ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση

- σήμανση - αποκατάσταση
ζημιών-βελτίωση επικίνδυνων θεσεων οδού
Παναγιάς-Δρυμώνα-ΤσαγγαρόπουλουΓοργόμυλου, οδού Κλεισούρας-Πέντε Πηγάδια
και 13ης Επαρχιακής οδού».

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ 2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 194.000,00 €

Τ ΙΜΟΛΟΓ ΙΟ ΜΕ ΛΕ Τ ΗΣ
ΠΕ Ρ ΙΓ Ρ Α ΦΙΚ Ο Τ ΙΜΟΛΟΓ ΙΟ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩ Ν

Γ Ε ΝΙΚ ΟΙ ΟΡ ΟΙ
Αντικείμενο του π αρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, π ου είναι
απ αραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έ ργου, όπ ως π ροδιαγράφεται στα λοιπ ά Τεύχη
Δημοπ ράτησης π ου ορίζονται στη Δ ιακήρυξη.
1.

Οι τιμές μονάδας του π αρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες π λήρως π εραιωμένων
εργασιών, όπ ως π εριγράφονται αναλυτικά π αρακάτω, οι οπ οίες θα εκτελεστούν στην π εριοχή
του Έ ργου. Ο ι τιμές μονάδος π εριλαμβάνουν όλες τις δαπ άνες π ου αναφέρονται στην
π εριγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απ αιτούνται για την π λήρη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπ ά Τεύχη Δημοπ ράτησης.
Κ αμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπ ορεί να θεμελιωθεί, ως π ρος το είδος και την απ όδοση των
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού π ροσωπ ικού και την
δυνατότητα χρησιμοπ οίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του
π αρόντος.
Σ ύμφωνα με τα π αραπ άνω, με τις τιμές μονάδος του π αρόντος Τιμολογίου π ροκύπ τει το
π ροϋπ ολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έ ργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επ ί μέρους
εργασιών ή λειτουργιών, οι οπ οίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έ ργου. Σ τις τιμές
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι π εριοριστικά, π εριλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1

Κ άθε είδους επ ιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών απ ό φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ ., π λην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απ αλλάσσεται απ ό τα
τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

1.2

Οι δαπ άνες π ρομηθείας των π άσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, απ οθήκευσης, φύλαξης,
επ εξεργασίας τους (αν απ αιτείται) και π ροσέγγισής τους, με τις απ αιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις
απ αιτούμενες π λάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών π εριπ τώσεων, π ου η μεταφορά
π ληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τ ιμολογίου.
Ομοίως οι δαπ άνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων)
των π λεοναζόντων ή/και ακατάλληλων π ροϊόντων εκσκαφών και λοιπ ών υλικών, σε
κατάλληλους χώρους απ όρριψης, λαμβανομένων υπ όψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών
Όρων, σύμφωνα με την Ε .Σ .Υ . και τους λοιπ ούς όρους δημοπ ράτησης.
Το κόστος υπ οδοχής σε απ οδεκτούς χώρους, των απ οβλήτων απ ό εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕ Κ Κ ), όπ ως αυτά καθορίζονται στην Κ Υ Α 36259/1757/Ε 103/2010 (ΦΕ Κ
1312Β /2010) και εξειδικεύονται με την Ε γκύκλιο αρ. π ρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υ π ουργείου
Περιβάλλοντος Ε νέργειας και Κ λιματικής Αλλαγής, δεν π εριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του
τιμολογίου.
Ως «κόστος υπ οδοχής σε απ οδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου
χώρου απ ό την π αράδοση των υλικών αυτών και την επ έκεινα διαχείρισή τους.

1.3

Οι δαπ άνες μισθών, ημερομισθίων, υπ ερωριών, υπ ερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο
Ι.Κ .Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπ ούς ή/και αλλοδαπ ούς ασφαλιστικούς
οργανισμούς κ.λπ .), δώρων εορτών, επ ιδομάτων π ου καθορίζονται απ ό τις ισχύουσες εκάστοτε
Σ υλλογικές Σ υμβάσεις Ε ργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας,
εξαιρεσίμων αργιών κλπ ), νυκτερινής απ ασχόλησης (π λην των έργων π ου η εκτέλεσή τους
π ροβλέπ εται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ ., του π άσης φύσεως
π ροσωπ ικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επ ιστημονικού π ροσωπ ικού και των επ ιστατών με
εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπ ού ή αλλοδαπ ού π ου απ ασχολείται για την κατασκευή του
έργου, επ ί τόπ ου ή οπ ουδήπ οτε αλλού.

1.4

Οι κάθε είδους δαπ άνες για την εγκατάσταση, εξοπ λισμό και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, εάν π ροβλέπ εται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων
και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της
Υ π ηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπ ράτησης.

1.5

Οι δαπ άνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων π αραγωγής π ροκατασκευασμένων
στοιχείων, εφ’ όσον π ροβλέπ ονται απ ό τους όρους δημοπ ράτησης, συγκροτημάτων
π αραγωγής θραυστών υλικών (σπ αστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ , στον
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Σ τις δαπ άνες αυτές π εριλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απ αιτουμένου χώρου, η κατασκευή
των υπ οδομών, κτιριακών και λοιπ ών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απ αιτουμένου
κατά π ερίπ τωση εξοπ λισμού, οι λειτουργικές δαπ άνες π άσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και
μεταφορές των π ρώτων υλών στην μονάδα και των π αραγομένων π ροϊόντων μέχρι τις θέσεις
ενσωμάτωσής τους στο Έ ργο, καθώς και η απ οσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το
π έρας των εργασιών, η καθαίρεση των υπ οδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ . κατασκευές απ ό
σκυρόδεμα ή οπ οιοδήπ οτε άλλο υλικό) και απ οκατάστασης του χώρου σε βαθμό απ οδεκτό απ ό
την Υ π ηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την απ οξήλωση των μονάδων και απ οκατάσταση των χώρων έχουν
εφαρμογή στις ακόλουθες π εριπ τώσεις:
(α)

Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο π ου έχει π αραχωρηθεί απ ό το
Δημόσιο

(β)

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

1.6

Τα π άσης φύσεως ασφάλιστρα για το π ροσωπ ικό του Έ ργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7

Οι επ ιβαρύνσεις απ ό την εκτέλεση των εργασιών υπ ό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας
και την λήψη των απ αιτουμένων π ροστατευτικών μέτρων, οι δαπ άνες των μέτρων π ροστασίας
των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της π ρόληψης ατυχημάτων
εργαζομένων ή τρίτων, της απ οφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα π ράγματα τρίτων, της
απ οφυγής ρύπ ανσης ρεμάτων, π οταμών, ακτών κ.λπ ., καθώς και οι δαπ άνες των μέτρων
π ροστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της επ οχής του έτους
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ .) και μέχρι την οριστική π αραλαβή
τους.

1.8

Οι δαπ άνες διεξαγωγής των ελέγχων π οιότητος και οι δαπ άνες κατασκευής των π άσης φύσεως
‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ π ου π ροβλέπ ονται στην Τ.Σ .Υ . και τους λοιπ ούς όρους
δημοπ ράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ .)

