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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, που είναι
απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ του Ζργου, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ
που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ.
1.

Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων εργαςιϊν,
όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι του Ζργου. Οι
τιμζσ μονάδοσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ δαπάνεσ που αναφζρονται ςτθν περιγραφι των εργαςιϊν,
κακϊσ και όςεσ απαιτοφνται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα και με τα
λοιπά Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ.
Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, ωσ προσ το είδοσ και τθν απόδοςθ των
μθχανθμάτων, τισ ειδικότθτεσ και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και τθν δυνατότθτα
χρθςιμοποίθςθσ ι μι μθχανικϊν μζςων, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ.
Σφμφωνα με τα παραπάνω, με τισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου προκφπτει το
προχπολογιηόμενο άμεςο κόςτοσ του Ζργου, δθλαδι το ςυνολικό κόςτοσ των επί μζρουσ εργαςιϊν ι
λειτουργιϊν, οι οποίεσ ςυνκζτουν το φυςικό αντικείμενο του Ζργου. Στισ τιμζσ μονάδοσ αυτζσ,
ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, περιλαμβάνονται τα κάτωκι:

1.1

Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματουμζνων υλικϊν από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ζξοδα
εκτελωνιςμοφ, ειδικοφσ φόρουσ κ.λπ., πλθν του Φ.Ρ.Α. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ
διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων.

1.2

Οι δαπάνεσ προμικειασ των πάςθσ φφςεωσ, ενςωματουμζνων και μθ, κυρίων και βοθκθτικϊν
υλικϊν, μεταφοράσ τουσ ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, αποκικευςθσ, φφλαξθσ, επεξεργαςίασ
τουσ (αν απαιτείται) και προςζγγιςισ τουσ, με τισ απαιτοφμενεσ φορτοεκφορτϊςεισ, τισ αςφαλίςεισ
των μεταφορϊν, τισ ςταλιζσ των μεταφορικϊν μζςων και τισ απαιτοφμενεσ πλάγιεσ μεταφορζσ,
εκτόσ των ειδικϊν περιπτϊςεων, που θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με αντίςτοιχα άρκρα του
Τιμολογίου.
Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία μεταφορικϊν μζςων)
των πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν και λοιπϊν υλικϊν, ςε κατάλλθλουσ
χϊρουσ απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, ςφμφωνα με τθν
Ε.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.
Το κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ, των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και
κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ), όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010)
και εξειδικεφονται με τθν Εγκφκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, δεν περιλαμβάνεται ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του τιμολογίου.
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Ωσ «κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ» νοείται το κόςτοσ χριςθσ του ςυγκεκριμζνου χϊρου
από τθν παράδοςθ των υλικϊν αυτϊν και τθν επζκεινα διαχείριςι τουσ.
1.3

Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (ςτο Ι.Κ.Α.,
ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ
κ.λπ.), δϊρων εορτϊν, επιδομάτων που κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ εκάςτοτε Συλλογικζσ
Συμβάςεισ Εργαςίασ (αδείασ, οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινισ εργαςίασ, εξαιρζςιμων αργιϊν
κλπ), νυκτερινισ απαςχόλθςθσ (πλθν των ζργων που θ εκτζλεςι τουσ προβλζπεται κατά τισ
νυκτερινζσ ϊρεσ και τιμολογοφνται ιδιαιτζρωσ) κ.λπ., του πόςθσ φφςεωσ προςωπικοφ
(εργατοτεχνικοφ όλων των ειδικοτιτων οδθγϊν και χειριςτϊν οχθμάτων και μθχανθμάτων, τεχνιτϊν
ςυνεργείων, επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και των επιςτατϊν με εξειδικευμζνο αντικείμενο,
θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που απαςχολείται για τθν καταςκευι του ζργου, επί τόπου ι οπουδιποτε
αλλοφ.

1.4

Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία εργοταξιακοφ εργαςτθρίου,
εάν προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταφορά των δοκιμίων και τθν εκτζλεςθ ελζγχων και δοκιμϊν, είτε
ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με
τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.

1.5

Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων,
εφ’ όςον προβλζπονται από τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ςυγκροτθμάτων παραγωγισ κραυςτϊν
υλικϊν (ςπαςτθροτριβείο), ςκυροδζματοσ, αςφαλτομιγμάτων κλπ, ςτον εργοταξιακό χϊρο ι εκτόσ
αυτοφ.
Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτουμζνου χϊρου, θ καταςκευι των
υποδομϊν, κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ εγκατάςταςθ του απαιτουμζνου κατά
περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι λειτουργικζσ δαπάνεσ πόςθσ φφςεωσ, οι φορτοεκφορτϊςεισ και
μεταφορζσ των πρϊτων υλϊν ςτθν μονάδα και των παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ
ενςωμάτωςισ τουσ ςτο Ζργο, κακϊσ και θ αποςυναρμολόγθςθ των εγκαταςτάςεων μετά το πζρασ
των εργαςιϊν, θ κακαίρεςθ των υποδομϊν τουσ (βάςεισ, τοιχία κ.λπ. καταςκευζσ από ςκυρόδεμα ι
οποιοδιποτε άλλο υλικό) και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό αποδεκτό από τθν Υπθρεςία και
ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Ρεριβαλλοντικοφσ όρουσ.
Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων ζχουν εφαρμογι
ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
(α) Πταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από το Δθμόςιο
(β) Πταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο Ανάδοχοσ, αλλά ζχει
δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου.

1.6

Τα πόςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Ζργου, τισ μεταφορζσ, τα μεταφορικά μζςα, τα
μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ,

1.7

Οι επιβαρφνςεισ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν υπό ταυτόχρονθ διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ και
τθν λιψθ των απαιτουμζνων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των
όμορων καταςκευϊν των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, τθσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων
ι τρίτων, τθσ αποφυγισ βλαβϊν ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, τθσ αποφυγισ ρφπανςθσ
ρεμάτων, ποταμϊν, ακτϊν κ.λπ., κακϊσ και οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των ζργων ςε κάκε
φάςθ τθσ καταςκευισ τουσ ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του ζτουσ (εκςκαφζσ, κεμελιϊςεισ, ικριϊματα,
ςκυροδετιςεισ κ.λπ.) και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.

1.8

Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των πόςθσ φφςεωσ
‘’δοκιμαςτικϊν τμθμάτων” που προβλζπονται ςτθν Τ.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ
(μετριςεισ, εργαςτθριακοί ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, εργαςία κ.λπ.)

1.9

Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ μθχανικοφ
εξοπλιςμοφ και μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για ςυγκεκριμζνεσ
εργαςίεσ/λειτουργίεσ του ζργου, ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, ςτισ οποίεσ
περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά επί τόπου, θ ςυναρμολόγθςθ (όταν απαιτείται), θ
αποκικευςθ, θ φφλαξθ, θ αςφάλιςθ, οι αποδοχζσ οδθγϊν, χειριςτϊν, βοθκϊν και τεχνιτϊν, τα
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καφςιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλϊςιμα, τα ανταλλακτικά, οι επιςκευζσ, οι μετακινιςεισ ςτον
χϊρο του ζργου, οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, οι πόςθσ φφςεωσ ςταλιζσ και κακυςτεριςεισ
(που
δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Κυρίου του Ζργου), θ αποςυναρμολόγθςι τουσ (εάν απαιτείται)
και θ απομάκρυνςι τουσ από το Ζργο.
Ρεριλαμβάνονται επίςθσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ του εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ που διατθρείται ςε
ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία.
1.10

Οι δαπάνεσ προμικειασ ι παραγωγισ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ ςτθ κζςθ ενςωμάτωςθσ
και τυχόν προςωρινϊν αποκζςεων και επαναφορτϊςεων αδρανϊν υλικϊν προζλευςθσ λατομείων,
ορυχείων κλπ. πλθν των περιπτϊςεων που ςτα οικεία άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρεται
ρθτά ότι θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαίτερα (άρκρα που επιςθμαίνονται με αςτερίςκο ).
Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλφςεωσ, ανάμιξθσ ι εμπλουτιςμοφ των υλικϊν, ϊςτε να
ανταποκρίνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν Μελζτθ του Ζργου προδιαγραφζσ, λαμβανομζνων
υπόψθ των ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων

1.11

Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ μθχανθμάτων και
προςωπικοφ που οφείλονται:
(α) ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (αρχαιολογικά ευριματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),
(β) ςτθν μθ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν απαλλοτρίωςθσ τμθμάτων του χϊρου εκτζλεςθσ των
εργαςιϊν (υπό τθν προχπόκεςθ ότι παρζχεται θ δυνατότθτα τμθματικισ εκτζλεςθσ των
εργαςιϊν),
(γ) ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων από τουσ αρμόδιουσ για αυτά
φορείσ (ΥΡ.ΡΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.),
(δ) ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω εμποδίων,
(ε) ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν (τοπογραφικϊν,
εργαςτθριακϊν, γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που
προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, είτε τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε είναι
ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ι ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου
(ςτ) ςτθν λιψθ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων,
(η) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου για
οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου και υποδομϊν, βλάβεσ
ςε άλλα ζργα, εκτζλεςθ άλλων ζργων κ.λπ.).

1.12

Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν ομαλι και αςφαλι διακίνθςθ πεηϊν και οχθμάτων ςτισ κζςεισ
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπωσ ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνεσ προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 3,0 m, για τθν αποκατάςταςθ
τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, όταν τοφτο κρίνεται απαραίτθτο από τθν Υπθρεςία ι τισ
αρμόδιεσ Αρχζσ
(2) Οι δαπάνεσ λιψθσ προςτατευτικϊν μζτρων για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι κυκλοφορία
πεηϊν και οχθμάτων ςτθν περίμετρο των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπου απαιτείται,
ιτοι για τθν περίφραξθ των ορυγμάτων και γενικά των χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν, τθν
ενθμζρωςθ του κοινοφ, τθν ςιμανςθ και φωτεινι ςθματοδότθςθ του εργοταξιακοφ χϊρου
(πλθν εκείνθσ που προκφπτει από μελζτθ ςιμανςθσ και τιμολογείται ιδιαιτζρωσ), τθν
προςωρινι διευκζτθςθ και αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ κ.λπ. κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν
απομάκρυνςθ των παραπάνω προςωρινϊν καταςκευϊν και ςιμανςθσ μετά τθν περαίωςθ των
εργαςιϊν και τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ αρχικισ ςιμανςθσ.

1.13

Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, αναπαςςαλϊςεων,
πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου, εγκατάςταςθσ χωροςτακμικϊν
αφετθριϊν κ.λπ.) που απαιτοφνται για τθν χάραξθ των επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργου, οι δαπάνεσ
ςφνταξθσ μελετϊν εφαρμογισ (όταν απαιτείται για τθν προςαρμογι των ςτοιχείων τθσ οριςτικισ
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μελζτθσ ςτο ακριβζσ ανάγλυφο του εδάφουσ ι υφιςτάμενεσ καταςκευζσ), καταςκευαςτικϊν
ςχεδίων και ςχεδίων λεπτομερειϊν, οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ εμποδίων ςτον χϊρο
εκτζλεςθσ του ζργου και εκπόνθςθσ μελετϊν αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. υπάρχοντα κεμζλια,
υψθλόσ ορίηοντασ υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ ),
1.14

Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που απαντϊνται ςτο χϊρο του
ζργου, οι δαπάνεσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων εδάφουσ με τοπογραφικζσ μεκόδουσ κακϊσ και οι
δαπάνεσ λιψθσ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων κατ’ αντιπαράςταςθ με εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ και
ςφνταξθσ των πάςθσ φφςεωσ επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων και υπολογιςμϊν που κα
υποβλθκοφν ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο.

1.15

Η δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν
περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ.

1.16

Οι δαπάνεσ ενθμζρωςθσ των οριηοντιογραφιϊν τθσ μελζτθσ με τα ςτοιχεία των εντοπιηομζνων με
ερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δικτφων Ο.Κ.Ω.

1.17

Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (πλθν των αντλιςεων κατά τθν καταςκευι τεχνικϊν εντόσ κοίτθσ
ποταμϊν ι ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα παροχζτευςθσ προσ φυςικό ι τεχνθτό
αποδζκτθ υδάτων) κακϊσ και των προςωρινϊν διευκετιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των
επιφανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν ϊςτε να προςτατεφονται τόςο τα καταςκευαηόμενα
οςο και τα υπάρχοντα ζργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτα
τεφχθ δθμοπράτθςθσ.

1.18

Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και ευρεςιτεχνιϊν που
εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν.

1.19

Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα διάφορα
τμιματα του ζργου, και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε
ςτάδιο των εργαςιϊν, όταν δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ,
κακϊσ και οι δαπάνεσ αποξιλωςθσ των προςωρινϊν καταςκευϊν και περιβαλλοντικισ
αποκατάςταςθσ των χϊρων (προςβάςεων, προςπελάςεων, δαπζδων εργαςίασ κ.λπ.) εκτόσ εάν
υπάρχει ζγγραφθ αποδοχι τθσ Υπθρεςίασ για τθν διατιρθςι τουσ.

1.20

Οι δαπάνεσ για τθν προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων Ο.Κ.Ω. που
διαςχίηουν εγκάρςια τα ορφγματα ι επθρεάηονται τοπικά από τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, Τθν
αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν και φκορϊν ςτα δίκτυα αυτά κα φζρει, τόςο αςτικά
όςο και ποινικά και μζχρι περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του Ζργου.

1.21

Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι αποηθμιϊςεισ για κάκε
είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων καταςκευϊν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι
τθν διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικϊν μζςων μεγάλθσ χωρθτικότθτασ,
ερπυςτριοφόρων μθχανθμάτων κ.λπ.) που οφείλονται ςε μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των
υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ, των ιςχυουςϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου.

1.22

Εφ’ όςον δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι ςτα ςυμβατικά τεφχθ: Οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ για
τισ εργοταξιακζσ οδοφσ που προκφπτουν από τθ μεκοδολογία καταςκευισ του Αναδόχου και
απαιτοφνται για τθν αςφαλι διακίνθςθ εξοπλιςμοφ και υλικϊν καταςκευισ του Ζργου (μίςκωςθ ι
εξαςφάλιςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ από ιδιωτικι ζκταςθ, καταςκευι των οδϊν ι βελτίωςθ
υπαρχουςϊν, ςιμανςθ, ςυντιρθςθ), κακϊσ και οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ των αναγκαίων χϊρων
απόκεςθσ των πλεοναηόντων ι
ακαταλλιλων προϊόντων εκςκαφϊν (καταβολι τιμιματοσ προσ ιδιοκτιτεσ, αν απαιτείται,
εξαςφάλιςθ ςχετικϊν αδειϊν, καταςκευι οδϊν προςπζλαςθσ ι επζκταςθ ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν)
και θ τελικι διαμόρφωςθ των χϊρων μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τουσ
εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ.

1.23

Οι δαπάνεσ των προεργαςιϊν ςτισ παλιζσ ι νζεσ επιφάνειεσ οδοςτρωμάτων για τθν εφαρμογι
αςφαλτικϊν επιςτρϊςεων επ' αυτϊν, όπωσ π.χ. ςκοφπιςμα, κακαριςμόσ, δθμιουργία οπϊν
αγκφρωςθσ (πικοφνιςμα), κακϊσ και οι δαπάνεσ μεταφοράσ και απόκεςθσ των προϊόντων που
παράγονται ωσ αποτζλεςμα των παραπάνω εργαςιϊν.
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1.24

Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υφιςταμζνων αγωγϊν, φρεατίων, τεχνικϊν
ζργων κ.λπ., με οποιαδιποτε μζςα, για τθ ςφνδεςθ νζων ςυμβαλλόντων αγωγϊν, εκτόσ αν
προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.

1.25

Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να εκπονθκοφν από
τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδεμάτων και
αςφαλτομιγμάτων, μελζτεσ ικριωμάτων κ.λπ.

1.26

Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαιτουμζνων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, τθν
Ρολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ
τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.

1.27

Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ των
υπαρχόντων ςτθν περιοχι του Ζργου δικτφων (δίκτυα φδρευςθσ, άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και
αποςτράγγιςθσ, τάφροι, διϊρυγεσ, υδατορζματα κ.λπ.), τα οποία επθρεάηονται από τθν εκτζλεςθ
των εργαςιϊν, και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι ςχετικά ανεπαρκι και ευαίςκθτα ςε δυςμενι μεταχείριςθ,

(2)

κα επιβαρυνκεί υπζρμετρα θ λειτουργικότθτα των δικτφων αν ο Ανάδοχοσ δεν λάβει μζτρα
για να αποτρζψει τθν είςοδο φερτϊν υλϊν από τισ χωματουργικζσ, κυρίωσ, ι άλλεσ εργαςίεσ.

Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό Γενικϊν Εξόδων (Γ.Ε.) και
Οφζλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ οι οποίεσ δεν μποροφν
να κατανεμθκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ αλλά αφοροφν ςυνολικά το κόςτοσ του ζργου όπωσ, κρατιςεισ ι
υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ εργοταξίων, φόροι,
δαςμοί, αςφάλιςτρα, τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ, προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ζξοδα λειτουργίασ
γραφείων κ.λπ., τα επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ και το προςδοκϊμενο κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν.
Το ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) του προχπολογιςμοφ των εργαςιϊν,
όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του Τιμολογίου Ρροςφοράσ του αναδόχου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, και διακρίνεται ςε:
(α)

Στακερά ζξοδα, δθλαδι άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τα οποία
περιλαμβάνουντισ δαπάνεσ:
(1)

Εξαςφάλιςθσ και διαρρφκμιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, για τθν ανζγερςθ κφριων και
βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων π.χ. γραφείων, εργαςτθρίων και λοιπϊν
εγκαταςτάςεων του Αναδόχου ι άλλων, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

(2)

Ανζγερςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου ι άλλων,
εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

(3)

Ρερίφραξθσ ι/και διατάξεων επιτιρθςθσ εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και χϊρων εκτζλεςθσ
εργαςιϊν εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

(4)

Εξοπλιςμοφ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων για τθ διαςφάλιςθ
λειτουργικισ ετοιμότθτασ, εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφωνικισ
ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ, κακϊσ και λοιπϊν απαιτουμζνων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ
όρουσ δθμοπράτθςθσ.

(5)

Απομάκρυνςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων μετά τθν περαίωςθ
του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των χϊρων κατά τρόπο αποδεκτό και
ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ ΡεριβαλλοντικοφσΠρουσ.

(6)

Κινθτοποίθςθσ (ειςκόμιςθσ ςτο εργοτάξιο) του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ γενικισ χριςθσ
(π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ), όπωσ προβλζπεται ςτο χρονοδιάγραμμα
του ζργου και αποκινθτοποίθςθσ με το πζρασ του προβλεπόμενου χρόνου απαςχόλθςθσ.

(7)

Οι δαπάνεσ επιςκόπθςθσ των μελετϊν του ζργου και τυχόν ςυμπλθρϊςεισ τροποποιιςεισ,
εφόςον δεν περιλαμβάνονται ςτο άμεςο κόςτοσ.
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(8)

Οι δαπάνεσ ςυμπλιρωςθσ των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ/Φάκελοσ Αςφάλειασ
και Υγείασ), ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.

(9)

Για φόρουσ.

