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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
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του έργου, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόµενους το δικαίωµα να ζητήσουν
χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα.
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/10-4-53)
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, εξαιρέσιµων, 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
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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).
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
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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.).
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.
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1.1.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζόµενων 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 συναρµόδιους 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 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.
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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 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 φορτοεκφόρτωσης 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.
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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 αντίστοιχων 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:
DN / DM
όπου DN: Εσωτερική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα
DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος συµβατικού σωλήνα που
περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο.
Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως
µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος.

(2)

Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή
αναλόγου
Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της
συµβατικής πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή
της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής
πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.

(3)

Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της
συµβατικής ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή
του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας
πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων
του παρόντος Τιµολογίου
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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 ακατάλληλων 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 ακατάλληλων εδαφών οποιουδήποτε πάχους,
µετά της µεταφοράς τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

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

K:\A5841\cons\tefhi\5185_TM.doc

8

5841/5185/Β06

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.
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• 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 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): ∆ύο € και εβδοµήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,74
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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 ΕργασιώνΦΕΚ.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.
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• της τυχόν απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής καθώς και της
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 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): Οκτώ € και τριάντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 8,36
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Άρθρο Α-4: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Για την πλήρη κατεδάφιση κτισµάτων µονόροφων ή πολυόροφων µε φέροντα
στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα (πλάκες, δοκοί, τοιχεία κ.λ.π.) ή µε φέρουσα
τοιχοποιία από οπτοπλιθοδοµή ή λιθοδοµή και πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος, µετά
των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη,
των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαµβάνεται και κάθε είδους
εγκαταλελειµµένος εξοπλισµός, είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα
αυτών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεµαχισµό
πλακών, δοκών, τοιχείων και υποστυλωµάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα, λιθοδοµών και
οπτοπλινθοδοµών, στεγών, θεµελίων από οπλισµένο σκυρόδεµα, οποιασδήποτε
κατασκευής του κτίσµατος και οποιωνδήποτε άλλων συµπληρωµατικών κατασκευών
όπως εξωτερικών κλιµάκων καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού είτε
βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών κ.λ.π., η δαπάνη για την
επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων και υπόγειων χώρων που θα δηµιουργηθούν
λόγω των κατεδαφίσεων των θεµελίων-υπογείων κλπ, η δαπάνη για τις
φορτοεκφορτώσεις και για τη µεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών και
εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόµενους από τις
αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση και αν βρίσκονται αυτοί από το σηµείο
εκσκαφών, η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η
δαπάνη για χαµένους χρόνους και κάθε είδους σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ, η
δαπάνη για τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του
φυσικού ή διαµορφωµένου εδάφους, η δαπάνη προσκόµισης-αποκόµισης και χρήσης του
απαιτούµενου εξοπλισµού, η δαπάνη για τα κάθε είδους µέτρα υγιεινής και ασφάλειας,
και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη, έγκαιρη και ασφαλή εκτέλεση της
εργασίας, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε πραγµατικό όγκο κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο
οποίος ορίζεται από το περίγραµµά του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων,
και µε ύψος την απόσταση της κάτω επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή
διαµορφωµένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις παραγρ. 6.1.1. και 6.1.2. της
Π.Τ.Π. ΧΙ.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρως κατεδαφιζόµενου κτίσµατος, µετά της µεταφοράς
σε οποιαδήποτε απόσταση.

Άρθρο Α-4.1: Για ύψος έως και 4,0µ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 16,60

Άρθρο Α-4.2: Για το ύψος πέραν των 4,0µ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 23,60
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Άρθρο Α-5: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ κ.λ.π.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2221)
Για την πλήρη κατεδάφιση κτισµάτων, κεραµοσκεπών κλπ, από
οπτοπλινθοδοµές, λιθοδοµές ή άλλα δοµικά υλικά, χωρίς φέροντα στοιχεία από οπλισµένο
σκυρόδεµα, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση
προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαµβάνεται και κάθε είδους
εγκαταλελειµµένος εξοπλισµός, είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα
αυτών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την αποσύνθεση θεµελίων από
οπλισµένο σκυρόδεµα καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού είτε
βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών κ.λ.π., η δαπάνη για την
επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν λόγω των
κατεδαφίσεων των θεµελίων και υπογείων, η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη
µεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών και εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού προς
απόρριψη σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση
και αν βρίσκονται αυτοί από το έργο, η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και
επαναφορτώσεις, η δαπάνη για χαµένους χρόνους και κάθε είδους σταλία αυτοκινήτωνµηχανηµάτων κλπ, η δαπάνη για τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά
µέχρι τη στάθµη του φυσικού ή διαµορφωµένου εδάφους, η δαπάνη προσκόµισηςαποκόµισης και χρήσης του απαιτούµενου εξοπλισµού, η δαπάνη για τα κάθε είδους
µέτρα υγιεινής και ασφάλειας καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη,
έγκαιρη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Σηµειώνεται ότι η κατεδάφιση των κτισµάτων θα γίνει µε τήρηση όλων των
κανόνων ασφαλείας και των σχετικών αστυνοµικών διατάξεων από την Ανάδοχο, την
οποία βαρύνουν όλες οι ευθύνες. Είναι υποχρέωση της Αναδόχου η διερεύνηση και ο
εντοπισµός κατάλληλων θέσεων απόθεσης των προϊόντων κατεδάφισης, για τις οποίες θα
πρέπει να εξασφαλιστεί άδεια των Αρµόδιων Αρχών. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη
µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και αν εξασφαλιστεί η δυνατότητα απόρριψης των
προϊόντων κατεδάφισης.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε πραγµατικό όγκο κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο
οποίος ορίζεται από το περίγραµµά του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων,
και µε ύψος την απόσταση της κάτω επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή
διαµορφωµένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις παραγρ. 6.1.1. και 6.1.2. της
Π.Τ.Π. ΧΙ.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρως κατεδαφιζόµενου κτίσµατος, µετά της µεταφοράς
σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,10
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Άρθρο Α-6: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275)
Για την πλήρη κατεδάφιση κτισµάτων από µόνιµες σιδηροκατασκευές,
αποτελούµενες από δικτυώµατα χαλύβδινων διατοµών και κατακόρυφα φέροντα στοιχεία
από χάλυβα ή οπλισµένο σκυρόδεµα, από τοιχοποιία µε πάνελ, ή οπτολινθοδοµές, ή άλλα
δοµικά υλικά, από επιστέγαση µε κυµατοειδή λαµαρίνα, ή αµιαντολαµαρίνα, ή κεραµίδια
και από δάπεδο µε σκυρόδεµα ή άλλα υλικά, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της
µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα
οποία περιλαµβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειµµένος εξοπλισµός, είτε βρίσκεται εντός
των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την αποσύνθεση των µεταλλικών
δικτυωµάτων και όλων των λοιπών στοιχείων της κατασκευής όπως δαπέδων θεµελίων
από οπλισµένο σκυρόδεµα καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού είτε
βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών κ.λ.π., η δαπάνη για το
διαχωρισµό των διαµήκων µεταλλικών στοιχείων από τα λοιπά προϊόντα κατεδάφισης, η
δαπάνη για την επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν λόγω
των κατεδαφίσεων των θεµελίων και υπογείων, η δαπάνη για τις φορτωεκφορτώσεις και
για τη µεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών και του εγκαταλελειµµένου
εξοπλισµού προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε
οποιαδήποτε απόσταση και αν βρίσκονται αυτοί από το έργο, η δαπάνη για τις τυχόν
προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η δαπάνη για χαµένους χρόνους και κάθε
είδους σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ, η δαπάνη για τον καθαρισµό του χώρου
από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού εδάφους, η δαπάνη προσκόµισηςαποκόµισης και χρήσης του απαιτούµενου εξοπλισµού, η δαπάνη για τα κάθε είδους
µέτρα υγιεινής και ασφάλειας καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη,
έγκαιρη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Σηµειώνεται ότι η κατεδάφιση των κτισµάτων θα γίνει µε τήρηση όλων των
κανόνων ασφαλείας και των σχετικών αστυνοµικών διατάξεων από την Ανάδοχο, την
οποία βαρύνουν όλες οι ευθύνες. Είναι υποχρέωση της Αναδόχου η διερεύνηση και ο
εντοπισµός κατάλληλων θέσεων απόθεσης των προϊόντων κατεδάφισης, για τις οποίες θα
πρέπει να εξασφαλιστεί άδεια των Αρµόδιων Αρχών. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη
µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και αν εξασφαλιστεί η δυνατότητα απόρριψης των
προϊόντων κατεδάφισης.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε πραγµατικό όγκο κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο
οποίος ορίζεται από το περίγραµµά του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων,
και µε ύψος την απόσταση της κάτω επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή
διαµορφωµένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις παραγρ. 6.1.1. και 6.1.2. της
Π.Τ.Π. ΧΙ.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρως κατεδαφιζόµενου κτίσµατος, µετά της µεταφοράς
σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και ενενήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 7,93
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Άρθρο Α-7: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΛΑΜΑΡΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΞΥΛΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275)
Για την πλήρη κατεδάφιση κατασκευών µε φέροντα οργανισµό από ξύλο, υλικά
πλήρωσης από µορφοποιηµένη λαµαρίνα και δάπεδο από σκυρόδεµα ή άλλα υλικά, µετά
των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη,
των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαµβάνεται και κάθε είδους
εγκαταλελειµµένος εξοπλισµός, είτε βρίσκεται εντός των κατασκευών είτε ως προσάρτηµα
αυτών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεµαχισµό σε
µικρότερα κοµµάτια του ξύλινου φέροντα οργανισµού, των υλικών πλήρωσης, και των
δαπέδων καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού είτε βρίσκεται εντός των
κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών κ.λ.π., η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για
τη µεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών και του εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού
προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε
απόσταση και αν βρίσκονται αυτοί από το έργο, η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές
εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η δαπάνη για χαµένους χρόνους και κάθε είδους
σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ, η δαπάνη για τον καθαρισµό του χώρου από τα
κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού εδάφους, η δαπάνη προσκόµισηςαποκόµισης και χρήσης του απαιτούµενου εξοπλισµού, η δαπάνη για τα κάθε είδους
µέτρα υγιεινής και ασφάλειας καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη,
έγκαιρη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Σηµειώνεται ότι η κατεδάφιση των κατασκευών θα γίνει µε τήρηση όλων των
κανόνων ασφαλείας και των σχετικών αστυνοµικών διατάξεων από την Ανάδοχο, την
οποία βαρύνουν όλες οι ευθύνες. Είναι υποχρέωση της Αναδόχου η διερεύνηση και ο
εντοπισµός κατάλληλων θέσεων απόθεσης των προϊόντων κατεδάφισης, για τις οποίες θα
πρέπει να εξασφαλιστεί άδεια των Αρµόδιων Αρχών. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη
µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και αν εξασφαλιστεί η δυνατότητα απόρριψης των
προϊόντων κατεδάφισης.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε πραγµατικό όγκο κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο
οποίος ορίζεται από το περίγραµµά του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων,
και µε ύψος την απόσταση της κάτω επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή
διαµορφωµένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις παραγρ. 6.1.1. και 6.1.2. της
Π.Τ.Π. ΧΙ.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρως κατεδαφιζόµενου κτίσµατος, µετά της µεταφοράς
σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και πενήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 5,56
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Άρθρο Α-8: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227)
Για την πλήρη κατεδάφιση ολόσωµων περιφράξεων από οπλισµένο ή άοπλο
σκυρόδεµα, ή από αργολιθοδοµές ή άλλα υλικά, ανεξαρτήτως πάχους και ύψους από το
φυσικό έδαφος, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς των προϊόντων
κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεµαχισµό της
ολόσωµης περίφραξης ανωδοµής και θεµελίων, η δαπάνη για την επανεπίχωση και
συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν λόγω των κατεδαφίσεων των θεµελίων,
η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη µεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων
υλικών προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε
οποιαδήποτε απόσταση και αν βρίσκονται αυτοί από το έργο, η δαπάνη για τις τυχόν
προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η δαπάνη για χαµένους χρόνους και κάθε
είδους σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ, η δαπάνη για τον καθαρισµό του χώρου
από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού εδάφους, η δαπάνη προσκόµισηςαποκόµισης και χρήσης του απαιτούµενου εξοπλισµού, η δαπάνη για τα κάθε είδους
µέτρα υγιεινής και ασφάλειας καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη,
έγκαιρη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Σηµειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει µε τήρηση όλων των
κανόνων ασφαλείας και των σχετικών αστυνοµικών διατάξεων από την Ανάδοχο, την
οποία βαρύνουν όλες οι ευθύνες. Είναι υποχρέωση της Αναδόχου η διερεύνηση και ο
εντοπισµός κατάλληλων θέσεων απόθεσης των προϊόντων κατεδάφισης, για τις οποίες θα
πρέπει να εξασφαλιστεί άδεια των Αρµόδιων Αρχών. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη
µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και αν εξασφαλιστεί η δυνατότητα απόρριψης των
προϊόντων κατεδάφισης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πραγµατικής πλήρως κατεδαφιζόµενης ολόσωµης
περίφραξης ανεξαρτήτως πάχους και ύψους, µετά της µεταφοράς σε οποιαδήποτε
απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 21,50
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Άρθρο Α-9: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6448)
Για την πλήρη κατεδάφιση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµα και πασσάλους από
οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους είτε επί τοιχείου ύψους µέχρι 1.00 µ από σκυρόδεµα,
τοιχοποιία κλπ, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς των προϊόντων
κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεµαχισµό του
τοιχείου ανωδοµής και θεµελίων είτε είναι από σκυρόδεµα είτε από οποιοδήποτε υλικό και
της περίφραξης, η δαπάνη για την επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα
δηµιουργηθούν λόγω των κατεδαφίσεων των θεµελίων, η δαπάνη για τις
φορτοεκφορτώσεις και για τη µεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς
απόρριψη σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση
και αν βρίσκονται αυτοί από το έργο, η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και
επαναφορτώσεις, η δαπάνη για χαµένους χρόνους και κάθε είδους σταλία αυτοκινήτωνµηχανηµάτων κλπ, η δαπάνη για τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά
µέχρι τη στάθµη του φυσικού εδάφους, η δαπάνη προσκόµισης-αποκόµισης και χρήσης
του απαιτούµενου εξοπλισµού, η δαπάνη για τα κάθε είδους µέτρα υγιεινής και ασφάλειας
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη, έγκαιρη και ασφαλή
εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Σηµειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει µε τήρηση όλων των
κανόνων ασφαλείας και των σχετικών αστυνοµικών διατάξεων από την Ανάδοχο, την
οποία βαρύνουν όλες οι ευθύνες. Είναι υποχρέωση της Αναδόχου η διερεύνηση και ο
εντοπισµός κατάλληλων θέσεων απόθεσης των προϊόντων κατεδάφισης, για τις οποίες θα
πρέπει να εξασφαλιστεί άδεια των Αρµόδιων Αρχών. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη
µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και αν εξασφαλιστεί η δυνατότητα απόρριψης των
προϊόντων κατεδάφισης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως κατεδαφιζόµενης περίφραξης επί εδάφους ή επί
τοιχείου, ανεξαρτήτως ύψους, µετά της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,21