1.9

Οι δαπ άνες διάθεσης, π ροσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού
εξοπ λισμού και μέσων (π .χ. ικριωμάτων, εργαλείων) π ου απ αιτούνται για συγκεκριμένες
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο π λαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οπ οίες
π εριλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επ ί τόπ ου, η συναρμολόγηση (όταν απ αιτείται), η
απ οθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι απ οδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα
καύσιμα, τα λιπ αντικά και λοιπ ά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επ ισκευές, οι μετακινήσεις στον
χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οπ οιαδήπ οτε αιτία, οι π άσης φύσεως σταλίες και
καθυστερήσεις (π ου δεν οφείλονται σε υπ αιτιότητα του Κ υρίου του Έ ργου), η
απ οσυναρμολόγησή τους (εάν απ αιτείται) και η απ ομάκρυνσή τους απ ό το Έ ργο.
Περιλαμβάνονται επ ίσης οι π άσης φύσεως δαπ άνες του εφεδρικού εξοπ λισμού π ου διατηρείται
σε ετοιμότητα για την αντιμετώπ ιση βλαβών ή για οπ οιαδήπ οτε άλλη αιτία.

1.10

Οι δαπ άνες π ρομηθείας ή π αραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση
ενσωμάτωσης και τυχόν π ροσωρινών απ οθέσεων και επ αναφορτώσεων αδρανών υλικών
π ροέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ . π λην των π εριπ τώσεων π ου στα οικεία άρθρα του
π αρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά π ληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα π ου
επ ισημαίνονται με αστερίσκο [*]).
Περιλαμβάνονται οι δαπ άνες π λύσεως, ανάμιξης ή εμπ λουτισμού των υλικών, ώστε να
ανταπ οκρίνονται στις π ροβλεπ όμενες απ ό την Μελέτη του Έ ργου π ροδιαγραφές,
λαμβανομένων υπ όψη των σχετικών π εριβαλλοντικών όρων

1.11

Οι επ ιβαρύνσεις απ ό καθυστερήσεις, μειωμένη απ όδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και
π ροσωπ ικού π ου οφείλονται:
(α)

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

(β)

στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απ αλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης
των εργασιών (υπ ό την π ροϋπ όθεση ότι π αρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης
των εργασιών),

(γ)

στις τυχόν ιδιαίτερες απ αιτήσεις αντιμετώπ ισης των εμπ οδίων απ ό τους αρμόδιους για
αυτά φορείς (Υ Π.ΠΟ, Δ.Ε .Η, ΔΕ Υ Αx κ.λπ .),

(δ)

στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμπ οδίων,

(ε)

στην διενέργεια των απ αιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπ ογραφικών,
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπ ές υπ οχρεώσεις του Αναδόχου
π ου π ροβλέπ ονται στα τεύχη δημοπ ράτησης, είτε τα ως άνω απ οζημιώνονται ιδιαίτερα
είτε είναι ανηγμένα στο π οσοστό Γ .Ε .& Ο.Ε . ή σε άλλα άρθρα του π αρόντος Τ ιμολογίου

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

1.12

σε π ροσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη π εριοχή του έργου για
οπ οιαδήπ οτε αιτία (π .χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υπ οδομών,
βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ .).

Οι δαπ άνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση π εζών και οχημάτων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπ ως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπ άνες π ροσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων π λάτους έως 3,0 m, για την
απ οκατάσταση της κυκλοφορίας π εζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απ αραίτητο απ ό
την Υ π ηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές
(2) Οι δαπ άνες λήψης π ροστατευτικών μέτρων για την απ ρόσκοπ τη και ασφαλή κυκλοφορία
π εζών και οχημάτων στην π ερίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπ ου
απ αιτείται, ήτοι για την π ερίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης
εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του
εργοταξιακού χώρου (π λην εκείνης π ου π ροκύπ τει απ ό μελέτη σήμανσης και τιμολογείται
ιδιαιτέρως), την π ροσωρινή διευθέτηση και απ οκατάσταση της κυκλοφορίας κ.λπ . καθώς
και οι δαπ άνες για την απ ομάκρυνση των π αραπ άνω π ροσωρινών κατασκευών και
σήμανσης μετά την π εραίωση των εργασιών και την π λήρη απ οκατάσταση της αρχικής
σήμανσης.

1.13

Οι δαπ άνες των τοπ ογραφικών εργασιών (απ οτυπ ώσεων, π ασσαλώσεων, αναπ ασσαλώσεων,
π ύκνωσης τριγωνομετρικού και π ολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών
αφετηριών κ.λπ .) π ου απ αιτούνται για την χάραξη των επ ιμέρους στοιχείων του έργου, οι
δαπ άνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απ αιτείται για την π ροσαρμογή των στοιχείων της
οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπ τομερειών, οι δαπ άνες ανίχνευσης και εντοπ ισμού
εμπ οδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπ όνησης μελετών αντιμετώπ ισης αυτών (λ.χ.
υπ άρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπ ογείων υδάτων, δίκτυα Ο ργανισμών Κ οινής Ωφελείας
[ΟΚ Ω]),

1.14

Οι δαπ άνες απ οτύπ ωσης τεχνικών έργων και λοιπ ών εγκαταστάσεων π ου απ αντώνται στο
χώρο του έργου, οι δαπ άνες επ αλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπ ογραφικές μεθόδους
καθώς και οι δαπ άνες λήψης επ ιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπ αράσταση με εκπ ρόσωπ ο της
Υ π ηρεσίας και σύνταξης των π άσης φύσεως επ ιμετρητικών σχεδίων, π ινάκων και
υπ ολογισμών π ου θα υπ οβληθούν στην Υ π ηρεσία π ρος έλεγχο.

1.15

Η δαπ άνη σύνταξης των αναπ τυγμάτων και π ινάκων οπ λισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν
π εριλαμβάνονται στη μελέτη.

1.16

Οι δαπ άνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπ ιζομένων
με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ .Ω.

1.17

Οι δαπ άνες των αντλήσεων (π λην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης
π οταμών ή στην π ερίπ τωση π ου δεν υπ άρχει δυνατότητα π αροχέτευσης π ρος φυσικό ή

τεχνητό απ οδέκτη υδάτων) καθώς και των π ροσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπ ιση
των επ ιφανειακών, υπ ογείων και π ηγαίων νερών ώστε να π ροστατεύονται τόσο τα
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπ άρχοντα έργα και το π εριβάλλον γενικότερα, εκτός αν
π ροβλέπ εται διαφορετικά στα τεύχη δημοπ ράτησης.
1.18

Οι δαπ άνες π ου απ ορρέουν απ ό δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών π ου
εφαρμόζονται κατά οπ οιονδήπ οτε τρόπ ο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19

Οι δαπ άνες διαμόρφωσης π ροσβάσεων, π ροσπ ελάσεων και δαπ έδων εργασίας στα διάφορα
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής π ου θα απ αιτηθεί σε οπ οιοδήπ οτε
στάδιο των εργασιών, όταν δεν π ροβλέπ εται ιδιαίτερη επ ιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη,
καθώς και οι δαπ άνες απ οξήλωσης των π ροσωρινών κατασκευών και π εριβαλλοντικής
απ οκατάστασης των χώρων (π ροσβάσεων, π ροσπ ελάσεων, δαπ έδων εργασίας κ.λπ .) εκτός
εάν υπ άρχει έγγραφη απ οδοχή της Υ π ηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20

Οι δαπ άνες για την π ροστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ .Ω. π ου
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επ ηρεάζονται τοπ ικά απ ό τις εκτελούμενες εργασίες, Την
απ οκλειστική ευθύνη για την π ρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο
αστικά όσο και π οινικά και μέχρι π εραίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έ ργου.