(10) Για εγγυθτικζσ.
(11) Αςφάλιςθσ του ζργου.
(12) Ρροςυμβατικοφ ςταδίου.
(13) Διάκεςθσ μζςων ατομικισ προςταςίασ.
(14) Για επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ (π.χ. εξεφρεςθσ χϊρων γραφείων και λοιπϊν
εγκαταςτάςεων, χρθματοοικονομικϊν εξόδων, απαιτιςεωσ για μελζτεσ που μπορεί να
προκφψουν κατά τθν πορεία των εργαςιϊν, εκτεταμζνεσ διαφωνίεσ και απαίτθςθ ιςχυρισ
νομικισ υποςτιριξθσ, απαιτιςεισ για μζτρα προςταςίασ από μθ λθφκείςεσ υπόψθ ακραίεσ
επιτόπου ςυνκικεσ, κλοπζσ μθ καλυπτόμενεσ από αςφάλιςθ).
(β) Χρονικϊσ ςυνθρτθμζνα ζξοδα, δθλαδι εξαρτϊμενα από τθ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τα οποία
περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ:
(1)

Χριςεωσ - λειτουργίασ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν (περιλαμβάνει τθ
χριςθ των εγκαταςτάςεων και χϊρων κακαρϊν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των
εγκεκριμζνων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων)

(2)

Ρροςωπικοφ γενικισ επιςταςίασ και διοίκθςθσ του Αναδόχου και υπό τθν προχπόκεςθ
μόνιμθσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο (ςε περίπτωςθ μθ μόνιμθσ και
αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ κα λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ και θ
διακεςιμότθτα ςτο ζργο). Ανθγμζνεσ περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ για προβλεπόμενεσ
νόμιμεσ αποηθμιϊςεισ. Το επιςτθμονικό προςωπικό και οι επιςτάτεσ, με εξειδικευμζνο
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, αςφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.

(3)

Νομικισ υποςτιριξθσ

(4)

Εξωτερικϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων με ad hoc μετάκλθςθ

(5)

Για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ παραπάνω κατθγορίασ προςωπικοφ π.χ. χριςθ
αυτοκινιτων

(6)

Λειτουργίασ μθχανθμάτων γενικισ χριςθσ π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ

(7)

Μετριςεων γενικϊν δεικτϊν και παραμζτρων που προβλζπονται ςτουσ εγκεκριμζνουσ
περιβαλλοντικοφσ όρουσ και λιψθ μζτρων για ςυμμόρφωςθ προσ αυτοφσ

(8)

Συντιρθςθσ του ζργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

(9)

Τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ και γενικότερα χρθματοοικονομικό κόςτοσ

(10) Το αναλογοφν, ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του ςτον κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κόςτοσ
ζδρασ επιχείρθςθσ ι/και λειτουργίασ κοινοπραξίασ
Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α) επί των λογαριαςμϊν του Αναδόχου βαρφνει τον Κφριο του
Ζργου.
Εάν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που παρουςιάηουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά ζναντι
παρεμφερϊν προσ αυτζσ εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμωσ
ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ι εργαςιϊν που επιμετρϊνται διαφορετικά, οι εργαςίεσ
αυτζσ είναι δυνατόν να αναχκοφν ςε άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου με αναγωγι των μεγεκϊν
τουσ ςφμφωνα με το ακόλουκο παράδειγμα:
(1) Διάτρθτοι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων, αγωγοί αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από
ςκυρόδεμα, PVC κ.λπ.
Για ονομαςτικι διάμετρο DN χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα διαφορετικι από τισ αναφερόμενεσ ςτα
υποάρκρα των αντιςτοίχων άρκρων του παρόντοσ Τιμολογίου και για αντίςτοιχο υλικό
καταςκευισ, κατθγορία αντοχισ και μζκοδο προςταςίασ, κα γίνεται αναγωγι του μικουσ του
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χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα ςε μικοσ ςωλινα τθσ αμζςωσ μικρότερθσ ςτο παρόν Τιμολόγιο
ονομαςτικισ διαμζτρου, με βάςθ το λόγο:
DN / DM
όπου DN: Ονομαςτικι διάμετροσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα
DM: Η αμζςωσ μικρότερθ διάμετροσ ςωλινα που περιλαμβάνεται ςτο παρόν
Τιμολόγιο.
Αν δεν υπάρχει μικρότερθ διάμετροσ ωσ DM κα χρθςιμοποιείται θ αμζςωσ μεγαλφτερθ υπάρχουςα
διάμετροσ.
(2) Μόρφωςθ αρμϊν με προκαταςκευαςμζνεσ πλάκεσ τφπου FLEXCELL ι αναλόγου
Για πάχοσ DN χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ μεγαλφτερο από το πάχοσ τθσ ςυμβατικισ πλάκασ του
παρόντοσ τιμολογίου (12 mm), κα γίνεται αναγωγι τθσ επιφάνειασ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ
ςε επιφάνεια ςυμβατικισ πλάκασ πάχουσ 12 mm, με βάςθ το λόγο:
DN/12
όπου DN: ΤΟ πάχοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε mm.
(3)

Στεγάνωςθ αρμϊν με ταινίεσ τφπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτοσ ΒΝ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ μεγαλφτερο από το πλάτοσ τθσ ςυμβατικισ ταινίασ του
παρόντοσ Τιμολογίου (240 mm), κα γίνεται αναγωγι του μικουσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε
μικοσ ςυμβατικι ταινίασ πλάτουσ 240 mm, με βάςθ το λόγο:
ΒΝ / 240
όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε mm
Ραρεμφερισ πρακτικι μπορεί να ζχει εφαρμογι και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ άρκρων του
παρόντοσΤιμολογίου.
Ππου ςτα επιμζρουσ άρκρα υπάρχει αναφορά ςε ΕΤΕΡ των οποίων ζχει αρκεί με απόφαςθ θ
υποχρεωτικι εφαρμογι, θ ςχετικι αναφορά μπορεί να αντιςτοιχίηεται με αναφορά ςε ΡΕΤΕΡ ι
άλλο πρότυπο που κα περιλαμβάνεται ςε ςχετικό πίνακα ςτουσ γενικοφσ όρουσ του παρόντοσ.
Οι τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου που φζρουν τθν ςιμανςθ παραπλζυρωσ τθσ αναγραφόμενθσ
τιμισ ςε ΕΥΡΩ δεν ςυμπεριλαμβάνουν τθν δαπάνθ τθσ κακαρισ μεταφοράσ των, κατά περίπτωςθ, υλικών ι
προϊόντων.
Η Δθμοπρατοφςα Αρχι κα προςκζτει ςτισ τιμζσ αυτζσ τθν δαπάνθ του μεταφορικοφ ζργου, με βάςθ τα
ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου.
Για τον προςδιοριςμό τθσ ωσ άνω δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου κακορίηονται οι ακόλουκεσ τιμζσ
μονάδασ ςε €/m3.km

ε αςτικζσ περιοχζσ
- απόςταςθ < 5 km
- απόςταςθ >5km

0,28
0,21

Εκτόσ πόλεωσ
■ οδοί καλισ βατότθτασ
- απόςταςθ < 5 km

0,20

- απόςταςθ >5km

0,19

■ οδοί κακισ βατότθτασ
- απόςταςθ < 5 km

0,25

- απόςταςθ >5km

0,21

■ εργοταξιακζσ οδοί
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ
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- απόςταςθ < 3 km

0,22

- απόςταςθ >3km

0,20

Πρόςκετθ τιμι για παρατεταμζνθ αναμονι
φορτοεκφόρτωςθσ (αςφαλτικά, εκςκαφζσ κεμελίων και
χανδάκων, μικρισ κλίμακασ εκςκαφζσ)

0,03

Οι τιμζσ αυτζσ ζχουν εφαρμογι ςτον προςδιοριςμό τθσ τιμισ του αςτερίςκου των άρκρων του παρόντοσ
τιμολογίου των οποίων οι εργαςίεσ επιμετρώνται ςε κυβικά μζτρα (m3), κατά τον τρόπο που κακορίηεται ςε
ζκαςτο άρκρο.
Σε καμμία περίπτωςθ δεν εφαρμόηεται ςυντελεςτισ επιπλιςματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ προςαφξθςθ και ο
υπολογιςμόσ γίνεται με βάςθ τα επιμετροφμενα m3 κάκε εργαςίασ, όπωσ κακορίηεται ςτο αντίςτοιχο
άρκρο.
Η δαπάνθ του μεταφορικοφ ζργου, όπωσ προςδιορίηεται ςτο παρόν τιμολόγιο (NET ΟΔΟ), προςτίκεται ςτθν
τιμι βάςεωσ των άρκρων που επιςθμαίνονται με , και ανακεωρείται με βάςθ τον εκάςτοτε κακοριηόμενο
κωδικό ανακεώρθςθσ (δεν προβλζπεται άλλθ, ιδιαίτερθ ανακεώρθςθ του μεταφορικοφ ζργου).

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ
A.T.:

ΑΣ 1

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Α-18.1

Προμικεια δανείων. υνικθ δάνεια υλικϊν Κατθγορίασ Ε2 ζωσ Ε3.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 1510

100,00%

Ρρομικεια και μεταφορά επί τόπου των ζργων από οποιαδιποτε απόςταςθ, δανείων χωμάτων είτε για
τθν καταςκευι νζου επιχϊματοσ είτε για τθ διαπλάτυνςθ ι ανφψωςθ υπάρχοντοσ επιχϊματοσ είτε για τθν
επανεπίχωςθ κεμελίων, τάφρων, C&C κλπ
Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται:
· οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ και διαδικαςίεσ για τθν ανάπτυξθ λατομείου ι δανειοκαλάμου,
· θ εκκάμνωςθ, εκρίηωςθ και κοπι δζνδρων οποιαςδιποτε περιμζτρου, θ αφαίρεςθ των φυτικϊν γαιϊν και
γενικά των ακατάλλθλων επιφανειακϊν ι μθ ςτρωμάτων και θ απομάκρυνςι τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ,
· θ εκςκαφι για τθν απόλθψθ των δανείων,
· οι φορτοεκφορτϊςεισ, θ ςταλία των αυτοκινιτων και θ μεταφορά των δανείων από οποιαδιποτε απόςταςθ
ςτον τόπο του ζργου,
· οι τυχόν απαιτοφμενεσ αντλιςεισ υδάτων
Η εργαςία κα εκτελείται ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν ΕΤΕΡ 02-06-00-00 ''Ανάπτυξθ - εκμετάλλευςθ
λατομείων και δανειοκαλάμων''.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο δανείων, που επιμετράται ςε όγκο καταςκευαςμζνου επιχϊματοσ με λιψθ αρχικϊν
και τελικϊν διατομϊν.
( 1 m3 )
Κυβικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΔΤΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ
2,85

[*]

A.T.:

ΑΣ 2

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Α-2

Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ -θμιβραχϊδεσ.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 1123.Α

(0,95+1,9)

100,00%

Γενικζσ εκςκαφζσ, με τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, εδαφϊν γαιωδϊν και θμιβραχωδϊν
οποιαςδιποτε ςυςτάςεωσ, ανεξαρτιτωσ βάκουσ, πλάτουσ και κλίςεωσ πρανϊν, ςε νζο ζργο ι για επζκταςθ ι
ςυμπλιρωςθ ι διαπλάτυνςθ υπάρχοντοσ, ανεξαρτιτωσ τθσ κζςθσ εργαςίασ και των δυςχερειϊν που προκαλεί
(κοντά ι μακριά, χαμθλά ι υψθλά ςχετικά με το υπάρχον ζργο), για οποιοδιποτε ςκοπό και με οποιοδιποτε
εκςκαπτικό μζςο, εν ξθρϊ ι με παρουςία νερϊν, ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 02-02-01-00.
Με το άρκρο αυτό τιμολογοφνται επίςθσ οι ακόλουκεσ εκςκαφζσ ςε εδάφθ ανάλογθσ ςκλθρότθτασ:

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ
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- ανοιχτϊν τάφρων για το τμιμα τουσ πλάτουσ μεγαλφτερου των 5,00 m μετά τθσ μόρφωςθσ των πρανϊν και
του πυκμζνα τουσ,
- για τθ δθμιουργία αναβακμϊν προσ αγκφρωςθ των επιχωμάτων,
- τριγωνικϊν τάφρων μετά τθσ μόρφωςθσ των πρανϊν, όταν αυτζσ καταςκευάηονται ςτθ ςυνζχεια των
γενικϊν εκςκαφϊν τθσ οδοφ,
- για τον κακαριςμό οχετϊν φψουσ και πλάτουσ μεγαλφτερου των 5,00 m,
- τεχνικϊν Cut and Cover μετά των μζτρων προςωρινισ και μόνιμθσ αντιςτιριξθσ των πρανϊν των εκςκαφϊν
εφόςον δεν αποηθμιϊνονται με άλλο άρκρο αυτοφ του τιμολογίου
- για τθ δθμιουργία ςτομίων ςθράγγων και Cut and Cover
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
· θ προςζγγιςθ μθχανθμάτων και μεταφορικϊν μζςων, θ εκςκαφι με οποιοδιποτε μζςο και υπό
οποιεςδιποτε ςυνκικεσ,
· θ αποςτράγγιςθ των υδάτων, θ μόρφωςθ των παρειϊν, των πρανϊν και του πυκμζνα τθσ ςκάφθσ και ο
ςχθματιςμόσ των αναβακμϊν
· θ διαλογι, φφλαξθ, φορτοεκφόρτωςθ ςε οποιοδιποτε μεταφορικό μζςο και θ μεταφορά των προϊόντων ςε
οποιαδιποτε απόςταςθ για τθ χρθςιμοποίθςθ των κατάλλθλων ςτο ζργο (π.χ. καταςκευι επιχωμάτων) ι για
απόρριψθ των ακατάλλθλων ι πλεοναηόντων ςε επιτρεπόμενεσ τελικζσ ι προςωρινζσ κζςεισ.
· θ εναπόκεςθ ςε τελικζσ ι ενδιάμεςεσ κζςεισ, θ επαναφόρτωςθ από τισ κζςεισ των προςωρινϊν αποκζςεων
και θ εκφόρτωςθ ςε τελικζσ κζςεισ, κακϊσ και θ διάςτρωςθ και διαμόρφωςθ των χϊρων απόκεςθσ ςφμφωνα
με τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ
· θ αντιςτιριξθ των πρανϊν εκςκαφι όπου τυχόν αυτι απαιτείται, κακϊσ και θ εκκάμνωςθ κοπι, εκρίηωςθ
και απομάκρυνςθ δζνδρων, ανεξαρτιτωσ περιμζτρου κορμοφ, ςε οποιαδιποτε απόςταςθ.
· θ αντιμετϊπιςθ πάςθσ φφςεωσ δυςχερειϊν που προκφπτουν από τθ ςφγχρονθ κυκλοφορία, όπωσ
περιοριςμζνα μζτωπα και όγκοι εκςκαφϊν κλπ.
· θ ςυμπφκνωςθ τθσ ςκάφθσ των ορυγμάτων κάτω από τθ ''ςτρϊςθ ζδραςθσ οδοςτρϊματοσ'' μζχρι του
βάκουσ που λαμβάνεται υπόψθ ςτον κακοριςμό τθσ Φζρουςασ Ικανότθτασ Ζδραςθσ (Φ.Ι.Ε), όπωσ αυτι
ορίηεται ςτθν μελζτθ, ςε βακμό ςυμπφκνωςθσ που να αντιςτοιχεί ςε ξθρά φαινόμενθ πυκνότθτα ίςθ κατ'
ελάχιςτο με το 90% τθσ πυκνότθτασ που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά κατά τθν τροποποιθμζνθ δοκιμι Proctor
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
· οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και των μεταφορικϊν μζςων
· θ επανεπίχωςθ (με προϊόντα εκςκαφϊν) των κεμελίων και τάφρων εκτόσ του ςϊματοσ τθσ οδοφ, που οι
εκςκαφζσ τουσ αποηθμιϊνονται με το άρκρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτθςθ ςυμπφκνωςθσ
Επιςθμαίνεται ότι θ τιμι είναι γενικισ εφαρμογισ ανεξάρτθτα από τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςε μια ι
περιςςότερεσ φάςεισ που υπαγορεφονται από το πρόγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου ι άλλουσ τοπικοφσ
περιοριςμοφσ.
Η αποξιλωςθ αςφαλτοταπιτων, ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ ςτακεροποιθμζνων με τςιμζντο, πλακοςτρϊςεων,
δαπζδων από ςκυρόδεμα, κραςπεδορείκρων και ςτερεϊν ζδραςθσ και εγκιβωτιςμοφ τουσ, κακϊσ και πάςθσ
φφςεωσ καταςκευϊν που βρίςκονται εντόσ του όγκου των γενικϊν εκςκαφϊν, επιμετρϊνται και
τιμολογοφνται ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία άρκρα του παρόντοσ τιμολογίου.
Επιμζτρθςθ με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν και μζχρι τα όρια εκςκαφισ των εγκεκριμζνων
ςυμβατικϊν ςχεδίων και ςφμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτθριςμοφ. Διευκρινίηεται ότι ουδεμία αποηθμίωςθ
καταβάλλεται ςτον Ανάδοχο για τισ επί πλζον των προβλεπομζνων από τθ μελζτθ εκςκαφζσ εκτόσ εάν ζχει
δοκεί ειδικι εντολι από τθν Υπθρεςία.
( 1 m3 )
Κυβικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΣΕΕΡΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ
4,45

A.T.:

ΑΣ 3

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Α-20

Καταςκευι επιχωμάτων.

