τη χρονική στιγµή της διάστρωσης των υλικών µέχρι την πλήρη στερεοποίησή
τους καθώς επίσης και άρση των µέτρων προστασίας
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος

Άρθρο Ε-9.1: Τελική ∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος µε υλικό υψηλής αντοχής και
αντανακλαστικότητας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788)
∆ιαγράµµιση µε υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, ελάχιστου χρόνου
εγγύησης 30 µηνών σύµφωνα και µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1423 – ΕΝ 1424– ΕΝ 1436,
του οποίου η χρήση και εφαρµογή είναι εγκεκριµένη από κρατικό εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων
χωρών µελών της Ε.Ε. (π.χ. LCPC Γαλλίας, BAST Γερµανίας, κλπ.)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και εξήντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 6,62
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Άρθρο Ε-10: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΥ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ
Ο∆ΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΣΟ-1
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου
ασφάλειας οδού τύπου Μ.Σ.Ο.-1
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 1,38

Άρθρο Ε-11: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΥ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ
Ο∆ΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΣΟ-2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου
ασφάλειας οδού τύπου Μ.Σ.Ο.-2
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εξήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 1,66
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Άρθρο Ε-12: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΚΑΜΠΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕ-1
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο βάρους πλήρως εγκατεστηµένου άκαµπτου µεταλλικού
στηθαίου Σ.Τ.Ε.-1
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,05
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Άρθρο Ε-13: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΠΟ
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΑΝ/ΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλευρικής πινακίδας µε ανακλαστικό υπόβαθρο και
αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙ πλήρους, τοποθετηµένης

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 8,05
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Άρθρο Ε-14: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΛΕΥΡΑΣ 0,90Μ. ΑΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας απλής όψης επικίνδυνων θέσεων τριγωνικής πλευράς
0,90µ. υψηλής αντανακλαστικότητας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 3,20

Άρθρο Ε-15: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΑΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας απλής όψης, µεγάλου µεγέθους, ρυθµιστική της
κυκλοφορίας υψηλής αντανακλαστικότητας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 3,20

Άρθρο Ε-16: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας εργοταξιακής σήµανσης

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και σαράντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,41
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Άρθρο Ε-17: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ Φ 3΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,40
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Θεσσαλονίκη Μάιος 2011

ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Μελποµένη Πούρη
Τµηµατάρχης Συµβάσεων
Έργων – Προµηθειών

Ιωάννης Βολιώτης
∆/ντής Έργων Βορείου Αιγαίου

Βάια Τσανταρλιώτου
Αναπλ. ∆ιευθύντρια Συµβάσεων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
συµφ. µε την υπ’ αριθµ. 668/8/28.04.2011
απόφαση ∆.Σ. της ΕΟΑΕ

Ιωάννης Βολιώτης
∆/ντής Έργων Βορείου Αιγαίου
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