1.21

Οι δαπ άνες π ρόληψης και απ οκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι απ οζημιώσεις για
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επ ί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπ λισμού του Αναδόχου (π .χ. μεταφορικών μέσων
μεγάλης χωρητικότητας, ερπ υστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ .) π ου οφείλονται σε μη τήρηση
των συμβατικών όρων, των υπ οδείξεων της Υ π ηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και
γενικότερα σε υπ αιτιότητα του Αναδόχου.

1.22

Ε φ’ όσον δεν π ροβλέπ εται ιδιαίτερη π ληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι π άσης φύσεως
δαπ άνες για τις εργοταξιακές οδούς π ου π ροκύπ τουν απ ό τη μεθοδολογία κατασκευής του
Αναδόχου και απ αιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπ λισμού και υλικών κατασκευής του
Έ ργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης απ ό ιδιωτική έκταση, κατασκευή των
οδών ή βελτίωση υπ αρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπ άνες εξασφάλισης των
αναγκαίων χώρων απ όθεσης των π λεοναζόντων ή ακαταλλήλων π ροϊόντων εκσκαφών
(καταβολή τιμήματος π ρος ιδιοκτήτες, αν απ αιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή
οδών π ροσπ έλασης ή επ έκταση ή βελτίωση υπ αρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των
χώρων μετά την π εραίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους π εριβαλλοντικούς
όρους.

1.23

Οι δαπ άνες των π ροεργασιών στις π αλιές ή νέες επ ιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή
ασφαλτικών επ ιστρώσεων επ ' αυτών, όπ ως π .χ. σκούπ ισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπ ών
αγκύρωσης (π ικούνισμα), καθώς και οι δαπ άνες μεταφοράς και απ όθεσης των π ροϊόντων π ου
π αράγονται ως απ οτέλεσμα των π αραπ άνω εργασιών.

1.24

Οι δαπ άνες διάνοιξης τομών ή οπ ών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών
έργων κ.λπ ., με οπ οιαδήπ οτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν
π ροβλέπ εται ιδιαίτερη π ληρωμή π ρος τούτο στα τεύχη δημοπ ράτησης.

1.25

Οι δαπ άνες των ειδικών μελετών, π ου π ροβλέπ εται στα τεύχη δημοπ ράτησης να εκπ ονηθούν
απ ό τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπ ως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ .

1.26

Οι δαπ άνες έκδοσης των απ αιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών απ ό τις αρμόδιες Αρχές,
την Πολεοδομία και τους Ο ργανισμούς Κ οινής Ωφελείας, εκτός αν π ροβλέπ εται ιδιαίτερη
π ληρωμή π ρος τούτο στα τεύχη δημοπ ράτησης.

1.27

Οι δαπ άνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απ ρόσκοπ της λειτουργίας των
υπ αρχόντων στην π εριοχή του Έ ργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, απ οχέτευσης και
απ οστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ .), τα οπ οία επ ηρεάζονται απ ό την
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπ αρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2)

θα επ ιβαρυνθεί υπ έρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει
μέτρα για να απ οτρέψει την είσοδο φερτών υλών απ ό τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες
εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του π αρόντος Τιμολογίου π ροσαυξάνονται κατά το π οσοστό Γ ενικών Ε ξόδων (Γ .Ε .) και
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε .), στο οπ οίο π εριλαμβάνονται οι π άσης φύσεως δαπ άνες οι οπ οίες δεν
μπ ορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου
όπ ως, κρατήσεις ή υπ οχρεώσεις αυτού, όπ ως δαπ άνες διοίκησης και επ ίβλεψης του Έ ργου, σήμανσης
εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, π ρομήθειες εγγυητικών επ ιστολών,
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ ., τα επ ισφαλή έξοδα π άσης φύσεως καθώς και το π ροσδοκώμενο
κέρδος απ ό την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω π οσοστό Γ .Ε . & Ο.Ε ., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του π ροϋπ ολογισμού των
εργασιών, όπ ως αυτός π ροκύπ τει βάσει των τιμών του Τ ιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α)

Σ ταθερά έξοδα, δηλαδή άπ αξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οπ οία
π εριλαμβάνουν τις δαπ άνες:
(1)

Ε ξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π .χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπ ών
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον π ροβλέπ εται στα έγγραφα της
σύμβασης.

(2)

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

(3)

Περίφραξης ή/και διατάξεων επ ιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων
εκτέλεσης εργασιών εφόσον π ροβλέπ εται στα έγγραφα της σύμβασης.

(4)

Ε ξοπ λισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής
σύνδεσης και απ οχέτευσης, καθώς και λοιπ ών απ αιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με
τους όρους δημοπ ράτησης.

(5)

Απ ομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την π εραίωση
του έργου, καθώς και οι δαπ άνες απ οκατάστασης των χώρων κατά τρόπ ο απ οδεκτό και
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6)

Κ ινητοπ οίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απ αιτούμενου εξοπ λισμού γενικής χρήσης
(π .χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς π ροσωπ ικού), όπ ως π ροβλέπ εται στο
χρονοδιάγραμμα του έργου και απ οκινητοπ οίησης με το π έρας του π ροβλεπ όμενου
χρόνου απ ασχόλησης.

(7)

Οι δαπ άνες επ ισκόπ ησης των μελετών του έργου και τυχόν
τροπ οπ οιήσεις, εφόσον δεν π εριλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8)

Οι δαπ άνες συμπ λήρωσης των Σ ΑΥ /ΦΑΥ (Σ χέδιο Ασφάλειας και Υ γείας/Φάκελος
Ασφάλειας και Υ γείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9)

Γ ια φόρους.

συμπ ληρώσεις

(10) Γ ια εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυμβατικού σταδίου.
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής π ροστασίας.
(14) Γ ια επ ισφαλή έξοδα π άσης φύσεως (π .χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπ ών
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απ αιτήσεως για μελέτες π ου μπ ορεί να
π ροκύψουν κατά την π ορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απ αίτηση ισχυρής
νομικής υπ οστήριξης, απ αιτήσεις για μέτρα π ροστασίας απ ό μη ληφθείσες υπ όψη
ακραίες επ ιτόπ ου συνθήκες, κλοπ ές μη καλυπ τόμενες απ ό ασφάλιση).
(β)

Χ ρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα απ ό τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα
οπ οία π εριλαμβάνουν τις δαπ άνες:
(1)

Χ ρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (π εριλαμβάνει τη
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις π ροβλέψεις των
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Ό ρων)

(2)

Προσωπ ικού γενικής επ ιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπ ό την π ροϋπ όθεση
μόνιμης και απ οκλειστικής απ ασχόλησης στο έργο (σε π ερίπ τωση μη μόνιμης και
απ οκλειστικής απ ασχόλησης θα λαμβάνεται υπ όψη ο χρόνος απ ασχόλησης και η
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες π εριλαμβάνονται και οι δαπ άνες για π ροβλεπ όμενες
νόμιμες απ οζημιώσεις. Το επ ιστημονικό π ροσωπ ικό και οι επ ιστάτες, με εξειδικευμένο
αντικείμενο (π .χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν π εριλαμβάνονται.