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ

[*]

(0,65+3,8)
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Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 1530

100,00%

Καταςκευι επιχϊματοσ οδοφ ι ςυμπλιρωςθ υπάρχοντοσ, μετά από προθγοφμενο κακαριςμό του
εδάφουσ ζδραςθσ, με χριςθ υλικϊν που κα προςκομιςκοφν επί τόπου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου και
τθν ΕΤΕΡ 02-07-01-00 ''Καταςκευι επιχωμάτων με κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφϊν ι δανειοκαλάμων''.
Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται:
· Η καταςκευι όλων των τμθμάτων του επιχϊματοσ, ςυνικουσ ι αυξθμζνου βακμοφ ςυμπφκνωςθσ, όπωσ
κεμζλιο, πυρινασ, μεταβατικό τμιμα βραχϊδουσ επιχϊματοσ, τα οποία κα ςυμπυκνϊνονται ςε ποςοςτό 90%
και 95% αντίςτοιχα τθσ ξθράσ φαινόμενθσ πυκνότθτασ που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά κατά τθν
τροποποιθμζνθ δοκιμι Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιϊδθ επιχϊματα, ι ςτον
βακμό που προδιαγράφεται ςτθν μελζτθ για τα βραχϊδθ επιχϊματα.
· Η μόρφωςθ και ςυμπφκνωςθ του εδάφουσ ζδραςθσ των επιχωμάτων, ςε βακμό ςυμπφκνωςθσ κατ'
ελάχιςτον 90% τθσ πυκνότθτασ, που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά κατά τθν τροποποιθμζνθ δοκιμι Proctor
· Η καταςκευι τθσ ''ςτρϊςθσ ζδραςθσ οδοςτρϊματοσ'', ςυμπυκνωμζνθσ ςε ποςοςτό 95% τθσ ξθράσ
φαινόμενθσ πυκνότθτασ που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά κατά τθν τροποποιθμζνθ δοκιμι Proctor, με
κατάλλθλο αρικμό διελεφςεων οδοςτρωτιρα ελαςτιχοφόρου ι με λείουσ κυλίνδρουσ, ϊςτε να διαμορφωκεί
μια λεία ''ςφραγιςτικι'' επιφάνεια.
Εξαιρείται θ καταςκευι τθσ ''ςτρϊςθσ ςτράγγιςθσ οδοςτρϊματοσ'' (όπου υπάρχει), θ οποία τιμολογείται με το
αντίςτοιχο άρκρο του τιμολογίου.
· Η ςυμπφκνωςθ λωρίδασ εδάφουσ πλάτουσ μζχρι 2,0 m εκατζρωκεν των ποδϊν του επιχϊματοσ .
· Η τυχόν επαφξθςθ του όγκου του επιχϊματοσ λόγω ςυνίηθςθσ, κακίηθςθσ ι διαπλάτυνςισ του πζραν των
ορίων που προβλζπει θ μελζτθ.
· Η προμικεια και τοποκζτθςθ μαρτφρων ελζγχου υποχωριςεωσ των υψθλϊν επιχωμάτων, ςφμφωνα με τα
κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ, θ εξάρτθςι τουσ από χωροςτακμικζσ αφετθρίεσ (repairs) εκτόσ τθσ ηϊνθσ
επιχϊματοσ, θ εκτζλεςθ τοπογραφικϊν μετριςεων ακριβείασ και θ καταχϊρθςι τουσ ςε φφλλα ελζγχου,
κακϊσ και θ εκτζλεςθ τριϊν μετριςεων ςε χρόνουσ που κα κακορίςει θ Υπθρεςία.
Στθν τιμι του παρόντοσ άρκρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρϊνται ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία άρκρα
του τιμολογίου:
· Τα μεταβατικά επιχϊματα πίςω από τεχνικά ζργα (γζφυρεσ, θμιγζφυρεσ, τοίχοι, οχετοί, Cut and Cover,
ςτόμια ςθράγγων, αγωγοί κ.λ.π)
· Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ του εδάφουσ ζδραςθσ και δθμιουργίασ αναβακμϊν
· Η καταςκευι εξυγιαντικισ ςτρϊςθσ υπό τα επιχϊματα
Επιμζτρθςθ με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν
Τιμι ανά κυβικό μζτρο.
( 1 m3 )
Κυβικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ
0,950

A.T.:

ΑΣ 4

ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 3.1.2

Εκςκαφζσ τάφρων ι διωρφγων αρδευτικϊν ι αποςτραγγιςτικϊν δικτφων ςε
εδάφθ γαιϊδθ - θμιβραχϊδθ. Με τθν φόρτωςθ των προϊόντων επί αυτοκινιτου
και τθν μεταφορά ςτον χϊρο απόκεςθσ ι απόρριψθσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΤΔΡ 6054

100,00%

Εκςκαφζσ τάφρων ι διωρφγων αρδευτικϊν και αποςτραγγιςτικϊν δικτφων ςε εδάφθ γαιϊδθ - θμιβραχϊδθ
(μθ απαιτοφντα διατρθτικά μθχανιματα ι εκρθκτικά), οποιουδιποτε πλάτουσ πυκμζνα και βάκουσ, με τθν
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κοπι και εκρίηωςθ υπαρχόντων δζνδρων περιμζτρου μζχρι 50cm, και κάμνων ςτο εφροσ του ορφγματοσ,
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 08-01-01-00 ''Εκςκαφζσ τάφρων και διωρφγων''
Στο παρόν άρκρο δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ κοπι και εκρίηωςθ δζνδρων περιμζτρου μεγαλφτερθσ από 50cm.
Πταν απαιτείται αυτό, οι ςχετικζσ εργαςίεσ τιμολογοφνται ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία άρκρα του ΝΕΤ ΡΣ.
Επιμζτρθςθ ςε κυβικά μζτρα (m³) βάςει αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν και ςφμφωνα με τισ γραμμζσ
πλθρωμισ που κακορίηονται από τθν μελζτθ.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m³).
( 1 m3 )
Κυβικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΣΕΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
4,60

[*]

(0,8+3,8)

A.T.:

ΑΣ 5

ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 4.1.1

Κακαιρζςεισ μεμονωμζνων ςτοιχείων ι τμθμάτων καταςκευϊν από οπλιςμζνο
ςκυρόδεμα. υνικουσ ακριβείασ, με χριςθ αεροςυμπιεςτϊν κλπ ςυμβατικϊν
μζςων (υδραυλικι ςφφρα, εργαλεία πεπιεςμζνου αζρα, θλεκτροεργαλεία κλπ)
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΤΔΡ 6082.1

100,00%

Κακαιρζςεισ τμθμάτων καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (χωρίσ πρόκλθςθ ηθμιϊν ςτο απομζνον
τμιμα), ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 15-02-01-01 ''Κακαιρζςεισ ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ
με μθχανικά μζςα'', με τθν φόρτωςθ και μεταφορά των προϊόντων κακαιρζςεων ςε οποιαδιποτε απόςταςθ.
Συμπεριλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενεσ προςωρινζσ αντιςτθρίξεισ-υποςτθλϊςεισ, ο τεμαχιςμόσ
των αποκοπτομζνων ςτοιχείων, ο ζλεγχοσ και αντιμετϊπιςθ τθσ παραγόμενθσ κατά τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν ςκόνθσ και ο πλιρθσ κακαριςμόσ του χϊρου εκτζλεςθσ των εργαςιϊν από τα προϊόντα τθσ
κακαίρεςθσ.
Επιμζτρθςθ ςε κυβικά μζτρα (m³) πλιρωσ αποκοπτομζνων ςτοιχείων.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m³).
( 1 m3 )
Κυβικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΑΡΑΝΣΑ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
43,80

[*]

(40+3,8)

A.T.:

ΑΣ 6

ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 4.1.2

Κακαιρζςεισ μεμονωμζνων ςτοιχείων ι τμθμάτων καταςκευϊν από οπλιςμζνο
ςκυρόδεμα. Με ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ακριβείασ με χριςθ ειδικοφ εξοπλιςμοφ
αδιατάρακτθσ κοπισ ςκυροδζματοσ (ςυρματοκοπι, διςκοκοπι, κοπι με κερμικι
λόγχθ, υδατοκοπι)
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΤΔΡ 6082.1

100,00%

Κακαιρζςεισ τμθμάτων καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (χωρίσ πρόκλθςθ ηθμιϊν ςτο απομζνον
τμιμα), ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 15-02-01-01 ''Κακαιρζςεισ ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ
με μθχανικά μζςα'', με τθν φόρτωςθ και μεταφορά των προϊόντων κακαιρζςεων ςε οποιαδιποτε απόςταςθ.

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ
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Συμπεριλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενεσ προςωρινζσ αντιςτθρίξεισ-υποςτθλϊςεισ, ο τεμαχιςμόσ
των αποκοπτομζνων ςτοιχείων, ο ζλεγχοσ και αντιμετϊπιςθ τθσ παραγόμενθσ κατά τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν ςκόνθσ και ο πλιρθσ κακαριςμόσ του χϊρου εκτζλεςθσ των εργαςιϊν από τα προϊόντα τθσ
κακαίρεςθσ.
Επιμζτρθςθ ςε κυβικά μζτρα (m³) πλιρωσ αποκοπτομζνων ςτοιχείων.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m³).
( 1 m3 )
Κυβικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΟΓΔΟΝΣΑ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
83,80

A.T.:

ΑΣ 7

ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 4.12

Άρςθ καταπτϊςεων
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΤΔΡ 6120

[*]

(80+3,8)

100,00%

Άρςθ καταπτϊςεων, κατολιςκιςεων, προςχϊςεων, λόγω βροχοπτϊςεων ι άλλθσ αιτίασ, οποιαςδιποτε
φφςθσ γαιωδϊν ι βραχωδϊν προϊόντων, ςε οποιαδιποτε κζςθ του ζργου, με τθ μόρφωςθ του πυκμζνα και
των πρανϊν και τθν φόρτωςθ και μεταφορά των προϊόντων εκςκαφισ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m³) βάςει αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν.
( 1 m3 )
Κυβικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΣΕΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
4,50

[*]

(0,7+3,8)

A.T.:

ΑΣ 8

ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 5.2

Καταςκευι ςυμπιεςμζνου αναχϊματοσ από υλικά που ζχουν προςκομιςκεί επί
τόπου
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΤΔΡ 6080

100,00%

Καταςκευι ςυμπιεςμζνου αναχϊματοσ, με βακμό ςυμπφκνωςθσ που αντιςτοιχεί ςε ξθρά φαινόμενθ
πυκνότθτα ίςθ τουλάχιςτον με το 90% αυτισ που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά κατά τθν τροποποιθμζνθ
δοκιμι Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια και ματαφορά επί τόπου του απαιτουμζνου νεροφ διαβροχισ, θ απαςχόλθςθ
μθχανθμάτων διάςτρωςθσ και ςυμπφκνωςθσ και θ εκτζλεςθ δοκιμϊν ςυμπφκνωςθσ ανά 1.000 m³
αναχϊματοσ και τουλάχιςτον μιασ ανά αυτοτελζσ τμιμα του αναχϊματοσ.
Επιμζτρθςθ ςε κυβικά μζτρα (m³) ετοίμου ςυμπιεςμζνου επιχϊματοσ βάςει ςτοιχείων αρχικϊν και τελικϊν
διατομϊν.
Το παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι και ςτθν επανεπίχωςθ ορυγμάτων τεχνικϊν ζργων, όταν τοφτο προβλζπεται
από τθν μελζτθ.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m³).
( 1 m3 )
Κυβικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):

ΠΕΝΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ
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(Αρικμθτικϊσ):

0,500

A.T.:

ΑΣ 9

ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 6.1.1.5

Λειτουργία εργοταξιακϊν αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων. Αντλθτικά ςυγκροτιματα
diesel ι βενηινοκίνθτα. Ιςχφοσ 10,0 ζωσ 20,0 ΗΡ
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΤΔΡ 6110

100,00%

Λειτουργία φορθτϊν ι κινθτϊν εργοταξιακϊν αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων για τθν αποςτράγγιςθ
ειςρεόντων ι υπογείων υδάτων και τθν άντλθςθ βορβόρου και λυμάτων κατά τθν εκτζλεςθ των διαφόρων
εργαςιϊν του ζργου, εφ' όςον τοφτο προβλζπεται από τθν μελζτθ ι μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ
και κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τισ ΕΤΕΡ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακζσ αντλιςεισ υδάτων'' και 08-10-02-00
''Αντλιςεισ Βορβόρου - Λυμάτων''.
Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται:
α. Η προςκόμιςθ ςτθν κζςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ κατάλλθλθσ ιςχφοσ για το
εκάςτοτε μανομετρικό φψοσ και παροχι που απαιτοφνται και των αναλόγων ςωλθνϊςεων, ςυςκευϊν και
εξαρτθμάτων
β. Η δαπάνθ των καυςίμων ι τθσ θλεκτρικισ ενεργείασ
γ. Η εγκατάςταςθ, θ επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ, θ τροφοδοςία με καφςιμα και θ ςυντιρθςθ τθσ αντλίασ και
των ςωλθνϊςεων
δ. Η διάνοιξθ προςωρινισ τάφρου απαγωγισ των αντλουμζνων νερϊν προσ υπάρχοντα αποδζκτθ
ε. Οι μετακινιςεισ τθσ αντλίασ και των ςωλθνϊςεων ςφμφωνα με το πρόγραμμα εκτζλεςθσ των εργαςιϊν
ςτ. Οι ςταλίεσ του ςυγκροτιματοσ για οποιονδιποτε λόγο
Τιμι ανά ϊρα (h) λειτουργίασ του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ που πραγματοποιείται μετά από ζγκριςθ τθσ
Υπθρεςίασ, με βάςθ αναλυτικά ςτοιχεία καταγραφισ του χρόνου απαςχόλθςθσ
(1h)
Ωρα
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΔΕΚΑ ΠΕΝΣΕ
15,00

A.T.:

ΑΣ 10

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Α-26

φραγιςτικι ςτρϊςθ αργιλικοφ υλικοφ.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 3121.Α

100,00%

Καταςκευι ςφραγιςτικισ ςτρϊςθσ από επιλεγμζνο αργιλικό υλικό μικρισ ζωσ μζςθσ πλαςτικότθτασ 15% £
Ι £ 30%, πάχουσ τουλάχιςτον 30 cm, ςτισ κζςεισ και πάχθ που προβλζπονται από τθν γεωτεχνικι μελζτθ, με
βακμό ςυμπφκνωςθσ τουλάχιςτον 95% τθσ πυκνότθτασ, που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά κατά τθν
τροποποιθμζνθ δοκιμι Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου του επιλεγμζνου αργιλικοφ υλικοφ,
· θ διάςτρωςθ και θ ςυμπφκνωςι του κατά ςτρϊςεισ .
Τιμι ανά κυβικό μζτρο.
( 1 m3 )
Κυβικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):

ΕΠΣΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ
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(Αρικμθτικϊσ):

7,50

A.T.:

ΑΣ 11

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Β-1

Εκςκαφι κεμελίων τεχνικϊν ζργων και τάφρων πλάτουσ ζωσ 5,0 m.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 2151

100,00%

Εκςκαφι ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 5,0 m, οποιουδιποτε βάκουσ. για τθν κεμελίωςθ τεχνικϊν ζργων
(τοίχων, βάκρων, φρεατίων κλπ), και τθν καταςκευι αγωγϊν και οχετϊν (αποχζτευςθσ, αποςτράγγιςθσ,
Ο.Κ.Ω.,κλπ.), ςε κάκε είδουσ ζδαφοσ (γαιοθμιβραχϊδεσ ι βραχϊδεσ, περιλαμβανομζνων και των γρανιτικϊν
και κροκαλοπαγϊν πετρωμάτων), με οποιονδιποτε εξοπλιςμο, με ι χωρίσ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, ςφμφωνα
με τα κακοριηόμενα ςτθν ΕΤΕΡ 02-04-00-00 ''Εκςκαφζσ κεμελίων τεχνικϊν ζργων''.
Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται:
· Οι απαιτοφμενεσ αντλιςεισ και τα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των επιφανειακϊν και υπόγειων νερϊν, εκτόσ άν
ρθτά κακορίηεται ςτθν μελζτθ θ ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ και πλθρωμι αυτϊν
· Οι κάκε είδουσ απαιτοφμενεσ αντιςτθρίξεισ παρειϊν (με οριηόντιεσ ξυλοηεφξεισ ι κατακόρυφεσ αντιςτθρίξεισ
με μεταλλικά πετάςματα κλπ), εκτόσ άν ρθτά κακορίηεται ςτθν μελζτθ θ ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ και πλθρωμι
αυτϊν
· Η κοπι, εκρίηωςθ και απομάκρυνςθ δζνδρων οποιαςδιποτε περιμζτρου ςτθν κζςθ του ορφγματοσ
· Η μόρφωςθ του πυκμζνα και τμιματοσ των παρειϊν του ορφγματοσ ϊςτε να είναι δυνατι θ διάςτρωςθ
ςκυροδζματοσ χωρίσ τθ χριςθ πλευρικϊν ξυλοτφπων (π.χ. κεμζλια τεχνικϊν ζργων, περιβλιματα αγωγϊν
κλπ)
· Η ςυμπφκνωςθ του πυκμζνα τοφ ορφγματοσ
· Η διαμόρφωςθ των απαιτουμζνων δαπζδων εργαςίασ για τθν εκςκαφι ι αποκομιδι των προϊόντων
εκςκαφϊν
· Η διαλογι, θ φορτοεκφόρτωςθ και θ μεταφορά των πλεοναηόντων προϊόντων εκςκαφϊν ςε οποιαδιποτε
απόςταςθ
· Η απόκεςθ παρά το ςκάμμα, εκτόσ του ςϊματοσ τθσ οδοφ, των καταλλιλων από τα προϊόντα εκςκαφισ για
τθν επανεπίχωςθ του απομζνοντοσ όγκου του ςκάμματοσ μετά τθν καταςκευι του τεχνικοφ ζργου, οχετοφ ι
αγωγοφ
· Η επανόρκωςθ τυχόν ηθμιϊν ςε γειτονικζσ καταςκευζσ ι οδοςτρϊματα λόγω καταπτϊςεων των παρειϊν του
ορφγματοσ.
· Η αποξιλωςθ οδοςτρϊματοσ, κραςπεδορείκρων, πλακοςτρϊςεων και αόπλων τςιμεντοςτρϊςεων ςτθν κζςθ
του ορφγματοσ
· Οι απαιτοφμενεσ γεφυρϊςεισ του ορφγματοσ για τθν διζλευςθ πεηϊν και οχθμάτων και τθν εξυπθρζτθςθ των
παρόδιων ιδιοκτθςιϊν (λαμαρίνεσ κατάλλθλου πάχουσ ι άλλεσ διατάξεισ γεφφρωςθσ)
· Η επανεπίχωςθ του απομζνοντοσ όγκου ςκάμματοσ με κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφϊν.
Η κοπι υπάρχοντοσ αςφαλτικοφ τάπθτα με αςφαλτοκόφτθ και θ κακαίρεςθ τυχόν υπαρχουςϊν καταςκευϊν
από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ςτθν ηϊνθ του ορφγματοσ πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με βάςθ τα οικεία άρκρα του
Τιμολογίου.
Το παρόν άρκρο εκςκαφϊν κεμελίων τεχνικϊν ζργων και τάφρων εφαρμόηεται ςε ορφγματα επιφανείασ ζωσ
100 m², ι ςε επιμικθ ορφγματα πλάτουσ ζωσ 5,00 m ανεξάρτθτα από τθν επιφάνεια κάτοψθσ. Οι μεγαλφτερεσ
εκςκαφζσ κεμελίων και τάφρων κατατάςςονται ςτο ςφνολό τουσ ςτισ γενικζσ εκςκαφζσ και πλθρϊνονται με
βάςθ τα οικεία άρκρα του Τιμολογίου.
Για τθν επιμζτρθςθ των εκςκαφϊν κεμελίων ωσ αφετθρία μζτρθςθσ του βάκουσ λαμβάνεται θ ςτάκμθ των
γενικϊν εκςκαφϊν (όταν προβλζπονται) και οι κεωρθτικζσ γραμμζσ που κακορίηονται ςτθν μελζτθ (πλάτοσ
πυκμζνα, κλίςεισ παρειϊν, βακμίδρεσ κακ’ φψοσ).
Τιμι ανά κυβικό μζτρο.
( 1 m3 )
Κυβικό μζτρο
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ
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ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΠΣΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
7,50

[*]

(3,7+3,8)

A.T.:

ΑΣ 12

ΝΕΑ ΣΙΜΗ Ν.Σ.7

Διάτρθςθ και ςκυροδζτθςθ ζγχυτων παςςάλων. Φρεατοπάςςαλοσ Φ1,00 m από
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C25/30.