K:\A5841\cons\tefhi\5185_TM.doc

18

5841/5185/Β06

Άρθρο Α-10: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΟΠΛΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΘΟ∆ΟΜΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-22266)
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/και 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): Οκτώ € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 8,20
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Άρθρο Α-11: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227)
Για την καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων φορέων, δοκών, πλακών,
βάθρων, πτερυγοτοίχων, οπλισµένων τεχνικών έργων και τοίχων, που εκτελείται µε ή
χωρίς τη βοήθεια µηχανικών µέσων ύστερα από ειδική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας,
µετά της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.
Στην εργασία περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες 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.
Η κατεδάφιση 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. Στη δαπάνη περιλαµβάνεται η τυχόν προσωρινή εναπόθεση των προϊόντων
καθαίρεσης, ο χαµένος χρόνος των φορτοεκφορτώσεων (ανεξάρτητα από τις δυσχέρειες,
που παρουσιάζει η εργασία αυτή) και ο καθαρισµός του χώρου από τα προϊόντα
καθαίρεσης.
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι ανεξάρτητη από τη θέση, που γίνονται οι εργασίες
(µακριά ή κοντά, υψηλά ή χαµηλά σε σχέση µε την υπάρχουσα οδό κλπ.) και ότι ο
Ανάδοχος θα λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη υπάρχοντος
και διατηρούµενου οχετού.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο καθαίρεσης οπλισµένων σκυροδεµάτων που µετράται σε
όγκο πριν από την καθαίρεση, µετά της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 20,10
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Άρθρο Α-12: 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-12.1: Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και πενήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 6,56
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Άρθρο Α-12.2: ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και πενήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 10,57
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Άρθρο Α-13: 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.
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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.
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): Ογδόντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,85
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Άρθρο Α-14:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121A)
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 ογδόντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 9,85
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Άρθρο Α-15: ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ
Άρθρο Α-15.1: Επένδυση πρανών µε φυτική γη
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1610)
Για την πλήρη επένδυση πρανών επιχωµάτων-ορυγµάτων και τον εγκιβωτισµό
του οδοστρώµατος από κατάλληλη φυτική γη συµπυκνωµένου πάχους 0,30 m (όπως
ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.), που θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ, την Π.Τ.Π. Χ1 και τους
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται τη δαπάνη προµήθειας της κατάλληλης φυτικής γης,
των φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου, της σταλίας αυτοκινήτων και της
µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση της οριστικής τοποθέτησής της
(ανεξάρτητα από τον αριθµό των φορτοεκφορτώσεων και των ενδιάµεσων αποθέσεων και
από το είδος του µεταφορικού µέσου), της προµήθειας και µεταφοράς συνεκτικού εδάφους
(σε περίπτωση ύπαρξης υδροπερατών εδαφών έδρασης), καθώς και τη δαπάνη
προετοιµασίας της επιφάνειας, που θα επενδυθεί όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Χ1,
τοποθέτησης, διάστρωσης, ελαφράς συµπύκνωσης της φυτικής γης, συντήρησης αυτής
µέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και κατά τα
λοιπά, όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. Ως συντήρηση
νοείται η διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και µορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα
στο χρόνο συντήρησης), µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας
φυτικών γαιών σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους του παρόντος άρθρου.
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα φυτικής γης επένδυσης πρανών
όπως προδιαγράφεται στην Τ.Σ.Υ. (σύµφωνα και µε την Π.Τ.Π. Χ1 - Σχήµα 1).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τοποθετηµένης φυτικής γης επένδυσης πρανούς.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,55
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ΟΜΑ∆Α B: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Άρθρο Β-1:ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως
3,00µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151)
Για την πλήρη εκσκαφή µέχρι πλάτους 3 µ. θεµελίων τεχνικών έργων (τοίχων,
βάθρων, φρεατίων κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών, οχετών κάθε είδους
(αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., ηλεκτροφωτισµού κλπ.), για την εκσκαφή κάτωθεν
αγωγών, για διερευνητικές τοµές εντοπισµού αγωγών-οχετών ΟΚΩ σε κάθε είδους
έδαφος (γαιοηµίβραχο και βράχο), περιλαµβανοµένων και των πετρωµάτων µε
δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών και για οποιοδήποτε
βάθος, µε αφετηρία µέτρησης του βάθους την άνω επιφάνεια σκάµµατος όπως αυτή
ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., που εκτελείται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., ανεξάρτητα από τη χρήση ή
όχι εκρηκτικών υλών, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό, µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο, ή ακόµα
και µε τα χέρια.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη αντλήσεων και αντιµετώπισης των κάθε
είδους επιφανειακών και υπόγειων νερών, η δαπάνη των κάθε είδους απαιτουµένων
αντιστηρίξεων παρειών (µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις µε
πασσαλοσανίδες κλπ), η δαπάνη µόρφωσης του πυθµένα και τµήµατος των παρειών
αυτού ώστε να µπορούν να χρησιµεύσουν για τη διάστρωση σκυροδέµατος (π.χ. θεµέλια
τεχνικών έργων, περιβλήµατα αγωγών κλπ) χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων, η
δαπάνη συµπύκνωσης του πυθµένα των θεµελίων, η δαπάνη διαµόρφωσης ή µη των
δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών, η δαπάνη
διαλογής, φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου και µεταφοράς αυτών σε οποιαδήποτε
απόσταση σύµφωνα µε υπόδειξη της Υπηρεσίας για οριστική αποµάκρυνση ή προσωρινή
απόθεση στην περιοχή του έργου (µε την εν συνεχεία αποκοµιδή αυτών και την οριστική
τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωµάτων του έργου) ή απ’ ευθείας οριστική
τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωµάτων του έργου ή απόθεση παρά το σκάµµα για
την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή του
τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού που κατασκευάζονται εκτός του σώµατος της οδού,
καθώς και η δαπάνη για την επανόρθωση ζηµιών εξαιτίας ενδεχόµενων καταπτώσεων
γειτονικών εδαφικών όγκων.
Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη για το κόψιµο τυχόν
υπάρχοντος ασφαλτικού οδοστρώµατος µε κατάλληλη µέθοδο σύµφωνα µε τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης (Ε.Σ.Υ. κλπ.), το κόψιµο, το ξερίζωµα και η αποµάκρυνση δένδρων
οποιασδήποτε περιµέτρου, η δαπάνη για την εκσκαφή παλιών οδοστρωµάτων,
κρασπεδορείθρων µε το σκυρόδεµα έδρασής τους, πλακοστρώσεων και
τσιµεντοστρώσεων (από άοπλο σκυρόδεµα), η δαπάνη για τις τυχόν απαιτούµενες
γεφυρώσεις των εκσκαφών των τάφρων µε σιδηρές λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλα
έργα γεφύρωσης για την κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και για εξυπηρέτηση των
παρόδιων ιδιοκτησιών και τέλος η δαπάνη για τις εργασίες επανεπίχωσης του
αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.
Η κατηγορία αυτή των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων
εφαρµόζεται για επιφάνεια µέχρι 100 µ2, ή µε πλάτος σκάµµατος το ανώτερο µέχρι 3,00 µ.
ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης (όπως λεπτοµερώς προσδιορίζεται στην Τ.Σ.Υ.)
για οποιοδήποτε βάθος και για όλα τα τµήµατα των έργων της εργολαβίας. Εκσκαφές
θεµελίων, τάφρων κλπ, πέραν του όγκου των εκσκαφών θεµελίων, όπως αυτός ορίζεται
στην Τ.Σ.Υ., όπου προβλέπονται από τη µελέτη ή εκτελούνται ύστερα από γραπτή εντολή
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της Υπηρεσίας, θα πληρώνονται µε την τιµή των άρθρων των γενικών εκσκαφών. Η
εκσκαφή µετράται σε όγκο, όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ..
Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής θεµελίων τεχνικών έργων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και είκοσι επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 3,27

Άρθρο Β-2: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΛΟΓΩ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ Ο.Κ.Ω.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6087)
Για την πρόσθετη αποζηµίωση της εργασίας εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος,
λόγω δυσχερειών από συναντώµενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία, η οποία θα
εκτελεστεί µε ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια, ώστε να µην θιγεί η ακεραιότητα και
λειτουργικότητα των συναντώµενων αγωγών, όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στην
Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Η πρόσθετη αυτή τιµή αφορά και σε εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών τοµών για
εντοπισµό δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές τοποθέτησης εγκάρσιων αγωγών και
οχετών κάτω από σύγχρονη διερχόµενη κυκλοφορίας (όχι εργοταξιακή). Η πρόσθετη τιµή
δεν αφορά σε εναέριους αγωγούς ΟΚΩ (π.χ. αγωγούς ∆ΕΗ) ανεξάρτητα από τις
οποιεσδήποτε δυσχέρειες που µπορεί να δηµιουργηθούν στην εκτέλεση των εργασιών.
Η επιµέτρηση γίνεται σε πραγµατικό όγκο εκσκαφών, όπως περιγράφεται στην
Τ.Σ.Υ., σε περίπτωση που οι αγωγοί Ο.Κ.Ω. είναι σε λειτουργία και συναντώνται στον
όγκο κάθε είδους εκσκαφής.
Πρόσθετη τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος λόγω
δυσχερειών από συναντώµενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και τριάντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 2,37
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Άρθρο Β-3: ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩ∆Η ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο Β-3.1: 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): Πέντε € και είκοσι οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 5,28
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Άρθρο Β-4: 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): ∆εκατρία € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 13,80
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Άρθρο Β-5: ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ
Για την προµήθεια και τοποθέτηση γεωπλέγµατος πολυεστερικής σύστασης µε
προστασία PVC ή πολυµερικής σύστασης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ή
πολυπροπυλένιο, χαρακτηριστικής ονοµαστικής οριακής αντοχής (Tult) στην κύρια
διεύθυνση του υλικού, όπως παρακάτω, για διάρκεια ζωής 120 ετών (Tult 30 KN/m στα
120 έτη), µε βάση εγκεκριµένα πιστοποιητικά ποιότητας (ΒΒΑ ή παρόµοια), σύµφωνα µε
την τεχνική µελέτη και τους όρους δηµοπράτησης του έργου, για την ενίσχυση και
βελτίωση της µηχανικής αντοχής του εδάφους (οπλισµένο επίχωµα).
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο διάστρωσής του µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ του
γεωπλέγµατος και όλων των απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη διάστρωσης, αναδίπλωσης
και στερέωσης του γεωπλέγµατος στις προβλεπόµενες θέσεις σύµφωνα µε τις σχετικές
οδηγίες, η δαπάνη των µέτρων προστασίας του διαστρωµένου γεωπλέγµατος από τις
καιρικές και ατµοσφαιρικές επιδράσεις και από την κυκλοφορία µέχρι την οριστική κάλυψή
του µε εδαφικό υλικό, η δαπάνη των φθορών συνδέσεων και αλληλοεπικαλύψεων του
γεωπλέγµατος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικού, που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
Η επιµέτρηση του γεωπλέγµατος γίνεται µε βάση την καλυπτόµενη από
γεώπλεγµα επιφάνεια σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια, χωρίς να
επιµετρώνται οι φθορές και οι αλληλοεπικαλύψεις των γειτονικών λωρίδων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης από γεώπλεγµα επιφάνειας.

Άρθρο Β-5.1: Γεώπλεγµα αντοχής Tult 40 KN/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο OIK-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,04
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Άρθρο Β-6: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
Για την κατακόρυφη προσωρινή αντιστήριξη κατακόρυφων πρανών εκσκαφής
τµήµατος διατοµής οδού, κατά µήκος και µε συνθήκες πλήρους κυκλοφορίας, µε
κατακόρυφες πλατύπελµες σιδηροδοκούς και ξύλινες σανίδες µεταξύ των σιδηροδοκών,
κατά τη διάρκεια εργασιών καταβίβασης της στάθµης ερυθράς της οδού, εν ξηρώ ή µέσα
σε νερό, σύµφωνα µε τη µελέτη αντιστήριξης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας, φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς στον τόπο ενσωµάτωσης
των σιδηροδοκών και των σανίδων κατάλληλης διατοµής και µήκους
σύµφωνα µε τη µελέτη και του σκυροδέµατος πλήρωσης των διατρηµάτων,
• των εργασιών διάτρησης του εδάφους, αποκοµιδής των προϊόντων
διάτρησης, τοποθέτησης των σιδηροδοκών στα διατρήµατα και
κατακορύφωσής των, σκυροδέτησης των διατρηµάτων ως την
προβλεπόµενη τελική στάθµη εκσκαφής µε σκυρόδεµα C12/15,
• της εργασίας σταδιακής τοποθέτησης των σανίδων µεταξύ των σιδηροδοκών
κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, τυχόν απόσυρσης των σανίδων και κοπής
των σιδηροδοκών στη στάθµη που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία µετά το
πέρας απαίτησης της αντιστήριξης και της αποµάκρυνσης από το έργο των
σανίδων και των αποκοπέντων τεµαχίων των σιδηροδοκών,
• καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υλικών, µικροϋλικών και εργασιών, που
απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή (τόσο για τους εργαζόµενους όσο και
για την κυκλοφορία) εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τη σχετική
µελέτη αντιστήριξης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση γίνεται σε κατακόρυφη αντιστηριζόµενη επιφάνεια, της οποίας το
ύψος ορίζεται από την υπάρχουσα οδό και από τη σκάφη εκσκαφής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αντιστηριζόµενης επιφάνειας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια δεκαέξι € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 216,10
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Άρθρο Β-7: 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 προωθούµενων
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 (αφαιρούµενων των
οποιωνδήποτε κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του
σκυροδέµατος κλπ.) όπως αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. µη αφαιρούµενων 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.
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.
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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-7.1: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C8/10 (Β5 ή Β10)
Άρθρο Β-7.1.1: 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): Πενήντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 58,00
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Άρθρο Β-7.2: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (Β10 ή Β15)
Άρθρο Β-7.2.1: C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβληµάτων αγωγών, εξοµαλυντικών
στρώσεων κλπ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531)
Σκυρόδεµα C12/15 (Β10) άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για
την κατασκευή κοιτοστρώσεων τεχνικών έργων, εξοµαλυντικών στρώσεων, µόρφωσης
κλίσεων, περιβληµάτων και έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών, όπως
προκατασκευασµένοι
τσιµεντοσωλήνες
αποχέτευσης,
αµιαντοτσιµεντοσωλήνες,
σιδηροσωλήνες κάθε είδους, στρώσης φθοράς µέσα σε οχετούς, επένδυσης κοίτης
ρεµάτων κλπ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα οκτώ € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 68,40
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Άρθρο Β-7.3: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20
Άρθρο Β-7.3.1: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): Εβδοµήντα τέσσερα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 74,40

Άρθρο Β-7.4: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25
Άρθρο Β-7.4.1: C20/25 ρείθρων, επενδεδυµένων τάφρων, διαµόρφωσης πυθµένα κλπ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2522)
Σκυρόδεµα C20/25 µη οπλισµένο ή ελαφρώς οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για
την κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισµού, για την επένδυση
τριγωνικών και τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης ρεµάτων, για τη διαµόρφωση πυθµένα
φρεατίων προς εξασφάλιση οµαλής ροής και στρώσης φθοράς µέσα σε οχετούς, για τη
διαµόρφωση κλίσεων, για την προστασία στεγάνωσης γεφυρών. Στην κατηγορία αυτή
υπάγεται και το σκυρόδεµα των τάφρων, κρασπέδων, ρείθρων, κρασπεδορείθρων κλπ,
που κατασκευάζονται µε χρήση ειδικών µηχανηµάτων κατασκευής (π.χ. τύπου GOMACO
ή αναλόγου)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 78,00

Άρθρο Β-7.4.2: 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 αγκυρώσεων 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 έξι € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 106,80
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Άρθρο Β-7.4.3: C20/25 ιρλανδικών ρείθρων.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551)
Σκυρόδεµα C20/25 οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή ιρλανδικών
ρείθρων µετά των χαλινών ή αγκυρώσεων κλπ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 78,00

Άρθρο Β-7.4.4: C20/25 µικροκατασκευών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551)
Σκυρόδεµα C20/25 χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή των καλυµµάτων, του
πυθµένα και των τοιχωµάτων φρεατίων, των καναλιών αποστράγγισης, τα οποία δεν
περιλαµβάνονται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου, ορθογωνικών τάφρων και
λοιπών µικροκατασκευών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δεκατρία €
(Αριθµητικά): 113,00

K:\A5841\cons\tefhi\5185_TM.doc

37

5841/5185/Β06

Άρθρο Β-7.4.5: 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 οκτώ €
(Αριθµητικά): 108,00
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Άρθρο Β-8: 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-8.1: Σιδηρούς οπλισµός ST III (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα €
(Αριθµητικά): 1,00

Άρθρο Β-8.2: Σιδηρούν δοµικό πλέγµα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 1,05
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Άρθρο Β-9: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6403)
Για την πλήρη διαµόρφωση επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος σε επαφή
µε ξυλότυπο ΤΥΠΟΥ Γ, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και µε τους περιορισµούς των άλλων
όρων δηµοπράτησης (Ε.Σ.Υ. κλπ), που είναι δυνατόν να προκύψει από:
(α)

Κατάλληλο σιδηρότυπο ειδικά προσαρµοσµένο προς τις ανάγκες
σκυροδέτησης των φορέων των τεχνικών έργων σε όσα τµήµατα αυτών
προβλέπονται ορατές επιφάνειες, αφού παρθεί υπόψη η τυχόν
οριζοντιογραφική
καµπυλότητα,
η
µεταβαλλόµενη
επίκλιση
του
καταστρώµατος και της κάτω επιφάνειας του φορέα (προκειµένου για
γέφυρες), το τυχόν µεταβαλλόµενο ύψος ή και το πλάτος του φορέα κλπ. ή
αντίστοιχα οι ειδικές συνθήκες βάθρων, τοίχων κλπ., σύµφωνα µε την µελέτη,
σε επαρκή ποσότητα ώστε να εξασφαλισθεί η κατασκευή των έργων
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