(3)

Νομικής υπ οστήριξης

(4)

Ε ξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση

(5)

Γ ια την εκτέλεση των καθηκόντων της π αραπ άνω κατηγορίας π ροσωπ ικού π .χ. χρήση
αυτοκινήτων

(6)

Λειτουργίας μηχανημάτων
π ροσωπ ικού

(7)

Μετρήσεων γενικών δεικτών και π αραμέτρων π ου π ροβλέπ ονται στους εγκεκριμένους
π εριβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση π ρος αυτούς

(8)

Σ υντήρησης του έργου για τον π ροβλεπ όμενο χρόνο

(9)

Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

γενικής

χρήσης

π .χ.

γερανοί,

οχήματα

μεταφοράς

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επ ιχείρησης,
κόστος έδρας επ ιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπ ραξίας
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επ ί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κ ύριο
του Έ ργου.
Ε άν π ροκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών π ου π αρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά
έναντι π αρεμφερών π ρος αυτές εργασιών π ου π εριλαμβάνονται στο π αρόν Τ ιμολόγιο,
απ οδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπ ράτησης, ή εργασιών π ου επ ιμετρώνται
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του π αρόντος Τ ιμολογίου
με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο π αράδειγμα:
(1)

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί απ οχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων απ ό
σκυρόδεμα, PVC κ.λπ .

Γ ια ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοπ οιούμενου σωλήνα διαφορετική απ ό τις αναφερόμενες
στα υπ οάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του π αρόντος Τ ιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο π ροστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του
χρησιμοπ οιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο π αρόν Τιμολόγιο
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:
DN / DM
όπ ου DN:

Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοπ οιούμενου σωλήνα

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα π ου π εριλαμβάνεται στο π αρόν
Τιμολόγιο.
Αν δεν υπ άρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοπ οιείται η αμέσως μεγαλύτερη
υπ άρχουσα διάμετρος.
(2)

Μόρφωση αρμών με π ροκατασκευασμένες π λάκες τύπ ου FLEXCELL ή αναλόγου

Γ ια π άχος DN χρησιμοπ οιούμενης π λάκας μεγαλύτερο απ ό το π άχος της συμβατικής π λάκας
του π αρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επ ιφάνειας της χρησιμοπ οιούμενης
π λάκας σε επ ιφάνεια συμβατικής π λάκας π άχους 12 mm, με βάση το λόγο:
DN / 12
όπ ου DN: Το π άχος της χρησιμοπ οιούμενης π λάκας σε mm.
(3)

Σ τεγάνωση αρμών με ταινίες τύπ ου HYDROFOIL PVC

Γ ια π λάτος Β N χρησιμοπ οιούμενης ταινίας μεγαλύτερο απ ό το π λάτος της συμβατικής ταινίας
του π αρόντος Τ ιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοπ οιούμενης
ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας π λάτους 240 mm, με βάση το λόγο:

Β N / 240
όπ ου Β Ν: Το π λάτος της χρησιμοπ οιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής π ρακτική μπ ορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες π εριπ τώσεις άρθρων του
π αρόντος Τιμολογίου.
Όπ ου στα επ ιμέρους άρθρα υπ άρχει αναφορά σε Ε ΤΕ Π των οπ οίων έχει αρθεί με απ όφαση η
υπ οχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπ ορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕ ΤΕ Π ή
άλλο π ρότυπ ο π ου θα π εριλαμβάνεται σε σχετικό π ίνακα στους γενικούς όρους του π αρόντος.

Ο ι τιμές μονάδος του π αρόντος Τ ιμολογίου π ου φέρουν την σήμανσ η [*]
π αραπ λέυρω ς της αναγραφόμενης τιμής σ ε Ε Υ Ρ Ω δεν συμπ εριλαμβάνουν την
δαπ άνη της καθαρής μεταφοράς τω ν, κατά π ερίπ τωσ η, υλικώ ν ή π ροϊόντω ν.
Η Δημοπ ρατούσ α Α ρχ ή θα π ροσ θέτει σ τις τιμές αυτές την δαπ άνη του μεταφορικού
έργου, με βάση τα σ τοιχ εία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Γ ια τον π ροσ διορισ μό της ω ς άνω δαπ άνης του μεταφορικού έργου καθορίζ ονται οι
ακόλουθες τιμές μονάδας σ ε €/m3.km
Σ ε ασ τικές π εριοχές
- απ όσταση < 5 km

0,28

- απ όσταση ≥ 5 km

0,21

Ε κτός π όλεω ς
· οδοί καλής βατότητας
- απ όσταση < 5 km

0,20

- απ όσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απ όσταση < 5 km

0,25

- απ όσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απ όσταση < 3 km

0,22

- απ όσταση ≥ 3 km
Πρόσ θετη τιμή για π αρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτω σ ης (ασφαλτικά, εκσκαφές
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας
εκσκαφές)

0,20
0,03

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή σ τον π ροσ διορισ μό της τιμής του ασ τερίσκου [*] τω ν
άρθρω ν του π αρόντος τιμολογίου τω ν οπ οίω ν οι εργασ ίες επ ιμετρώ νται σ ε κυβικά
μέτρα (m3), κατά τον τρόπ ο π ου καθορίζ εται σ ε έκασ το άρθρο.
Σ ε καμμία π ερίπ τω ση δεν εφαρμόζ εται σ υντελεστής επ ιπ λήσ ματος ή οπ οιαδήπ οτε
άλλη π ροσ αύξηση και ο υπ ολογισ μός γίνεται με βάσ η τα επ ιμετρούμενα m3 κάθε
εργασ ίας , όπ ω ς καθορίζ εται σ το αντίσ τοιχ ο άρθρο.
Η δαπ άνη του μεταφορικού έργου, όπ ω ς π ροσ διορίζ εται σ το π αρόν τιμολόγιο (ΝΕ Τ
Ο ΔΟ), π ροσ τίθεται σ την τιμή βάσ εω ς τω ν άρθρω ν π ου επ ισ ημαίνονται με [*], και
αναθεω ρείται με βάσ η τον εκάσ τοτε καθοριζ όμενο κωδικό αναθεώ ρησ ης (δεν
π ροβλέπ εται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώ ρηση του μεταφορικού έργου).