Ανακ. ΟΔΟ 2731
Καταςκευι ζγχυτου πάςςαλου (φρεατοπαςςάλου) από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C25/30, ςε
ζδαφοσ οποιαςδιποτε ςφςταςθσ, ςε οποιοδιποτε βάκοσ από τθν επιφάνεια του εδάφουσ, εν ξθρϊ ι μζςα ςε
νερό, με οποιοδιποτε ςφςτθμα, υπό τθν προχπόκεςθ να εξαςφαλίηονται θ προβλεπόμενθ από τθν μελζτθ
ποιότθτα ςκυροδζματοσ C25/30, θ διάμετροσ και θ ζδραςθ του παςςάλου κακϊσ και θ επικάλυψθ του
ςιδθροπλιςμοφ.
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 11-01-01-00 ''Ράςςαλοι δι' εκςκαφισ (ζγχυτοι πάςςαλοι)
και κεφαλόδεςμoι''
Στισ τιμζσ μονάδασ (ανά διατομι παςςάλου) περιλαμβάνονται:
·
·
·
·
·
·

·
·
·

θ προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, λειτουργία και αποκόμιςθ μθχανθμάτων διάτρθςθσ παςςάλων και
λοιποφ απαιτουμζνου βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ και μζςων
οι τοπικζσ μετακινιςεισ του διατρθτικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ, από κζςθ ςε κζςθ καταςκευισ
εγχφτων παςςάλων
θ διαμόρφωςθ δαπζδων εργαςίασ καταλλιλων για τθν προςζγγιςθ και λειτουργία του διατρθτικοφ
εξοπλιςμοφ
θ λιψθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ επιφανειακϊν ι/και υπογείων υδάτων
θ ςυλλογι, αποκομιδι και απόκεςθ των προϊόντων διάτρθςθσ ορυγμάτων,
θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου και ζγχυςθ εντόσ τθσ οπισ ςκυροδζματοσ κατθγορίασ C25/30, με
χριςθ τςιμζντου τφπου ΙV ανκεκτικοφ ςτα κειικά (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ρ.Δ. 244/80), όταν
τα χθμικά χαρακτθριςτικά του εδάφουσ το επιβάλλουν
θ ανάςυρςθ των ςωλινων κακοδιγθςθσ του ςκυροδζματοσ εντόσ τθσ οπισ
θ τυχόν απαιτοφμενθ ςυμπλιρωςθ τθσ οπισ του παςςάλου με κοκκϊδεσ υλικό
θ χριςθ και θ επεξεργαςία οποιονδιποτε ςτακεροποιθτικϊν υλικϊν για τθν ςκυροδζτθςθ των
παςςάλων (πχ αιϊρθμα μπετονίτθ)

Στισ τιμζσ περιλαμβάνονται ανθγμζνα:
·

oι δαπάνεσ δοκιμαςτικισ φόρτιςθσ ςε λειτουργικοφσ παςςάλουσ (ζνασ πάςςαλοσ ανά 20 παςςάλουσ
και το λιγότερο ζνασ πάςςαλοσ ανά γζφυρα ι τοίχο) για τθν περίπτωςθ παςςάλων των οποίων θ
αιχμι δεν ειςχωρεί ςε βράχο.

·

oι δαπάνεσ ελζγχου τθσ ςυνεχείασ τθσ ςκυροδζτθςθσ όλων των παςςάλων (integrity testing) με
ακουςτικζσ μεκόδουσ (sonic).

·

οι δαπάνεσ ςυγκζντρωςθσ, παρουςίαςθσ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων των παραπάνω
ελζγχων.

Στισ τιμζσ μονάδασ δεν περιλαμβάνονται οι παρακάτω δαπάνεσ:
·
·

Ρρομικειασ, διαμόρφωςθσ και τοποκζτθςθσ του κλωβοφ οπλιςμοφ του παςςάλου από χάλυβα Β500
C
Διαςωλινωςθσ τθσ οπισ του παςςάλου με μεταλλικό μανδφα
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·

·

·
·

Ενςωμάτωςθσ ςιδθροςωλινων ςτο ςϊμα του παςςάλου και διενζργειασ ςχετικϊν γεωτριςεων,
τςιμεντενζςεων, κ.λ.π. για τον ποιοτικό ζλεγχο του πυκμζνα ζδραςθσ του παςςάλου. Η ςχετικι
μεκοδολογία, θ οποία κα προτείνεται και κα τεκμθριϊνεται από τον Ανάδοχο, υπόκειται ςτθν
ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ.
Λεπτομερειακισ αποτφπωςθσ τθσ ςυνζχειασ τθσ ςκυροδζτθςθσ κακ’ όλο το φψοσ του παςςάλου, ςε
παςςάλουσ μεγάλων φορτίων π.χ. > 500 ton με τθ βοικεια ακτίνων γ ι αναλόγων μθ καταςτροφικϊν
μεκόδων (non destructive tests).
Τυχόν προςκζτων δοκιμαςτικϊν φορτίςεων ςε λειτουργικοφσ ι μθ λειτουργικοφσ παςςάλουσ, επί
πλζον αυτϊν που αναφζρκθκαν ςτθν παραπάνω παράγραφο.
Τυχόν επί πλζον δοκιμαςτικϊν φορτίςεων (ςε λειτουργικοφσ ι μθ λειτουργικοφσ παςςάλουσ) με
οριηόντια φορτία

Επιμετράται το πραγματικό μικοσ του ςκυροδετθκζντοσ αποδεκτοφ παςςάλου, από τθν ςτάκμθ του πυκμζνα
μζχρι τθν οριςτικι ςτάκμθ τθσ κεφαλισ του παςςάλου, όπωσ προβλζπονται ςτθ μελζτθ. Δε επιμετράται το
τυχόν επί πλζον βάκοσ, κάτω από τθν εγκεκριμζνθ ςτάκμθ πυκμζνα, οφτε το αποκοπτόμενο τμιμα τθσ
κεφαλισ του παςςάλου.
Τιμι ανά μζτρο μικουσ ζγχυτου παςςάλου.
(1m)
Μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΚΑΣΟΝ ΕΞΗΝΣΑ
160,00

A.T.:

ΑΣ 13

ΝΕΣ ΟΔΟ-Β-27

ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ ΜΑΝΔΤΑ ΠΑΑΛΩΝ
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 2672

100,00%

Επζνδυςθ φρεατοπαςςάλων με μανδφα από μαφρθ λαμαρίνα πάχουσ 5 mm, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν
ΕΤΕΡ 11-01-01-00 "Ράςςαλοι δι' εκςκαφισ (ζγχυτοι πάςςαλοι) και κεφαλόδεςμoι"
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
 θ προμικεια και θ μεταφορά επί τόπου του ζργου τθσ λαμαρίνασ και όλων των απαιτοφμενων αναλωςίμων,
 θ κατεργαςία, κοπι και ςυγκόλλθςθ τθσ λαμαρίνασ για τθν μόρφωςθ του μεταλλικοφ μανδφα, θ εξωτερικι
προςταςία του μεταλλικοφ μανδφα με αςφαλτικό γαλάκτωμα υδατικισ διαςποράσ (ςυμπεριλαμβάνεται το
ανάλογο primer), κακϊσ και ο καταβιβαςμόσ
 θ τοποκζτθςθ του μεταλλικοφ μανδφα εντόσ τθσ οπισ του παςςάλου.
Τιμι για ζνα χιλιόγραμμο μεταλλικοφ μανδφα πλιρουσ μορφωμζνου και τοποκετθμζνου.

( 1 kg )
ΕΤΡΩ

Κιλό
(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΔΤΟ και ΠΕΝΗΝΣΑ
λεπτά
2,50
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A.T.:

ΑΣ 14

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Β-29.2.2

Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα. Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15.
Κοιτοςτρϊςεισ, περιβλιματα αγωγϊν, εξομαλυντικζσ ςτρϊςεισ κλπ από
ςκυρόδεμα C12/15.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 2531

100,00%

Καταςκευζσ τεχνικϊν ζργων κάκε είδουσ και οποιουδιποτε ανοίγματοσ και φψουσ από ςκυρόδεμα που
παραςκευάηεται ςε μόνιμο ι εργοταξιακό ςυγκρότθμα παραγωγισ, με κραυςτά αδρανι λατομείου
κατάλλθλθσ κοκκομζτρθςθσ και διαςτάςεων μζγιςτου κόκκου, τςιμζντο κατάλλθλθσ κατθγορίασ, αντοχισ και
ποςότθτασ, ωσ και τα τυχόν αναγκαία ρευςτοποιθτικά, υπερρευςτοποιθτικά, αερακτικά, ςτακεροποιθτικά
κλπ. πρόςμικτα.
Στισ τιμζσ μονάδασ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια και μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ, των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν παραςκευισ
εργοταξιακοφ ςκυροδζματοσ, θ προμικεια και μεταφορά ςτθν εκάςτοτε κζςθ ςκυροδζτθςθσ ετοίμου
ςκυροδζματοσ,
· θ προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ, χριςθ και απομάκρυνςθ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν των πάςθσ φφςεωσ
απαιτουμζνων ικριωμάτων, ξυλοτφπων ι ςιδθροτφπων (επιπζδων, καμπφλων ι ςτρεβλϊν επιφανειϊν),
κακϊσ και ειδικϊν ςυςτθμάτων και εξοπλιςμοφ που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ (ςυςτιματα
προκαταςκευισ, προϊκθςθσ, προβολο-δόμθςθσ, αναρριχόμενοι ςιδθρότυποι κλπ),
· τα πάςθσ φφςεωσ μθχανιματα και εξοπλιςμόσ και μζςα για τθν παραγωγι, μεταφορά, άντλθςθ, ανφψωςθ,
καταβιβαςμό, ανάμειξθ, δόνθςθ κλπ. τοκ ςκυροδζματοσ
· θ διαμόρφωςθ των ικριωμάτων, των ξυλοτφπων, των φορείων για προϊκθςθ και προβολοδόμθςθ κακϊσ
· θ μερικι ι ολικι απϊλεια των ςωμάτων διαμόρφωςθσ κιβωτιομόρφων, κυλινδρικϊν ι άλλθσ μορφισ κενϊν,
· θ επεξεργαςία των καταςκευαςτικϊν αρμϊν.
· θ ςυντιρθςθ του ςκυροδζματοσ με οποιοδιποτε μζςο (λινάτςεσ, χθμικά υγρά κ.λ.π.) μζχρι τθ ςκλιρυνςι
του,
Επίςθσ περιλαμβάνονται, ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ μονάδασ:
· οι δαπάνεσ των αναγκαίων μελετϊν ςφνκεςθσ ςκυροδζματοσ,
· οι δαπάνεσ των μελετϊν τθσ καταςκευαςτικισ μεκόδου, των βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων και των πάςθσ
φφςεωσ ικριωμάτων (πλθν των μελετϊν που αφοροφν ςτισ μεκόδουσ προβολοδόμθςθσ, προϊκθςθσ και
προωκουμζνων αυτοφερομζνων δοκϊν),
· θ δαπάνθ δειγματολθψιϊν, ελζγχων, δοκιμϊν και μετριςεων,
· οι δαπάνεσ δθμιουργίασ ανοιγμάτων ςτα ικριϊματα κατά τθ ςκυροδζτθςθ φορζα γεφυρϊν διαςτάςεων 4,50
x 10,00 m ανά κλάδο για τθ διζλευςθ τθσ κυκλοφορίασ
· θ πρόςδοςθ ςτο χρθςιμοποιοφμενο ςκυρόδεμα, εκτόσ από τθ κλιπτικι αντοχι, χαρακτθριςτικϊν που
εξαςφαλίηουν τον προβλεπόμενο από τθν μελζτθ τφπο του επιφανειακοφ τελειϊματοσ, βάςει του οποίου κα
γίνεται θ αποδοχι ι θ απόρριψθ τθσ καταςκευισ, που εκτελζςκθκε (προςαρμογι κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ
αδρανϊν, προςκικθ καταλλιλων προςμίκτων κλπ).
Η επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ κα γίνεται για κάκε κατθγορία καταςκευϊν ςε πραγματικοφσ όγκουσ,
ςφμφωνα με τθ μελζτθ, μθ αφαιρουμζνων των οπλιςμϊν, των ςωλινων προεντάςεωσ (ςε περίπτωςθ
προεντεταμζνου ςκυροδζματοσ) ι των κενϊν διζλευςθσ αγωγϊν, των γραμμικϊν ςκοτιϊν διατομισ μζχρι 10
cm² και των επιφανειακϊν εςοχϊν βάκουσ μζχρι 5 cm, αφαιρουμζνων όμωσ των κενϊν που διαμορφϊνονται
με ςκοπό τθ μείωςθ του όγκου του ςκυροδζματοσ.
Η επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ που διαςτρϊνεται χωρίσ τθ χριςθ ξυλοτφπων, κα γίνεται με βάςθ τισ
διαςτάςεισ των ςχεδίων τθσ μελζτθσ, χωρίσ να επιμετράται ο τυχόν επιπλζον όγκοσ που διαςτρϊκθκε λόγω
ζλλειψθσ ξυλοτφπων.
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Ππου ςτα άρκρα του ςκυροδζματοσ αναφζρεται το φψοσ από το ζδαφοσ, νοείται το φψοσ του κάτω πζλματοσ
του φορζα από τθ φυςικι επιφάνεια του εδάφουσ και όχι τθν τυχόν διαμορφοφμενθ μετά από εκςκαφι.
Οι τιμζσ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα του παρόντοσ Τιμολογίου είναι γενικισ εφαρμογισ και δεν
εξαρτϊνται από το μζγεκοσ αυτϊν, τθν ολοκλιρωςι τουσ ςε μία ι περιςςότερεσ φάςεισ (τμθματικι εκτζλεςθ)
ι τυχόν τοπικοφσ περιοριςμοφσ και δυςχζρειεσ (εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκεια τθσ
καταςκευισ, ςτενότθτα χϊρου, προςταςία γειτονικϊν καταςκευϊν, δυςχζρειεσ προςζγγιςθσ του
ςκυροδζματοσ, ςκυροδζτθςθ υπό ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ κλπ).
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ ΕΤΕΡ, ςτο μζτρο που εκάςτθ αφορά τον κάκε τφπο
καταςκευισ:
01-01-01-00: Ραραγωγι και μεταφορά εργοταξιακοφ ςκυροδζματοσ
01-01-02-00: Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ
01-01-03-00: Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ
01-01-04-00: Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ
01-01-05-00: Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ
01-01-07-00: Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν
01-03-00-00: Ικριϊματα
01-04-00-00: Καλοφπια καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωςθ τελικϊν επιφανειϊν ςε ζγχυτο ςκυρόδεμα χωρίσ χριςθ επιχριςμάτων
Τιμι ανά κυβικό μζτρο ζτοιμθσ καταςκευισ από ςκυρόδεμα.

Κοιτοςτρϊςεισ τεχνικϊν ζργων, εξομαλυντικζσ ςτρϊςεισ, ςτρϊςεισ μόρφωςθσ κλίςεων, περιβλιματα και
βάςεισ ζδραςθσ ςωλθνωτϊν οχετϊν και αγωγϊν (τςιμεντοςωλινων αποχζτευςθσ, ινοτςιμεντοςωλινων,
ςιδθροςωλινων κάκε είδουσ κλπ), ςτρϊςεισ φκοράσ ςτο εςωτερικό οχετϊν, επζνδυςθ κοίτθσ ρεμάτων κλπ. με
χριςθ ςκυροδζματοσ C12/15.
( 1 m3 )
Κυβικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΟΓΔΟΝΣΑ ΔΤΟ
82,00

A.T.:

ΑΣ 15

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Β-29.5.2

Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα. Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C30/37 και
C35/45. Καταςκευι τμιματοσ βάκρων ςε ςτάκμθ άνω των 10,0 m από το ζδαφοσ
και των αντιςτοίχων κωρακίων, προςκεφαλαίων, δοκϊν ζδραςθσ,
κεφαλοδζςμων κλπ, από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C30/37.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 2551