(β) Απαραµόρφωτα φύλλα ειδικού κόντρα πλακέ µε πλαστική επένδυση
(BETOFORM), του οποίου δε θα πρέπει να έχουν προηγηθεί περισσότερες
από πέντε χρήσεις και του οποίου ή καταλληλότητα θα ελέγχεται από την
Υπηρεσία σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και κατά τα λοιπά όπως
αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου.
Επισηµαίνεται και εδώ ότι για όλους τους τύπους επιφανειακού τελειώµατος
επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο θα χρησιµοποιηθούν σύνδεσµοι ξυλοτύπων µε ειδική
διαµόρφωση του αφαιρούµενου τµήµατος που θα αποτελείται από πλαστικό κώνο, ή από
άλλο υλικό µε κωνική επιφάνεια (απαγορεύεται η χρήση συρµάτων ή συνδέσµων, που
θραύονται κατά την αφαίρεσή τους). Σχετικά γίνεται αναφορά στην Τ.Σ.Υ και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης. Όλες οι επιφάνειες για τα έργα µε επιφανειακά τελειώµατα ΤΥΠΟΥ
Γ θα διαµορφωθούν χωρίς πρόβλεψη διαµόρφωσης εκτεθειµένων κεφαλών συνδέσµων,
δηλαδή θα σφραγίζονται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
Η τοποθέτηση των φύλλων του ξυλότυπου ή σιδηρότυπου σε όση επιφάνεια
προβλέπεται να διαµορφωθεί ορατή επιφάνεια ΤΥΠΟΥ Γ, θα πρέπει να δηµιουργεί ένα
“ρυθµό” (δηλ. τα φύλλα θα είναι διαµορφωµένα µε µια διάταξη διαµήκων και εγκάρσιων
αρµών σύµφωνα µε σχέδια της έγκρισης της Υπηρεσίας), ώστε να προκύπτει καλαίσθητο
αποτέλεσµα της διάταξης των αρµών (µε τις απαιτήσεις τοποθέτησης των φύλλων σε,
πρακτικά, απόλυτη επαφή) που θα εµφανισθούν.
Αναιτιολόγητες αλλαγές κατεύθυνσης ή διαστάσεων των φύλλων του ξυλότυπου,
µε µόνη την αιτιολογία της αποφυγής φθοράς των φύλλων δε θα επιτραπούν, εφ’ όσον
δηµιουργούν δυσµενή επιρροή στο αισθητικό αποτέλεσµα της εµφάνισης του
επιφανειακού τελειώµατος.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα η πρόσθετη δαπάνη επιλογής των
κατάλληλων υλικών (π.χ. κοκκοµετρική διαβάθµιση και µέγιστος κόκκος, περιεκτικότητα σε
τσιµέντο, επιλογή περιοχής εργάσιµου, ειδική οµοιόµορφη επιλογή αδρανών και λοιπών
υλικών του σκυροδέµατος, ειδική επιλογή διευκολυντικών αποξήλωσης), η δαπάνη ειδικής
συντήρησης και προστασίας της επιφάνειας µετά την αποξήλωση των ξυλότυπων, η
δαπάνη ειδικής επιµεληµένης συµπύκνωσης του σκυροδέµατος και κάθε άλλη δαπάνη
εργασία και υλικών έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
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Όλες οι ακµές των επιφανειακών τελειωµάτων ΤΥΠΟΥ Γ θα είναι λοξοτµηµένες
µε χρήση φιλέτων (σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ) και θα κατασκευασθούν µε απόλυτη ακρίβεια
οι τυχόν προβλεπόµενες από τη µελέτη σκοτίες, των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται
ανηγµένα στην παρούσα τιµή διαµόρφωσης επιφανειακού τελειώµατος.
Η επιµέτρηση των εργασιών διαµόρφωσης των επιφανειών σκυροδέµατος µε
τελείωµα ΤΥΠΟΥ Γ θα γίνει ως εξής :
(α) Για τα βάθρα θα επιµετράται όση επιφάνεια προβλέπεται σύµφωνα µε τη
µελέτη να διαµορφωθεί τελικά ορατή και βρίσκεται σε επαφή µε τον ξυλότυπο,
περιλαµβανοµένου πρόσθετου βάθους, κάτω από το κάτω όριο της τελικά
ορατής επιφάνειας µέχρι την πάνω στάθµη του θεµελίου και το πολύ µέχρι
0,50 µ.
(β) Για τους τοίχους αντιστήριξης θα επιµετράται όση επιφάνεια προβλέπεται από
την τεχνική µελέτη να διαµορφωθεί σαν τελική ορατή επιφάνεια σε επαφή µε
τον ξυλότυπο, περιλαµβανοµένου πρόσθετου ύψους, κάτω από το κάτω όριο
της τελικής ορατής επιφάνειας µέχρι την πάνω στάθµη του θεµελίου και το
πολύ µέχρι 0,50 µ.
(γ) Για τους φορείς γεφυρών, σε όση έκταση προβλέπεται από την τεχνική µελέτη
να διαµορφωθεί η ορατή επιφάνεια, θα µετράται η αντίστοιχη αναπτυγµένη
ορατή επιφάνεια του φορέα, που βρίσκεται σε επαφή µε τον ξυλότυπο.
Στην τιµή µονάδας του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται όλες οι επιπλέον
δαπάνες, που απαιτούνται για την επίτευξη της προδιαγραφόµενης υψηλής ποιότητας
επιφανειακού τελειώµατος ανεξάρτητα από τη φθορά υλικών, τις ειδικές µεθόδους
κατασκευής, την ειδική επιρροή στην µορφολογία, την µελέτη και κατασκευή των
ικριωµάτων, τις καθυστερήσεις άλλων εργασιών κλπ. περιλαµβανοµένων όλων των
δαπανών προσωπικού, υλικών και µηχανηµάτων.
Επίσης στην τιµή µονάδας αυτού του άρθρου περιλαµβάνεται ανηγµένα ανά
τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας και η δαπάνη (εργασία και υλικά) τοποθέτησης φάλτσων
και διακοσµητικών πήχεων λωρίδων από 1 έως 20 εκ. επί του ξυλότυπου για δηµιουργία
σκοτιών ή σύνθετων σχεδίων της επιφάνειας του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη
χωρίς να επιµετρώνται οι επιπλέον δηµιουργούµενες επιφάνειες.
Η καθοριζόµενη µε το άρθρο αυτό τιµή αποτελεί πρόσθετη τιµή, επιπλέον της
δαπάνης που περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή µονάδας των εργασιών σκυροδέµατος
για τη διαµόρφωση επιφανειακών τελειωµάτων ΤΥΠΟΥ Α και µόνο για τις κατασκευές,
που δεν την περιλαµβάνουν στο αντίστοιχο άρθρο τους.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος
ΤΥΠΟΥ Γ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 5,20
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Άρθρο Β-10: ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7902)
Για την πλήρη αντιρρυπαντική επάλειψη, που κατασκευάζεται, ελέγχεται,
παραλαµβάνεται κλπ, όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς όλων των
απαιτουµένων υλικών από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του έργου, η δαπάνη κάθε
απαιτούµενης εργασίας, η δαπάνη χρήσης µηχανηµάτων, συσκευών, βοηθητικών
κατασκευών και ικριωµάτων, η δαπάνη των απαιτούµενων δοκιµαστικών εφαρµογών,
όπως και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως περαιωµένη εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας πλήρους αντιρρυπαντικής επάλειψης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,90
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Άρθρο Β-11: 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 σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,40
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Άρθρο Β-12: ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ
Άρθρο Β-12.1: Μόνωση µε απλή στρώση ενισχυµένου ασφαλτόπανου και απισωτική
στρώση ασφαλτικού Α265
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2412)
Για τη µόνωση επιφάνειας από σκυρόδεµα µε απλή στρώση ενισχυµένου
ασφαλτόπανου, βάρους τουλάχιστον 4,50 χγρ/µ2, περιλαµβανοµένης της δαπάνης για τη
διαµόρφωση προηγούµενα της επιφάνειας από σκυρόδεµα µε απισωτική στρώση
ασφαλτοµίγµατος Α265 Ε µέσου πάχους 3 εκ. καθώς και της συγκολλητικής επάλειψης,
που θα προηγηθεί, που θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, την Τεχνική
µελέτη, 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 απλή
στρώση ενισχυµένου ασφαλτόπανου και απισωτική στρώση ασφαλτικού Α265.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 9,38
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Άρθρο Β-13: ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ
Άρθρο Β-13.1: Σφράγιση οριζόντιων αρµών µε PLASTIC 77 ή αναλόγου τύπου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6370)
Για τη σφράγιση οριζόντιων αρµών οποιουδήποτε πλάτους και βάθους, η οποία
εκτελείται σε κάθε θέση και σε κάθε είδους επιφάνεια οποιουδήποτε έργου (τοίχων,
βάθρων, σπονδύλων οχετών κτλ.), εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, µε υλικό µε βάση την
άσφαλτο και το λάστιχο τύπου PLASTIC 77 ή αναλόγου.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου των
έργων του υλικού και των συσκευών επεξεργασίας, η δαπάνη τοποθέτησής του στους
αρµούς µετά από προηγούµενο καθαρισµό ή κοπή του αρµού, η δαπάνη ασταρώµατος
του αρµού µε συγκολλητική ουσία τύπου EXPANDITE PRIMER Νο 3 ή αναλόγου, καθώς
και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη
σφράγιση των αρµών, ώστε να προκύπτει τεχνικά και αισθητικά αποδεκτή διαµόρφωση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης (Π.Κ.Ε.
κτλ.)
Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµου σφραγισµένου αρµού.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ογδόντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 2,86

Άρθρο Β-13.2: Σφράγιση κατακόρυφων-κεκλιµένων αρµών µε PLASTΙ JOINT ή
αναλόγου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6370)
Για τη σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιµένων αρµών ανεξαρτήτως πλάτους,
βάθους και θέσης, οποιουδήποτε έργου (τοίχων, βάθρων, σπονδύλων οχετών κτλ.) και σε
κάθε είδους επιφάνεια, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, µε υλικό, που έχει για βάση την άσφαλτο,
τύπου PLASTI JOINT ή αναλόγου.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης όλων υλικών και των συσκευών
επεξεργασίας, η δαπάνη των εργασιών καθαρισµού και κοπής του αρµού, τοποθέτησης
του υλικού στους αρµούς µετά από προηγούµενο καθαρισµό ή κοπή του αρµού,
ασταρώµατος του αρµού µε συγκολλητική ουσία τύπου EXPANDITE PRIMER Νο 3 ή
αναλόγου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την
πλήρη και έντεχνη σφράγιση των αρµών. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν όσα αναφέρονται
στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης ( Π.Κ.Ε. κτλ.).
Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµου σφραγισµένου κατακόρυφου-κεκλιµένου αρµού.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 2,98
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Άρθρο Β-13.3: Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες 12 χλστ τύπου
FLEXCELL ή αναλόγου
(Αναθεωρείται µε το άρθροΥ∆Ρ-6370)
Για την προµήθεια και την πλήρη κατασκευή αρµών µε προκατασκευασµένες
πλάκες πλήρωσης αρµών πάχους 12 χλστ, τύπου FLEXCELL ή αναλόγου, που εκτελείται
σε οποιαδήποτε θέση κάθε είδους κατασκευής από σκυρόδεµα εν ξηρώ ή µέσα σε νερό,
σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου των
έργων των προκατασκευασµένων πλακών και όλων των απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη
των εργασιών µόρφωσης του αρµού, επεξεργασίας, κοπής, τοποθέτησης και στερέωσης
του υλικού, όπως και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικού που απαιτείται για την πλήρη
και έντεχνη κατασκευή του αρµού.
Στην περίπτωση που θα απαιτηθούν αρµοί πλάτους µεγαλύτερου από 12 χλστ
(εφόσον δε θα χρησιµοποιηθεί µια πλάκα υλικού κατασκευασµένη στο προδιαγραφόµενο
πάχος), είναι δυνατή η χρήση πολλαπλών πλακών µικρότερου πάχους, οι οποίες θα
ενώνονται µεταξύ τους αφού επαλειφθούν µε ασφαλτικό γαλάκτωµα και καρφωθούν σε
κατάλληλη πυκνότητα µε ανοξείδωτα καρφιά. Επισηµαίνεται πάντως ότι θα πρέπει να
χρησιµοποιείται µια πλάκα µε προδιαγραφόµενο πάχος εφόσον τέτοια πλάκα διατίθεται
στην αγορά.
Για την περίπτωση δηµιουργίας αρµού σε θέση υπάρχουσας επιφάνειας
σκυροδέµατος, οι προκατασκευασµένες πλάκες πλήρωσης αρµού θα συγκολλούνται στην
υπάρχουσα επιφάνεια σκυροδέµατος (αφού πρώτα επαλειφθούν-η πλάκα πλήρωσης
αρµού και η προϋπάρχουσα επιφάνεια σκυροδέµατος-µε ασφαλτικό γαλάκτωµα) και στη
συνέχεια θα στερεώνονται µε ατσαλόκαρφα (µπετόκαρφα).
Η πληρωµή του αναδόχου, σε περίπτωση χρήσης προκατασκευασµένων
πλακών πάχους (συνολικού σε περίπτωση πολλαπλών πλακών) DN µεγαλύτερου του
πάχους των συµβατικών πλακών (12χλστ), θα γίνεται ύστερα από αναγωγή της
επιφάνειας των χρησιµοποιούµενων πλακών αρµών σε επιφάνεια συµβατικών πλακών,
όπως ορίζεται στους γενικούς όρους του τιµολογίου αυτού.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρως
προκατασκευασµένες πλάκες πάχους 12 χλστ.
ΕΥΡΩ

µορφωµένου

αρµού

(Ολογράφως): ∆έκα € και εξήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 10,65
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από

Άρθρο Β-14: ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ HYDROFOIL PVCΑΝΑΛΟΓΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6373)
Για την πλήρη στεγάνωση αρµού, µε ταινία πλάτους 240 χλστ τύπου
HYDROFOIL PVC WATERSTOP ή αναλόγου, σε οποιαδήποτε θέση, εν ξηρώ ή µέσα σε
νερό, κάθε είδους κατασκευής από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί
τόπου του έργου της ταινίας και όλων των απαιτουµένων υλικών, η δαπάνη των εργασιών
κοπής, επεξεργασίας, τοποθέτησης και στερέωσης της ταινίας στον αρµό, που θα
διαµορφωθεί, η δαπάνη των κάθε είδους φθορών και ειδικών επεµβάσεων στους τύπους
και στα ικριώµατα σκυροδέτησης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που
απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του αρµού.
Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ταινία πλάτους ΒΝ διαφορετικού από το
συµβατικό των 240 χλστ, εφόσον επιτρέπεται από τους όρους δηµοπράτησης, η
πληρωµή θα γίνεται ύστερα από αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας
πλάτους ΒΝ σε µήκος συµβατικής ταινίας πλάτους 240 χλστ, όπως ορίζεται στους
γενικούς όρους του παρόντος τιµολογίου.
Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµης κατασκευής στεγάνωσης αρµών µε ταινία
συµβατικού πλάτους 240 χλστ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 9,25

Άρθρο Β-15: ΑΡΜΟΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ-ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 60 χλστ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651)
Για την προµήθεια και τοποθέτηση στεγανών αρµών διαστολής-συστολής
γεφυρών ολικού εύρους µετακίνησης Dk ίσου προς 60 χλστ (Dk=60 χλστ), όπως
περιγράφονται στην Τ.Σ.Υ για κλάση φόρτισης της γέφυρας SLW 60 / SLW 30 σύµφωνα
µε τους γερµανικούς κανονισµούς για βαριά και πυκνή κυκλοφορία, ή ισοδύναµου τύπου,
ο οποίος θα αποδεικνύεται µε σχετικά πιστοποιητικά του κατασκευαστή και θα υπόκειται
στην έγκριση της Υπηρεσίας. Οι αρµοί θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν
σύµφωνα µε τις οδηγίες του ειδικευµένου βιοµηχανικού οίκου κατασκευής τους. Κατά τα
λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του
έργου όλων των απαιτουµένων υλικών, όπως αρµοί, κοχλίες αγκύρωσης, οπλισµοί
υψηλής αντοχής, περικόχλια, ροδέλες, ρητινοκονιάµατα κ.λ.π., η δαπάνη των εργασιών
τοποθέτησης, αποξήλωσης του ασφαλτικού σκυροδέµατος και της µόνωσης, διάνοιξης
οπών, τοποθέτησης των κοχλιών αγκύρωσης και στερέωσή τους στο σκυρόδεµα µε
εποξειδικά ενέµατα, αποκατάστασης της µόνωσης, συγκόλλησης του αρµού µε εποξειδικά
υλικά κ.λ.π., καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτείται για
πλήρη και έντεχνη κατασκευή αρµού, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Με το παρόν τιµολογούνται ως συµβατικοί οι παραπάνω αρµοί διαστολής ολικού
εύρους µετακίνησης D ίσου προς 60 χλστ (D=60 χλστ).
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Για την περίπτωση που, σύµφωνα µε τη µελέτη και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης, θα χρησιµοποιηθούν αρµοί µε ολικό εύρος µετακίνησης Dk διαφορετικό
του εύρους µετακίνησης των συµβατικών αρµών και µεγαλύτερο των 20 χλστ, θα γίνεται
αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου αρµού σε µήκος συµβατικού αρµού βάσει
του λόγου Dk/60 και θα πληρώνονται ως εξής:
Π=(L*Dk/60)* Τσµ
όπου:L =
Dk=

Το µήκος του χρησιµοποιούµενου αρµού.
Ολικό εύρος µετακίνησης σε χιλιοστόµετρα του χρησιµοποιούµενου
αρµού, σύµφωνα µε τους επίσηµους κατάλογους των prospectus
και των συνοδευτικών εγγράφων του βιοµηχανικού Οίκου
παραγωγής.

Dk/60= Ο λόγος του ολικού εύρους µετακίνησης χρησιµοποιούµενου και
συµβατικού αρµού. Στην περίπτωση που ο χρησιµοποιούµενος
αρµός έχει ολικό εύρος µετακίνησης µικρότερο του συµβατικού, ο
λόγος αυτός λαµβάνεται ίσος µε 0,50 για Dk<= 30 ή λαµβάνεται
ίσος µε 0,75 για 30<Dk<60.
Τσµ= Τιµή µονάδας του συµβατικού αρµού ολικού εύρους µετακίνησης 60
χλστ.
Τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου συµβατικού αρµού διαστολής-συστολής
γεφυρών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ολικού εύρους µετακίνησης Dk ίσου
προς 60 χλστ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια δεκατέσσερα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 714,40
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Άρθρο Β-16: ΕΦΕ∆ΡΑΝΑ ΓΕΦΥΡΩΝ
Άρθρο Β-16.1: Σταθερά εφέδρανα γεφυρών ελαστοµεταλλικά ή ελαστοµερή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2912)
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σταθερών ελαστοµεταλλικών
εφεδράνων γεφυρών από NEOPRENE ενισχυµένο µε χαλύβδινα ελάσµατα, ή άοπλων
ελαστοµερών εφεδράνων BUFFERS, STOPPERS, τα οποία να µπορούν να παραλάβουν
τα προβλεπόµενα οριζόντια και κατακόρυφα φορτία, τις στροφές και τις µετακινήσεις. Τα
εφέδρανα θα πρέπει να είναι προκατασκευασµένα βιοµηχανικά στις διαστάσεις που
προβλέπονται από τη µελέτη και απόλυτα σύµφωνα µε τη µελέτη και τα οριζόµενα στην
Τ.Σ.Υ..
Τα παραπάνω εφέδρανα θα µπορούν να αντικαθίστανται µε ανύψωση του φορέα
µε γρύλους σε ύψος ίσο µε το ύψος του εφεδράνου πλέον 3 χλστ (θα προβλέπεται χώρος
για την τοποθέτηση γρύλλων ανύψωσης). Τα µεταλλικά ελάσµατα των ελαστοµεταλλικών
εφεδράνων θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένα (µε στρογγυλεµένες άκρες κ.λ.π.), θα
έχουν ενσωµατωθεί µε βουλκανισµό στο ελαστοµερές και όλα τα χαλύβδινα τµήµατά τους
θα πρέπει να είναι ικανοποιητικά προστατευµένα από τη σκουριά.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης όλων των απαιτούµενων υλικών, η
δαπάνη των εργασιών προετοιµασίας του υποστρώµατος και της σχάρας οπλισµού,
τοποθέτησης και αγκύρωσης των εφεδράνων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τη µελέτη
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε όγκο εξωτερικών διαστάσεων του πλήρους
ελαστοµεταλλικού ή αόπλου ελαστικού εφεδράνου.
Τιµή ανά λίτρο (κυβικό δεκατόµετρο) τοποθετηµένου ελαστοµεταλλικού ή άοπλου
ελαστοµερούς σταθερού εφεδράνου γεφυρών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τρία € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 33,70
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Άρθρο Β-17: 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): Ογδόντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 0,82

Άρθρο Β-18: ΧΡΗΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙ∆ΩΝ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6103)
Για τη χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης
αποµείωσης λόγω φθορών, της φορτοεκφόρτωσης, των σταλιών φορτοεκφόρτωσης, της
µεταφοράς τους στον τόπο των έργων και της αποµάκρυνσης αυτών µετά την περαίωση
των εργασιών.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) χρησιµοποιουµένων πασσαλοσανίδων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,25

Άρθρο Β-19: ΕΜΠΗΞΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙ∆ΩΝ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6104)
Για την έµπηξη ενός τετραγωνικού µέτρου χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης προσέγγισης των πασσαλοσανίδων, της έµπηξης, της
στεγανοποίησης, των αναγκαίων ικριωµάτων και των λοιπών βοηθητικών κατασκευών
καθώς και της ενδεχοµένης κατασκευής βοηθητικών διαβαθρών κ.λ.π.
Επίσης συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες προσκόµισης, λειτουργίας, µετακινήσεων και
αποκόµισης του πασσαλόπηκτου, οι εργασίες προσωρινής αντιστήριξης των πασσάλων
κατά την έµπηξή τους (απασχόληση προσωπικού και χρήση-φθορά-αποµείωση υλικών)
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη περαίωση της
εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας πασσαλοσανίδων εντός του εδάφους,
επιµετρούµενης µε προβολή σε κατακόρυφο επιπέδο.
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε €
(Αριθµητικά): 15,00

Άρθρο Β-20: ΕΞΟΛΚΥΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙ∆ΩΝ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6105)
Για την εξόλκυση ενός τετραγωνικού µέτρου χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης διάλυσης των ικριωµάτων και των πάσης φύσεως βοηθητικών
κατασκευών, χρησιµοποίησης των κάθε είδους απαιτουµένων µηχανικών µέσων,
ικριωµάτων, βοηθητικών κατασκευών, εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π. για την
εκτέλεση των εργασιών καθώς και της δαπάνης αποµάκρυνσης των πασσαλοσανίδων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας τοποθετηµένων πασσαλοσανίδων που
εξολκούνται (της αποδεκτής από την Υπηρεσία επιφανείας που έχει εµπηχθεί).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά €
(Αριθµητικά): 7,00