ΟΜΑΔ Α Α: Χ Ω ΜΑΤΟΥ Ρ Γ ΙΚ Α
Άρθρο Α-2.1

ΑΠΟ Ξ ΗΛ ΩΣ Η ΑΣ ΦΑΛ ΤΟ Τ ΑΠΗΤ ΩΝ Κ ΑΙ Σ Τ Ρ ΩΣ Ε ΩΝ Ο Δ Ο Σ Τ Ρ ΩΣ ΙΑΣ
Σ Τ ΑΘ Ε Ρ Ο ΠΟ ΙΗΜΕ ΝΩΝ ΜΕ Τ Σ ΙΜΕ ΝΤ Ο Ε ΝΤ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Ρ ΙΟ Υ Τ ΩΝ Γ Ε ΝΙΚ ΩΝ
Ε Κ Σ Κ ΑΦΩΝ

Απ οξήλωση ασφαλτοταπ ήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροπ οιημένων με συμπ ύκνωση ή με
τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση π ροωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με
την φόρτωση επ ί αυτοκινήτου και την μεταφορά π ρος ανακύκλωση ή οριστική απ όθεση σε χώρους
καθοριζόμενους απ ό τους π εριβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οπ οιαδήπ οτε
απ όσταση.
Ε π ισημαίνεται ότι τα π ροϊόντα των απ οξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή
επ ιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επ ιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.
Η επ ιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: δυο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπ τά
Αριθμητικά: 2,28 €

Άρθρο Α-14

Κ ΑΘΑΡ ΙΣ ΜΟ Σ Κ ΑΙ ΜΟ Ρ ΦΩΣ Η Τ ΑΦΡ Ο Υ Τ Ρ ΙΓ ΩΝΙΚ ΗΣ Δ ΙΑΤ Ο ΜΗΣ `Η Τ ΑΦΡ Ο Υ
Ε Ρ Ε ΙΣ ΜΑΤ Ο Σ , Σ Ε Κ ΑΘ Ε Ε ΙΔ Ο Υ Σ Ε Δ ΑΦΟ Σ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ -1310)

Κ αθαρισμός και μόρφωση π ρανών και π υθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου
ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος, με διαστάσεις και κλίσεις π ου καθορίζονται στη μελέτη, π ου θα
εκτελεσθεί με μηχανικά μέσα ή/και εργαλεία χειρός, μετά της μεταφοράς των π ροϊόντων σε οπ οιαδήπ οτε
απ όσταση.
Σ την τιμή μονάδος π εριλαμβάνονται:
 η δαπ άνη π ροσέγγισης και χρήσης μηχανικών μέσων,
 η δαπ άνη της εργασίας καθαρισμού της τάφρου και μόρφωσης των π ρανών και του π υθμένα της ή
του ερείσματος,
 η δαπ άνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπ λισμού και μεταφοράς των π αραγομένων π ροϊόντων
σε οπ οιαδήπ οτε απ όσταση.
Το π αρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις τάφρους τραπ εζοειδούς διατομής με π λάτος π υθμένα έως 0,30
m.
Τιμή ανά μέτρο μήκους.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: εξήντα π έντε λεπ τά
Αριθμητικά: 0,65 €

ΟΜΑΔ Α B: Τ Ε Χ ΝΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ
Άρθρο Β -7

Λ ΙΘ Ο Ρ Ρ ΙΠΗ Κ Ο ΙΤ Ο Σ Τ Ρ ΩΣ Ε ΩΝ, ΑΝΑΒ ΑΘ ΜΩΝ κ.λ.π .
(Αναθεωρείται με το άρθρο Υ ΔΡ -6157)

Ε φαρμογή λιθορριπ ής με αργούς λίθους λατομείου ή συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg, για την
διαμόρφωση κοιτοστρώσεων, για την στερέωση εδάφους κάτω και π ίσω απ ό τοίχους συρματοκιβωτίων
και επ ί αναβαθμών π ρανών ορυγμάτων, στις θέσεις, π άχη ή διατομές π ου καθορίζονται στην μελέτη.
Σ την τιμή μονάδος π εριλαμβάνονται:



η π ρομήθεια ή η διαλογή των λίθων, η μεταφορά τους απ ό οπ οιαδήπ οτε απ όσταση στον τόπ ο
ενσωμάτωσης, οι π λάγιες μεταφορές για την π ροσέγγιση στην θέση εφαρμογής,
η διάστρωση και η τακτοπ οίηση των λίθων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης λιθορριπ ής.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: δεκαπ έντε ευρώ και τριάντα λεπ τά
Αριθμητικά: 15,30 €

ΟΜΑΔ Α Γ : ΟΔ ΟΣ Τ Ρ Ω Σ ΙΑ
Άρθρο Γ -1

Υ ΠΟ Β ΑΣ Η Ο ΔΟ Σ Τ Ρ ΩΣ ΙΑΣ

Άρθρο Γ -1.1

Υ π όβαση οδοστρωσίας μεταβλητού π άχους
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ -3121.Β )

Κ ατασκευή υπ όβασης οδοστρωσίας μεταβλητού π άχους απ ό θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροπ οιουμένου τύπ ου σύμφωνα με την Ε Τ Ε Π 05-03-03-00 "Σ τρώσεις οδοστρωμάτων απ ό
ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπ ύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπ υκνωμένου π άχους κάθε
στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα απ ό τη μορφή και την έκταση της επ ιφάνειας κατασκευής, σε υπ αίθρια
ή υπ όγεια έργα.
Σ την τιμή μονάδας π εριλαμβάνονται:
 η π ρομήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 η μεταφορά τους επ ί τόπ ου του έργου απ ό οπ οιαδήπ οτε απ όσταση,
 η διάστρωση, διαβρoxή και π λήρης συμπ ύκνωση, ώστε να π ροκύψει η π ροβλεπ όμενη απ ό την
μελέτη γεωμετρική επ ιφάνεια.
Η επ ιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές π ριν και μετά την κατασκευή
της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.
Τ ιμή ανά κυβικό μέτρο συμπ υκνωμένης υπ όβασης μεταβλητού π άχους
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικά:

δεκαέξι ευρώ και είκοσι π έντε λεπ τά
16,25 €

Άρθρο Γ -2

Β ΑΣ Η Ο ΔΟ Σ Τ Ρ ΩΣ ΙΑΣ

Άρθρο Γ -2.2

Β άση π άχους 0,10 m (ΠΤ Π Ο -155)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ -3211.Β )

Κ ατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπ υκνωμένου π άχους 0,10 m απ ό θραυστά αδρανή
υλικά σταθεροπ οιουμένου τύπ ου σύμφωνα με την Ε Τ Ε Π 05-03-03-00 "Σ τρώσεις οδοστρωμάτων απ ό
ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα απ ό τη μορφή και την έκταση της επ ιφάνειας κατασκευής, σε
υπ αίθρια ή υπ όγεια έργα.
Σ την τιμή μονάδας π εριλαμβάνονται:
 η π ρομήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 η μεταφορά τους επ ί τόπ ου του έργου απ ό οπ οιαδήπ οτε απ όσταση,

 η διάστρωση, διαβρoxή και π λήρης συμπ ύκνωση, ώστε να π ροκύψει η π ροβλεπ όμενη απ ό την
μελέτη γεωμετρική επ ιφάνεια.
Τ ιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπ υκνωμένου π άχους 0.10 m
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπ τά
Αριθμητικά:
1,68 €

ΟΜΑΔ Α Δ : ΑΣ ΦΑ ΛΤ ΙΚ Α
Άρθρο Δ -1

Τ Ο ΜΗ Ο Δ Ο Σ Τ Ρ ΩΜΑΤ Ο Σ ΜΕ ΑΣ ΦΑΛΤ ΟΚ Ο ΠΤ Η
(Αναθεωρείται με το άρθρο Ο ΙΚ -2269(α))

