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1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µε τις οποίες θα εκτελεσθεί το
έργο.
1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του
υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του
έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των
τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.2.2

‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή
διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση
των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως
και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων ή εκρηκτικών υλών.

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή
διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο
περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς
φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι,
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά
του έργου.
Κατά συνέπεια και 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 χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την
παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους
φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα
ή άµεσα.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών
µέσων.
1.3.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και
βοηθητικών ενσωµατουµένων και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών
µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση
τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και
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ακατάλληλων προϊόντων, ορυγµάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των περιβαλλοντικών περιορισµών που ισχύουν,
καθώς και της µελέτης του έργου.
1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές
εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ. κατά
περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους
επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι
προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή
αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά),
κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις
σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις
σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους
∆ηµοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και
οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και
η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο
προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
στους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (εων) προκατασκευασµένων στοιχείων,
που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών
εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων
εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των
εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαµβανοµένων και των δαπανών
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση
της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης
του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι
εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους
οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την
κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης.
1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων,
προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που
αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους ∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή
τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη
δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη
αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα»
(µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού, που
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες
περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η
φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η
συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση
του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών
µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες
µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την
εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων
έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων
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µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει
σχετική πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον,
ή προκύπτει κατά έµµεσο τρόπον, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την
εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και
στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών
µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή
χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση του Αναδόχου, και
πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κ.λπ. µαζί µε την εργασία
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 θα ισχύουν.
1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης και µετακινήσεων µηχανηµάτων και
προσωπικού, εκτέλεσης των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω
των συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων,
δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα
εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφέλειας),
όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των
παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την
υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού
γενικά).
1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για
τη µη παρακώλυσης της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων
διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και
επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά.
1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων
εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους
∆ηµοπράτησης), η σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και
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 αρχαιολογικά ευρήµατα, θεµέλια,
υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου.
1.3.16 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 και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε
ψηφιακή µορφή.
1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων
οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.
1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή
κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι
δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς
Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών,
υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του
Τιµολογίου.
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1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου
καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών
κ.λ.π. και η απόδοση , µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου
από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνικών
εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους 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 και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους.
1.3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω.
διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται 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. Οι δαπάνες για την µετατόπιση
δικτύων και η λήψη ειδικών µέτρων αντιστήριξης για τη διατήρηση των ορυγµάτων
ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο του έργου.
1.3.25 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και
εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.26 Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισµένων γραφείων στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.27 Οι δαπάνες µίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση των
κάθε είδους εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για
την εναπόθεση υλικών, εργαλείων, µηχανηµάτων, αχρήστων υλικών.
1.3.29 Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη
δηµοπράτησης.
1.3.30 Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασµό του Κυρίου του έργου κάθε
είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισµούς
Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του
Τιµολογίου.
1.3.31 Οι δαπάνες των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις οικείες
αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το χρόνο δηµοπράτησης
του έργου.
1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4

Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα
(Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού
(Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήµανσης εργοταξίων και για τις
κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη, συµβολαίων,
συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωµών, κ.λ.π. για τόκους και
κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για
δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού
προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για
τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από
δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην
αρχή της παραγράφου αυτής, συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων
του Αναδόχου.
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Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων,
καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιµές του Τιµολογίου
1.4.1 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου
επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου.
1.5 Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που είναι παρεµφερείς προς εκείνες,
που καλύπτονται από άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, 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, µε τις εξής βάσεις αναγωγής:
(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης
τσιµεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από αµιαντοτσιµεντοσωλήνες

ακαθάρτων)

(οµβρίων,

από

Για εσωτερική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για την
αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και µεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του
µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος συµβατικού σωλήνα της αµέσως µικρότερης
υπάρχουσας στο παρόν Τιµολόγιο εσωτερικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:
DN / DM
όπου DN: Εσωτερική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα
DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος συµβατικού
περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο.

σωλήνα

που

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη
υπάρχουσα διάµετρος.
(2)

Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

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

Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

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

ΒΝ:

Το

πλάτος

της

χρησιµοποιούµενης

ταινίας

σε

mm
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2. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Α.Τ. 1
Άρθρο ∆-2

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα)

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού
μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική
επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού
οδοστρώματος’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος
• Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες
από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης
• Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση
• Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού
• Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής
εργοταξιακής σήμανσης
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος
υφιστάμενου οδοστρώματος.
Άρθρο Δ-2.1

ΕΥΡΩ

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1132)
Ολογράφως: Ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά
Αριθμητικά: 1,15

Α.Τ. 2
ΑΡΘΡΟ Δ-1

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α))

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με
χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και
να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Ένα ευρώ
Αριθμητικά: 1,00