Άρθρο Β-21: ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΟΚΟΥΣ Η ΚΟΙΛΟ∆ΟΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ Η
ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΩΣ 160 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6104)
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος ή
πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και
σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ
τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε
παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς και τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, και την έδρασή τους µε χρήση µη
συρρικνωµένου κονιάµατος (τύπου EMACO S66 ή παρεµφερές) επί των στοιχείων
θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων. Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται
και τα ειδικά εξαρτήµατα µεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.
Περιλαµβάνεται η χρήση ανυψωτικών µέσων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής
ΕΥΡΩ
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Άρθρο Β-22: ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΟΚΟΥΣ Η ΚΟΙΛΟ∆ΟΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ Η
ΠΛΕΥΡΑΣ >160 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6104)
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε
ύψος ή πλευρά µεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών
διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο
εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από
ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε
ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, την στατική µελέτη, και τις
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, και την έδρασή τους µε χρήση
µη συρρικνωµένου
κονιάµατος(τύπου EMACO S66 ή παρεµφερές) επί των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών
δοµικών στοιχείων.
Περιλαµβάνεται η χρήση ανυψωτικών µέσων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,50
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Άρθρο Β-23: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ∆ΥΟ Η ΤΡΙΩΝ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΟ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ Η
ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7744)
Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, µε βάση
εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο (Zinc Ethyl Silicate) ως
βασικό φορέα του συστήµατος προστασίας και υψηλής περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο
(Zinc Rich Primer) µε συνολικό τελικό πάχος ξηρού υµένα τα 80 µικρά.. Η συµµετοχή του
ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό πάχος του ξηρού υµένα του υποστρώµατος θα
υπερβαίνει το 85%.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,50

Άρθρο Β-24: ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙ∆ΗΡΑ ΜΕ ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6204)
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλοστασίων µε τµήµατα σταθερά ή
κινητά µε περσίδες στο εξωτερικό τους, οποιασδήποτε µορφής, αποτελούµενα
από κοιλοδοκούς, µε κάσσα, αρµοκάλυπτρα, πηχίσκους στερέωσης
υαλοπινάκων και γενικά σιδηρά προφίλ και ράβδοι, υλικά σύνδεσης
τοποθέτησης και λειτουργίας καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής,
τοποθετήσεως και στερεώσεως.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,40
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Άρθρο Β-25: ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕ∆Α ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2921)
Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα
κατηγορίας C 12/15, διατοµής 0.15Χ0.30 µ. µε απότµηση, σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π., προς
κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα
παρασκευάζονται στο εργοστάσιο µε ταυτόχρονη δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης
της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς των κρασπέδων
και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του σκυροδέµατος της βάσης έδρασης, η
δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις
από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι
µικρότερου των 0,50 µ. µε λεία επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων
µε κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10Χ0,20µ από
σκυρόδεµα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη εγκιβωτισµού τους, η δαπάνη αρµολογήµατος
µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 χγρ τσιµέντου ανά µ3 άµµου καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς τη βάση
έδρασής του.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,09
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Άρθρο Β-26: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙ∆ΩΝ κλπ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922)
Για την πλήρη πλακόστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδροµίων, νησίδων
κλπ, µε τσιµεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι) πάχους 5 εκ., άνω
στρώσης πάχους τουλάχιστον 2.50 εκ. από λευκό τσιµέντο, διαστάσεων τσιµεντοπλακών
0,50 Χ 0,50 µ., οι οποίες θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του τ. Υ.∆.Ε. (Π.Τ.Π. ∆.Τ.
625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ) και οι οποίες θα συγκολλούνται µε κονίαµα σύµφωνα µε
την Π.Τ.Π. Τ 87 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του
έργου των τσιµεντένιων πλακών, των υλικών στερέωσης, αρµολόγησης κλπ και όλων των
απαιτουµένων υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης των τσιµεντοπλακών, η δαπάνη
ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος έδρασης πάχους 2,5 έως 3,0 εκ. αποτελούµενο από ένα
µέρος ασβέστη, πέντε µέρη καθαρής άµµου και 180 χγρ τσιµέντου ανά µ3, η δαπάνη
αρµολόγησης µε τσιµεντοµαρµαροκονία από λευκό εγχώριο τσιµέντο αναλογίας 650 χγρ
τσιµέντου ανά µ3 µαρµαροκονίας, η δαπάνη καθαρισµού των αρµών και κάθε άλλη
δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους πλακοστρώσεως
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,30
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Άρθρο Β-27: 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-27.1: Άοπλος πρεσσαριστός τσιµεντοσωλήνας Φ 0,40 µ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2883)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 23,60

Άρθρο Β-27.2: Άοπλος πρεσσαριστός τσιµεντοσωλήνας Φ 0,60 µ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2884)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα έξι € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 36,30

Άρθρο Β-27.3: Άοπλος πρεσσαριστός τσιµεντοσωλήνας Φ 0,80 µ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2885)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα έξι € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 56,10
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Άρθρο Β-28: ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 6 ΑΤΜ
Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα
πολυαιθυλενίου Ρ.Ε.-Η.D. (HIGH DENSITY) µε πίεση λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών,
σύµφωνα µε το DIN 8074 (σειρά 4), εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, για την κατασκευή
σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, Ο.Τ.Ε.), για
δίκτυα πυρασφάλειας κλπ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των
σωλήνων, του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που
απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και υλικά
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την
ευθυγράµµισή του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα µήκη που απαιτούνται, σύνδεσής
του, που θα γίνει µε κατάλληλες πλαστικές µούφες, τοποθέτησης του σύρµατος καλωδίων,
η δαπάνη επισήµανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσµης
σωλήνων. Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν περιβληµάτων προστασίας του
σωλήνα, η ανηγµένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια
από τυχόν ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου εύκαµπτου
πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου (ΡΕ), 6 ατµοσφαιρών.
Άρθρο Β-28.1: Σωλήνες Φ40
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και σαράντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 2,45

Άρθρο Β-28.2: Σωλήνες Φ110
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 7,60
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Άρθρο Β-29: 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-29.1: Σιδηροσωλήνας Φ8΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα τρία € και σαράντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 53,45
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Άρθρο Β-30: ∆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-30.1: ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ 0,20 µ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2861)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 12,30
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Άρθρο Β-31: 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): ∆έκα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 10,25
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Άρθρο Β-32: ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ
Άρθρο Β-32.1: 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 τριάντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 1,37
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Άρθρο Β-32.2: Γεωύφασµα θεµελίωσης επιχωµάτων σε “µαλακά εδάφη”
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
Για την προµήθεια και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος, από
πολυπροπυλένιο συνεχών ινών µηχανικής κατεργασίας, για την ενίσχυση των “µαλακών
εδαφών” όπου πρόκειται να θεµελιωθούν επιχώµατα, τουλάχιστον βάρους 285gr/m2
εφελκυστικής αντοχής (κατά DIN 53857/2) 20ΚΝ/m επιµήκυνσης σε θραύση (κατά
DIN53857/2)>60% και CBR (κατά DIN 54307-EN12236) 3200N σύµφωνα µε την µελέτη
και τους όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του γεωυφάσµατος, από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου, η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση
στη θέση τοποθέτησης, η στερέωση και τοποθέτησή του, η προσωρινή στερέωση και
διαµόρφωση στα άκρα, οι προβλεπόµενες επικαλύψεις όπως και κάθε άλλη εργασία,
υλικά µικροϋλικά, µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χρήσεις ικριωµάτων, συσκευών,
µηχανηµάτων κλπ. για πλήρως περαιωµένη εργασία σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη. Στην
τιµή περιλαµβάνονται επίσης ανηγµένα οι δαπάνες από φθορές, αλληλοεπικαλύψεις,
αποµειώσεις, οποιεσδήποτε απαιτήσεις ειδικών διαµορφώσεων του γεωυφάσµατος στα
άκρα, 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 που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων µηχανηµάτων και υλικών για την
κατασκευή των επιχωµάτων, για να αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασµα.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης επιφάνειας εδάφους µε γεωύφασµα.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και ογδόντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 1,83
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Άρθρο Β-33: ΦΑΤΝΕΣ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
Άρθρο Β-33.1: 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 δεκαοκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 2,18

Άρθρο Β-33.2: 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): Ένα € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 1,95
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Άρθρο Β-33.3: 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): ∆εκαεπτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 17,50
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Άρθρο Β-34: ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ (Π.Κ.Ε.)
Για την κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής οµβρίων ή επίσκεψης υπονόµου ή
/ και στραγγιστηρίου, το οποίο θα είναι πλήρως ή εν µέρει προκατασκευασµένο ή θα
κατασκευαστεί µε επί τόπου έγχυση, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης αποχέτευσης.,
την Τ.Σ.Υ., τα ΠΚΕ και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, τοποθετηµένο και
στερεωµένο στην προβλεπόµενη θέση του, συνδεδεµένο µε τους αγωγούς εισροής ή
εκροής, έτοιµο για λειτουργία.
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

•

•

•

•

•
•

η δαπάνη προµήθειας των κάθε είδους υλικών, όπως σκυροδέµατα
(κατασκευής, κοιτόστρωσης, εγκιβωτισµού και µόρφωσης της κλίσης
του πυθµένα των φρεατίων υδροσυλλογής σε τριγωνική τάφρο
επιχώµατος), έτοιµα προκατασκευασµένα τεµάχια, οπλισµοί (κοινοί ή
γαλβανισµένοι), αγωγοί µέσα στα φρεάτια επίσκεψης, (µε το
σκυρόδεµα εγκιβωτισµού τους), σιδηρά, γαλβανισµένα και χυτοσιδηρά
είδη (όπως σχάρες, καλύµµατα και πλαίσια φρεατίων, αγκυρώσεις,
βαθµίδες επίσκεψης, σιδηρές αναρτήσεις), µη συρικνούµενο
τσιµεντοκονίαµα πλήρωσης διακένων οπών σύνδεσης αγωγών και
στερέωσης σχαρών υδροσυλλογής, υλικά της ΠΤΠ Ο 150, τάκοι
στερέωσης,
η δαπάνη των µεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
προκατασκευής και απ’ εκεί (ή απ’ ευθείας) στον τόπο ενσωµάτωσης,
µε τις φορτοεκφορτώσεις, το χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων,
σταλίες και προσωρινές αποθηκεύσεις,
η δαπάνη της πλήρους εργασίας για εκσκαφή του σκάµµατος
θεµελίωσης σε κάθε είδους έδαφος, προκατασκευή, τοποθέτηση και
στερέωση των φρεατίων, επί τόπου τοποθέτηση οπλισµού, κατασκευή
ξυλοτύπων, έγχυση σκυροδέµατος, διάνοιξη οπών σύνδεσης των
σωλήνων, σύνδεση των σωλήνων, σφράγισης του διακένου µεταξύ
οπών και σωλήνων, κατασκευή και πάκτωση των βαθµίδων επίσκεψης,
κατασκευή και τοποθέτηση σχαρών, καλυµµάτων και πλαισίων,
επαναπλήρωση σκάµµατος,
η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου σκυροδέτησης τµήµατος των
φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρµογή της στέψης τους στην κλίση
ή επίκλιση της οδού
η δαπάνη χρήσης των µηχανηµάτων (µε υποχρεωτική χρήση
κατάλληλου γερανού για τη φάση τοποθέτησης και στερέωσης
προκατασκευασµένων στοιχείων),
η δαπάνη απόσβεσης τύπων και άλλων εγκαταστάσεων
προκατασκευής,
η δαπάνη των τυχόν απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους
δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω
και αν δεν αναγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη
εκτέλεση της εργασίας, όπως περιγράφεται.

Στη τιµή µονάδας δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη (εργασία και υλικά) όπλισης
φρεατίων υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν όπου απαιτείται, η δαπάνη (εργασία και υλικά)
επί τόπου σκυροδέτησης τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του
εσωτερικού µέσου ύψους του φρεατίου πέραν των 1200χλστ. και η πρόσθετη δαπάνη
(εργασία και υλικά) κατασκευής λαιµού ύψους h>1,00µ σε φρεάτια επίσκεψης
υπονόµων ή στραγγιστηρίων
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Τιµή για ένα τεµάχιο φρεατίου
Άρθρο Β-34.1: Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (Π.Κ.Ε.)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια εξήντα τρία € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 363,40

Άρθρο Β-34.2: Φρεάτιο επίσκεψης υπονόµου τύπου Φ10 (D=0,40 ή D=0,60) (Π.Κ.Ε.)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννιακόσια δύο € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 902,70

Άρθρο Β-34.3: Φρεάτιο επίσκεψης υπονόµου τύπου Φ10 (D=0,80) (Π.Κ.Ε.)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια διακόσια δεκαεννέα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 1219,20

Άρθρο Β-34.4: Φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (Π.Κ.Ε.)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια δεκαέξι € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 316,50
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Άρθρο Β-35: 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): Οκτώ € και πενήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 8,56
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Άρθρο Β-36: ΦΡΕΑΤΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους,
εσωτερικών διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω, κατασκευασµένου σύµφωνα µε τις
Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια λεπτοµερειών, µε
τοιχώµατα και πυθµένα από υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 πάχους
τοιχωµάτων 10cm τουλάχιστον για τα φρεάτια έλξης και 15 cm τουλάχιστον για τα
φρεάτια σύνδεσης, µε οπλισµό πλέγµα ST-IV, µε περιµετρικό πλαίσιο και µεταλλικό
κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα µε ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή και µε τη
διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και
µικροϋλικών, η δαπάνη κατάλληλης επισήµανσης του φρεατίου και η δαπάνη κάθε
εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
Τιµή για ένα πλήρες τεµάχιο φρεατίου καλωδίων

Άρθρο Β-36.1: Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120Χ80
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 70%Ο∆Ο-2548 +30%Υ∆Ρ-6751)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια τριάντα πέντε €
(Αριθµητικά): 235,00
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Άρθρο Β-37: ΜΟΝΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Για µια µονάδα ελέγχου ρύπανσης, που απορρέει από τον αυτοκινητόδροµο
είτε κατά την διάρκεια βροχοπτώσεων είτε σε περίπτωση ατυχήµατος, η οποία θα
κατασκευασθεί σύµφωνα µε την σχετική Τεχνική Προδιαγραφή, την εγκεκριµένη
πρότυπη τεχνική µελέτη της ΕΟΑΕ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη προµήθειας
υλικών, µεταφοράς επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης,
αποθήκευσης, προσωρινής τοποθέτησης και εργασίας για την κατασκευή της µονάδος
µε τα παρακάτω κατ΄ελάχιστον κύρια χαρακτηριστικά, όπως θα προκύψουν από τη
σύνταξη της αναγκαίας µελέτης εφαρµογής για την εγκατάσταση της µονάδας και την
διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, που θα υποβάλλει ο ανάδοχος και θα εγκρίνει
η ΕΟΑΕ και σύµφωνα µε τις επί µέρους οδηγίες της µελέτης εφαρµογής. Η µονάδα θα
περιλαµβάνει:
Α Το φρεάτιο υδραυλικού ελέγχου της ροής (αναρύθµισης) πριν την είσοδο στο
εργοστασιακό διαχωριστή ελαφρών υγρών (π.χ. λιπαντικά και καύσιµα)
κλάσης Ι (το υλικό κατασκευής του και η απόδοση του θα πρέπει να είναι
σύµφωνα µε τα ΕΝ 858-1 και ΕΝ 858-2 πρότυπα).και τον αγωγό εισροής,
στον οποίo συνδέεται το σύστηµα αποχέτευσης της οδού
Β. την δεξαµενή κατακράτησης των ρύπων, η οποία µπορεί να είναι είτε από
σκυρόδεµα (κλειστή) είτε διαµορφωµένη µε εκσκαφές σε λιµνοδεξαµενή
(ανοικτή) είτε εξολοκλήρου από GRP (υαλοϊνοοπλισµένο πλαστικό) ή άλλα
ελεγχόµενης προκατασκευής συστήµατα
Γ.

το σύστηµα εκροής στον τελικό αποδέκτη δηλαδή
•
τα φρεάτια ελέγχου κύριας και δευτερεύουσας εκροής
•
τους αγωγούς εκροής
•
τα έργα εξόδου και τις λοιπές τάφρους ή αγωγούς σύµφωνα µε τις
άµεσες υδραυλικές ανάγκες στο χώρο της εγκατάστασης

∆. τον περιβάλλοντα χώρο και τις προσβάσεις δηλαδή
•
τη χαλικόστρωση του περιβάλλοντος χώρου
•
την κρασπέδωση, κατασκευή ρείθρων και τις επενδεδυµένες τάφρους
•
τις προσβάσεις στην εγκατάσταση µήκους είκοσι πέντε (25) µέτρων το
µέγιστο και τη χαλικόστρωσή τους
•
την περίφραξη
Στη τιµή του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται επίσης:
1.

η πλήρης τοπογράφηση και υψοµετρική – οριζοντιγραφική εξάρτηση της
περιοχής εγκατάστασης της µονάδας προκειµένου να επικαιροποιηθεί και
ολοκληρωθεί η ειδική µελέτη εφαρµογής για την εγκατάσταση της µονάδας
και η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

2.

οι εκσκαφές µέχρι την στάθµη θεµελίωσης καθώς και οι εκσκαφές για τη
διαµόρφωση ανοικτών δεξαµενών εάν απαιτηθεί από τη µελέτη

3.

οι εργασίες επίχωσης και συµπύκνωσης, πρανών εκσκαφής – επιχωµάτων,
έγερσης αναχωµάτων και επένδυσης των επιφανειών (πλην οδών) µε
φυτική γη
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4.

οι εργασίες εκσκαφής και επίχωσης τάφρων, φρεατίων – αγωγών για την
σύνδεση της µονάδας

5.

οι εργασίες τοποθέτησης και εφαρµογής στεγανωτικών µεµβρανών, πάσης
φύσεως φίλτρων, σωληνωτών ή χαλικόφιλτρων και η διάστρωση στρώσεων
αµµοχαλίκων προστασίας

6.

οι κάθε φύσεως εργασίες σκυροδέτησης και τοποθέτησης του οπλισµού
αντοχής, διανοµής, πρόσδεσης και µάτισης, των οποίων η ποιότητα αντοχή
και διάταξη θα είναι σύµφωνα µε την πρότυπη µελέτη της ΕΟΑΕ και τις
οδηγίες της µελέτης εφαρµογής για την εγκατάσταση της µονάδας.

7.

οι διαστρώσεις εξυγίανσης και διάφορες µικροκατασκευές σύµφωνα µε τη
µελέτη

8.

οι εργασίες εφαρµογής των κάθε φύσεως πρόσµικτων, βελτιωτικών,
επενδύσεων µε υλικά προστασίας (τσιµεντοκονίες κλπ)

9.

οι εργασίες κατασκευής τοποθέτησης, σύνδεσης και ρύθµισης των
υδραυλικών συστηµάτων δηλαδή φρεατίων µετά των καλυµάτων τους,
αγωγών πάσης φύσεως (τσιµεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κλπ) και
διαµέτρου σύµφωνα µε τη µελέτη, δικλείδων ασφαλείας (βάννες, κλαπέ
κλπ) καθώς επίσης η προµήθεια µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση
προκατασκευασµένων τµηµάτων της µονάδας όπου απαιτηθεί από τη
µελέτη εφαρµογής για την εγκατάσταση της µονάδας και την διαµόρφωση
του περιβάλλοντος χώρου

10.