100,00%

Καταςκευζσ τεχνικϊν ζργων κάκε είδουσ και οποιουδιποτε ανοίγματοσ και φψουσ από ςκυρόδεμα που
παραςκευάηεται ςε μόνιμο ι εργοταξιακό ςυγκρότθμα παραγωγισ, με κραυςτά αδρανι λατομείου
κατάλλθλθσ κοκκομζτρθςθσ και διαςτάςεων μζγιςτου κόκκου, τςιμζντο κατάλλθλθσ κατθγορίασ, αντοχισ και
ποςότθτασ, ωσ και τα τυχόν αναγκαία ρευςτοποιθτικά, υπερρευςτοποιθτικά, αερακτικά, ςτακεροποιθτικά
κλπ. πρόςμικτα.
Στισ τιμζσ μονάδασ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια και μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ, των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν παραςκευισ
εργοταξιακοφ ςκυροδζματοσ, θ προμικεια και μεταφορά ςτθν εκάςτοτε κζςθ ςκυροδζτθςθσ ετοίμου
ςκυροδζματοσ,
· θ προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ, χριςθ και απομάκρυνςθ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν των πάςθσ φφςεωσ
απαιτουμζνων ικριωμάτων, ξυλοτφπων ι ςιδθροτφπων (επιπζδων, καμπφλων ι ςτρεβλϊν επιφανειϊν),
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κακϊσ και ειδικϊν ςυςτθμάτων και εξοπλιςμοφ που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ (ςυςτιματα
προκαταςκευισ, προϊκθςθσ, προβολο-δόμθςθσ, αναρριχόμενοι ςιδθρότυποι κλπ),
· τα πάςθσ φφςεωσ μθχανιματα και εξοπλιςμόσ και μζςα για τθν παραγωγι, μεταφορά, άντλθςθ, ανφψωςθ,
καταβιβαςμό, ανάμειξθ, δόνθςθ κλπ. τοκ ςκυροδζματοσ
· θ διαμόρφωςθ των ικριωμάτων, των ξυλοτφπων, των φορείων για προϊκθςθ και προβολοδόμθςθ κακϊσ
· θ μερικι ι ολικι απϊλεια των ςωμάτων διαμόρφωςθσ κιβωτιομόρφων, κυλινδρικϊν ι άλλθσ μορφισ κενϊν,
· θ επεξεργαςία των καταςκευαςτικϊν αρμϊν.
· θ ςυντιρθςθ του ςκυροδζματοσ με οποιοδιποτε μζςο (λινάτςεσ, χθμικά υγρά κ.λ.π.) μζχρι τθ ςκλιρυνςι
του,
Επίςθσ περιλαμβάνονται, ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ μονάδασ:
· οι δαπάνεσ των αναγκαίων μελετϊν ςφνκεςθσ ςκυροδζματοσ,
· οι δαπάνεσ των μελετϊν τθσ καταςκευαςτικισ μεκόδου, των βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων και των πάςθσ
φφςεωσ ικριωμάτων (πλθν των μελετϊν που αφοροφν ςτισ μεκόδουσ προβολοδόμθςθσ, προϊκθςθσ και
προωκουμζνων αυτοφερομζνων δοκϊν),
· θ δαπάνθ δειγματολθψιϊν, ελζγχων, δοκιμϊν και μετριςεων,
· οι δαπάνεσ δθμιουργίασ ανοιγμάτων ςτα ικριϊματα κατά τθ ςκυροδζτθςθ φορζα γεφυρϊν διαςτάςεων 4,50
x 10,00 m ανά κλάδο για τθ διζλευςθ τθσ κυκλοφορίασ
· θ πρόςδοςθ ςτο χρθςιμοποιοφμενο ςκυρόδεμα, εκτόσ από τθ κλιπτικι αντοχι, χαρακτθριςτικϊν που
εξαςφαλίηουν τον προβλεπόμενο από τθν μελζτθ τφπο του επιφανειακοφ τελειϊματοσ, βάςει του οποίου κα
γίνεται θ αποδοχι ι θ απόρριψθ τθσ καταςκευισ, που εκτελζςκθκε (προςαρμογι κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ
αδρανϊν, προςκικθ καταλλιλων προςμίκτων κλπ).
Η επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ κα γίνεται για κάκε κατθγορία καταςκευϊν ςε πραγματικοφσ όγκουσ,
ςφμφωνα με τθ μελζτθ, μθ αφαιρουμζνων των οπλιςμϊν, των ςωλινων προεντάςεωσ (ςε περίπτωςθ
προεντεταμζνου ςκυροδζματοσ) ι των κενϊν διζλευςθσ αγωγϊν, των γραμμικϊν ςκοτιϊν διατομισ μζχρι 10
cm² και των επιφανειακϊν εςοχϊν βάκουσ μζχρι 5 cm, αφαιρουμζνων όμωσ των κενϊν που διαμορφϊνονται
με ςκοπό τθ μείωςθ του όγκου του ςκυροδζματοσ.
Η επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ που διαςτρϊνεται χωρίσ τθ χριςθ ξυλοτφπων, κα γίνεται με βάςθ τισ
διαςτάςεισ των ςχεδίων τθσ μελζτθσ, χωρίσ να επιμετράται ο τυχόν επιπλζον όγκοσ που διαςτρϊκθκε λόγω
ζλλειψθσ ξυλοτφπων.
Ππου ςτα άρκρα του ςκυροδζματοσ αναφζρεται το φψοσ από το ζδαφοσ, νοείται το φψοσ του κάτω πζλματοσ
του φορζα από τθ φυςικι επιφάνεια του εδάφουσ και όχι τθν τυχόν διαμορφοφμενθ μετά από εκςκαφι.
Οι τιμζσ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα του παρόντοσ Τιμολογίου είναι γενικισ εφαρμογισ και δεν
εξαρτϊνται από το μζγεκοσ αυτϊν, τθν ολοκλιρωςι τουσ ςε μία ι περιςςότερεσ φάςεισ (τμθματικι εκτζλεςθ)
ι τυχόν τοπικοφσ περιοριςμοφσ και δυςχζρειεσ (εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκεια τθσ
καταςκευισ, ςτενότθτα χϊρου, προςταςία γειτονικϊν καταςκευϊν, δυςχζρειεσ προςζγγιςθσ του
ςκυροδζματοσ, ςκυροδζτθςθ υπό ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ κλπ).
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ ΕΤΕΡ, ςτο μζτρο που εκάςτθ αφορά τον κάκε τφπο
καταςκευισ:
01-01-01-00: Ραραγωγι και μεταφορά εργοταξιακοφ ςκυροδζματοσ
01-01-02-00: Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ
01-01-03-00: Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ
01-01-04-00: Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ
01-01-05-00: Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ
01-01-07-00: Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν
01-03-00-00: Ικριϊματα
01-04-00-00: Καλοφπια καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωςθ τελικϊν επιφανειϊν ςε ζγχυτο ςκυρόδεμα χωρίσ χριςθ επιχριςμάτων
Τιμι ανά κυβικό μζτρο ζτοιμθσ καταςκευισ από ςκυρόδεμα.
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Καταςκευι βάκρων και των ςυνδεδεμζνων με αυτά πτερυγίων, τοίχων και λεπτοτοίχων, υποςτυλωμάτων
γεφυρϊν κατακορφφων ι κεκλιμζνων (π.χ. μορφισ V) και επζνδυςθσ παςςαλοςυςτοιχιϊν με οπλιςμζνο
ςκυρόδεμα κατθγορίασ C30/37.
Το παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι ςτα τμιματα των ςτοιχείων αυτϊν ςε ςτάκμθ μεγαλφτερθ των 10,0 m από το
ζδαφοσ, κακϊσ και ςτα κωράκια, προςκεφάλαια, δοκοφσ ζδραςθσ γεφυρϊν και κεφαλόδεςμουσ που
εδράηονται ςε μεςόβακρα φψουσ άνω των 10,0 m από το ζδαφοσ.
( 1 m3 )
Κυβικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΚΑΣΟΝ ΠΕΝΗΝΣΑ ΟΚΣΩ
158,00

A.T.:

ΑΣ 16

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Β29.5.7.2

Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα. Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C30/37 και
C35/45. Προεντεταμζνεσ πλάκεσ και πλακοδοκοί από ςκυρόδεμα C30/37. ε
φψοσ από το ζδαφοσ 7,00< Η >15,00 m.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 2566

100,00%

Καταςκευζσ τεχνικϊν ζργων κάκε είδουσ και οποιουδιποτε ανοίγματοσ και φψουσ από ςκυρόδεμα που
παραςκευάηεται ςε μόνιμο ι εργοταξιακό ςυγκρότθμα παραγωγισ, με κραυςτά αδρανι λατομείου
κατάλλθλθσ κοκκομζτρθςθσ και διαςτάςεων μζγιςτου κόκκου, τςιμζντο κατάλλθλθσ κατθγορίασ, αντοχισ και
ποςότθτασ, ωσ και τα τυχόν αναγκαία ρευςτοποιθτικά, υπερρευςτοποιθτικά, αερακτικά, ςτακεροποιθτικά
κλπ. πρόςμικτα.
Στισ τιμζσ μονάδασ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια και μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ, των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν παραςκευισ
εργοταξιακοφ ςκυροδζματοσ, θ προμικεια και μεταφορά ςτθν εκάςτοτε κζςθ ςκυροδζτθςθσ ετοίμου
ςκυροδζματοσ,
· θ προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ, χριςθ και απομάκρυνςθ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν των πάςθσ φφςεωσ
απαιτουμζνων ικριωμάτων, ξυλοτφπων ι ςιδθροτφπων (επιπζδων, καμπφλων ι ςτρεβλϊν επιφανειϊν),
κακϊσ και ειδικϊν ςυςτθμάτων και εξοπλιςμοφ που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ (ςυςτιματα
προκαταςκευισ, προϊκθςθσ, προβολο-δόμθςθσ, αναρριχόμενοι ςιδθρότυποι κλπ),
· τα πάςθσ φφςεωσ μθχανιματα και εξοπλιςμόσ και μζςα για τθν παραγωγι, μεταφορά, άντλθςθ, ανφψωςθ,
καταβιβαςμό, ανάμειξθ, δόνθςθ κλπ. τοκ ςκυροδζματοσ
· θ διαμόρφωςθ των ικριωμάτων, των ξυλοτφπων, των φορείων για προϊκθςθ και προβολοδόμθςθ κακϊσ
· θ μερικι ι ολικι απϊλεια των ςωμάτων διαμόρφωςθσ κιβωτιομόρφων, κυλινδρικϊν ι άλλθσ μορφισ κενϊν,
· θ επεξεργαςία των καταςκευαςτικϊν αρμϊν.
· θ ςυντιρθςθ του ςκυροδζματοσ με οποιοδιποτε μζςο (λινάτςεσ, χθμικά υγρά κ.λ.π.) μζχρι τθ ςκλιρυνςι
του,
Επίςθσ περιλαμβάνονται, ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ μονάδασ:
· οι δαπάνεσ των αναγκαίων μελετϊν ςφνκεςθσ ςκυροδζματοσ,
· οι δαπάνεσ των μελετϊν τθσ καταςκευαςτικισ μεκόδου, των βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων και των πάςθσ
φφςεωσ ικριωμάτων (πλθν των μελετϊν που αφοροφν ςτισ μεκόδουσ προβολοδόμθςθσ, προϊκθςθσ και
προωκουμζνων αυτοφερομζνων δοκϊν),
· θ δαπάνθ δειγματολθψιϊν, ελζγχων, δοκιμϊν και μετριςεων,
· οι δαπάνεσ δθμιουργίασ ανοιγμάτων ςτα ικριϊματα κατά τθ ςκυροδζτθςθ φορζα γεφυρϊν διαςτάςεων 4,50
x 10,00 m ανά κλάδο για τθ διζλευςθ τθσ κυκλοφορίασ
· θ πρόςδοςθ ςτο χρθςιμοποιοφμενο ςκυρόδεμα, εκτόσ από τθ κλιπτικι αντοχι, χαρακτθριςτικϊν που
εξαςφαλίηουν τον προβλεπόμενο από τθν μελζτθ τφπο του επιφανειακοφ τελειϊματοσ, βάςει του οποίου κα
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γίνεται θ αποδοχι ι θ απόρριψθ τθσ καταςκευισ, που εκτελζςκθκε (προςαρμογι κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ
αδρανϊν, προςκικθ καταλλιλων προςμίκτων κλπ).
Η επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ κα γίνεται για κάκε κατθγορία καταςκευϊν ςε πραγματικοφσ όγκουσ,
ςφμφωνα με τθ μελζτθ, μθ αφαιρουμζνων των οπλιςμϊν, των ςωλινων προεντάςεωσ (ςε περίπτωςθ
προεντεταμζνου ςκυροδζματοσ) ι των κενϊν διζλευςθσ αγωγϊν, των γραμμικϊν ςκοτιϊν διατομισ μζχρι 10
cm² και των επιφανειακϊν εςοχϊν βάκουσ μζχρι 5 cm, αφαιρουμζνων όμωσ των κενϊν που διαμορφϊνονται
με ςκοπό τθ μείωςθ του όγκου του ςκυροδζματοσ.
Η επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ που διαςτρϊνεται χωρίσ τθ χριςθ ξυλοτφπων, κα γίνεται με βάςθ τισ
διαςτάςεισ των ςχεδίων τθσ μελζτθσ, χωρίσ να επιμετράται ο τυχόν επιπλζον όγκοσ που διαςτρϊκθκε λόγω
ζλλειψθσ ξυλοτφπων.
Ππου ςτα άρκρα του ςκυροδζματοσ αναφζρεται το φψοσ από το ζδαφοσ, νοείται το φψοσ του κάτω πζλματοσ
του φορζα από τθ φυςικι επιφάνεια του εδάφουσ και όχι τθν τυχόν διαμορφοφμενθ μετά από εκςκαφι.
Οι τιμζσ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα του παρόντοσ Τιμολογίου είναι γενικισ εφαρμογισ και δεν
εξαρτϊνται από το μζγεκοσ αυτϊν, τθν ολοκλιρωςι τουσ ςε μία ι περιςςότερεσ φάςεισ (τμθματικι εκτζλεςθ)
ι τυχόν τοπικοφσ περιοριςμοφσ και δυςχζρειεσ (εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκεια τθσ
καταςκευισ, ςτενότθτα χϊρου, προςταςία γειτονικϊν καταςκευϊν, δυςχζρειεσ προςζγγιςθσ του
ςκυροδζματοσ, ςκυροδζτθςθ υπό ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ κλπ).
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ ΕΤΕΡ, ςτο μζτρο που εκάςτθ αφορά τον κάκε τφπο
καταςκευισ:
01-01-01-00: Ραραγωγι και μεταφορά εργοταξιακοφ ςκυροδζματοσ
01-01-02-00: Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ
01-01-03-00: Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ
01-01-04-00: Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ
01-01-05-00: Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ
01-01-07-00: Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν
01-03-00-00: Ικριϊματα
01-04-00-00: Καλοφπια καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωςθ τελικϊν επιφανειϊν ςε ζγχυτο ςκυρόδεμα χωρίσ χριςθ επιχριςμάτων
Τιμι ανά κυβικό μζτρο ζτοιμθσ καταςκευισ από ςκυρόδεμα.

Καταςκευι προεντεταμζνων φορζων γεφυρϊν οποιουδιποτε ανοίγματοσ, μορφισ πλάκασ πλιρουσ, πλάκασ
με διάκενα ορκογωνικισ ι κυκλικισ διατομισ, πλακοδοκοφ κλπ, προκαταςκευαςμζνων ι χυτϊν επί τόπου.
Η καταςκευι διακρίνεται, με βάςθ τθν απόςταςθ του κάτω πζλματοσ του φορζα από τθν επιφάνεια του
εδάφουσ.
( 1 m3 )
Κυβικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΚΑΣΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΕΝΝΙΑ
179,00

A.T.:

ΑΣ 17

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Β-30.2

Xαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων. Χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ B500C.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 2612

100,00%

Ρρομικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ πάςθσ φφςεωσ
καταςκευϊν, μορφισ διατομϊν και κατθγορίασ ςφμφωνα με τθν μελζτθ, διαμόρφωςι του ςφμφωνα με τθν
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ
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μελζτθ, προςζγγιςθ ςτθν κζςθ ενςωμάτωςθσ με οποιοδιποτε μζςον και τοποκζτθςι του ςφμφωνα με τα
ςχζδια οπλιςμοφ. Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 01-02-01-00 ''Χαλφβδινοι οπλιςμοί
ςκυροδζματοσ''
Η τοποκζτθςθ του ςιδθροπλιςμοφ κα γίνεται μόνον μετά τθν παραλαβι του ξυλοτφπου ι τθσ επιφανείασ
ζδραςθσ του ςκυροδζματοσ (π.χ. υπόςτρωμα οπλιςμζνων δαπζδων κλπ).
Ο χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων επιμετράται ςε χιλιόγραμμα, ανά κατθγορία οπλιςμοφ (χάλυβασ B500A,
B500C και δομικά πλζγματα) βάςει αναλυτικϊν Ρινάκων Οπλιςμοφ.
Εάν οι πίνακεσ αυτοί δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου κα ςυντάςςονται με
μζριμνα του Αναδόχου και κα υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο και κεϊρθςθ πριν από τθν ζναρξθ
τθσ τοποκζτθςθσ του οπλιςμοφ.
Οι Ρίνακεσ κα ςυνταςςονται βάςει των ςχεδίων τθσ μελζτθσ και κα περιλαμβάνουν λεπτομερϊσ τισ
διαςτάςεισ των ράβδων (αναπτφγματα), τισ διαμζτρουσ, τισ κζςεισ τοποκζτθςθσ και τα μικθ υπερκάλυψθσ, τα
βάρθ ανά τρζχον μζτρο κατά διάμετρο, τα επί μζρουσ και τα ολικά μικθ των ράβδων, τα μερικά βάρθ ανά
διάμετρο και το ολικό βάροσ. Οι ωσ άνω Ρίνακεσ Οπλιςμοφ, μετά τθν παραλαβι των οπλιςμϊν, κα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τθν Υπθρεςία και κα αποτελοφν τθν επιμζτρθςθ των οπλιςμϊν.
Το ανά τρζχον μζτρο βάροσ των ράβδων οπλιςμοφ κα υπολογίηεται με βάςθ τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε
καμμία περίπτωςθ δεν γίνεται αποδεκτόσ ο προςδιοριςμόσ του μοναδιαίου βάρουσ των ράβδων βάςει
ηυγολογίου.
Στισ επιμετροφμενεσ μονάδεσ, πζραν τθσ προμικειασ, μεταφοράσ επί τόπου, διαμόρφωςθσ και τοποκζτθςθσ
του οπλιςμοφ, περιλαμβάνονται ανθγμζνα τα ακόλουκα:
· Η ςφνδεςθ των ράβδων κατά τρόπο ςτερεό, ςε όλεσ ανεξάρτθτα τισ διαςταυρϊςεισ και όχι εναλλάξ, με
ςφρμα πάχουσ ανάλογα με τθ διάμετρο και τθ κζςθ του οπλιςμοφ ι με θλεκτροςυγκόλλθςθ ςτθν περίπτωςθ
εγχφτων παςςάλων.
· Η προμικεια του ςφρματοσ πρόςδεςθσ.
· Η προμικεια και τοποκζτθςθ αποςτατιρων (spacers) για τθν εξαςφάλιςθ του προβλεπόμενου από τθν
μελζτθ πάχουσ επικάλυψθσ του οπλιςμοφ, κακϊσ και αρμοκλειδϊν (κατά ISO 15835-2),.
· Οι πλάγιεσ μεταφορζσ και θ διακίνθςθ του οπλιςμοφ ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ.
· Η τοποκζτθςθ υποςτθριγμάτων (καβίλιεσ, αναβολείσ) και ειδικϊν τεμαχίων ανάρτθςθσ που τυχόν κα
απαιτθκοφν (εργαςία και υλικά).
· Η απομείωςθ και φκορά του οπλιςμοφ κατά τθν κοπι και κατεργαςία .
Τιμι ανά χιλιόγραμμο ςιδθροφ οπλιςμοφ τοποκετθμζνου ςφμφωνα με τθν μελζτθ.
( 1 Kg )
Χιλιόγραμμο (Κιλό)
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ
1,05

A.T.:

ΑΣ 18

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Β-31.1

κλθρόσ χάλυβασ προζνταςθσ. κλθρόσ χάλυβασ προζνταςθσ 150/170.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 2620

100,00%

Ρρομικεια και ενςωμάτωςθ ςε καταςκευζσ από ςκυρόδεμα τενόντων διαμικουσ ι/και εγκάρςιασ
προζνταςθσ από ςκλθρό χάλυβα υψθλισ αντοχισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ, και τθν ΕΤΕΡ 01-02-03-00
''Εφαρμογι προζνταςθσ''.