Α.Τ. 3
Άρθρο Γ-1.1

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β)
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Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από
ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε
στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή
υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Εντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθμητικά: 11,50

Α.Τ. 4
Άρθρο Γ-2.2

Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β)

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από
ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε
υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά
Αριθμητικά: 1,20

Α.Τ. 5
Άρθρο Δ-3

Ασφαλτική προεπάλειψη
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110)

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,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•

η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

•

η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.),

•

ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση,

•

η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο
διανομέα ασφάλτου (Federal),

•

η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

•

η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.
ΕΥΡΩ

Α.Τ. 6
Άρθρο Δ-4

Ολογράφως: ‘Ενα ευρώ και είκοσι λεπτά
Αριθμητικά: 1,20

Ασφαλτική συγκολλητική επάλεψη
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120)

Συγκολλητική επάλειψη 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, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και
υπαίθρια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•

η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

•

η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,

η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο
διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν
απαιτείται).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
•

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Μηδέν ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά
Αριθμητικά: 0,45

Α.Τ. 7
Άρθρο Δ-5

Ασφαλτικές στρώσεις βάσης

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη
μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά
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αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την
ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•

η παραγωγή ή προμήθεια των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου

•

η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

•

η διάστρωσή του με fιnisher

•

η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

•

η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης (πλην μεταφοράς) βάσης, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της, ως εξής:
Άρθρο Δ-5.1

Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4321Β)

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Επτά ευρώ και δέκα λεπτά
Αριθμητικά: 7,10

Α.Τ. 8
Άρθρο Δ-6

Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους μετρούμενες κατά βάρος
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4421Β)

Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή ταπητιδίων
και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της
επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή
υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•

η παραγωγή ή προμήθειατων κατάλληλων αδρανών υλικών

•

η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

•

η διάστρωσή του

•

η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

•

η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

•

οι προεργασίες 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 μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, και μεταφορά τιμολογούνται ιδιαίτερα.
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Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος.
Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά
Αριθμητικά: 78,80

Α.Τ. 9
ΑΡΘΡΟ ΝΑΟΔΟΒ/Α30.Ν1

Επούλωση λάκκων με εγκιβωτισμό ασφαλτομιγματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β