οι εργασίες κατασκευής των κρασπέδων, επενδεδυµένων τάφρων και
περίφραξης σύµφωνα µε τα σχέδια

11.

η προσκόµιση - αποκόµιση και χρήση κάθε είδους εξοπλισµού µε τις
σταλίες τους καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών - µικροϋλικών και
εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή της
µονάδας και την σωστή και πλήρη λειτουργία της σύµφωνα και µε τη µελέτη
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

Στην κατασκευή της µονάδος δεν περιλαµβάνονται οι οδοί προσέγγισης και οι
γενικές εκσκαφές διαµόρφωσης και ισοπέδωσης στη στάθµη κατασκευής.
Τιµή ανά τεµάχιο µονάδος ελέγχου ρύπανσης

Άρθρο Β-37.1: Μονάδα ελέγχου ρύπανσης κατηγορίας B
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 25%ΟΙΚ3214+ 20%ΟΙΚ3811+ 25%ΟΙΚ3873+
15%ΟΙΚ2112+ 20%Υ∆Ρ6472)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα χιλιάδες οκτακόσια €
(Αριθµητικά): 30.800,00

Άρθρο Β-37.2: Μονάδα ελέγχου ρύπανσης κατηγορίας Γ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 25%ΟΙΚ3214+ 20%ΟΙΚ3811+ 25%ΟΙΚ3873+
15%ΟΙΚ2112+ 20%Υ∆Ρ6472)
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια €
(Αριθµητικά): 32.900,00

Άρθρο Β-37.3: Μονάδα ελέγχου ρύπανσης κατηγορίας ∆
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 25%ΟΙΚ3214+ 20%ΟΙΚ3811+ 25%ΟΙΚ3873+
15%ΟΙΚ2112+ 20%Υ∆Ρ6472)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια €
(Αριθµητικά): 35.800,00
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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): ∆εκατέσσερα € και ενενήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 14,96
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Άρθρο Γ-1.2: Υπόβαση πάχους 0.10 µ (ΠΤΠ Ο-150)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3111.Β)
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωµάτων από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου της ΠΤΠ Ο-150 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-150 και τους
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 10.1 και 10.3.1 της
ΠΤΠ Ο-150.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής υπόβασης συµπυκνωµένου
πάχους 0.10 µ, µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και σαράντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,49
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Άρθρο Γ-2: ΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
Άρθρο Γ-2.1: Βάση µεταβλητού πάχους (ΠΤΠ Ο-155)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β)
Για την πλήρη κατασκευή βάσης οδοστρωµάτων µεταβλητού πάχους από
θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155 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-155 και τους
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-155.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένου όγκου πλήρους κατασκευής βάσης
µεταβλητού πάχους, µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 15,20
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Άρθρο Γ-2.2: 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 Ο155.
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 πενήντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 1,52
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Άρθρο Γ-3: 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. Ο160 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 Ο160.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρους κατασκευής ερείσµατος, µετά της προµήθειας
και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και εξήντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 16,69
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ΟΜΑ∆Α ∆: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Άρθρο ∆-1: ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269)
Για την ευθύγραµµη και συνεχή τοµή πάχους µέχρι 0,15 µ σε οδόστρωµα
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, από ασφαλτοσκυρόδεµα ή σκυρόδεµα άοπλο ή
ελαφρώς οπλισµένο, η οποία γίνεται αποκλειστικά και µόνον µε χρήση ειδικού
ασφαλτοκόπτη µε µηχανικό τροχό (π.χ. τύπου TCC3 VIBROM ROBIN) ώστε να
αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα χαραγµένα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται
το οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για
την έντεχνη εκτέλεση της κοπής ως άνω στις απαιτούµενες και καθορισµένες θέσεις, ενώ
η καθαίρεση του αποκοπτόµενου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων
καθαίρεσης, θα πληρωθούν µε το άρθρο «Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες»
του παρόντος Τιµολογίου.
Το παρόν άρθρο δεν αφορά κοπές ασφαλτοσκυροδέµατος, που απαιτούνται για
την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων είτε αφορούν παλιό είτε προσφάτως διαστρωθέν
ασφαλτοσκυρόδεµα (ενώσεις, αρµοί διακοπής εργασίας κ.λ.π.), η δαπάνη των οποίων
περιλαµβάνεται ανηγµένα στα αντίστοιχα άρθρα κατασκευής ασφαλτικών εργασιών.
Τιµή ανά µέτρο µήκους τοµής πάχους µέχρι 0,15µ σε οδόστρωµα αόπλου ή
ελαφρώς οπλισµένου σκυροδέµατος ή ασφαλτοσκυροδέµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 0,78
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Άρθρο ∆-2:ΕΚΣΚΑΦΗ-ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Για την εκσκαφή- φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού
οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών κατάλληλων εκσκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών), ώστε
οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και ευθύγραµµες κατά την έννοια
του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής και η επιφάνεια της σκάφης που προκύπτει µετά την
εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και
απόθεση όλων των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά
από το σώµα της οδού, ο επιµελής καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση
µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα
προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη σκάφη της
εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη
περίπτωση την εργασία αδαπάνως για την υπηρεσία. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται
όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση της υπόψη εργασίας (αγορές,
µισθώµατα, µεταφορές, εγκαταστάσεις-απεγκαταστάσεις, σταλίες και κάθε είδους
καθυστερήσεις κλπ., του ειδικού εκσκαπτικού µηχανήµατος (φρέζας), οι αποζηµιώσεις του
προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί, τα µέσα µεταφοράς, οι σταλίες καθυστερήσεις του
µηχανικού εξοπλισµού, των µεταφορικών µέσων και του προσωπικού) σύµφωνα µε τους
όρους δηµοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε θέσεις και διαστάσεις εφαρµογής
της απολύτου επιλογής της υπηρεσίας και µόνο µετά από έγκρισή της.
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής φρεζαρίσµατος υφιστάµενου οδοστρώµατος.
Άρθρο ∆-2.1:Εκσκαφή-φρεζάρισµα βάθους έως 4 εκ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,90
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Άρθρο ∆-3: 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): Ενενήντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 0,98
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Άρθρο ∆-4: 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): Τριάντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 0,33
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Άρθρο ∆-5: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ (Π.Τ.Π. Α 260)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, που θα κατασκευασθεί σε
υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας,
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α 260, την Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, µε
ασφαλτόµιγµα εν θερµώ παρασκευαζόµενο σε µόνιµη εγκατάσταση µε αδρανή υλικά
προερχόµενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατοµείου, µετά της µεταφοράς τους
από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του τυχόν απαιτούµενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών σε
ποσότητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς
αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του
ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη µεταφοράς
του έτοιµου ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση
διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι
χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη διάστρωσης και
συµπύκνωσής του 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. Α260,
στην Τ.Σ.Υ, και στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η
αξία της ασφάλτου και η τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική
επάλειψη που θα πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 8.3 του Π.Τ.Π. Α 260.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής ασφαλτικής στρώσης βάσης
συµπυκνωµένου πάχους ως κατωτέρω, µετά της µεταφοράς των υλικών από
οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση
διάστρωσης.

Άρθρο ∆-5.1: Βάση πάχους 0,05 µ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4321.Β)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,70
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Άρθρο ∆-6: ΑΣΦ/ΚΗ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΠΤΠ A265)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης µεταβλητού
πάχους, που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α 265, την Τ.Σ.Υ. και
σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, µε ασφαλτόµιγµα που
παρασκευάζεται εν θερµώ, σε µόνιµη εγκατάσταση από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους
λατοµείου, µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του τυχόν απαιτούµενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών σε
ποσότητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς
αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του
ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη µεταφοράς
του έτοιµου ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση
διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι
χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη διάστρωσης και
συµπύκνωσής του 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. Α265,
στην Τ.Σ.Υ και στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Περιλαµβάνεται επίσης η
δαπάνη που τυχόν θα απαιτηθεί, για κάθε είδους προεργασία πάνω σε νέα ή παλαιά
ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και
φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις
εργασίες κλπ.). Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου και η τυχόν
απαιτούµενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη που θα πληρώνεται
ιδιαίτερα.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 8.2 της Π.Τ.Π. Α 265.
Τιµή ενός τόνου ασφαλτοµίγµατος πλήρους κατασκευής ισοπεδωτικής στρώσης
της Π.Τ.Π. Α 265 µεταβλητού πάχους, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα € και δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 40,02
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Άρθρο ∆-7: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 µ (Π.Τ.Π. Α 265)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής (συνδετικής) στρώσης
σταθερού πάχους 0.05 µ, που θα κατασκευαστεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα,
ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α-265,
την Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, µε ασφαλτόµιγµα που
παρασκευάζεται εν θερµώ, σε µόνιµη εγκατάσταση µε αδρανή υλικά προερχόµενα από
παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατοµείου, µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε
απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του τυχόν απαιτούµενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών σε
ποσότητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς
αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του
ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη µεταφοράς
του έτοιµου ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση
διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι
χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη διάστρωσης και
συµπύκνωσής του 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. Α265,
στην Τ.Σ.Υ και στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Περιλαµβάνεται επίσης η
δαπάνη που τυχόν θα απαιτηθεί για κάθε είδους προεργασία πάνω σε νέα ή παλαιά
ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και
φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις
εργασίες κλπ.). Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου και η ασφαλτική
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψηπου θα πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παρ. 8.1, 8.3 της Π.Τ.Π. Α 265.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής ασφαλτικής ισοπεδωτικής
στρώσης πάχους 0,05 µ. της Π.Τ.Π. Α-265, µετά της µεταφοράς των υλικών από
οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση
διάστρωσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και εξήντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 4,68
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Άρθρο ∆-8: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 µ (ΠΤΠ Α 265)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου
πάχους 0,05 µ, που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α-265 και τους υπόλοιπους
όρους δηµοπράτησης, µε ασφαλτόµιγµα που παρασκευάζεται εν θερµώ, σε µόνιµη
εγκατάσταση µε αδρανή υλικά προερχόµενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους
λατοµείου, µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του τυχόν απαιτούµενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών σε
ποσότητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς
αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του
ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη µεταφοράς
του έτοιµου ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση
διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι
χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη διάστρωσης και
συµπύκνωσής του 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. Α265,
στην Τ.Σ.Υ, και στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η
αξία της ασφάλτου και η ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη που θα
πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παρ. 8.1, 8.3 της Π.Τ.Π. Α 265.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 µ, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης.

Άρθρο ∆-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 µ µε χρήση κοινής ασφάλτου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521.Β)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 4,88
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Άρθρο ∆-9: ΛΕΠΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ 25χλστ
Για την πλήρη κατασκευή λεπτής αντιολισθηρής στρώσης, συµπυκνωµένου
πάχους 25χλστ., από θερµό ασφαλτόµιγµα µη συνεχούς κοκκοµετρικής διαβάθµισης, που
παρασκευάζεται σε µόνιµη εγκατάσταση και εκτελείται σε υπόγεια και υπαίθρια έργα,
ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας των απαιτούµενων αδρανών, υλικών τροποποίησης της
ασφάλτου µε πολυµερές χηµικό πρόσθετο µε ή χωρίς ίνες, του
αντιϋδρόφιλου υλικού κλπ,
• µεταφοράς των παραπάνω υλικών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε
απόσταση µε τις σταλίες, τις φορτοεκφορτώσεις και το χαµένο χρόνο
φορτοεκφορτώσεων στη θέση παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος,
• παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος,
• επιµελούς καθαρισµού της επιφάνειας, που θα γίνει η διάστρωση, µε
µηχανικό σάρωθρο, µε τα χέρια και µε άλλα κατάλληλα µέσα,
• µεταφοράς του έτοιµου ασφαλτοµίγµατος µε τη σταλία, τις
φορτοεκφορτώσεις και το χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων από την
εγκατάσταση παρασκευής του στη θέση διάστρωσης,
• εισκόµισης – αποκόµισης και χρήσης στον τόπο του έργου του
απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού
• διάστρωσης και συµπύκνωσης της λεπτής αντιολισθηρής στρώσης
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται, για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην Τ.Σ.Υ. και στους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου και η
δαπάνη κατασκευής συγκολλητικής επάλειψης και τυχόν φρεζαρίσµατος που θα
πληρώνεται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο λεπτής αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης
συµπυκνωµένου πάχους 25χλστ. µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης.

Άρθρο ∆-9.1: Αντιολισθηρή στρώση 25 χλστ µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521.Β)
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον και η δαπάνη προµήθειας, ενσωµάτωσης και
χρήσης χηµικού πολυµερούς βελτιωτικού υλικού ασφάλτου τύπου EVA ή αναλόγου, σε
ποσοστό που θα προσδιοριστεί από την ειδική µελέτη σύνθεσης, όπως θα εγκριθεί.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και τριάντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 5,33
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Άρθρο ∆-10: ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΓΕΩΠΛΕΓΜΑ ΑΝΤΟΧΗΣ 50 KN/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7912)
Για την προµήθεια και τοποθέτηση γεωπλέγµατος πολυεστερικής σύστασης µε
συνδετήριο ασφαλτικό στρώµα, εφελκυστικής αντοχής 50 ΚΝ/m και στις δυο διευθύνσεις
του υλικού, µε βάση εγκεκριµένα πιστοποιητικά ποιότητας (ΒΒΑ ή παρόµοια), σύµφωνα
µε την τεχνική µελέτη και τους όρους δηµοπράτησης του έργου, για την ενίσχυση και
βελτίωση της µηχανικής αντοχής ασφαλτικών ταπήτων.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο διάστρωσής του µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ του
γεωπλέγµατος και όλων των απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη διάστρωσης, αναδίπλωσης
και στερέωσης του γεωπλέγµατος στις προβλεπόµενες θέσεις σύµφωνα µε τις σχετικές
οδηγίες, η δαπάνη των µέτρων προστασίας του διαστρωµένου γεωπλέγµατος από τις
καιρικές και ατµοσφαιρικές επιδράσεις και από την κυκλοφορία µέχρι την οριστική κάλυψή
του µε ασφαλτικό υλικό, η δαπάνη των φθορών συνδέσεων και αλληλοεπικαλύψεων του
γεωπλέγµατος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικού, που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
Η επιµέτρηση του γεωπλέγµατος γίνεται µε βάση την καλυπτόµενη από
γεώπλεγµα επιφάνεια σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια, χωρίς να
επιµετρώνται οι φθορές και οι αλληλοεπικαλύψεις των γειτονικών λωρίδων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης από γεώπλεγµα επιφάνειας.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,50
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Άρθρο ∆-11: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ∆Ι’ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
ΜΙΓΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4720.Α)
Για την εργασία επισκευής φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος, η οποία
περιλαµβάνει:
1. Κοπή µε ασφαλτοκόπτη της περιοχής γύρω από την οπή έτσι ώστε να
προκύψουν κατακόρυφες επιφάνειες, οπή ορθογωνικής µορφής και υγιές πλευρικό
υλικό στρώσης.
2. Αποµάκρυνση των ακατάλληλων υλικών σε θέση που επιτρέπεται και θα
εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία
3. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου,
συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των
έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-150.
4. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου,
συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των
έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155.
5. Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά
όπως στις ΠΤΠ ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται.
6. Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ,
σε µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην
ΠΤΠ Α-260 ορίζεται.
7. Ασφαλτική
στρώση
κυκλοφορίας
µε
ασφαλτικό
σκυρόδεµα
παρασκευαζόµενο σε µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα
λοιπά όπως στην ΠΤΠ Α-265 ορίζεται.
Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των
έργων όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), µε τη σταλία του
αυτοκινήτου και την µεταφορά αυτών στη θέση ενσωµάτωσης και διάστρωσης στον τόπο
των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουµένου µηχανικού
εξοπλισµού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται, για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην Τ.Σ.Υ. και στους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου και η
δαπάνη κατασκευής συγκολλητικής επάλειψης και τυχόν φρεζαρίσµατος.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους επισκευής φθορών ασφαλτικού
οδοστρώµατος δι’ασφαλτικού µίγµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα €
(Αριθµητικά): 190,00
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ΟΜΑ∆Α E: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστηµάτων
Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύµφωνα µε την βασιζόµενη στις
ΟΜΟΕ-ΣΑΟ µελέτη σήµανσης-ασφάλισης της οδού.
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται: στηθαία ασφαλείας µεταλλικά ή από
σκυρόδεµα, απολήξεις αρχής και πέρατος, οι συναρµογές, τα προσωρινά στηθαία
ασφαλείας και τα Συστήµατα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).
Τα στηθαία ασφαλείας, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
διακρίνονται µε βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b

•

Λειτουργικό πλάτος:

o
o
o
o
o
o
o
o

κατηγορία W1:
κατηγορία W2:
κατηγορία W3:
κατηγορία W4:
κατηγορία W5:
κατηγορία W6:
κατηγορία W7:
κατηγορία W8:

•

Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C

•

∆ιαµόρφωση: µονόπλευρα, αµφίπλευρα

≤ 0,60 m
≤ 0,80 m
≤ 1,00 m
≤ 1,30 m
≤ 1,70 m
≤ 2,10 m
≤ 2,50 m
≤ 3,50 m

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5
και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο µέρος 5
του προτύπου.
Οι τιµές µονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστηµένα συστήµατα,
σύµφωνα µε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαµβάνουν τα
προβλεπόµενα από την µελέτη οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).
Τα ειδικά τεµάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαµβάνονται ανηγµένα
στις ανά τρέχον µέτρο τιµές µονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιµετρώνται ως µήκη των
αντιστοίχων στηθαίων.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου Σ.Α.Ο., ανάλογα µε τον τύπο και τον
τρόπο τοποθέτησης αυτού, ως εξής:
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Άρθρο Ε-1: ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Ν2 ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΗΞΗ,
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΦΟ∆ΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Α, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2

Άρθρο Ε-1.1: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους
W5
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα €
(Αριθµητικά): 40,00
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Άρθρο Ε-2:

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Η1 ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΗΞΗ,
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΦΟ∆ΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Α, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2

Άρθρο Ε-2.1: Στηθαιο Ασφαλειας Ικανοτητας Συγκρατησης Η1, Λειτουργικου Πλατους
W6
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 55,00

Άρθρο Ε-2.2: Στηθαιο Ασφαλειας Ικανοτητας Συγκρατησης Η1, Λειτουργικου Πλατους
W4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα €
(Αριθµητικά): 60,00
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Άρθρο Ε-3: ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Η2 ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΗΞΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΣΦΟ∆ΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Α, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Άρθρο Ε-3.1: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους
W4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)