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ

ελίδα 23 από 50

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του χάλυβα προζνταςθσ
· θ εκτφλιξθ των ςτροφείων και θ διαμόρφωςθ των τενόντων (κοπι και παράλλθλθ τοποκζτθςθ κλϊνων,
προςωρινα δεςίματα κατά αποςτάςεισ κλπ)
· τα ςτοιχεία αγκφρωςθσ των τενόντων (κϊνοι, πλάκεσ, ελατιρια κλπ)
· οι ςωλινεσ διζλευςθσ των τενόντων (περιβλιματα), με ςυντελεςτζσ τριβισ ςε ευκυγραμμία και καμπφλθ
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 01-02-03-00
· τα ελατιρια και τα υποςτθρίγματα που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ τθσ χάραξθσ των τενόντων που
προβλζπεται ςτθν μελζτθ
· θ μόρφωςθ και τοποκζτθςθ των περιβλθμάτων και ςτθν ςυνζχεια των τενόντων εντόσ αυτϊν
· θ εφαρμογι τθσ προζνταςθσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ (μερικι τάνυςθ, υπερτάνυςθ, αποτάνυςθ) με χριςθ
προςφάτωσ βακμονομθμζνου εξοπλιςμοφ
· οι τςιμεντενζςεισ πλιρωςθσ των ςωλινων διζλευςθσ των τενόντων (εργαςία, εξοπλιςμόσ, και υλικά)
Ανεξαρτιτωσ του προβλεπόμενου ςυςτιματοσ προζνταςθσ τθσ οριςτικισ μελζτθσ, ο Ανάδοχοσ μπορεί να
επιλζξει άλλο ςφςτθμα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα καλφπτεται από Ευρωπαϊκι Τεχνικι Εγκριςθ (ΕΤΑ) με
βάςθ τθν Κατευκυντιρια Οδθγία Τεχνικϊν Εγκρίςεων 013 τθσ ΕΟΤΑ (ΕΤΑG 013: Post-Tensioning Kits for
Prestressing of Structures).
Το ςφςτθμα προζνταςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί, κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα ςφγχρονθσ τάνυςθσ με
ειδικι πρζςα όλων των ςυρμάτων, ράβδων, ςυρματόςχοινων κλπ.
Eπιμετράται ςε kg μόνον το βάροσ του ςκλθροφ χάλυβα προζνταςθσ βάςει τθσ χάραξθσ τθσ καλωδίωςθσ που
προβλζπεται ςτθ μελζτθ (περιλαμβανομζνου του μικουσ τθσ κεφαλισ αγκφρωςθσ, αλλά χωρίσ τα πρόςκετα
μικθ που είναι αναγκαία για τθν τάνυςθ του καλωδίου) και του ονομαςτικοφ βάρουσ των τενόντων.
Οι επιμετροφμενεσ μονάδεσ ζχουν εφαρμογι ανεξαρτιτωσ του μικουσ των τενόντων.
( 1 Kg )
Χιλιόγραμμο (Κιλό)
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
6,80

A.T.:

ΑΣ 19

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Β-32

Διαμόρφωςθ επιφανειϊν ςκυροδζματοσ τφπου Γ.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΤΔΡ 6403

100,00%

Διαμόρφωςθ επιφανειακοφ τελειϊματοσ ςκυροδζματοσ ΤΥΡΟΥ Γ, ςε εμφανείσ επιφάνειεσ τεχνικϊν ζργων,
επίπεδεσ ι καμπφλεσ, ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το δάπεδο εργαςίασ και οποιουδιποτε μεγζκουσ,
ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 01-05-00-00 ‘’Διαμόρφωςθ τελικϊν επιφανειϊν ςε ζγχυτο ςκυρόδεμα χωρίσ χριςθ
επιχριςμάτων’’, με χριςθ μεταλλοτφπων ι φφλλων μπετοφόρμ από εγκάρςια κολλθμζνεσ (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 3142) ςτρϊςεισ ξυλείασ, πάχουσ τουλάχιςτον 15 mm, με αμφίπλευρθ επικάλυψθ από φίλμ φαινολικισ ρθτίνθσ και
περιμετρικι ςφράγιςθ.
Ο χρθςιμοποιοφμενοσ μεταλλότυποσ, ο οποίοσ κα πρζπει να είναι απαραμόρφωτοσ, θ τα φφλλα μπετοφόρμ,
των οποίων δεν κα πρζπει να ζχουν προθγθκεί περιςςότερεσ από πζντε χριςεισ, υπόκεινται ςτο ζλεγχο και
ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ.
Για τα επιφανειακά τελειϊματα τφπου Γ κα χρθςιμοποιοφνται υποχρεωτικά ςφνδεςμοι ξυλοτφπων με ειδικι
διαμόρφωςθ του αφαιροφμενου τμιματοσ από πλαςτικό ι άλλο υλικό με κωνικι επιφάνεια.
Απαγορεφεται θ χριςθ ςυρμάτων ι ςυνδζςμων που κραφονται κατά τθν αφαίρεςι τουσ, κακϊσ και θ
επικάλυψθ εκτεκειμζνων κεφαλϊν ςυνδζςμων με καπάκια ι άλλο τρόπο.

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ
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Τα φφλλα μπετοφόρμ ι τα ςτοιχεία του μεταλλοτφπου κα τοποκετοφνται κατά τρόπο ϊςτε να δθμιουργείται
ζνασ ρυκμόσ, με τυποποιθμζνθ διάταξθ διαμικων και εγκάρςιων αρμϊν, ςφμφωνα με τα ςχζδια
λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ ι τισ υποδείξεισ τθσ Επίβλεψθσ.
Δεν κα γίνονται αποδεκτζσ οι αλλαγζσ κατεφκυνςθσ ι διαςτάςεων των φφλλων μπετοφόρμ ι των ςτοιχείων
του μεταλλοτφπου, δοκζντοσ ότι υποβακμίηουν τθν αιςκθτικι και τον ενιαίο χαρακτιρα του επιφανειακοφ
τελειϊματοσ.
Πλεσ οι ακμζσ των επιφανειϊν με επιφανειακά τελειϊματα ΤΥΡΟΥ Γ κα είναι λοξοτμθμζνεσ με χριςθ φιλζτων
και κα καταςκευαςκοφν με απόλυτθ ακρίβεια οι τυχόν προβλεπόμενεσ από τθ μελζτθ ςκοτίεσ, των οποίων θ
δαπάνθ περιλαμβάνεται ανθγμζνα ςτθν παροφςα τιμι διαμόρφωςθσ επιφανειακοφ τελειϊματοσ.
Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται:
· θ τυχόν πρόςκετθ δαπάνθ βελτιςτοποίθςθσ των χαρακτθριςτικϊν του ςκυροδζματοσ για τθν επίτευξθ του
υψθλϊν απαιτιςεων τελειϊματοσ τφπου Γ (π.χ. κοκκομετρικι διαβάκμιςθ, μζγιςτοσ κόκκοσ και ομοιομορφία
αδρανϊν, πρόςμικτα εξαςφάλιςθσ υψθλισ εργαςιμότθτασ, επιμελισ ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςθ του
ςκυροδζματοσ κλπ
· θ χριςθ αποκολλθτικϊν ξυλοτφπου.
· θ απομείωςθ και φκορά ξυλοτφπων και μεταλλοτφπων
· οι απαιτοφμενεσ ειδικζσ διαμορφϊςεισ ξυλοτφπων, μεταλλοτφπων και ικριωμάτων
· θ δαπάνθ (εργαςία και υλικά) τοποκζτθςθσ φάλτςων και διακοςμθτικϊν πιχεων ι λωρίδων πλάτουσ 1,00 20,0 cm επί του ξυλότυπου για τθν δθμιουργία ςκοτιϊν ι ςφνκετων ςχεδίων επί τθσ επιφάνειασ του
ςκυροδζματοσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ
Το παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι ςτισ εμφανείσ επιφάνειεσ καταςκευϊν από ςκυρόδεμα οι οποίεσ προβλζπεται
από τθν μελζτθ να διαμορφωκοφν με τελειϊματα τφπου Γ. Εξαιροφνται τα βάκρα γεφυρϊν που
καταςκευάηονται με ςυςτιματα αναρριχωμζνων τφπων, οι προκαταςκευαςμζνεσ δοκοί και οι φορείσ
γεφυρϊν που καταςκευάηονται με τθν μζκοδο τθσ προβολοδόμθςθσ.

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο πλιρουσ επιφανειακοφ τελειϊματοσ ςκυροδζματοσ ΤΥΡΟΥ Γ.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΠΕΝΣΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
5,80

A.T.:

ΑΣ 20

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Β-35

Αντιγραφιςτικι επάλειψθ.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΙΚ 7902

100,00%

Aντιγραφιςτικι επάλειψθ των εμφανϊν επιφανειϊν τεχνικϊν ζργων από ςκυρόδεμα (τοίχων, βάκρων και
φορζων γεφυρϊν, τοιχίων και οροφισ κάτω διαβάςεων κλπ) που προβλζπονται ςτθν μελζτθ, με ςφςτθμα
υλικϊν ανκεκτικό ςτον κακαριςμό με χλιαρό νερό υπό πίεςθ ι/και κακαριςτικό ςκεφαςμα που ςυνιςτά ο
προμθκευτισ.
Επιςθμαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτζσ οι επαλείψεισ ‘’κυςιαηομζνου’’ τφπου, οι οποίεσ αποςυντίκενται
κατά τον κακαριςμό και απαιτοφν επανάλθψθ.
Για τθν εφαρμογι, τον ζλεγχο και τθν παραλαβι τθσ επίςτρωςθσ ζχουν εφαρμογι τα κακοριηόμενα ςτθν ΕΤΕΡ
05-02-03.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια, θ προςκόμιςθ, θ προετοιμαςία και θ εφαρμογι των υλικϊν επάλειψθσ,
· θ χριςθ μθχανθμάτων, ςυςκευϊν, βοθκθτικϊν καταςκευϊν και ικριωμάτων,
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ
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· θ δοκιμαςτικι επάλειψθ επιφανειϊν για τθν διαπίςτωςθ των δυνατοτιτων κακαριςμοφ του ςυςτιματοσ
υλικϊν τθσ αντιγραφιςτικισ επάλειψθσ.
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΠΕΝΣΕ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
5,30

A.T.:

ΑΣ 21

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Β-36

Μόνωςθ με διπλι αςφαλτικι επάλειψθ.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 2411

100,00%

Ρροςτατευτικι επάλειψθ επιφανειϊν ςκυροδζματοσ ι τςιμεντοκονιάματοσ, ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από
το δάπεδο εργαςίασ, με αςφαλτικό γαλάκτωμα υδατικισ διαςποράσ (black bitumen paint) με χριςθ ρολοφ,
βοφρτςασ ι πιςτολζττου.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
· ο επιμελισ κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ από χαλαρά υλικά και ρφπουσ με χριςθ ςυρματόβουρτςασ ι
πεπιεςμζνου αζρα,
· θ εφαρμογι υποςτρϊματοσ (primer) με αραίωςθ του γαλακτϊματοσ με νερό ςε αναλογία 1:1 ι με χριςθ του
υλικοφ που ςυνιςτά ο προμθκευτισ και ανάλωςθ 0,10 -0,15 lt/m²,
· θ χριςθ των απαιτουμζνων ικριωμάτων
· θ εφαρμογι του αςφαλτικοφ γαλακτϊματοσ ςε δφο ςτρϊςεισ με ανάλωςθ ανά ςτρϊςθ τουλάχιςτον 0,15
lt/m²
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
1,60

A.T.:

ΑΣ 22

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Β-37.2

τεγάνωςθ με αςφαλτικζσ μεμβράνεσ. τεγάνωςθ επιφανειϊν ςκυροδζματοσ με
διπλι ςτρϊςθ αςφαλτόπανου και τςιμεντοκονίαμα προςταςίασ.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 2412

100,00%

Στεγάνωςθ επιφανειϊν ςκυροδζματοσ με διπλι ςτρϊςθ πλαςτομεροφσ αςφαλτικισ μεμβράνθσ
(αςφαλτόπανο), οπλιςμζνθσ με πολυεςτερικζσ ίνεσ, πάχουσ τουλάχιςτον 2 mm και προςτατευτικι επίςτρωςθ
τςιμεντοκονιάματοσ πάχουσ 2 cm, των 600 kg τςιμζντου ανά m³, ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 08-05-01-02
‘’Στεγανοποίθςθ υπόγειων καταςκευϊν από ςκυρόδεμα με αςφαλτικζσ μεμβράνεσ’’
Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται:
· τα πάςθσ φφςεωσ ενςωματοφμενα υλικά και αναλϊςιμα, με τθν μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου
· το προςωπικό, ο εξοπλιςμόσ και τα μζςα που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν
· ο επιμελισ κακαριςμόσ τθσ επιφανείασ του ςκυροδζματοσ με χριςθ ςυρματόβουρτςασ, μθχανικοφ
ςαρϊκρου ι πεπιεςμζνου αζρα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ
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· θ προεπάλειψθ (αςτάρωμα) με αςφαλτικό γαλάκτωμα (ανάλωςθ περίπου 0,40 kg/m²) και, αφοφ ςτεγνϊςει
καλά, θ επάλειψθ με αςφαλτικι κόλλα, ςυμβατι με το υλικό τθσ προεπάλειψθσ (ανάλωςθ περίπου 2,5 kg/m²)
· θ τοποκζτθςθ και ςυγκόλλθςθ τθσ αςφαλτικισ μεμβράνθσ με χριςθ φλογίςτρου, ςε δφο επάλλθλεσ
διαςταυροφμενεσ ςτρϊςεισ
· θ παραςκευι και διάςτρωςθ του τςιμεντοκονιάματοσ προςταςίασ τθσ μεμβράνθσ
· οι επικαλφψεισ των φφλων τθσ μεμβράνθσ
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΣΑ
12,10

A.T.:

ΑΣ 23

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Β-4.2

Επιχϊματα από κοκκϊδθ υλικά ςε πεηοδρόμια και κζςεισ τεχνικϊν ζργων.
Μεταβατικά επιχϊματα τεχνικϊν ζργων και επιχϊματα ηϊνθσ αγωγϊν.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΤΔΡ 6068

100,00%

Καταςκευι μεταβατικοφ επιχϊματοσ με κοκκϊδεσ υλικό, πίςω και πάνω από τεχνικά ζργα, μζχρι φψουσ
1,0 m από τθν κλείδα του τεχνικοφ (πλθν των Cut and Cover), κακϊσ και επιχϊματοσ για τθν πλιρωςθ τθσ
ηϊνθσ πάςθσ φφςεωσ αγωγϊν-οχετϊν ςε τάφρουσ εκτόσ οδοφ και για τθν πλιρωςθ του εναπομζνοντοσ όγκου
του ςκάμματοσ αγωγϊν εντόσ του ςϊματοσ τθσ οδοφ, ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 02-07-03-00 ''Μεταβατικά
επιχϊματα''.
Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται:
· Η μόρφωςθ και ςυμπφκνωςθ του εδάφουσ ζδραςθσ των επιχωμάτων, όταν τα επιχϊματα ι μζροσ τουσ
εδράηονται ςτο φυςικό ζδαφοσ
· Η προμικεια και μεταφορά, από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτον τόπο ενςωμάτωςθσ, του κοκκϊδουσ υλικοφ
και των υπόλοιπων απαιτοφμενων υλικϊν, μετά των φορτοεκφορτϊςεων και τθσ ςταλίασ του αυτοκινιτου
· Η διάςτρωςθ, μόρφωςθ, ςυμπλιρωςθ και ςυμπφκνωςθ
· Η δαπάνθ διενζργειασ όλων των απαιτοφμενων ελζγχων ςυμπφκνωςθσ
· Η καταςκευι των τυχόν απαιτοφμενων οριηόντιων ι κατακόρυφων αντιςτθρίξεων
· Η δαπάνθ λιψθσ όλων των απαιτοφμενων μζτρων προςταςίασ των αγωγϊν, οχετϊν κλπ όπωσ και τθσ
προςτατευτικισ επζνδυςισ τουσ από νερά, διαβρϊςεισ κλπ.
Η επιμζτρθςθ γίνεται επί ςυμπυκνωμζνου όγκου ζτοιμθσ καταςκευισ, με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν μελζτθ.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο ζτοιμθσ καταςκευισ μεταβατικϊν επιχωμάτων ωσ και επιχϊματοσ αγωγϊν-οχετϊν από
κοκκϊδεσ υλικό.
( 1 m3 )
Κυβικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΔΕΚΑ ΣΕΕΡΑ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
14,30

[*]

(10,5+3,8)

A.T.:

ΑΣ 24

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Β-45

Αρμοί ςυςτολο-διαςτολισ γεφυρϊν ολικοφ εφρουσ μετακίνθςθσ 60 mm.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ

ΟΔΟ 2651

100,00%
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Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςυςτιματοσ ςτεγανοφ αρμοφ διαςτολισ-ςυςτολισ γεφυρϊν ολικοφ εφρουσ
μετακίνθςθσ Dk = 60 mm, κλάςθσ φόρτιςθσ SLW 60 / SLW 30, εργοςταςιακισ προζλευςθσ, ςφμφωνα με τθν
μελζτθ, τισ οδθγίεσ του προμθκευτι και τθν ΕΤΕΡ 05-01-06-00 ‘’Αρμοί ςυςτολο-διαςτολισ γεφυρϊν’’
Το ςφςτθμα του τοποκετουμζνου αρμοφ ςυςτολοδιαςτολισ υπόκειται ςτθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ.
Στθ τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου όλων των ςτοιχείων και εξαρτθμάτων του ςυςτιματοσ
αρμοφ και των υλικϊν πάκτωςθσ και ςτερζωςθσ του ςτον φορζα τθσ γζφυρασ κακϊσ
· θ τοποκζτθςθ, ρφκμιςθ και ςτερζωςθ του αρμοφ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι.
Με το παρόν άρκρο τιμολογοφνται και οι αρμοί διαφορετικοφ εφρουσ μετακίνθςθσ, με αναγωγι τουσ ςε
ιςοδφναμο μικοσ Lιςοδ ςυμβατικϊν αρμϊν Dk = 60 mm, ςφμφωνα με τθν ςχζςθ:
Lιςοδ = L x Dk / 60
όπου:
L = Το μικοσ του χρθςιμοποιοφμενου αρμοφ.
Dk= Ολικό εφροσ μετακίνθςθσ ςε mm του χρθςιμοποιοφμενου αρμοφ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ.
Τιμι ανά μζτρο εγκατεςτθμζνου αρμοφ ςυςτολο-διαςτολισ γεφυρϊν, ολικοφ εφρουσ μετακίνθςθσ Dk = 60
mm
(1m)
Μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΣΕΣΡΑΚΟΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΣΡΙΑ
473,00

A.T.:

ΑΣ 25

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Β-46.1

Εφζδρανα γεφυρϊν - ςειςμικοί αποςβεςτιρεσ. τακερά ελαςτομεταλλικά
εφζδρανα γεφυρϊν
κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1337-3.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 2912

100,00%

Ρρομικεια, μεταφορά και τοποκζτθςθ ςτακερϊν ελαςτομεταλλικϊν εφεδράνων γεφυρϊν, αγκυρουμζνων
και μθ, τφπων Β και C κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3, με ςιμανςθ CE, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 05-01-0501 ‘’Ελαςτομεταλλικά εφζδρανα’’
Στθ τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου των εφεδράνων,
· θ προςζγγιςι τουσ ςτισ κζςεισ τοποκζτθςθσ με χριςθ ανυψωτικϊν μζςων,
· θ καταςκευι εξομαλυντικισ ςτρϊςθσ κονιάματοσ ζδραςθσ,
· θ προςαρμογι και ςτερζωςθ του κλωβοφ αγκφρωςθσ ςτον ςιδθροπλιςμό του βάκρου, θ τοποκζτθςθ, θ
αγκφρωςθ και θ ρφκμιςθ των εφεδράνων ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του εργοςταςίου καταςκευισ.
Η επιμζτρθςθ κα γίνεται κατ’ όγκο με βάςθ τισ εξωτερικζσ διαςτάςεισ του ελαςτομεροφσ ςτοιχείου του
εφεδράνου.
Τιμι ανά λίτρο (lt, dm³) τοποκετθμζνου εφεδράνου.
( 1 lt )
Λίτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):

ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
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(Αρικμθτικϊσ):

36,80

A.T.:

ΑΣ 26

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Β-64.1

Γεωυφάςματα. Γεωφφαςμα ςτραγγιςτθρίων.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΙΚ 7914