Αποκατάσταση φθορών επιφάνειας οδοστρώματος οδών με επούλωση (γέμισμα – σφράγιση)
υπαρχόντων λάκκων, ανεξάρτητα από την έκταση και μορφή των επεμβάσεων, για το σχηματισμό
ικανοποιητικής επιφάνειας κυκλοφορίας.
Αρχικά θα γίνει ο εντοπισμός και σήμανση των λάκκων στην επιφάνεια του οδοστρώματος της οδού. Εν
συνεχεία θα γίνει επιμελής καθαρισμός του λάκκου με απόξεση και απομάκρυνση όλων των σαθρών
τμημάτων σκυροδεματος ή ασφάλτου και υλικού υπόβασης. Ανάλογα με το σχηματιζόμενο βάθος του
λάκκου γίνεται πρώτα συμπλήρωση με υλικό βάσης από θραυστό αδρανές λατομείου διαβάθμισης 3Α
και επιμελής συμπύκνωσή του μέχρι βάθους 6-7 εκατοστών από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Εν
συνεχεία επάλειψη με κατάλληλο υλικό (ασφαλτική προεπάλειψη) για να επιτευχθεί η πρόσφυση με το
ασφαλτικό. Συμπλήρωση του κενού του λάκκου με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε
μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5. Το ασφαλτόμιγμα
αποτελείται από ασφαλτικό γαλάκτωμα, τροποποιημένο με πολυμερή (EVA, SBS ή αναλόγου
πρόσμικτου), κατάλληλων αδρανών υλικών, παιπάλης και χημικών προσθέτων σε κατάλληλες
αναλογίες σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης, με σκοπό την βέλτιστη συγκόλληση και
πρόσφυση με το υπάρχων οδόστρωμα, αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες, υψηλή ανθεκτικότητα και
ακαμψία, αυξημένη αντοχή στις παραμορφώσεις, στο νερό και στις υψηλές μεταβολές θερμοκρασίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Ο εντοπισμός και σήμανση των λάκκων στην επιφάνεια του οδοστρώματος.
β. Η μετά προσοχής αποκάλυψη και απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων ασφάλτου και
αδρανών σε έκαστο λάκκο, με σκοπό αφενός να ελαχιστοποιηθεί η επέμβαση στην επιφάνεια της οδού
και αφετέρου ταυτόχρονα να μην παραμείνει σαθρό τμήμα στο υπόστρωμα, που θα δημιουργήσει
μελλοντικά νέες φθορές.
γ. Η συμπλήρωση της βάσης της οδού, ανάλογα με το βάθος της επέμβασης, με χρήση
αδρανούς θραυστού υλικού λατομείου διαβάθμισης 3Α και κατάλληλη συμπύκνωσή του μέχρι βάθους
4-5 εκατοστών από την επιφάνεια της οδού. Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπρόσθετα η παραγωγή ή
προμήθεια των κατάλληλων αδρανών θραυστών λατομείου.
δ. Η επάλειψη της βάσης από αδρανή με ασφαλτική προεπάλειψη για την συγκόλληση του
ασφαλτομίγματος επιφανείας.
ε. Η διάστρωση ασφαλτομίγματος κυκλοφορίας εν θερμώ, κατηγορίας ΑΣ 12,5 , με χρήση
ασφαλτικού γαλακτώματος σε κατάλληλη αναλογία, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης.
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Στην τιμή του ασφαλτομίγματος περιλαμβάνονται η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των
κατάλληλων αδρανών (από τη μελέτη σύνθεσης) και του ασφαλτικού γαλακτώματος μέχρι την
εγκατάσταση παραγωγής και η παραγωγή του ασφαλτομίγματος.
ζ. Η κατάλληλη και επιμελής συμπύκνωση του ασφαλτομίγματος με χρήση όλων των
διαθέσιμων μέσων (φτυάρι, δονητή χειρός, κύλινδρο ή δονητή με πλάκες) με σκοπό την μέγιστη δυνατή
συμπύκνωση αλλά και την κατάλληλη επιπέδωση του υλικού σε πλήρη εφαρμογή με την επιφάνεια του
υπάρχοντος καταστρώματος της οδού, για την αποφυγή στο ελάχιστο δημιουργίας ανωμαλιών
(σαμαράκια).
η. Η συγκέντρωση, καθαρισμός της περιοχής, φόρτωση και απομάκρυνση σε κατάλληλο σημείο,
που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη, όλων των σαθρών τμημάτων και εναπομεινάντων άχρηστων
υλικών από τις εργασίες. Επίσης η απαίτηση τυχόν εκτέλεσης εργασιών διαγράμμισης, η απομάκρυνση
των υλικών και προσωπικού σήμανσης και η απόδοση στην κυκλοφορία ασφαλώς του/των τμήματος
της οδού, που έγινε η επέμβαση.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω εργασία είναι αρκετά επίπονη, τμηματική και με μικρή απόδοση λόγω της
ανάγκης εκτέλεσης της σε πολλα και μικρά τμήματα της οδού ή οδών, που δεν είναι συνεχόμενα, αλλά
πρέπει σε κάθε μεμονωμένο τμήμα να εκτελεστεί η παραπάνω αλληλουχία εργασιών επιμελώς. Ως
αποτέλεσμα στην τιμή της εργασίας περιλαμβάνονται όλο το απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση
της εργασίας αλλά και σήμανσης ασφαλείας, ο μηχανολογικός εξοπλισμός (που είναι πολυποίκιλος
λόγω αλληλουχίας διαφόρων εργασιών) και οι πολλαπλές σταλίες του λόγω μικρής απόδοσης και
μεγάλου χρόνου των εργασιών, όπως προαναφέρθηκε, και όλα τα απαιτούμενα υλικά - μικρουλικά για
την εκτέλεση επεμβάσεων αποκατάστασης οδοστρώματος οδών με κυκλοφορία.
Τιμή ανά κυβικο μετρο (m3 ) διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος,
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Εκατόν εξήντα τρία ευρώ
Αριθμητικά: 163,00

Α.Τ. 10
Άρθρο Ε-17

Διαγράμμιση οδοστρώματος

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και
διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής
οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό
επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια
σήμανση οδών’’
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή
αποθήκευση (αν απαιτείται)
• η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών
και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους
• ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή
απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση
• η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)
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• η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του
χρησιμοποιουμένου υλικού
• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
• η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη
στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος
Άρθρο Ε-17.1

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7788)

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά
Αριθμητικά: 3,80

Α.Τ. 11
10.07

Μεταφορές με αυτοκίνητο
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)
10.07.01

δια μέσου οδών καλής βατότητας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Μηδέν ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
Αριθμητικά: 0,35

Α.Τ. 12
Αρθρο ΝΑΟΙΚ 20.50.05

Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών , κατασκευών και κατεδαφίσεων
(ΑΕΚΚ) - ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-08-2010
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 2172

Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών , κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε υλικού ή
αντικειμένου από εκσκαφές , κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια
του Άρθρου 20 του Ν. 2939/2001 και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Άρθρο 6 του Ν. 3854/2010
και της υπ’ αριθμό ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-08-2010 , ΦΕΚ 1312 Β /24-08-2010.
Στην τιμή περιλαμβάνεται ο διαχωρισμός των υλικών , το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους
αποβλήτων στην μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η λήψη βεβαίωσης παραλαβής από τον διαχειριστή
της μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή , φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των υλικών δεν
περιλαμβάνεται στο παρών άρθρο και πληρώνεται ξεχωριστά από αντίστοιχα άρθρα του παρόντος
τιμολογίου
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Τιμή ανά κυβικό (m3) υλικού
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά
Αριθμητικά :8,90
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