Τιµή ανά µέτρο µήκους

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα €
(Αριθµητικά): 80,00
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Άρθρο E-4: 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 E-4.1: 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.
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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): Ένα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,80
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Άρθρο E-5: 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 είκοσι δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 2,22
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Άρθρο E-6: ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και την αντικατάσταση
αντανακλαστικών στοιχείων στηθαίων ασφάλειας οδών, µεταλλικών ή από σκυρόδεµα,
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους εργασίες και υλικά:
1. Μεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στις
θέσεις που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση της
εργασίας.
2.Προµήθεια αντανακλαστικών στοιχείων µονής όψης, των οποίων η
οπισθανακλαστική επιφάνεια έχει εµβαδόν τουλάχιστον 50 cm2 και αποτελείται
από µεµονωµένα γυάλινα φακίδια ή ενιαίο ακρυλικό υλικό του τύπου Ι, που
ορίζεται στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη προσαρµοσµένα στερεά πάνω σε
έλασµα αλουµινίου πάχους 1 mm για την προσαρµογή στα στηθαία ασφάλειας
οδών.
3. Μεταφορά των αντανακλαστικών στοιχείων µε τα ελάσµατα από τον τόπο
προµήθειας στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών, συµπεριλαµβανόµενων των
φορτοεκφορτώσεων και της απαιτούµενης συσκευασίας κατά τη µεταφορά.
4. Αφαίρεση των παλιών αντανακλαστικών στοιχείων από τα στηθαία ασφάλειας
(µεταλλικά ή σκυροδέµατος) µε λύση των κοχλιώσεων και ενδεχόµενη χρήση
αντισκωριακών υγρών ή ακόµα την κοπή αυτών µε οξυγόνο.
5. Σε περίπτωση καταστροφής των µέσων σύνδεσης, προµήθεια και µεταφορά
µέσων σύνδεσης:
• για µεταλλικά στηθαία ασφάλειας κοχλίες εξαγωνικής κεφαλής Μ 16,
εξαγωνικά περικόχλια και κυκλικοί δακτύλιοι από επιψευδαργυρωµένο
χάλυβα κατηγορίας αντοχής 4.6 για τη σύνδεση των αυλακωτών
λεπίδων µε τα παρεµβλήµατα και τους ορθοστάτες,
• για στηθαία από σκυρόδεµα κοχλίες διαστελλόµενου άκρου (δυο ανά
αντανακλαστικό στοιχείο).
6. Κοχλίωση των νέων αντανακλαστικών στοιχείων µε τον προβλεπόµενο
προσανατολισµό των αντανακλαστικών επιφανειών και στις προβλεπόµενες
αποστάσεις.
7. Συγκέντρωση των παλιών αντανακλαστικών στοιχείων και µεταφορά αυτών
από τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών σε τόπο που καθορίζεται από την
επίβλεψη, συµπεριλαµβανόµενων των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας
των µεταφορικών µέσων.
Τιµή για ένα τεµάχιο αντανακλαστικού στοιχείου σε στηθαία ασφάλειας οδών µονής
όψης, η οποία περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται
αναλυτικά παραπάνω, κάθε είδους σταλία καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και
αν αυτή δεν αναγράφεται, άλλα απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,10
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Άρθρο E-7: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΥΨΟΥΣ 1,5µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Για την προµήθεια, τοποθέτηση και µεταφορά επί τόπου του έργου
επιψευδαργυρωµένων χαλύβδινων ορθοστατών U120x55x5 ύψους 1,5µ για στήριξη
µεταλλικών στηθαίων τύπων Μ.Σ.Ο.-1, Μ.Σ.Ο.-2, Μ.Σ.Ο.-3, Μ.Σ.Ο.-9, Α.Σ.Ο.-1, Α.Σ.Ο.2, Σ.Τ.Ε.-7 οδών, σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε., την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους εργασίες και υλικά:
1. Προµήθεια ορθοστάτη από επιψευδαργυρωµένο χάλυβα ποιότητας St 37-2 µε
διατοµή U, ύψος κορµού 120 mm, ύψος πελµάτων 55 mm, πάχος πριν από
την επιψευδαργύρωση 5 mm (ορθοστάτης διατοµής U 120x55x5 mm), που
φέρει τις κατάλληλες οπές για την προσαρµογή των µέσων σύνδεσης.
2. Προµήθεια παρεµβληµάτων από επιψευδαργυρωµένο χάλυβα ποιότητας St
37-2 µε διατοµή U, ύψος κορµού 50 mm, ύψος πελµάτων 65 mm, πάχος πριν
από την επιψευδαργύρωση 3 mm (παρέµβληµα ελαφρού τύπου U 50x65x3
mm) και µήκος από 306 µέχρι 320 mm, που φέρουν τις κατάλληλες οπές για
την προσαρµογή των µέσων σύνδεσης.
3. Τοποθέτηση των ορθοστατών στο έδαφος µε τρόπο που θα καθορίζεται από
την Υπηρεσία ανάλογα µε τη διαµόρφωση των ορθοστατών
 είτε µε απλή έµπηξη στο έδαφος,
 είτε µε διάνοιξη οπής µε περιστροφική διάτρηση σε έδαφος οποιασδήποτε
σύστασης σε κατάλληλο βάθος και µε κατάλληλη διάµετρο (µε αφαίρεση
του εδαφικού υλικού) και στερέωσή τους µε πλήρωση της οπής µε άµµο
µέχρι 0,20 m κάτω από την τελική στάθµη, συµπλήρωση της οπής µε
εδαφικό υλικό και συµπύκνωση του εδάφους ή πάκτωση του στύλου µε
έγχυση αόπλου σκυροδέµατος C12/15 όπου αυτό απαιτείται. Σε περίπτωση
στηθαίων τύπου Μ.Σ.Ο.-3 περιλαµβάνεται η τοποθέτηση του πλαστικού
σωλήνα από PVC διαµέτρου 200 mm, η πλήρωση µε άµµο και η κατασκευή
της τσιµεντοκονίας.
 είτε µε διάνοιξη οπών σε επιφάνεια σκυροδέµατος και κοχλίωση µε κοχλίες
αγκύρωσης
 είτε µε συγκόλληση σε υπάρχουσα µεταλλική βάση και ψυχρό γαλβάνισµα
τοπικά στην περιοχή της συγκόλλησης,
4. Συναρµολόγηση και σύνδεση των αυλακωτών λεπίδων, παρεµβληµάτων,
αντανακλαστικών στοιχείων και ακραίων τεµαχίων πάνω στους ορθοστάτες και
µεταξύ τους µε τη βοήθεια των κατάλληλων µέσων σύνδεσης (κοχλίες,
περικόχλια και κυκλικοί δακτύλιοι), ώστε να προκύπτει συνεχές στηθαίο
ασφάλειας από τη µια πλευρά των ορθοστατών.
5. Μεταφορά όλων των απαιτούµενων υλικών στον τόπο ενσωµάτωσης
συµπεριλαµβανόµενων των φορτοεκφορτώσεων και της προσωρινής
αποθήκευσης.
Τιµή για ένα τεµάχιο χαλύβδινου ορθοστάτη U 120x55x5 mm ύψους 1,5µ για τη
στήριξη µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας οδών, η οποία περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες
για εργασίες και υλικά, που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, κάθε είδους σταλία
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, άλλα απαιτείται
για την εκτέλεση της εργασίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 23,40
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Άρθρο E-8: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για την πλήρη τοποθέτηση µονόπλευρων µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας οδών,
ανεξάρτητα από τον τύπο του ορθοστάτη, η οποία εκτελείται σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε., την
Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής εργασίες και υλικά:
1. Μεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στις
θέσεις που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση της
εργασίας.
2. Καθαρισµός του εδάφους στην περιοχή τοποθέτησης µεταλλικών στηθαίων
ασφάλειας από κάθε είδους αυτοφυή βλάστηση ή/και οριοδείκτες.
3. Προµήθεια και µεταφορά στον τόπου του έργου όλων των υλικών (άµµου,
τσιµεντοκονίας, σκυροδέµατος, ασφαλτικού σκυροδέµατος, σωλήνα PVC, ή
σιδηροσωλήνα κλπ.) συµπεριλαµβανόµενων των φορτοεκφορτώσεων.
4. Τοποθέτηση των ορθοστατών στο έδαφος µε τρόπο που θα καθορίζεται από
την Υπηρεσία ανάλογα µε τη διαµόρφωση των ορθοστατών
 είτε µε απλή έµπηξη στο έδαφος,
 είτε µε διάνοιξη οπής µε περιστροφική διάτρηση σε έδαφος οποιασδήποτε
σύστασης σε κατάλληλο βάθος και µε κατάλληλη διάµετρο (µε αφαίρεση
του εδαφικού υλικού) και στερέωσή τους µε πλήρωση της οπής µε άµµο
µέχρι 0,20 m κάτω από την τελική στάθµη, συµπλήρωση της οπής µε
εδαφικό υλικό και συµπύκνωση του εδάφους ή πάκτωση του στύλου µε
έγχυση αόπλου σκυροδέµατος C12/15 όπου αυτό απαιτείται.
5. Συναρµολόγηση και σύνδεση των αυλακωτών λεπίδων, παρεµβληµάτων,
αντανακλαστικών στοιχείων και ακραίων τεµαχίων πάνω στους ορθοστάτες και
µεταξύ τους µε τη βοήθεια των κατάλληλων µέσων σύνδεσης (κοχλίες,
περικόχλια και κυκλικοί δακτύλιοι), ώστε να προκύπτει συνεχές στηθαίο
ασφάλειας από τη µια πλευρά των ορθοστατών.
6. Πάκτωση των ακραίων κεκλιµένων φατνωµάτων στο έδαφος και είσοδο της
αυλακωτής λεπίδας µέσα στο έδαφος µε µέγιστη εξοχή αυτής 5 cm.
7. Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη και σταλία, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται,
άλλα απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε βάση το µήκος µεταξύ των κέντρων βάρους της
διατοµής των ακραίων ορθοστατών και χωρίς να προσµετρώνται δυο φορές τα
επικαλυπτόµενα τµήµατα των λεπίδων.
Τιµή για ένα µέτρο µήκους έτοιµου τοποθετηµένου µονόπλευρου µεταλλικού
στηθαίου ασφάλειας οδών.
Άρθρο E-8.1: µε ορθοστάτες ανά 4,00µ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα €
(Αριθµητικά): 10,00
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Άρθρο Ε-9: ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ
Άρθρο Ε-9.1: Σωλήνες κιγκλιδωµάτων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη τοποθέτηση
µεταλλικών γαλβανισµένων σωλήνων σε κιγκλιδώµατα γεφυρών κλπ, διαµέτρου 2΄΄
(πράσινη ετικέτα) µε τα απαιτούµενα τεµάχια περιβολής, µε σιδηροσωλήνες
µεγαλύτερης διαµέτρου στους ακίνητους στυλίσκους των κιγκλιδωµάτων, σύµφωνα µε
την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου των γαλβανισµένων σωλήνων, του
υλικού βαφής και όλων των απαιτούµενων υλικών-µικροϋλικών, η δαπάνη αποµείωσης,
κοπής, συγκόλλησης, σύνδεσης των σωλήνων, η βαφή τους µε δυο στρώσεις µίνιου και
δυο στρώσεις ελαιοχρώµατος και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που
απαιτείται για πλήρως περαιωµένη εργασία.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως εγκατεστηµένου γαλβανισµένου σωλήνα
κιγκλιδωµάτων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα €
(Αριθµητικά): 11,00

Άρθρο Ε-9.2: Σιδηρά κιγκλιδώµατα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652)
Για την προµήθεια, κατασκευή και πλήρη τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων
από µορφοσίδηρο και ελάσµατα, περιλαµβανοµένης της δαπάνης προµήθειας και
µεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών, της δαπάνης κοπής,
αποµείωσης, συγκόλλησης, κατασκευής, της δαπάνης εργασίας και υλικών για την
πάκτωση και βαφή µε δυο στρώσεις µίνιου και δυο στρώσεις ελαιοχρωµατισµού καθώς
και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως περαιωµένη εργασία.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο τοποθετηµένου σιδηρού κιγκλιδώµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο €
(Αριθµητικά): 2,00

K:\A5841\cons\tefhi\5185_TM.doc

99

5841/5185/Β06

Άρθρο Ε-10: ΟΡΙΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1)
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση πλαστικού οριοδείκτη µε δύο
αντανακλαστικά στοιχεία κόκκινο και αργυρόλευκο, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ, τους όρους
δηµοπράτησης και τη σχετική µελέτη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια των οριοδεικτών, η µεταφορά τους
από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του έργου, η τοποθέτηση και κατακορύφωση
του οριοδείκτη µε τη διάνοιξη οπής κατάλληλης διαµέτρου και βάθους, η
επαναπλήρωση του υπολοίπου της οπής µε υλικό ανάλογο µε την παραπλήσια
επιφάνεια της οδού, η δαπάνη όλων των υλικών για την τοποθέτηση των οριοδεικτών, η
δαπάνη αποµάκρυνσης των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και απόθεσης σε
κατάλληλες θέσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη
εκτέλεση της κατασκευής .
Τιµή για ένα τεµάχιο εγκατεστηµένου πλαστικού οριοδείκτη µε δυο
αντανακλαστικά στοιχεία.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,80
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Άρθρο Ε-11: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ

Άρθρο Ε-11.1: 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 µεταφορά-αποθήκευση.
- 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-11.1.1: Πλευρικές µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υπερυψηλής
ανταν/τας τύπου ΙΙΙ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι πέντε € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 125,60
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Άρθρο Ε-11.1.2:Πλευρικές µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υψηλής
ανταν/τας τύπου ΙΙ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν επτά € και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 107,35
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Άρθρο Ε-12: 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-12.1: 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): Σαράντα δύο € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 42,70
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Άρθρο Ε-12.2: 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): Σαράντα δύο € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 42,70

Άρθρο Ε-12.3: Πινακίδα ρυθµιστική µεγάλου µεγέθους, απλής όψης.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για µια πινακίδα απλής όψης ρυθµιστική της κυκλοφορίας υψηλής
αντανακλαστικότητας, σύµφωνα µε τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές για αντανακλαστικές ρυθµιστικές της κυκλοφορίας, της οποίας οι
διαστάσεις ανάλογα µε το σχήµα της είναι οι παρακάτω:
α. για σχήµα τριγωνικό (Ρ-1) µήκους πλευράς 1,20µ.
β. για κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2) εγγεγραµµένο σε τετράγωνο πλευράς1,20µ.
γ. για σχήµα τετράγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) πλευράς 0,80µ.
δ. για σχήµα τετράγωνο (Ρ-6) πλευράς 0,90µ.
ε. για σχήµα κυκλικό διαµέτρου 0,90µ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα τρία € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 73,20

K:\A5841\cons\tefhi\5185_TM.doc

104

5841/5185/Β06

Άρθρο Ε-12.4: 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): Ογδόντα πέντε € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 85,40
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Άρθρο Ε-12.5: Πληροφοριακές πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης µε υπόβαθρο από
µεµβράνη ανταν/τας τύπου ΙΙ και αναγραφές και σύµβολα από
µεµβράνη ανταν/τας τύπου ΙΙΙ
(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, πληροφοριακής πινακίδας, σε κίτρινο πλαίσιο, µε
το στύλο και τη βάση στύριξής της, για την προσωρινή εργοταξιακή σήµανση, µε
υπόβαθρο αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ και αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ 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.
Τιµή ανά m2 πινακίδας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια τριάντα €
(Αριθµητικά) : 230,00
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Άρθρο E-13: ΣΤΥΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
Άρθρο Ε-13.1: Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα 1 1/2΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση σιδηρού ιστού στήριξης
πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο, µήκους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
όρων δηµοπράτησης (κατ' ελάχιστον 2,50 µ.), ονοµαστικής διαµέτρου 1 1/2΄΄, πάχους
τοιχωµάτων 3,25 χλστ. περίπου µε ηµικυκλική στεφάνη κλπ., σύµφωνα µε το σχέδιο
Κ178α του πρώην τµήµατος Α6 Κυκλοφορίας του Υ.∆.Ε., όπως το σχέδιο αυτό
τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε το από 14-2-77 σχέδιο της ∆/νσης Γ6 του Υ.∆.Ε..
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την προµήθεια και µεταφορά επί
τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση µε τις φορτοεκφορτώσεις και τις σταλίες,
των στύλων και όλων των λοιπών απαιτουµένων υλικών, η δαπάνη για την ειδική
διαµόρφωση του κάτω άκρου του στύλου µε διάνοιξη οπής απ' όπου θα περνά
χαλύβδινη ράβδος Φ 12 χλστ. για την πάκτωση εντός του σκυροδέµατος, την πάκτωση
του στύλου µε σκυρόδεµα εντός του εδάφους σε βάθος 0,50 µ. και την εκσκαφή σε
έδαφος οποιουδήποτε είδους, η δαπάνη κατασκευής της κυλινδρικής βάσης από
σκυρόδεµα C12/15, διαµέτρου 0,30 µ. και ύψος 0,50 µ. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη
υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και τοποθέτησης του
στύλου.
Με την ίδια τιµή πληρώνεται και η κατασκευή του στύλου, όπως αναφέρεται
πιο πάνω, αλλά µε αντικατάσταση της ηµικυκλικής στεφάνης, µε στεφάνη σχήµατος ΠΙ,
διαστάσεων 0,20+0,45+0,20 µ. ή στεφάνη σχήµατος ΠΙ διαστάσεων 0,10+0,10+0,80 µ.
Για την κατασκευή του στύλου εφαρµόζεται η προδιαγραφή που εγκρίθηκε µε την
Απόφαση ΒΜ5/0/40124/30-9-80 Υπουργού ∆ηµ. Έργων
Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου 1 1/2΄΄.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 23,30