Τομή οδοστρώματος απ ό ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπ λο σκυρόδεμα άοπ λο, οπ οιουδήπ οτε π άχους, με
χρήση ασφαλτοκόπ τη, ώστε να απ οκλείονται απ οξηλώσεις έξω απ ό τα π ροβλεπ όμενα όρια της κοπ ής
και να π ροφυλάσσεται το π αραμένον οδόστρωμα απ ό φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η απ οξήλωση του απ οκοπ τομένου τμήματος και η απ ομάκρυνση των π ροϊόντων καθαίρεσης,
τιμολογούνται ως ‘’Ε κσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπ τη.
ΕΥΡΩ

Άρθρο Δ -3

Ολογράφως: ένα ευρώ
Αριθμητικά:
1,00 €
ΑΣ ΦΑΛ Τ ΙΚ Η ΠΡ Ο Ε ΠΑΛΕ ΙΨΗ
(Αναθεωρείται με το άρθρο Ο ΔΟ -4110)

Προεπ άλειψη ανασφάλτωτης επ ιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπ ου ΜΕ -0 ή με όξινο ασφαλτικό
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα απ ό την έκταση και τη μορφή της επ ιφάνειας, σε υπ αίθρια και υπ όγεια έργα,
σύμφωνα με την Ε ΤΕ Π 05-03-11-01 "Ασφαλτική π ροεπ άλειψη".
Σ την τιμή μονάδας π εριλαμβάνονται:


η π ρομήθεια της ασφάλτου, του π ετρελαίου και του τυχόν απ αιτούμενου αντιυδρόφιλου
π αρασκευάσματος και η μεταφορά τους επ ί τόπ ου του έργου απ ό οπ οιαδήπ οτε απ όσταση,



η διακίνηση των υλικών και η π αρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναπ οθήκευση,
φύλαξη κλπ .),
ο καθαρισμός της επ ιφάνειας π ου θα π ροεπ αλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υπ οβοήθηση,
η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο
διανομέα ασφάλτου (Federal),






η επ αναθέρμανση του διαλύματος π ριν απ ό τη διάχυση (όταν απ αιτείται),
η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επ ικάλυψης με την αξία π αραγωγής ή π ρομήθειας και
μεταφοράς αυτού στον τόπ ο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής π ροεπ άλειψης.
ΕΥΡΩ
Άρθρο Δ -4

Ο λογράφως:
Αριθμητικά:

ένα ευρώ και είκοσι λεπ τά
1,20 €

ΑΣ ΦΑΛ Τ ΙΚ Η Σ Υ Γ Κ Ο ΛΛΗΤ ΙΚ Η Ε ΠΑΛΕ ΙΨΗ
(Αναθεωρείται με το άρθρο Ο ΔΟ -4120)

Σ υγκολλητική επ άλειψη επ ί ασφαλτικής στρώσης ή επ ί σκυροδέματος (π .χ. π ροστασίας μεμβρανών
στεγανοπ οίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπ ου ΜΕ -5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό

γαλάκτωμα ταχείας διάσπ ασης, ανεξάρτητα απ ό την έκταση και τη μορφή της επ ιφάνειας, σε υπ όγεια και
υπ αίθρια έργα.
Σ την τιμή μονάδας π εριλαμβάνονται:


η π ρομήθεια της ασφάλτου, του π ετρελαίου και του τυχόν απ αιτούμενου αντιυδρόφιλου
π αρασκευάσματος και η μεταφορά τους επ ί τόπ ου του έργου απ ό οπ οιαδήπ οτε απ όσταση,



η διακίνηση των υλικών και η π αρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναπ οθήκευση,
φύλαξη κλπ .), ο καθαρισμός της επ ιφάνειας π ου θα π ροεπ αλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υπ οβοήθηση,



η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο
διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επ αναθέρμανση του διαλύματος π ριν απ ό τη διάχυση (όταν
απ αιτείται).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επ άλειψης.
ΕΥΡΩ

Άρθρο Δ -6

Ολογράφως: σαράντα π έντε λεπ τά
Αριθμητικά:
0,45 €

ΑΣ ΦΑΛ Τ ΙΚ Ε Σ Σ Τ Ρ ΩΣ Ε ΙΣ ΜΕ Τ ΑΒ ΛΗΤ Ο Υ ΠΑΧ ΟΥ Σ Ε ΠΙΜΕ Τ Ρ Ο Υ ΜΕ ΝΕ Σ
Κ ΑΤ Α Β ΑΡ Ο Σ
(Αναθεωρείται με το άρθρο Ο ΔΟ -4421Β )

Κ ατασκευή ασφαλτικών απ ισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επ ικλίσεων, καθώς και
κατασκευή ταπ ητιδίων και επ ουλώσεις λάκκων σε υπ όγεια και υπ αίθρια έργα, ανεξάρτητα απ ό την
έκταση και τη μορφή της επ ιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα π αρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπ ου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη συνθέσεως και την Ε ΤΕ Π 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπ ου ασφαλτικού
σκυροδέματος".
Σ την τιμή μονάδας π εριλαμβάνονται:





η π αραγωγή ή π ρομήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου
μέχρι την εγκατάσταση π αραγωγής του ασφαλτομίγματος
η π αραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επ ί τόπ ου και η διάστρωσή του
η σταλία των μεταφορικών μέσων



η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να π ροκύψει η
π ροδιαγραφόμενη επ ιφανειακή υφή και ομαλότητα



η π λήρης συμπ ύκνωση και επ ιμελής ισοπ έδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επ ιφανειακών ιχνών.



οι π ροεργασίες σε νέα ή π αλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπ ως π .χ. δημιουργία τριγωνικών
εγκοπ ών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπ ισμα, απ ομάκρυνση των π ροϊόντων, π ου
π ροέρχονται απ ό αυτές τις εργασίες κλπ .).

Σ την τιμή μονάδας π εριλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απ αιτούμενη ασφαλτική
π ροεπ άλλειψη ή συγκολλητική επ άλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.
Ε π ιμέτρηση με βάση ζυγολόγια π ροσκομιζομένου π ρος διάστρωση ασφαλτομίγματος.
Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπ τά
Αριθμητικά:
80,80 €

Άρθρο Δ -8

ΑΣ ΦΑΛ Τ ΙΚ Ε Σ Σ Τ Ρ ΩΣ Ε ΙΣ Κ Υ Κ ΛΟ ΦΟΡ ΙΑΣ

Κ ατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπ όγεια και υπ αίθρια έργα, ανεξάρτητα απ ό την
έκταση και τη μορφή της επ ιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα π αρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπ ου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη συνθέσεως και την Ε ΤΕ Π 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπ ου ασφαλτικού
σκυροδέματος".
Σ την τιμή μονάδας π εριλαμβάνονται:



η π αραγωγή ή π ρομήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου
μέχρι την εγκατάσταση π αραγωγής του ασφαλτομίγματος
η π αραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως





η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επ ί τόπ ου, η διάστρωσή του με fιnisher
η σταλία των μεταφορικών μέσων
η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να π ροκύψει η
π ροδιαγραφόμενη επ ιφανειακή υφή και ομαλότητα



η π λήρης συμπ ύκνωση και επ ιμελής ισοπ έδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επ ιφανειακών ιχνών.