100,00%

Ρρομικεια, μεταφορά και τοποκζτθςθ μθ υφαντοφ γεωυφάςματοσ από ίνεσ πολυπρο-πυλενίου, για τθν
καταςκευι των γραμμικϊν ςτραγγιςτθρίων τθσ οδοφ και των ςτραγ-γιςτθρίων όπιςκεν τοίχων ι βάκρων,
πάχουσ ≥1,0 mm (κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1), ελάχιςτου βάρουσ 150 gr/m² (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9864), εφελκυςτικισ
αντοχισ ≥9 kN/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμικυνςθσ ςε κραφςθ ≥ 50% (κατά EN ISO 10319), αντοχισ ςε
διάτρθςθ ≥1500 N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 08-03-03-00.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια του γεωυφάςματοσ επί τόπου του ζργου,
· θ κοπι του ςτισ κατάλλθλεσ διαςτάςεισ, θ προςζγγιςθ και θ τοποκζτθςι του ςτο όρυγμα,
· θ προςωρινι ςυγκράτθςθ του γεωυφάςματοσ και για τθ μόρφωςθ τθσ διατομισ του ςτραγγιςτθρίου
ςφμφωνα με τθ μελζτθ (με χριςθ ξυλίνων αντθρίδων, πλαιςίων κλπ χωρίσ αιχμθρά άκρα) το τελικό κλείςιμο
τθσ διατομισ του ςτραγγιςτθρίου με τισ προβλεπόμενεσ επικαλφψεισ του γεωυφάςματοσ και θ ςυρραφι των
φφλλων.
Επιςθμαίνεται θ ανάγκθ χριςθσ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ για τθν τοποκζτθςθ των προβλεπομζνων υλικϊν του
μονοβακμίου φίλτρου για τθν αποφυγι των φκορϊν του τοποκετθμζνου γεωυφάςματοσ.
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο καλυπτόμενθσ επιφάνειασ ςτραγγιςτθρίων με γεωφφαςμα.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
1,50

A.T.:

ΑΣ 27

ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 12.3.1

Σςιμεντοςωλινεσ διάτρθτοι ςτραγγιςτθρίων. Εςωτερικισ διαμζτρου 200 mm
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 2861

100,00%

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ διατριτων ςωλινων αποςτράγγιςθσ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με οπζσ
διαμορφωμζνεσ κατά τθν καταςκευι των ςωλινων ςτο εργοςτάςιο, διαμόρφωςθ άκρων τφπου τόρμου εντορμίασ (Ogee pipes), με ι χωρίσ πεπλατυςμζνθ βάςθ ζδραςθσ.
Οι λοιπζσ εργαςίεσ εργαςίεσ διαμόρφωςθσ του γραμμικοφ ςτραγγιςτθρίου, ςφμφωνα με τθν τυπικι διατομι
που προβλζπεται από τθν μελζτθ (βάςθ ζδραςθσ από ςκυρόδεμα, γεωφφαςμα περιβολισ, υλικό φίλτρου κλπ)
τιμολογοφνται ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία άρκρα του τιμολογίου.
Τιμι ανά τρζχον μζτρο γραμμικοφ ςτραγγιςτθρίου.
(1m)
Μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΔΕΚΑ ΟΚΣΩ
18,00
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A.T.:

ΑΣ 28

ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 12.13.1.5

Αγωγοί υπό πίεςθ από ςωλινεσ PVC-U. Ονομαςτικισ πίεςθσ 6 at. Ονομαςτικισ
διαμζτρου D110 mm
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΤΔΡ 6620.1

100,00%

Αγωγοί υπό πίεςθ με ςωλινεσ από μθ πλαςτικοποιθμζνο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), ςυμπαγοφσ
τοιχϊματοσ, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 08-06-02-01 ''Δίκτυα υπό πίεςθ από
ςωλινεσ PVC-U''.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
α. Η προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου των ςωλινων και όλων των απαιτουμζνων ειδικϊν
τεμαχίων από PVC τθσ αντίςτοιχθσ ονομαςτικισ πίεςθσ, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ του ζργου
(για διάβαςθ εμποδίων, οριηοντιογραφικζσ και μθκοτομικζσ αλλαγζσ τθσ χάραξθσ κλπ).
β. Οι πλάγιεσ μεταφορζσ ςτο εργοτάξιο, θ προςζγγιςθ, θ εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ του αγωγοφ και ειδικϊν
τεμαχίων αυτοφ, κακϊσ και θ δοκιμαςία του ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 08-06-02-01.
γ. Η τοποκζτθςθ ςτο όρυγμα πλαςτικισ ταινίασ ςιμανςθσ, του χρϊματοσ που κα κακορίςει θ Υπθρεςία,
ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 08-06-08-01 ''Ταινίεσ ςθμάνςεωσ υπογείων δικτφων''
Διευκρινίηεται ότι θ δαπάνθ ςφνδεςθσ του υπό καταςκευι αγωγοφ από ςωλινεσ PVC-U με υφιςτάμενο δίκτυο,
δεν περιλαμβάνεται ςτο παρόν άρκρο αλλά πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με τα αντίςτοιχα άρκρα του παρόντοσ
Τιμολογίου. Επίςθσ δεν περιλαμβάνονται οι ςυςκευζσ ελζγχου και αςφαλείασ του δικτφου, οι αγκυρϊςεισ και
ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλινων με άμμο που πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ βάςει των ςχετικϊν άρκρων του
παρόντοσ Τιμολογίου.
Τιμι ενόσ μζτρου (μμ) ωφζλιμου αξονικοφ μικουσ, ανά διάμετρο αγωγοφ και ανά κατθγορία ονομαςτικισ
πίεςθσ, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω, και ζτοιμου για τθν πλιρθ και κανονικι
λειτουργία:
(1m)
Μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΠΕΝΣΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
5,50

A.T.:

ΑΣ 29

ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 5.10

Φίλτρα ςτραγγιςτθρίων από διαβακμιςμζνα αδρανι
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 2815

100,00%

Καταςκευι φίλτρων αποςτράγγιςθσ απο κατάλλθλα διαβακμιςμζνα κραυςτά αδρανι, μονοβακμίων ι
διβακμίων, γραμμικϊν ςτραγγιςτθρίων (περιβολι διάτρθτων ςωλινων, πλιρωςθ αποςτραγγιςτικϊν τάφρων)
και επιφανειακϊν αποςτραγγίςεων (φίλτρα πρανϊν, ςτρϊςεισ ςτράγγιςθσ με ι χωρίσ γεωςυνκετικά κ.λπ.),
ςτισ κζςεισ και με τα χαρακτθριςτικά που προβλζπονται από τθν μελζτθ, ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 08-03-02-00
''Φίλτρα ςτραγγιςτθρίων από διαβακμιςμζνα αδρανι''.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια αδρανϊν τθσ προβλεπόμενθσ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ, θ
μεταφορά τουσ ςτθν κζςθ ενςωμάτωςθσ από οποιαδιποτε απόςταςθ, θ προςζγγιςθ, θ διάςτρωςθ και
ςυμπφκνωςι τουσ (ελαφρά ςτθν περίπτωςθ των γραμμικϊν ςτραγγιςτθρίων, ςφμφωνα με τθν μελζτθ για τισ
αποςτραγγιςτικζσ ςτρϊςεισ).
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Επιμζτρθςθ εντόσ των ορίων των διαςτάςεων τθσ μελζτθσ (διατομι γραμμικοφ ςτραγγιςτθρίου, πάχοσ
αποςτραγγιςτικισ ςτρϊςθσ). Κατά τθν επιμζτρθςθ του όγκου του φίλτρου των γραμμικϊν ςτραγγιςτθρίων κα
αφαιρείται θ διατομι του διατριτου ςωλινα.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο τοποκετθμζνου υλικοφ φίλτρου
( 1 m3 )
Κυβικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΝΝΙΑ
9,00

A.T.:

ΑΣ 30

Ν.Σ. 1

Καταςκευι βάκρων, προςκζφαλων, δοκϊν ζδραςθσ, κεφαλόδεςμων, πλακϊν
πρόςβαςθσ, τοίχων, κωρακίων κλπ. με ςκυρόδεμα κατθγορίασ C25/30 οπλιςμζνο

Ανακ. ΟΔΟ 2551
Καταςκευζσ τεχνικϊν ζργων κάκε είδουσ και οποιουδιποτε ανοίγματοσ και φψουσ από ςκυρόδεμα που
παραςκευάηεται ςε μόνιμο ι εργοταξιακό ςυγκρότθμα παραγωγισ, με κραυςτά αδρανι λατομείου
κατάλλθλθσ κοκκομζτρθςθσ και διαςτάςεων μζγιςτου κόκκου, τςιμζντο κατάλλθλθσ κατθγορίασ, αντοχισ και
ποςότθτασ, ωσ και τα τυχόν αναγκαία ρευςτοποιθτικά, υπερρευςτοποιθτικά, αερακτικά, ςτακεροποιθτικά
κλπ. πρόςμικτα.
Στισ τιμζσ μονάδασ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια και μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ, των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν παραςκευισ
εργοταξιακοφ ςκυροδζματοσ, θ προμικεια και μεταφορά ςτθν εκάςτοτε κζςθ ςκυροδζτθςθσ ετοίμου
ςκυροδζματοσ,
· θ προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ, χριςθ και απομάκρυνςθ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν των πάςθσ φφςεωσ
απαιτουμζνων ικριωμάτων, ξυλοτφπων ι ςιδθροτφπων (επιπζδων, καμπφλων ι ςτρεβλϊν επιφανειϊν),
κακϊσ και ειδικϊν ςυςτθμάτων και εξοπλιςμοφ που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ (ςυςτιματα
προκαταςκευισ, προϊκθςθσ, προβολο-δόμθςθσ, αναρριχόμενοι ςιδθρότυποι κλπ),
· τα πάςθσ φφςεωσ μθχανιματα και εξοπλιςμόσ και μζςα για τθν παραγωγι, μεταφορά, άντλθςθ, ανφψωςθ,
καταβιβαςμό, ανάμειξθ, δόνθςθ κλπ. τοκ ςκυροδζματοσ
· θ διαμόρφωςθ των ικριωμάτων, των ξυλοτφπων, των φορείων για προϊκθςθ και προβολοδόμθςθ κακϊσ
· θ μερικι ι ολικι απϊλεια των ςωμάτων διαμόρφωςθσ κιβωτιομόρφων, κυλινδρικϊν ι άλλθσ μορφισ κενϊν,
· θ επεξεργαςία των καταςκευαςτικϊν αρμϊν.
· θ ςυντιρθςθ του ςκυροδζματοσ με οποιοδιποτε μζςο (λινάτςεσ, χθμικά υγρά κ.λ.π.) μζχρι τθ ςκλιρυνςι
του,
Επίςθσ περιλαμβάνονται, ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ μονάδασ:
· οι δαπάνεσ των αναγκαίων μελετϊν ςφνκεςθσ ςκυροδζματοσ,
· οι δαπάνεσ των μελετϊν τθσ καταςκευαςτικισ μεκόδου, των βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων και των πάςθσ
φφςεωσ ικριωμάτων (πλθν των μελετϊν που αφοροφν ςτισ μεκόδουσ προβολοδόμθςθσ, προϊκθςθσ και
προωκουμζνων αυτοφερομζνων δοκϊν),
· θ δαπάνθ δειγματολθψιϊν, ελζγχων, δοκιμϊν και μετριςεων,
· οι δαπάνεσ δθμιουργίασ ανοιγμάτων ςτα ικριϊματα κατά τθ ςκυροδζτθςθ φορζα γεφυρϊν διαςτάςεων 4,50
x 10,00 m ανά κλάδο για τθ διζλευςθ τθσ κυκλοφορίασ
· θ πρόςδοςθ ςτο χρθςιμοποιοφμενο ςκυρόδεμα, εκτόσ από τθ κλιπτικι αντοχι, χαρακτθριςτικϊν που
εξαςφαλίηουν τον προβλεπόμενο από τθν μελζτθ τφπο του επιφανειακοφ τελειϊματοσ, βάςει του οποίου κα
γίνεται θ αποδοχι ι θ απόρριψθ τθσ καταςκευισ, που εκτελζςκθκε (προςαρμογι κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ
αδρανϊν, προςκικθ καταλλιλων προςμίκτων κλπ).
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Η επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ κα γίνεται για κάκε κατθγορία καταςκευϊν ςε πραγματικοφσ όγκουσ,
ςφμφωνα με τθ μελζτθ, μθ αφαιρουμζνων των οπλιςμϊν, των ςωλινων προεντάςεωσ (ςε περίπτωςθ
προεντεταμζνου ςκυροδζματοσ) ι των κενϊν διζλευςθσ αγωγϊν, των γραμμικϊν ςκοτιϊν διατομισ μζχρι 10
cm² και των επιφανειακϊν εςοχϊν βάκουσ μζχρι 5 cm, αφαιρουμζνων όμωσ των κενϊν που διαμορφϊνονται
με ςκοπό τθ μείωςθ του όγκου του ςκυροδζματοσ.
Η επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ που διαςτρϊνεται χωρίσ τθ χριςθ ξυλοτφπων, κα γίνεται με βάςθ τισ
διαςτάςεισ των ςχεδίων τθσ μελζτθσ, χωρίσ να επιμετράται ο τυχόν επιπλζον όγκοσ που διαςτρϊκθκε λόγω
ζλλειψθσ ξυλοτφπων.
Ππου ςτα άρκρα του ςκυροδζματοσ αναφζρεται το φψοσ από το ζδαφοσ, νοείται το φψοσ του κάτω πζλματοσ
του φορζα από τθ φυςικι επιφάνεια του εδάφουσ και όχι τθν τυχόν διαμορφοφμενθ μετά από εκςκαφι.
Οι τιμζσ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα του παρόντοσ Τιμολογίου είναι γενικισ εφαρμογισ και δεν
εξαρτϊνται από το μζγεκοσ αυτϊν, τθν ολοκλιρωςι τουσ ςε μία ι περιςςότερεσ φάςεισ (τμθματικι εκτζλεςθ)
ι τυχόν τοπικοφσ περιοριςμοφσ και δυςχζρειεσ (εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκεια τθσ
καταςκευισ, ςτενότθτα χϊρου, προςταςία γειτονικϊν καταςκευϊν, δυςχζρειεσ προςζγγιςθσ του
ςκυροδζματοσ, ςκυροδζτθςθ υπό ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ κλπ).
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ ΕΤΕΡ, ςτο μζτρο που εκάςτθ αφορά τον κάκε τφπο
καταςκευισ:
01-01-01-00: Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ
01-01-02-00: Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ
01-01-03-00: Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ
01-01-04-00: Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ
01-01-05-00: Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ
01-01-07-00: Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν
01-03-00-00: Ικριϊματα
01-04-00-00: Καλοφπια καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωςθ τελικϊν επιφανειϊν ςε ζγχυτο ςκυρόδεμα χωρίσ χριςθ επιχριςμάτων
Τιμι ανά κυβικό μζτρο ζτοιμθσ καταςκευισ από ςκυρόδεμα.
Στο παρόν άρκρο εντάςςονται οι ακόλουκεσ καταςκευζσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C25/30:
· βάκρων (κεμελίων και ανωδομισ), πτερυγίων ςυνδεομζνων με τα βάκρα και πλακϊν κεμελίωςθσ τεχνικϊν
κιβωτιοειδοφσ μορφισ, οποιουδιποτε φψουσ
· τοίχων (κεμελίων και ανωδομισ) οποιουδιποτε φψουσ περιλαμβανομζνων και των λεπτοτοίχων
· κατακορφφων υποςτυλωμάτων γεφυρϊν
· κωρακίων, προςκεφαλαίων και δοκϊν ζδραςθσ γεφυρϊν
· κεφαλοδζςμων και επζνδυςθσ παςςαλοςτοιχιϊν
· πλακϊν πρόςβαςθσ, πεηοδρομίων γεφυρϊν κακϊσ και ''πλακϊν τριβισ'' για τθ ςτιριξθ ςτθκαίων τφπου ΣΤΕ1.
· ακροβάκρων (κεμελίων και ανωδομισ) οποιουδιποτε φψουσ με τα ςυνδεδεμζνα πτερφγιά τουσ από
ςκυρόδεμα C25/30 οπλιςμζνο
( 1 m3 ) Κυβικό μζτρο
( 1 m3 )
ΕΤΡΩ

Κυβικό μζτρο
(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΚΑΣΟΝ ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΠΣΑ
137,00

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ
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A.T.:

ΑΣ 31

Ν.Σ. 2

Αρμοί πεηοδρομίων

Ανακ. ΥΔ 6370
Ρλιρθσ καταςκευι οριηοντίων αρμϊν πεηοδρομίων με προκαταςκευαςμζνεσ πλάκεσ FLEXCEL ι ανάλογθσ
πλιρωςθσ αρμϊν πάχουσ 2cm, μζςου φψουσ 40cm, ςφράγιςθ των αρμϊν ςε οποιοδιποτε πλάτοσ και βάκοσ,
με υλικό με βάςθ τθν άςφαλτο και το λάςτιχο και τελικι κάλυψθ των αρμϊν με χαλφβδινθ γαλβανιςμζνθ
λάμα, πλάτουσ 50cm και πάχουσ 0,5cm.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ δαπάνθ προμικειασ και μεταφοράσ επί τόπου των ζργων των
προκαταςκευαςμζνων πλακϊν, του υλικοφ ςφράγιςθσ, των λαμϊν και όλων των απαιτοφμενων υλικϊν και
ςυςκευϊν επεξεργαςίασ, θ δαπάνθ των εργαςιϊν μόρφωςθσ του αρμοφ, επεξεργαςίασ, κοπισ, κακαριςμοφ,
αςταρϊματοσ με ςυγκολλθτικι ουςία, τοποκζτθςθσ και ςτερζωςθσ των υλικϊν, όπωσ και κάκε άλλθ δαπάνθ
εργαςίασ και υλικοφ που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι και ςφράγιςθ του αρμοφ, ϊςτε να
προκφπτει τεχνικά και αιςκθτικά αποδεκτι διαμόρφωςθ.
Τιμι ανά μζτρο μικουσ πλιρωσ καταςκευαςμζνου αρμοφ.
( 1 m ) Μζτρο
(1m)
Μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
35,70

A.T.:

ΑΣ 32

Ν.Σ. 3

Πλιρθσ καταςκευι αποχετευτικϊν ςθμείων

Ανακ. ΥΔ 6752
Για τθν προμικεια και τοποκζτθςθ γαλβανιςμζνου ςτομίου αποχζτευςθσ γεφυρϊν (οδογεφυρϊν και
πεηογεφυρϊν) κατάλλθλου τφπου ςφμφωνα με τα Ρ.Κ.Ε., τουσ λοιποφσ όρουσ Δθμοπράτθςθσ και τισ οδθγίεσ
τθσ Υπθρεςίασ.
Για τα υλικά των ςτομίων και των ςωλινων απορροισ ιςχφουν τα DIN, AASHTO-ASTM. Τα ςτόμια αποχζτευςθσ
κα είναι βιομθχανικοφ τφπου κατάλλθλα για γζφυρεσ, κα είναι εφοδιαςμζνα με ςχάρεσ για τθν αποφυγι
αποφράξεων, κα αντζχουν ςτα φορτία υπολογιςμοφ τθσ γζφυρασ και κα φζρουν κατάλλθλθ διάταξθ
(φλάντηα) προςαρμογισ τθσ ςτεγανωτικισ ςτρϊςθσ κακϊσ και διατάξεισ αποςτράγγιςθσ των νερϊν διικθςθσ
και ρφκμιςθσ του φψουσ του ςτομίου τουσ.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ προμικειασ του ςτομίου επί τόπου του ζργου, θ δαπάνθ
προςζγγιςθσ, τοποκζτθςθσ, διαμόρφωςθσ και ςφνδεςισ του με τον αγωγό απορροισ με χριςθ
γαλβανιςμζνου ςωλινα κατάλλθλθσ διαμζτρου και μικουσ, θ δαπάνθ των μικροχλικϊν, θ δαπάνθ μεταφορϊν
και φορτοεκφορτϊςεων κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ εργαςίασ και υλικϊν, ςυςκευϊν, μθχανθμάτων κ.λ.π.,
που απαιτοφνται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςφμφωνα με τουσ λοιποφσ όρουσ
δθμοπράτθςθσ.
Η τιμι εφαρμόηεται για οδικζσ γζφυρεσ και πεηογζφυρεσ, με χριςθ ςτομίου αποχζτευςθσ κατάλλθλου για
κάκε τφπο γζφυρασ (οδικισ ι πεηογζφυρασ) ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ και τισ οδθγίεσ του οίκου
καταςκευισ των ςτομίων.
Τιμι ανά τεμάχιο πλιρωσ εγκατεςτθμζνου και ςυνδεδεμζνου ςτομίου αποχζτευςθσ γεφυρϊν (οδογεφυρϊν ι
πεηογεφυρϊν).
(1 τεμ.) Τεμάχιο
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ
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( 1 Τεμ. )
ΕΤΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΠΕΝΗΝΣΑ
350,00