K:\A5841\cons\tefhi\5185_TM.doc

107

5841/5185/Β06

Άρθρο Ε-13.2: 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): Σαράντα πέντε € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 45,30
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Άρθρο Ε-14: ∆ΙΚΤΥΩΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652)
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση δικτυώµατος µέγιστου
ύψους 9.0 µέτρων για τη στήριξη ογκωδών πλευρικών πινακίδων σήµανσης οδών,
σύµφωνα µε τη σχετική στατική µελέτη, την Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους όρους
δηµοπράτησης του έργου.
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα παρακάτω:
- η προµήθεια όλων των υλικών και κάθε εργασίας για την κατασκευή
δικτυώµατος από επιψευδαργυρωµένους σιδηροσωλήνες ISO MEDIUM βαρείς
(πράσινη ετικέτα) ελαχίστου πάχους τοιχώµατος 3mm, που υπολογίζονται
στατικά για ανεµοπίεση 150 kp/m2 και συνδέονται µεταξύ τους µε
ηλεκτροκόλληση. Οι ορθοστάτες αποτελούνται από ενιαίο σιδηροσωλήνα µε
διαµόρφωση
κλειστής
κεφαλής
και
φέρουν
στη
βάση
τους
ηλεκτροσυγκολληµένη πλάκα, η οποία συνδέεται µέσω κοχλιών µε αντίστοιχη
πλάκα έδρασης ενσωµατωµένη στο θεµέλιο
- η κατασκευή αντιανεµικών συνδέσµων, από επιψευδαργυρωµένους
σιδηροσωλήνες ISO MEDIUM βαρείς, µεταξύ των γειτονικών δικτυωµάτων
- η προµήθεια όλων των αναγκαίων υλικών και µέσων σύνδεσης
συµπεριλαµβανοµένων των πλακών έδρασης, των αγκυρίων και των κοχλιών
αγκύρωσης µε τα αντίστοιχα περικόχλια
- η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης, των
αντιανεµικών συνδέσµων, των µέσων σύνδεσης κλπ. συµπεριλαµβανοµένων
των φορτοεκφορτώσεων του χαµένου χρόνου και της σταλίας των
µεταφορικών µέσων
- η εκσκαφή σε έδαφος κάθε είδους για την κατασκευή θεµελίου
- η κατασκευή (εργασία και υλικά) θεµελίου από οπλισµένο σκυρόδεµα
κατηγορίας C16/20 εντός του οποίου ενσωµατώνονται οι τέσσερις κλωβοί
αγκυρίων (ένας για κάθε ορθοστάτη του δικτυώµατος) µε τις αντίστοιχες
πλάκες έδρασης
- η συναρµολόγηση, ανύψωση, τοποθέτηση, κατακορύφωση και πάκτωση του
φορέα (υλικά και εργασία) πάνω σε θεµέλια από οπλισµένο σκυρόδεµα
- η επαναφορά της επιφάνειας του σκάµµατος της θεµελίωσης στην αρχική της
κατάσταση, όποια και αν είναι αυτή (φυσικό έδαφος, έρεισµα,
ασφαλτοσκυρόδεµα, πλακόστρωση, κρασπεδωµένη νησίδα κλπ)
Η επιµέτρηση γίνεται είτε µε ζύγιση της συνολικής µεταλλικής κατασκευής
(ανωδοµή, πλάκες και κλωβοί αγκύρωσης) πριν την τοποθέτησή της είτε µε
καταµέτρηση των διαστάσεων των διαφόρων τεµαχίων (χωρίς υπολογισµό των οπών,
κοχλιών και συγκολλήσεων) και πολλαπλασιασµού τους µε τα βάρη ανά m, m2 ή τεµ.,
που δίνουν οι κατασκευαστικοί πίνακες.
Τιµή για ένα χιλιόγραµµο πλήρους και τοποθετηµένου δικτυώµατος στήριξης
ογκωδών πλευρικών πινακίδων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,70
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Άρθρο Ε-15: 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
ο
ακµές της κεφαλής και κλίση 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-15.1: Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος µε ανακλαστικά φακίδια και µια
ανακλαστική επιφάνεια
(Αναθεωρείται µε το άρθρο OIK-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): Τρία € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,70

Άρθρο Ε-15.2: Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος µε ανακλαστικά φακίδια και
δυο ανακλαστικές επιφάνειες
(Αναθεωρείται µε το άρθρο OIK-6532)
Τιµή για ένα τεµάχιο πλαστικού ανακλαστήρα οδοστρώµατος µε ανακλαστικά
φακίδια και 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 τριάντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 4,33
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Άρθρο Ε-16: 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): Σαράντα τρία € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 43,30
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Άρθρο Ε-17: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275)
Για την αποξήλωση, µεταφορά αποθήκευση και πλήρη επανεγκατάσταση ή
παράδοσής τους στις αποθήκες της Υπηρεσίας, πληροφοριακών πλευρικών πινακίδων
σήµανσης οδών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου και τη σχετική
µελέτη.
Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνεται:
- η δαπάνη αποξήλωσης, µεταφοράς και πλήρους επανεγκατάστασης των
πληροφοριακών πινακίδων ή παράδοσής τους στις αποθήκες της
Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένης και της κατασκευής πλαισίου µορφοδοκών
από κράµα σκληρού αλουµινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση των
πινακίδων στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της
πινακίδας καθώς και όλων των ειδικών εξαρτηµάτων και κοχλιών από
ανοξείδωτο χάλυβα.
- η δαπάνη συσκευασίας και αποθήκευσης της πινακίδας µέχρι την
επανεγκατάστασή της.
- η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ και σύνδεσης όλων των τυχόν
επιπλέον απαιτούµενων υλικών, και µικροϋλικών εγκατάστασης καθώς και
όσων καταστραφούν κατά τις εργασίες αποξήλωσης, µεταφοράς και
επανεγκατάστασης.
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο πλήρους επανεγκαταστηµένης πληροφοριακής
πλευρικής πινακίδας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα ένα € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 31,10
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Άρθρο Ε-18: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2151)
Για την αποξήλωση, µεταφορά αποθήκευση και πλήρη επανεγκατάσταση ή
παράδοσής του στις αποθήκες της Υπηρεσίας, σιδηρού ιστού στήριξης πινακίδων από
σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο, οποιουδήποτε µήκους ή διατοµής, που θα γίνει
σύµφωνα µε την προδιαγραφή, που εγκρίθηκε µε την Απόφαση ΒΜ5/0/40124/30-9-80
Υπουργού ∆ηµ. Έργων, την ΤΣΥ και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης
Στην τιµή περιλαµβάνεται:
- η δαπάνη αποξήλωσης, µεταφοράς αποθήκευσης και πλήρους
επανεγκατάστασης ή παράδοσής του στις αποθήκες της Υπηρεσίας, του
σιδηρού ιστού, πάκτωσης του στύλου µε σκυρόδεµα εντός του εδάφους,
περιλαµβανοµένης και της δαπάνης των εκσκαφών σε οποιοδήποτε είδος
εδάφους, επανεπίχωσης της βάσης από σκυρόδεµα.
- η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ και σύνδεσης όλων των τυχόν
επιπλέον απαιτούµενων υλικών, και µικροϋλικών εγκατάστασης καθώς και
όσων καταστραφούν κατά τις εργασίες αποξήλωσης, µεταφοράς και
επανεγκατάστασης.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως επανεγκαταστηµένου γαλβανισµένου στύλου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆εκαοκτώ €
(Αριθµητικά) : 18,00
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Άρθρο Ε-19: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2151)
Για την αποξήλωση, µεταφορά αποθήκευση και πλήρη επανεγκατάσταση ή
παράδοσής του στις αποθήκες της Υπηρεσίας, δικτυώµατος µέγιστου ύψους 9.0
µέτρων για τη στήριξη ογκωδών πλευρικών πινακίδων σήµανσης οδών, σύµφωνα µε τη
σχετική στατική µελέτη, τον ΟΣΜΕΟ, την ΤΣΥ και τους υπόλοιπους όρους
δηµοπράτησης του έργου.

-

-

-

-

Στην τιµή περιλαµβάνονται τα παρακάτω:
η εκσκαφή σε έδαφος κάθε είδους για την αποξήλωση και επανεγκατάσταση του
θεµελίου µετά των πλακών έδρασης, των αγκυρίων και των κοχλιών αγκύρωσης µε
τα αντίστοιχα περικόχλια
η αποσυναρµολόγηση ή τυχόν κοπή των σιδηρών τµηµάτων καθώς και η
συναρµολόγηση ή τυχόν επανασυγκόλλησή τους µε τοπική ψυχρή
επιψευδαργύρωση της κόλλησης.
η µεταφορά και αποθήκευση όλων των µερών του δικτυώµατος καθώς και η
µεταφορά τους από το χώρο αποθήκευσης στο χώρο επανεγκατάστασης.
η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις
φορτοεκφορτώσεις κλπ και σύνδεση όλων των τυχόν επιπλέον απαιτούµενων
υλικών και µικροϋλικών εγκατάστασης καθώς και όσων καταστραφούν κατά τις
εργασίες αποξήλωσης, µεταφοράς και επανεγκατάστασης.
η επαναφορά της επιφάνειας του σκάµµατος της θεµελίωσης στην αρχική της
κατάσταση, όποια και αν είναι αυτή (φυσικό έδαφος, έρεισµα, ασφαλτοσκυρόδεµα,
πλακόστρωση, κρασπεδωµένη νησίδα κλπ)

Η επιµέτρηση γίνεται είτε µε ζύγιση της συνολικής µεταλλικής κατασκευής της
ανωδοµής πριν την τοποθέτησή της ή µε καταµέτρηση των διαστάσεων των διαφόρων
τεµαχίων (χωρίς υπολογισµό των οπών, κοχλιών και συγκολλήσεων) και
πολλαπλασιασµού τους µε τα βάρη ανά m, m2 ή τεµ., που δίνουν οι κατασκευαστικοί
πίνακες.
Τιµή για ένα χιλιόγραµµο πλήρους επανεγκαταστηµένου δικτυώµατος στήριξης
ογκωδών πλευρικών πινακίδων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Ένα € και πενήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά) : 1,54
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Άρθρο Ε-20:

ΧΡΗΣΗ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ Ο∆ΟΥ, ΤΥΠΟΥ
NEW JERSEY, ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-108)

Για ένα µέτρο µήκους εγκατάστασης, συντήρησης και αποµάκρυνσης σπό το
έργο αµφίπλευρου εργοταξιακού στηθαίου (φορητού), τύπου NEW JERSEY
κατασκευασµένου από πολυαιθυλένιο, σε χρώµα εναλλάξ λευκό-κόκκινο, πλάτους
βάσης 0,40 m, πλάτους στέψης 0,14 m, ύψους 0,60 m, ιδίου βάρους 8-10 kg, µε
κατάλληλα διαµορφούµενη εξοχή και υποδοχή εκατέρωθεν (κατά µήκος), για την
εύκολη συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση αυτού.
Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τα στηθαία θα ευρίσκονται στην
περιοχή του έργου, και, είτε θα χρησιµοποιούνται, σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου
και τις εντολές της Υπηρεσίας, είτε θα ευρίσκονται αποθηκευµένα στην περιοχή του
έργου, µε δυνατότητα αµέσου τοποθέτησης, σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου.
Καθ' όλη αυτή την περίοδο κατασκευής, τα ως άνω στηθαία θεωρούνται
δεσµευµένο είδος επί τόπου έργου, ακόµη και αν δεν είναι αναγκαία η χρησιµοποιίησή
τους επί ορισµένο(-α) χρονικό(-α) διάστηµα(-τα) στο έργο. Περί το πέρας της περιόδου
κατασκευής και ύστερα από αίτηση του Αναδόχου και αντίστοιχη έγκριση - εντολή που
θα δοθεί στον ανάδοχο από την Υπηρεσία, σε κατάλληλη χρονική στιγµή πριν από την
έκδοση της βεβαίωσης προσωρινής παραλαβής του συνόλου των εργασιών, τα ως
άνω εργοταξιακά στηθαία, θα απελευθερωθούν (σταδιακά ή στο σύνολο τους) από το
έργο, αποτελούντα Ιδιοκτησία του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται µε δαπάνες του
να τα αποµακρύνει από το έργο.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η τιµή και πληρωµή του παρόντος Αρθρου
αναφέρεται σε χρήση των εργοταξιακών στηθαίων στο έργο, περιλαµβανοµένης της
συντήρησης και των οποιωνδήποτε µετακινήσεων σε νέα(-ες) θέση(-εις) χρειασθούν,
σύµφωνα µε τις ανάγκες των έργων.
Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµµία ευθύνη για τυχόν απώλειες των στηθαίων
από φθορές, κλοπή ή άλλους λόγους, µε εξαίρεση την καταστροφή λόγω
αυτοκινητιστικών ατυχηµάτων, για τις οποίες ο ανάδοχος θα πληρώνεται για το
κατεστραµµένο και, αναπληρούµενο µε νέο, µήκος εργοταξιακών στηθαίων.
Η αναπλήρωση απωλειών / φθορών θα γίνεται το πολύ σε µία (1) εργάσιµη
ηµέρα, πράγµα που συνεπάγεται την ανάγκη προµήθειας πρόσθετης ποσότητας από
τον Ανάδοχο ίσης κατ' ελάχιστον προς το ένα στα εκατό (1%) του προµηθευόµενου
µήκους (η οποία ποσότητα δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως), για την εξασφάλιση των
αναγκαίων εφεδρειών.
Επισηµαίνεται ότι αστοχία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις παραπάνω
απαιτήσεις άµεσης αποκατάστασης απωλειών / φθορών επισύρει τις επαπειλούµενες
κυρώσεις, σχετικά µε την εργοταξιακή σήµανση, που αναφέρονται στους ειδικούς
όρους ∆ηµοπράτησης.
Στην τιµή και πληρωµή περιλαµβάνεται η πολλαπλή χρήση των στηθαίων (µε
τις οποιεσδήποτε αναγκαίες εκτροπές σε νέες θέσεις, σύµφωνα µε τις ανάγκες της
µελέτης εξασφάλισης της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, για τις ανάγκες εκτροπών
κυκλοφορίας),
συµπεριλαµβανοµένης
της
φορτοεκφόρτωσης,
µεταφοράς,
τοποθέτησης και συντήρησής των.
Η πληρωµή του παρόντος στηθαίου θα γίνεται κατά το εβδοµήντα στα εκατό
(70%) αυτής, µε την προσκόµιση και τοποθέτηση στην πρώτη θέση των στηθαίων που
απαιτούνται για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, σύµφωνα µε τη
µελέτη ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας Τα προσκοµιζόµενα εργοταξιακά στηθαία θα
είναι άριστης ποιότητας, καινουργή και αµεταχείριστα.

K:\A5841\cons\tefhi\5185_TM.doc

115

5841/5185/Β06

Το υπόλοιπο τριάντα στα εκατό (30%) της πληρωµής, θα καταβληθεί στον
Ανάδοχο µετά την αποκόµιση αυτών από το εργοτάξιο, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω, χωρίς να προβλέπεται καµµία ενδιάµεση πληρωµή, ανεξάρτητα από τις
οσεσδήποτε µετακινήσεις µεσολαβήσουν µεταξύ της πρώτης προσκόµισης και
τοποθέτησης αυτών µέχρι την αποκόµιση τους από το έργο
Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ) εργοταξιακού στηθαίου τύπου NEW JERSEY από
σκληρό πλαστικό σύµφωνα µε τα παραπάνω
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα έξι €
(Αριθµητικά): 36,00
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Άρθρο Ε-21 Ρυµουλκούµενο στοιχείο µε φωτεινό παλλόµενο βέλος παράκαµψης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για την προµήθεια µεταφορά και λειτουργία, καθ’ όλη την διάρκεια των έργων,
µιας
πλήρους διάταξης προσωρινής σήµανσης αποτελούµενης από ένα
ρυµουλκούµενο στοιχείο µε φωτεινό παλλόµενο βέλος παράκαµψης, ανεξάρτητη
τροφοδοσία για λειτουργία ηµέρα και νύχτα, µε όλα τα συνοδευτικά στοιχεία σήµανσης
φορητού τύπου (πινακίδες έργων, όρια ταχύτητας, βέλη παράκαµψης, βάσεις
πινακίδων, αυτοκόλλητες ταινίες οριζόντιας σήµανσης οδοστρωµάτων, κινητά στοιχεία
περίφραξης των έργων, στοιχεία προστασίας οχηµάτων και εργαζοµένων τύπου newjersey κ.λ.π.), σύµφωνα µε την µελέτη εργοταξιακής σήµανσης.
Μετά το πέρας των εργασιών η διάταξη σήµανσης παραµένει στην κυριότητα
της Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται και οι δαπάνες προµήθειας και επαναφόρτισης των
απαιτούµενων για την λειτουργία της σήµανσης ηλεκτρικών συσωρευτών (µπαταρίες).
Τιµή κατ’ αποκοπή (κ.α.)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα χιλιάδες οκτακόσια €
(Αριθµητικά): 10.800,00
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Άρθρο Ε-22: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1)
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση ακουστικής ταινίας
οδοστρώµατος, χρώµατος λευκού, που αποτελείται από δύο λωρίδες, οι οποίες
τοποθετούνται η µια πάνω από την άλλη, έτσι ώστε να έχουν µαζί ένα ελάχιστο πάχος
της τάξεως των 5,4χλστ πάνω από την επιφάνεια της οδού. Το πλάτος της λωρίδας
που επικολλάται επί του οδοστρώµατος (βάση) θα είναι 12εκ. και το πλάτος της ταινίας
που επικαλλάται πάνω από την προηγούµενη λωρίδα θα είναι 8εκ. Η ακουστική ταινία
οδοστρώµατος θα είναι σύµφωνη µε τη σχετική προδιαγραφή και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη
τοποθέτηση και των δύο λωρίδων που αποτελούν την ακουστική ταινία, η δαπάνη για
την στερέωση, ήτοι την χάραξη των σηµείων τοποθέτησης στο οδόστρωµα, τον τοπικό
καθαρισµό της επιφάνειας και την επάλειψη των επιφανειών του οδοστρώµατος και της
ταινίας µε κόλλα σε όσες στρώσεις απαιτείται, η δαπάνη για την προµήθεια της κόλλας,
η δαπάνη συµπίεσης / κυλίνδρωσης, η δαπάνη µεταφοράς επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση των υλικών, η δαπάνη προσωρινής αποθήκευσης, η δαπάνη
διευθέτησης της κυκλοφορίας, η δαπάνη καθυστερήσεων και µειωµένης απόδοσης
κατασκευής λόγω των απαιτούµενων διευθετήσεων της κυκλοφορίας, καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής.
Τιµή για ένα µέτρο µήκους ακουστικής ταινίας οδοστρώµατος, που αποτελείται
από δύο λωρίδες.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 18,80
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Άρθρο Ε-23: ∆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-23.1: Προσωρινή ∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 2,97
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Άρθρο Ε-23.2: 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): Πέντε € και είκοσι τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 5,23
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ΟΜΑ∆Α Ζ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ O∆ΩΝ
Άρθρο Ζ-1: ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
ενσωµάτωσης και πλήρη εγκατάσταση γαλβανισµένου σιδηροϊστού ηλεκτροφωτισµού
οδών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Η-Μ εργασιών, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. την προκατασκευασµένη οπλισµένη βάση ιστού οδών περιλαµβανοµένων
και των αγκυρίων και της αντιδιαβρωτικής προστασίας τους που
προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή, είτε σε έρεισµα, είτε στο σώµα
της οδού, διαµορφωµένη ώστε να περιλαµβάνει και φρεάτιο τραβήγµατος
καλωδίων µε κατάλληλο κάλυµµα
β. το καλώδιο τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 4Χ10 από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του
προηγούµενου ιστού), µέχρι το ακροκιβώτιο, πλήρως εγκατεστηµένο σε
υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα
γ. το υπόγειο δίκτυο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούµενου ιστού)
µέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού, είτε µε σωληνώσεις ΡΕ Φ90 6 ατµ. στο
έρεισµα και στο σώµα της οδού είτε µε σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα
γαλβανισµένο Φ 4΄΄ “πράσινη ετικέτα” σε πεζοδρόµια γεφυρών και σε άλλα
τεχνικά έργα, περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των τάφρων για την
τοποθέτηση των σωληνώσεων, της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης
και σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισµού των σιδηροσωλήνων µε
σκυρόδεµα καθώς και της επανεπίχωσης των τάφρων,
δ. το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού µονό ή πολλαπλό
ε. το χάλκινο αγωγό γείωσης Φ25 του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το
φρεάτιο του προηγούµενου ιστού) µέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού.
στ.τον αγωγό γείωσης διατοµής κατάλληλης για τη διατοµή των αγωγών
τροφοδότησης από το ακροκιβώτιο µέχρι το φρεάτιο του ιστού.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των
απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η
δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού
φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών
µεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού
δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού
και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή
της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα
εγκεκριµένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή για ένα τεµάχιο ιστού ηλεκτροφωτισµού οδών
Άρθρο Ζ-1.2: Ιστός ύψους 12,00µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια τριάντα έξι € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 1.436,20
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Άρθρο Ζ-2: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Νa
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώµατος
χαµηλής ή υψηλής πίεσης, πλήρους (λυχνιολαβές, λαµπτήρες, όργανα αφής κλπ), µε
βραχίονα και λαµπτήρα Νατρίου, κατάλληλων για εγκατάσταση σε ιστό οδοφωτισµού,
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. τον ευθύγραµµο µονό (ή η αναλογία από διπλό, τριπλό κλπ.) µεταλλικό
βραχίονα οριζόντιας προβολής ανά φωτιστικό σώµα
β. το λαµπτήρα Νατρίου χαµηλής ή υψηλής πίεσης µε Dimer
γ. τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου ΝΥΜ διατοµής
3Χ1,5 χλστ2, συµπεριλαµβανοµένων των µικροϋλικών στήριξης-προστασίας
των καλωδίων, από το ακροκιβώτιο του ιστού µέχρι το φωτιστικό σώµα.
δ. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού
στο βραχίονα και του βραχίονα στον ιστό, ανεξαρτήτως του αριθµού
βραχιόνων ανά ιστό.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των
απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η
δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη
τοποθέτησης και σύνδεσης των προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης
του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και
την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές,
την Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριµένα σχέδια.
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος µε βραχίονα και λαµπτήρα Νατρίου.