Σ τις τιμές μονάδας π εριλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, απ οδεκτής π οιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την Ε ΤΕ Π 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπ υκνωμένο π άχος της και τον
τύπ ο της χρησιμοπ οιουμένης ασφάλτου, ως εξής:
Άρθρο Δ -8.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ υκνωμένου π άχους 0,05 m με χρήση
κοινής ασφάλτου
(Αναθεωρείται με το άρθρο Ο ΔΟ -4521Β )
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικά:

επ τά ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπ τά
7,94 €

ΟΜΑΔ Α E: Σ ΗΜΑΝΣ Η - ΑΣ ΦΑ ΛΕ ΙΑ
Άρθρο Ε -1
1.

Σ Υ Σ Τ Η ΜΑΤ Α ΑΝΑΧ ΑΙΤ ΙΣ ΗΣ Ο Χ ΗΜΑΤ ΩΝ (Σ ΑΟ )

Γ ενικά

Προμήθεια, μεταφορά επ ί τόπ ου του έργου και τοπ οθέτηση Σ υστημάτων Σ υγκράτησης Ο χημάτων
(Σ ΑΟ ) κατά Ε ΛΟ Τ Ε Ν 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη στις Ο ΜΟ Ε -Σ ΑΟ μελέτη σήμανσηςασφάλισης της οδού.
Σ το π αρόν άρθρο π εριλαμβάνονται: στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή απ ό σκυρόδεμα, απ ολήξεις
αρχής και π έρατος, οι συναρμογές, τα π ροσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Σ υστήματα
Απ ορρόφησης Ε νέργειας Πρόσκρουσης (Σ .Α.Ε .Π.).
Τ α στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπ ο Ε ΛΟ Τ Ε Ν 1317-2 διακρίνονται με βάση τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
 Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b
 Λειτουργικό π λάτος:
o κατηγορία W1:  0,60 m
o κατηγορία W2:  0,80 m
o κατηγορία W3:  1,00 m
o κατηγορία W4:  1,30 m

o
o
o
o

κατηγορία W5:  1,70 m
κατηγορία W6:  2,10 m
κατηγορία W7:  2,50 m
κατηγορία W8:  3,50 m

 Κ ατηγορία σφοδρότητας π ρόσκρουσης: Α, Β , C
 Δ ιαμόρφωση: μονόπ λευρα, αμφίπ λευρα
Τ α Σ ΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το π ρότυπ ο Ε ΛΟ Τ Ε Ν 1317-5 και θα συνοδεύονται
απ ό τα π ιστοπ οιητικά και έγγραφα π ου καθορίζονται στο μέρος 5 του π ροτύπ ου.
Ο ι τιμές μονάδος αναφέρονται σε π λήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο του
κατασκευαστή (installation manual) και π εριλαμβάνουν τα π ροβλεπ όμενα απ ό την μελέτη
οπ ισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).
Τ α επ ιμετρούμενα μήκη των συναρμογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπ ου ή/και
διαφορετικής δυναμικής λειτουργίας κατά την π ρόσκρουση οχημάτων σ’ αυτά, θα κατατάσσονται στον
βαρύτερο τύπ ο ικανότητας συγκράτησης.
Τ α ειδικά τεμάχια απ ολήξεων αρχής και π έρατος π εριλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά τρέχον μέτρο
τιμές μονάδος. Τ α στοιχεία βύθισης επ ιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων στηθαίων με π ροσαύξηση
5%. Η π ροσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπ τει π λήρως τις π ρόσθετες δαπ άνες διαμόρφωσης και
εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης.
Σ την τιμή μονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας π εριλαμβάνεται και η δαπ άνη της
αντισκωριακής π ροστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά Ε ΛΟ Τ EN ISO 1461.

2.

Ε π ιλογή Σ ΑΟ οδικώ ν έργω ν σ την εξω τερική οριογραμμή οδοσ τρώ ματος

Τ α εφαρμοζόμενα Σ υστήματα Αναχαίτισης Ο χημάτων (Σ ΑΟ ), στα οδικά έργα θα π ρέπ ει να τηρούν
τις ακόλουθες απ αιτήσ εις των, ενδεικτικά π αρουσιαζόμενων στη μελέτη, Σ ΑΟ και της π λευρικής
διαμόρφωσης:





Ικανότητα Σ υγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη
Κ ατηγορία Σ φοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο
Πλάτος π λευρικής διαμόρφωσης, με τις επ ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ ) σύμφωνα
με τη μελέτη



Ε λάχιστο π λάτος ζώνης, μεταξύ της εμπ ρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της
οριογραμμής του οδοστρώματος, ίσο π ρος το π ροβλεπ όμενο στην εφαρμοζόμενη τυπ ική διατομή
της μελέτης ή μειωμένο, το π ολύ, κατά 0,10 m.

3.

Ε π ιλογή Σ ΑΟ σ την οριογραμμή τεχ νικώ ν έργω ν

Τ α εφαρμοζόμενα Σ υστήματα Αναχαίτισης Ο χημάτων (Σ ΑΟ ), στα τεχνικά έργα, θα π ρέπ ει να
τηρούν τις ακόλουθες απ αιτήσ εις των, ενδεικτικά π αρουσιαζόμενων στη μελέτη, Σ ΑΟ και της
π λευρικής διαμόρφωσης :



Ικανότητα Σ υγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη.
Κ ατηγορία Σ φοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη




Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο
Πλάτος π λευρικής διαμόρφωσης, με τις επ ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ ), για την
π ερίπ τωση τοίχων στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη



Σ υνολικό π λάτος π εζοδρομίου, για την π ερίπ τωση γέφυρας, σύμφωνα με τη μελέτη



Ε λάχιστο π λάτος λωρίδας τοπ οθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 m, για την π ερίπ τωση γέφυρας ή
τοίχου στέψης.



Ε λάχιστο π λάτος διαδρόμου κυκλοφορίας π εζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν π ροδιαγράφεται
διαφορετικά) για την π ερίπ τωση γέφυρας



Ε λάχιστο π λάτος π εζοδρομίου γέφυρας, π ρο του Σ ΑΟ , ίσο με το π ροβλεπ όμενο στην
εφαρμοζόμενη τυπ ική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το π ολύ, κατά 0,10 m.

Γ ια εφαρμοζόμενα Σ ΑΟ , π ου συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όσον το σχετικό Σ ΑΟ της μελέτης
δεν απ αιτεί σχετική συνεργασία), στην τιμή μονάδας του εφαρμοζόμενου Σ ΑΟ θα π εριλαμβάνεται και
η επ ιπ λέον δαπ άνη της σχετικής κατάλληλης διαμόρφωσης του κιγκλιδώματος (συρματόσχοινο κλπ ),
σε σχέση με το αντίστοιχο της μελέτης.
4.

Ε π ιλογή Σ ΑΟ σ τις κεντρικές και π λευρικές διαχ ω ρισ τικές νησ ίδες

Τ ο εφαρμοζόμενο Σ ύστημα Αναχαίτισης Ο χημάτων (Σ ΑΟ ), στις κεντρικές και π λευρικές διαχωριστικές
νησίδες θα π ρέπ ει να τηρούν τις ακόλουθες απ αιτήσ εις των, ενδεικτικά π αρουσιαζόμενων στη
μελέτη, Σ ΑΟ και της σχετικής διαμόρφωσης της νησίδας.