Άρθρο Ζ-2.1: Υψηλής Πίεσης
Άρθρο Ζ-2.1.2: Ισχύος 250 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια σαράντα εννέα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 349,80
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Άρθρο Ζ-3: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ KΑΤΩ ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ
Για την προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώµατος βαθµού
προστασίας ΙΡ66, ειδικό και αποκλειστικά κατάλληλου για κάτω διαβάσεις, µε ένα
λαµπτήρα εκκενώσεως ατµών νατρίου υψηλής πίεσης PLUS (SΟΝΤ-Plus)
συµµετρικού τύπου ή τύπου counter beam, πλήρους (µε λυχνιολαβές, λαµπτήρες,
όργανα αφής, κλπ), σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τη µελέτη.
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνονται:
α. η προµήθεια και η µεταφορά στον τόπο ενσωµάτωσης του φωτιστικού
σώµατος µε το λαµπτήρα και όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για
τη στήριξη του φωτιστικού (κολάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια,
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα κλπ)
β. ανηγµένα η προµήθεια και η µεταφορά στον τόπο του έργου και
εγκατάσταση των αναλογούντων καλωδίων τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος,
τύπου XLPE/LSZH/SWA/LSZH, συµπεριλαµβανοµένων και των πάσης φύσεως
σωληνώσεων προστασίας των καλωδίων, της γείωσης, των γαλβανισµένων
σιδηροτροχιών και των στηριγµάτων στήριξης των καλωδίων, των γαλβανισµένων
εσχαρών (βαρέως τύπου), των ανοξείδωτων αγκυρίων ανάρτησης και κάθε άλλου
υλικού στήριξης ή σύνδεσης που απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση των καλωδίων
µέχρι τους πίνακες. Προκειµένου περί υπογείων γραµµών είτε στο έρεισµα είτε στο
σώµα των οδών, στην τιµή περιλαµβάνονται και οι εργασίες εκσκαφής και
επανεπίχωσης των τάφρων, το σκυρόδεµα εγκιβωτισµού των σωληνώσεων και η
πλήρης κατασκευή των απαιτούµενων φρεατίων µέχρι τους πίνακες
γ. ανηγµένα η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο του έργου και
εγκατάστασης του ηλεκτρικού πίνακα τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος,
συµπεριλαµβανοµένης της µεταλλικής κατασκευής του πίνακα, των πλαστικών
κιβωτίων (εάν απαιτούνται), των οργάνων προστασίας και αυτοµατισµού του πίνακα,
της σχάρας ανοικτού τύπου πλάτους 500mm και κάθε άλλου υλικού, µικροϋλικού και
εξαρτήµατος που απαιτείται για την καλή λειτουργία ή την πλήρη εγκατάσταση του
αντίστοιχου πίνακα
δ. όλες οι εργασίες εγκατάστασης, διάνοιξης αυλακιών και οπών σε
οποιοδήποτε στοιχείο της κάτω διάβασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών που
απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος.

Άρθρο Ζ-3.1: Φωτιστικό σώµα κάτω διαβάσεων συµµετρικού τύπου µε λαµπτήρα
250W NaHP
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 575,00
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Άρθρο Ζ-4: ΠΙΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα
(ΠΙΛΑΡ) ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ.,
τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. το µεταλλικό ερµάριο (Πίλαρ)
β. τη βάση του από οπλισµένο σκυρόδεµα
γ. τη στεγανή διανοµή πλήρως εξοπλισµένη µε ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ,
µέγιστου απαιτούµενου αριθµού αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισµού ως
κατωτέρω, µε φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφείς, ιστό, κεφαλή κλπ. για
τριφασική παροχή, καθώς και όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη στήριξη
του φωτοκύτταρου
δ. το φωτιστικό σώµα µε το λαµπτήρα και διακόπτη χειριστού.
ε. το ρευµατοδότη 16 Α
στ.την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής
της µε το πίλαρ.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και
µεταφοράς στον τόπο ενσωµάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούµενων υλικών,
καλωδίων και των µικροϋλικών συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και
επανεπίχωσης της βάσης και της γείωσης, η δαπάνη της εργασίας πλήρους
κατασκευής και σύνδεσης, µε τις εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές, η δαπάνη
σύνδεσης της γείωσης η δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη
και κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού.

Άρθρο Ζ-4.1: µέχρι οκτώ αναχωρήσεων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛM-52)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2.869,60
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Άρθρο Z-5: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ (µε βάση και
καλώδια)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
Για τη µετατόπιση ιστού ηλεκτροφωτισµού µετά του βραχίονος και του φωτιστικού
σώµατος ανεξαρτήτως µορφής διατοµής και ύψους θεµελιωµένο σε άοπλο ή οπλισµένο
σκυρόδεµα, η οποία εκτελείται µε µηχανικά µέσα ή και µε τα χέρια. Η αποξήλωση του
ιστού από την παλιά θέση γίνεται µε τρόπο ώστε τα αποξηλωθέντα στοιχεία να
µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν στη νέα θέση, και το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο να
µην βλαφτεί, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων και
ΠΚΕ Η/Μ Εγκαταστάσεων και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους εργασίες και υλικά:
• µεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στο έργο
και χρήση κάθε απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού µε τις φθορές και τις
σταλίες του για την µε κάθε επιµέλεια αποµόνωση και αποσύνδεση από το
υπόλοιπο δίκτυο, αποξήλωση και αποσυναρµολόγηση του ιστού, του βραχίονα
και του φωτιστικού σώµατος, Τοποθέτηση των καλωδίων ηλεκτρικής
τροφοδότησης του ιστού εντός του παρακείµενου φρεατίου, αφού γίνει η
απαιτουµένη µονωµένη σύνδεση αυτών για την οµαλή λειτουργία του
υπόλοιπου δικτύου,
• εργασία επιµελούς αποξήλωσης και αποσυναρµολόγησης του ιστού µε τρόπο
ώστε να µπορεί όλος να επαναχρησιµοποιηθεί και να µην προκληθεί φθορά
στο υπάρχον ηλεκτρολογικό δίκτυο,
• φόρτωση, µεταφορά και απόθεσή όλων των επιµέρους τµηµάτων του
σιδηροϊστού σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία,
• προµήθεια και µεταφορά κατάλληλου υλικού για την αποκατάσταση των οπών
και τυχόν ζηµιών που θα προκληθούν λόγω της αποξήλωσης του ιστού καθώς
και η δαπάνη της έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας αποκατάστασης των οπών
ή ζηµιών
• µετακίνηση των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στη νέα
θέση και χρήση κάθε απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού µε τις φθορές
και τις σταλίες του για την µε κάθε επιµέλεια εγκατάσταση και επανασύνδεση
µε το υπόλοιπο δίκτυο του ιστού, του βραχίονα και του φωτιστικού σώµατος
• καθαρισµό του εδάφους στην περιοχή τοποθέτησης του ιστού οδοφωτισµού
από κάθε είδους αυτοφυή βλάστηση
• εκσκαφή σε έδαφος κάθε είδους (γαιώδες, ηµιβραχώδες ή βραχώδες) και
επανεπίχωση των οπών για την εγκατάσταση της βάσης του ιστού, ή
αγκύρωση της βάσης σε πεζοδρόµιο τεχνικών ή όπου αλλού απαιτείται,
• έλεγχο και καθαρισµό του ιστού
• εκσκαφή σε έδαφος κάθε είδους (γαιώδες, ηµιβραχώδες ή βραχώδες) και
επανεπίχωση των τάφρων διέλευσης των σωληνώσεων των αγωγών µεταξύ
των ιστών και προς τα πίλαρς, στο ακριβές σηµείο τοποθέτησης του ιστού,
• εγκατάσταση της προκατασκευασµένης οπλισµένης βάσης ή επιτόπου
κατασκευή της, περιλαµβανοµένων των αγκυρίων και της αντιδιαβρωτικής
προστασίας τους που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή, είτε σε
έρεισµα, είτε στο σώµα της οδού, διαµορφωµένη ώστε να περιλαµβάνει και
φρεάτιο τραβήγµατος καλωδίων µε κατάλληλο κάλυµµα
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• ανύψωση, τοποθέτηση, κατακορύφωση και πάκτωση του ιστού,
• καλώδιο τροφοδοσίας του ιστού τύπου ΝΥΥ 4Χ10 από το πίλαρ (ή το φρεάτιο
του προηγούµενου ιστού), µέχρι το ακροκιβώτιο, πλήρως εγκατεστηµένο σε
υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα,
• υπόγειο δίκτυο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούµενου ιστού) µέχρι το
φρεάτιο του ιστού, είτε µε σωληνώσεις ΡΕ Φ90 6 ατµ. στο έρεισµα και στο
σώµα της οδού είτε µε σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο Φ 4΄΄
“πράσινη ετικέτα” σε πεζοδρόµια γεφυρών και σε άλλα τεχνικά έργα,
περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των τάφρων για την τοποθέτηση των
σωληνώσεων, της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης των
σωληνώσεων, του εγκιβωτισµού των σιδηροσωλήνων µε σκυρόδεµα καθώς
και της επανεπίχωσης των τάφρων,
• πλήρες ακροκιβώτιο ιστού µονό ή πολλαπλό,
• χάλκινος αγωγός γείωσης Φ25 του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το
φρεάτιο του προηγούµενου ιστού) µέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού,
• αγωγός γείωσης διατοµής κατάλληλης για τη διατοµή των αγωγών
τροφοδότησης από το ακροκιβώτιο µέχρι το φρεάτιο του ιστού,
• σύνδεση του ιστού µε το υπόλοιπο δίκτυο, εκτέλεση των δοκιµών, των
ελέγχων και ρυθµίσεων που απαιτούνται για πλήρη και κανονική λειτουργία
του.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των
απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η
δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού
φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών
µεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού
δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού
και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή
της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα
εγκεκριµένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή για αποξήλωση, µεταφορά και πλήρη επανεγκατάσταση ενός τεµαχίου
πλήρους ιστού ηλεκτροφωτισµού οδών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια ενενήντα €
(Αριθµητικά): 590,00
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Άρθρο Z-6: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθροΗΛΜ-52)
Για την αποξήλωση, µεταφορά, αποθήκευση και πλήρη επανεγκατάσταση ή
παράδοσής του στις αποθήκες της Υπηρεσίας, ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ)
ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού οδών, οσωνδήποτε αναχωρήσεων, σύµφωνα µε τις
Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. το µεταλλικό ερµάριο (Πίλαρ)
β. τη βάση του από οπλισµένο σκυρόδεµα
γ. τη στεγανή διανοµή πλήρως εξοπλισµένη µε ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ, µε
φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφείς, ιστό, κεφαλή κλπ. για τριφασική παροχή, καθώς και
όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτοκύτταρου
δ. το φωτιστικό σώµα µε το λαµπτήρα και διακόπτη χειριστού.
ε. το ρευµατοδότη 16 Α
στ.την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής
της µε το πίλαρ.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και
µεταφοράς στον τόπο ενσωµάτωσης όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και
των µικροϋλικών συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης της
βάσης και της γείωσης, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, µε
τις εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές, η δαπάνη σύνδεσης της γείωσης η δαπάνη
ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που
απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα
και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή για αποξήλωση, µεταφορά και πλήρη επανεγκατάσταση ενός τεµαχίου
πλήρους ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού οδών.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια τριάντα πέντε €
(Αριθµητικά): 1.035,00
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Άρθρο Z-7: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-63)
Για την κατασκευή υδραυλικού πανοραµικού ανελκυστήρα προσώπων χωρίς
µηχανοστάσιο. Στη τιµή του άρθρου περιλαµβάνονται:
 Ο κινητήριος µηχανισµός (έµβολο, κύλινδρος, µονάδα ισχύος κλπ)
 Θάλαµος
 Πόρτες (θαλάµου και οροφών)
 Πλαίσιο ανάρτησης
 Συγκρότηµα τροχαλίας
 Οδηγοί
 Πίνακας αυτοµατισµού
 Καλωδιώσεις
 Κοµβιοδόχοι
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και
µεταφοράς στον τόπο ενσωµάτωσης όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και
των µικροϋλικών συνδέσεων κλπ., η δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε
άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.
Περιλαµβάνεται επίσης το κόστος του ελέγχου του ανελκυστήρα από φορέα
πιστοποίησης καθώς και έκδοση άδειας του ανελκυστήρα.
Τιµή ανά τεµάχιο ανελκυστήρα
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρείς χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 23.500,00
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ΟΜΑ∆Α Η : ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Άρθρο H-1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΑΝΩΝ
Άρθρο H-1.1: Υδραυλική Υδροσπορή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5710)
Για την εγκατάσταση χλοοτάπητα σε πρανή ορυγµάτων ή επιχωµάτων µε οποιοδήποτε
ύψος ή βάθος και µε οποιαδήποτε κλίση, µε υδραυλική υδροσπορά, εκτελούµενη µε ειδικό
µηχάνήµα (υδροσπορέα). Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
-

-

-

Η προµήθεια και µεταφορά στον τόπο ενσωµάτωσης, του ύδατος και του υλικού
σποράς από µίγµα οργανικού και χηµικού λιπάσµατος, σταθεροποιητικού εδάφους,
κόλλας, κυτταρίνης ή ινών ξύλου και µίγµα σπόρων χλοοτάπητα.
Οι δαπάνες του απαιτουµένου για την εκτέλεση των εργασιών ειδικευµένου
προσωπικού και µηχανικού εξοπλισµού: µηχανήµατος υδροσποράς (υδροσπορέα),
βυτίων µεταφοράς ύδατος, φορτηγών µεταφοράς των υλικών και όσων άλλων
µηχανηµάτων και µέσων απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της υδροσποράς,
συµπεριλαµβανοµένης της σταλίας και της µεταφοράς των µηχανηµάτων στον τόπο
του έργου
Οι λιπάνσεις, οι αρδεύσεις και γενικότερα η συντήρηση του χλοοτάπητα (εργασία και
υλικά) µέχρι την παραλαβή του από την Υπηρεσία.
Ολοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και αναλύσεις (εδαφολογικές αναλύσεις, έλεγχοι
ταυτοποίησης του µίγµατος των σπόρων, βαθµού καθαρότητας και βλαστικότητας)
Κάθε πρόσθετη εργασία, υλικά ή µικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη και
έντεχνη ολοκλήρωση του αντικειµένου, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και την
εγκεκριµένη µελέτη.

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια διακόσια €
(Αριθµητικά): 1.200,00

Άρθρο H-1.2: Υδροσπορά µε χρήση πλέγµατος Γιούτας, Άχυρου ή Κοκκοφοίνικα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5710)
Για την εγκατάσταση χλοοτάπητα σε πρανή ορυγµάτων ή επιχωµάτων οποιουδήποτε
ύψους και µε οποιαδήποτε κλίση, µε υδραυλική υδροσπορά και χρήση πλέγµατος από
γιούτα, άχυρο,
κοκκοφοίνικα ή άλλο βιοαποικοδοµήσιµο υλικό της έγκρισης της
Υπηρεσίας, µε χρήση ειδικού µηχανήµατος (υδροσπορέα).
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
-

Η οµαλοποίηση της επιφάνειας (γέµισµα χαντακιών και αποµάκρυνση λίθων και
άλλων ευκόλως αποσπώµενων υλικών)
Η προµήθεια και µεταφορά στον τόπο ενσωµάτωσης, των χαλυβδίνων διχάλων, του
πλέγµατος, του ύδατος και του υλικού σποράς από µίγµα οργανικού και χηµικού
λιπάσµατος, σταθεροποιητικού εδάφους, κόλλας, κυτταρίνης ή ινών ξύλου και µίγµα
σπόρων χλοοτάπητα εγκεκριµένων από την Υπηρεσία
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-

-

-

Οι δαπάνες του απαιτουµένου για την εκτέλεση των εργασιών ειδικευµένου
προσωπικού και µηχανικού εξοπλισµού: µηχανήµατος υδροσποράς (υδροσπορέα),
βυτίων µεταφοράς ύδατος, φορτηγών µεταφοράς των υλικών και όσων άλλων
µηχανηµάτων και µέσων απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της υδροσποράς,
συµπεριλαµβανοµένης της σταλίας και της µεταφοράς των µηχανηµάτων στον τόπο
του έργου.
Η κάλυψη της επιφάνειας του πρανούς µε το ειδικό πλέγµα και η σταθεροποίησή του
εντός τάφρου βάθους τουλάχιστον 30 cm στο χείλος του πρανούς, η οποία
πληρώνεται µε χώµα και συµπυκνώνεται ή/και µε χαλύβδινα δίχαλα.
Οι λιπάνσεις, οι αρδεύσεις και γενικότερα η συντήρηση του χλοοτάπητα (εργασία και
υλικά) µέχρι την παραλαβή του από την Υπηρεσία.
Όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και αναλύσεις (εδαφολογικές αναλύσεις, έλεγχοι
ταυτοποίησης του µίγµατος των σπόρων, βαθµού καθαρότητας και βλαστικότητας)
Κάθε πρόσθετη εργασία, υλικά ή µικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη και
έντεχνη ολοκλήρωση του αντικειµένου, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και την
εγκεκριµένη µελέτη.

Τιµή ανά στρέµµα (στρ,)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες οκτακόσια €
(Αριθµητικά): 2.800,00
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