Ικανότητα Σ υγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη
Κ ατηγορία Σ φοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο
Πλάτος π λευρικής διαμόρφωσης με τις επ ’ αυτής κατασκευές σύμφωνα με τη μελέτη
Δ ιασφάλιση της ανεμπ όδιστης κατασκευασιμότητας των π ροβλεπ όμενων κατασκευών
(υδραυλικών,. Η/Μ κλπ .) π ίσω απ ό το Σ ΑΟ , σύμφωνα με τη μελέτη και, με την π ροϋπ όθεση ότι
το δομικό π λάτος του εφαρμοζόμενου Σ ΑΟ είναι ίσο ή, το π ολύ, μεγαλύτερο μέχρι 0,10 m, σε
σχέση με το Σ ΑΟ της μελέτης.
Δ ιασφάλιση του ελάχιστου π λάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπ ικής διατομής της μελέτης,
μεταξύ της όψεως του Σ ΑΟ και της οριογραμμής του οδοστρώματος

Τ ιμή ανά τρέχον μέτρο τοπ οθετημένου Σ ΑΟ , ανάλογα με τον τύπ ο και τον τρόπ ο τοπ οθέτησης αυτού,
και υπ ό τις π ροϋπ οθέσεις των π αραπ άνω π αραγράφων 1 έως και 4, ως εξής :
Άρθρο Ε -1.1

Μονόπ λευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 π ου
τοπ οθετούνται με έμπ ηξη, κατηγορίας σφοδρότητας π ρόσκρουσης Α, σύμφωνα με
το π ρότυπ ο Ε ΛΟ Τ Ε Ν 1317-2
(Αναθεωρείται με το άρθρο Ο ΔΟ -2653)
Τ ιμή ανά μέτρο μήκους
Άρθρο Ε -1.1.1

Σ τηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού
π λάτους W7
Ε Υ Ρ Ω Ολογράφως: τριάντα π έντε ευρώ
Αριθμητικά:
35,00 €

Άρθρο Ε -9

ΠΙΝΑΚ ΙΔ Ε Σ Ρ Υ Θ ΜΙΣ Τ ΙΚ Ε Σ Κ ΑΙ Ε ΝΔΕ ΙΞ ΗΣ Ε ΠΙΚ ΙΝΔ Υ ΝΩΝ Θ Ε Σ Ε ΩΝ

Προμήθεια και τοπ οθέτηση π ινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επ ικινδύνων θέσεων με
αντανακλαστικό υπ όβαθρο απ ό μεμβράνη τύπ ου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπ ο
Ε ΛΟ Τ Ε Ν 12899-1, την μελέτη και την Ε Τ Ε Π 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού π εριεχομένου (ΠΣ Π)’’
Σ τις τιμές μονάδος π εριλαμβάνονται:
 η π ρομήθεια της π ινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,
 η π ροσκόμισή της στην θέση τοπ οθέτησης



και η στερέωσή της επ ί του ιστού.

Τ ιμή ανά τεμάχιο π ινακίδας, ανάλογα με τον τύπ ο και τις διαστάσεις της ως εξής:
Άρθρο Ε -9.1

Πινακίδες επ ικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, π λευράς 0,90 m
(Αναθεωρείται με το άρθρο Ο ΙΚ -6541)
ΕΥΡΩ

Άρθρο Ε -9.4

Ολογράφως: π ενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπ τά
Αριθμητικά: 53,70 €

Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους
(Αναθεωρείται με το άρθρο Ο ΙΚ -6541)
Με το π αρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές π ινακίδες των ακολούθων
διαστάσεων:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

τριγωνικές (Ρ -1)
π λευράς 0,90 m
οκταγωνικές (Ρ -2)
εγγεγραμμένες σε τετράγωνο π λευράς 0,90 m
τετραγωνικές (Ρ -3, Ρ -4)
π λευράς 0,60 m
τετραγωνικές (Ρ -6)
π λευράς 0,65 m
κυκλικές
διαμέτρου 0,65 m

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: π ενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπ τά
Αριθμητικά: 53,70 €

Άρθρο Ε -10

Σ Τ Υ Λ Ο Ι ΠΙΝΑΚ ΙΔ ΩΝ

Άρθρο Ε -10.1

Σ τύλος π ινακίδων απ ό γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’)
(Αναθεωρείται με το άρθρο Ο ΔΟ -2653)

Σ τύλος στήριξης π ινακίδων απ ό σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά Ε ΛΟΤ Ε Ν 10255, απ ό
χάλυβα S195T, κλάσεως L (π ράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπ ειρώματος: thread size
R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, π άχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με
την Ε ΤΕ Π 05-04-07-00 ‘’Δ ιατάξεις στήριξης π ινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’.
Σ την τιμή μονάδας π εριλαμβάνονται:
 η π ρομήθεια και π ροσκόμιση στην θέση τοπ οθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την
στερέωση της π ινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπ ο της π ινακίδας) και οπ ή
στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για
την σταθεροπ οίηση του στύλου έναντι συστροφής (π εριλαμβάνεται)
 η διάνοιξη οπ ής π άκτωσης του στύλου σε έδαφος π άσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30
cm
 η τοπ οθέτηση του στύλου εντός της οπ ής, η π ροσωρινή στήριξη για να π αρεμένει κατακόρυφος
και η π λήρωση της οπ ής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά)
Τ ιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: τριάντα ένα ευρώ και δέκα λεπ τά
Αριθμητικά: 31,10 €

Άρθρο Ε -17

Δ ΙΑΓ Ρ ΑΜΜΙΣ Η Ο Δ Ο Σ Τ Ρ ΩΜΑΤ Ο Σ

Δ ιαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οπ οιουδήπ οτε σχήματος, μορφής
και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό
υψηλής οπ ισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά Ε ΛΟ Τ Ε Ν 1424, συνοδευόμενο με
π ιστοπ οιητικό επ ιδόσεων κατά Ε Λ Ο Τ Ε Ν 1436, δοκιμών π εδίου κατά Ε ΛΟ Τ Ε Ν 1824 και φυσικών

χαρακτηριστικών κατά Ε Λ Ο Τ Ε Ν 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την Ε Τ Ε Π 0504-02-00 ‘’Ο ριζόντια σήμανση οδών’’
Σ τις τιμές μονάδας π εριλαμβάνονται:
 η π ρομήθεια του υλικού διαγράμμισης, η π ροσκόμισή του επ ί τόπ ου του έργου και η π ροσωρινή
απ οθήκευση (αν απ αιτείται)
 η διάθεση του απ αιτουμένου π ροσωπ ικού, μέσων και εξοπ λισμού για την εκτέλεση των εργασιών
και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους
 ο καθαρισμός του οδοστρώματος απ ό κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή
απ ορροφητικής σκούπ ας ή/και χειρωνακτική υπ οβοήθηση
 η π ροετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-π ικετάρισμα)
 η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπ ο του
χρησιμοπ οιουμένου υλικού
 η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
 η λήψη μέτρων για την π ροστασία της νωπ ής διαγράμμισης απ ό την κυκλοφορία μέχρι την π λήρη
στερεοπ οίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους
Τ ιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος
Άρθρο Ε -17.2

Δ ιαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπ λαστικά ή ψυχροπ λαστικά υλικό
(Αναθεωρείται με το άρθρο Ο ΙΚ -7788)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπ τά
Αριθμητικά: 19,70 €

Πρέβεζα, 22 Ιουνίου 2018
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