A.T.:

ΑΣ 33

Ν.Σ. 4

Πλιρθσ καταςκευι ςυςτιματοσ ςυλλογισ ομβρίων υπό τον φορζα
Ανακ. ΥΔ 6620.4

Ρλιρθσ καταςκευι του ςυςτιματοσ διόδευςθσ τθσ επιφανειακισ απορροισ προσ τα ςθμεία εκτόνωςθσ που
προβλζπονται ςτα ακρόβακρα ι ςτα μεςόβακρα τθσ γζφυρασ. Το ςφςτθμα ζχει κφριουσ ςυλλεκτιρεσ Φ200
και αγωγοφσ προςαγωγισ Φ150. Στο ςφςτθμα περιλαμβάνονται θ προμικεια, θ μεταφορά επί τόπου όλων
των απαιτοφμενων υλικϊν και μικροχλικϊν που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του ςυςτιματοσ ςφμφωνα με
τισ λεπτομζρειεσ τθσ μελζτθσ, τισ περιγραφζσ και τα Ρ.Κ.Ε. του ζργου.
Επίςθσ περιλαμβάνονται οι ςτερεϊςεισ ειδικοφ τφπου που προβλζπονται και οι εγκάρςιοι ςφικτιρεσ
ςτακεροποίθςθσ. Εφ’ όςον δεν υπάρχει ικανοποιθτικό αποτζλεςμα κινθτότθτασ κα προβλεφκοφν πρόςκετεσ
ςτερεϊςεισ ι θ καταςκευι αναρτθμζνου καναλιοφ ζδραςθσ των ςωλινων Φ200.
Τζλοσ πζραν όλων των απαιτιςεων εγκατάςταςθσ περιλαμβάνονται και όλεσ οι απαραίτθτεσ δοκιμζσ υλικϊν
και του ςυςτιματοσ ςυνολικά.
Τιμι ανά μζτρο μικουσ πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςωλινα και ςυνδεδεμζνου ςφμφωνα με τα Ρ.Κ.Ε.
(1 m) Μζτρο
(1m)
Μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΙΚΟΙ ΕΞΙ
26,00

A.T.:

ΑΣ 34

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Γ-1.2

Τπόβαςθ οδοςτρωςίασ. Τπόβαςθ οδοςτρωςίασ ςυμπυκωμζνου πάχουσ 0,10 m.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 3111.Β

100,00%

Καταςκευι ςτρϊςθσ υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m από κραυςτά αδρανι υλικά
ςτακεροποιουμζνου τφπου ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-03-00 ''Στρϊςεισ οδοςτρϊματοσ από αςφνδετα
αδρανι υλικά'', ανεξάρτθτα από τθ μορφι και τθν ζκταςθ τθσ επιφάνειασ καταςκευισ, ςε υπαίκρια ι υπόγεια
ζργα.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια των αδρανϊν και του νεροφ διαβροχισ,
· θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,
· θ διάςτρωςθ, διαβρoxι και πλιρθσ ςυμπφκνωςθ, ϊςτε να προκφψει θ προβλεπόμενθ από τθν μελζτθ
γεωμετρικι επιφάνεια.
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο ςτρϊςθσ υπόβαςθσ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0.10 m.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΔΤΟ ΚΑΙ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ
2,05

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ

[*]

(1+1,05)
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A.T.:

ΑΣ 35

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Γ-2.2

Βάςθ οδοςτρωςίασ. Βάςθ πάχουσ 0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-155).
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 3211.Β

100,00%

Καταςκευι ςτρϊςθσ βάςθσ οδοςτρωςίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m από κραυςτά αδρανι υλικά
ςτακεροποιουμζνου τφπου ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-03-00 ''Στρϊςεισ οδοςτρϊματοσ από αςφνδετα
αδρανι υλικά'', ανεξάρτθτα από τθ μορφι και τθν ζκταςθ τθσ επιφάνειασ καταςκευισ, ςε υπαίκρια ι υπόγεια
ζργα.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια των αδρανϊν και του νεροφ διαβροχισ,
· θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,
· θ διάςτρωςθ, διαβρoxι και πλιρθσ ςυμπφκνωςθ, ϊςτε να προκφψει θ προβλεπόμενθ από τθν μελζτθ
γεωμετρικι επιφάνεια.
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο ςτρϊςθσ βάςθσ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0.10 m.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΔΤΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ
2,15

A.T.:

ΑΣ 36

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Γ-5

Καταςκευι ερειςμάτων.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 3311.Β

[*]

(1,1+1,05)

100,00%

Καταςκευι ςτρϊςεων ερείςματοσ οποιουδιποτε πάχουσ από κραυςτό υλικό λατομείου, ςφμφωνα με τθν
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 05-03-03-00 ''Στρϊςεισ οδοςτρϊματοσ από αςφνδετα αδρανι υλικά''.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται:
· θ προμικεια των απαιτουμζνων υλικϊν,
· θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,
· οι φορτοεκφορτϊςεισ και θ ςταλία των αυτοκινιτων,
· θ διάςτρωςθ, θ διαβρoxι και θ ςυμπφκνωςθ, ϊςτε να προκφψει θ προβλεπόμενθ από τθν μελζτθ
γεωμετρικι επιφάνεια και ο επικυμθτόσ βακμόσ ςυμπφκνωςθσ.
Επιμζτρθςθ κατ’ όγκο ερείςματοσ βάςει διατομϊν (αναλυτικόσ υπολογιςμόσ), εντόσ των γραμμϊν πλθρωμισ
που κακορίηονται ςτισ τυπικζσ διατομζσ τθσ μελζτθσ.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο ςυμπυκνωμζνων ςτρϊςεων ερείςματοσ.
( 1 m3 )
Κυβικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΙΚΟΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ
21,95

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ

[*]

(11,5+10,45)
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ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Δ-2.2

Απόξεςθ αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ (φρεηάριςμα). Απόξεςθ αςφαλτικοφ
οδοςτρϊματοσ (φρεηάριςμα)
ςε βάκοσ ζωσ 6 cm.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 1132

100,00%

Απόξεςθ (φρεηάριςμα) ςτρϊςεων υφιςταμζνου αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ με χριςθ αποξεςτικοφ
μθχανιματοσ (φρζηασ), ςτο προβλεπόμενο από τθν μελζτθ βάκοσ, με ομαλι και ενιαίασ κλίςθσ τελικι
επιφάνεια, και κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-14-00 ‘’Απόξεςθ (φρεηάριςμα) αςφαλτικοφ
οδοςτρϊματοσ’’.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
· Η προςκόμιςθ, λειτουργία και αποκόμιςθ του αποξεςτικοφ μθχανιματοσ
· Η φόρτωςθ των προϊόντων απόξεςθσ επί αυτοκινιτου και θ μεταφορά τουσ ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν
μελζτθ κζςεισ οριςτικισ απόκεςθσ ι ανακφκλωςθσ
· Ο κακαριςμόσ τθσ επιφανείασ απόξεςθσ με μθχανικό ςάρωκρο και χειρωνακτικι υποβοικθςθ
· Οι ςταλίεσ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ
· Οι κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν με εφαρμογι προςωρινισ εργοταξιακισ
ςιμανςθσ
Τιμι για ζνα τετραγωνικό μζτρο (m²) πλιρωσ τελειωμζνθσ εργαςίασ εκςκαφισ - φρεηαρίςματοσ υφιςτάμενου
οδοςτρϊματοσ.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ
1,35

A.T.:

ΑΣ 38

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Δ-3

Αςφαλτικι προεπάλειψθ.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 4110

100,00%

Ρροεπάλειψθ αναςφάλτωτθσ επιφάνειασ με αςφαλτικό διάλυμα τφπου ΜΕ-0 ι με όξινο αςφαλτικό
γαλάκτωμα, ανεξάρτθτα από τθν ζκταςθ και τθ μορφι τθσ επιφάνειασ, ςε υπαίκρια και υπόγεια ζργα,
ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-11-01 ''Αςφαλτικι προεπάλειψθ''.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια τθσ αςφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτοφμενου αντιυδρόφιλου παραςκευάςματοσ
και θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,
· θ διακίνθςθ των υλικϊν και θ παραςκευι του αςφαλτικοφ διαλφματοσ (κζρμανςθ, εναποκικευςθ, φφλαξθ
κλπ.),
· ο κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ που κα προεπαλειφκεί με μθχανικό ςάρωκρο και χειρωνακτικι υποβοικθςθ,
· θ μεταφορά και διάχυςθ του αςφαλτικοφ διαλφματοσ ι του γαλακτϊματοσ με αυτοκiνοφμενο διανομζα
αςφάλτου (Federal),
· θ επανακζρμανςθ του διαλφματοσ πριν από τθ διάχυςθ (όταν απαιτείται),
· θ ενδεχόμενθ διάςτρωςθ αδρανοφσ υλικοφ επικάλυψθσ με τθν αξία παραγωγισ ι προμικειασ και
μεταφοράσ αυτοφ ςτον τόπο διάςτρωςθσ.
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο αςφαλτικισ προεπάλειψθσ.
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ
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( 1 m2 )
ΕΤΡΩ

Τετραγωνικό μζτρο
(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΣΑ
1,10

A.T.:

ΑΣ 39

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Δ-4

Αςφαλτικι ςυγκολλθτικι επάλειψθ.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 4120

100,00%

Συγκολλθτικι επάλειψθ επί αςφαλτικισ ςτρϊςθσ ι επί ςκυροδζματοσ (π.χ. προςταςίασ μεμβρανϊν
ςτεγανοποίθςθσ τεχνικϊν ςτζψθσ), με αςφαλτικό διάλυμα τφπου ΜΕ-5 ι κακαρι άςφαλτο ι αςφαλτικό
γαλάκτωμα ταχείασ διάςπαςθσ, ανεξάρτθτα από τθν ζκταςθ και τθ μορφι τθσ επιφάνειασ, ςε υπόγεια και
υπαίκρια ζργα.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια τθσ αςφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτοφμενου αντιυδρόφιλου παραςκευάςματοσ
και θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,
· θ διακίνθςθ των υλικϊν και θ παραςκευι του αςφαλτικοφ διαλφματοσ (κζρμανςθ, εναποκικευςθ, φφλαξθ
κλπ.), ο κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ που κα προεπαλειφκεί με μθχανικό ςάρωκρο και χειρωνακτικι
υποβοικθςθ,
· θ μεταφορά και διάχυςθ του αςφαλτικοφ διαλφματοσ ι του γαλακτϊματοσ με αυτοκiνοφμενο διανομζα
αςφάλτου (Federal) και θ επανακζρμανςθ του διαλφματοσ πριν από τθ διάχυςθ (όταν απαιτείται).
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο αςφαλτικισ ςυγκολλθτικισ επάλειψθσ.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΟ ΛΕΠΣΑ
0,420

A.T.:

ΑΣ 40

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Δ-5.1

Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ βάςθσ. Αςφαλτικι ςτρϊςθ βάςθσ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ
0,05 m.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 4321.Β

100,00%

Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ βάςθσ, ςε υπόγεια και υπαίκρια ζργα, ανεξάρτθτα από τθν ζκταςθ και τθ
μορφι τθσ επιφάνειασ, με αςφαλτόμιγμα παραςκευαηόμενο εν κερμϊ ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ με κραυςτά
αδρανι υλικά λατομείου, τφπου ΑΣ 31,5 ι ΑΣ 40, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ και τθν
ΕΤΕΡ 05-03-11-04 ''Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ κλειςτοφ τφπου''.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
· θ παραγωγι ι προμικεια και μεταφορά των κατάλλθλων αδρανϊν υλικϊν και τθσ αςφάλτου μζχρι τθν
εγκατάςταςθ παραγωγισ του αςφαλτομίγματοσ
· θ παραγωγι του αςφαλτομίγματοσ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ
· θ μεταφορά του κερμοφ αςφαλτομίγματοσ επί τόπου, θ διάςτρωςι του με fιnisher
· θ ςταλία των μεταφορικϊν μζςων
· θ κυλίνδρωςθ του αςφαλτομίγματοσ (αρχικι, ενδιάμεςθ-εντατικι και τελικι), ϊτε να προκφψει θ
προδιαγραφόμενθ επιφανειακι υφι και ομαλότθτα
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· θ πλιρθσ ςυμπφκνωςθ και επιμελισ ιςοπζδωςθ των διαμικων και εγκαρςίων ενϊςεων για τθν εξάλειψθ των
επιφανειακϊν ιχνϊν.
Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται και θ αξία τθσ ενςωματουμζνθσ αςφάλτου
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο αςφαλτικισ ςτρϊςθσ βάςθσ, αποδεκτισ ποιότθτασ και χαρακτθριςτικϊν
ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-11-04, ανάλογα με το ςυμπυκνωμζνο πάχοσ τθσ.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΔΤΟ ΛΕΠΣΑ
6,72

[*]

(6,5+0,22)

A.T.:

ΑΣ 41

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Δ-7

Αςφαλτικζσ ςυνδετικζσ (ιςοπεδωτικζσ) ςτρϊςεισ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05m
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 4421.Β

100,00%

Καταςκευι αςφαλτικισ ςυνδετικισ (ιςοπεδωτικισ) ςτρϊςθσ, ςε υπόγεια και υπαίκρια ζργα, ανεξάρτθτα
από τθν ζκταςθ και τθ μορφι τθσ επιφάνειασ, με αςφαλτόμιγμα παραςκευαηόμενο εν κερμϊ ςε μόνιμθ
εγκατάςταςθ με κραυςτά αδρανι υλικά λατομείου, τφπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ι
ΑΣ 31,5, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ και τθν ΕΤΕΡ 05-03-11-04 "Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ
κλειςτοφ τφπου αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ".
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
-θ παραγωγι ι προμικεια και μεταφορά των κατάλλθλων αδρανϊν υλικϊν και τθσ αςφάλτου μζχρι τθν
εγκατάςταςθ παραγωγισ του αςφαλτομίγματοσ
θ παραγωγι του αςφαλτομίγματοσ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ
θ μεταφορά του κερμοφ αςφαλτομίγματοσ επί τόπου, θ διάςτρωςι του με finisher
-θ ςταλία των μεταφορικϊν μζςων
θ κυλίνδρωςθ του αςφαλτομίγματοσ (αρχικι, ενδιάμεςθ-εντατικι και τελικι), ϊτε να προκφψει θ
προδιαγραφόμενθ επιφανειακι υφι και ομαλότθτα
-θ πλιρθσ ςυμπφκνωςθ και επιμελισ ιςοπζδωςθ των διαμικων και εγκαρςίων ενϊςεων για τθν εξάλειψθ των
επιφανειακϊν ιχνϊν.
οι προεργαςίεσ ςε νζα ι παλαιό αςφαλτικά οδοςτρϊματα (όπωσ π.χ. δθμιουργία τριγωνικϊν
εγκοπϊν κοντά ςε ρείκρα και φρεάτια, ςκοφπιςμα, απομάκρυνςθ των προϊόντων, που προζρχονται από αυτζσ
τισ εργαςίεσ κλπ.).
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται και θ αξία τθσ αςφάλτου. Η τυχόν απαιτοφμενθ αςφαλτικι προεπάλλειψθ
ι ςυγκολλθτικι επάλειψθ, τιμολογοφνται ιδιαίτερα.
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο ςτρϊςθσ, αποδεκτισ ποιότθτασ και χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 0503-11-04.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΔΤΟ ΛΕΠΣΑ
6,72

[*]

(6,5+0,22)

A.T.:

ΑΣ 42

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Δ-8.1

Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ κυκλοφορίασ. Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ
ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05 m με χριςθ κοινισ αςφάλτου.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 4521.Β

100,00%

Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ, ςε υπόγεια και υπαίκρια ζργα, ανεξάρτθτα από τθν ζκταςθ
και τθ μορφι τθσ επιφάνειασ, με αςφαλτόμιγμα παραςκευαηόμενο εν κερμϊ ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ με
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κραυςτά αδρανι υλικά λατομείου, τφπου ΑΣ 12,5 ι ΑΣ 20, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ
και τθν ΕΤΕΡ 05-03-11-04 ''Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ κλειςτοφ τφπου''.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
· θ παραγωγι ι προμικεια και μεταφορά των κατάλλθλων αδρανϊν υλικϊν και τθσ αςφάλτου μζχρι τθν
εγκατάςταςθ παραγωγισ του αςφαλτομίγματοσ
· θ παραγωγι του αςφαλτομίγματοσ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ
· θ μεταφορά του κερμοφ αςφαλτομίγματοσ επί τόπου, θ διάςτρωςι του με fιnisher
· θ ςταλία των μεταφορικϊν μζςων
· θ κυλίνδρωςθ του αςφαλτομίγματοσ (αρχικι, ενδιάμεςθ-εντατικι και τελικι), ϊτε να προκφψει θ
προδιαγραφόμενθ επιφανειακι υφι και ομαλότθτα
· θ πλιρθσ ςυμπφκνωςθ και επιμελισ ιςοπζδωςθ των διαμικων και εγκαρςίων ενϊςεων για τθν εξάλειψθ των
επιφανειακϊν ιχνϊν.
Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται και θ αξία τθσ ενςωματουμζνθσ αςφάλτου
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ, αποδεκτισ ποιότθτασ και χαρακτθριςτικϊν
ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-11-04, ανάλογα με το ςυμπυκνωμζνο πάχοσ τθσ και τον τφπο τθσ
χρθςιμοποιουμζνθσ αςφάλτου.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΠΣΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΔΤΟ ΛΕΠΣΑ
7,22

[*]

(7+0,22)

A.T.:

ΑΣ 43

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Ε-1.1.4

υςτιματα αναχαίτιςθσ οχθμάτων (ΑΟ). Μονόπλευρα χαλφβδινα ςτθκαία
αςφαλείασ, ικανότθτασ ςυγκράτθςθσ Ν2 που τοποκετοφνται με ζμπθξθ,
κατθγορίασ ςφοδρότθτασ πρόςκρουςθσ Α, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ
1317-2. τθκαίο αςφαλείασ ικανότθτασ ςυγκράτθςθσ Ν2, λειτουργικοφ πλάτουσ
W4.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 2653

100,00%

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου του ζργου και τοποκζτθςθ Συςτθμάτων Συγκράτθςθσ Οχθμάτων (ΣΑΟ)
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, ςφμφωνα με τθν βαςιηόμενθ ςτισ ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελζτθ ςιμανςθσ-αςφάλιςθσ τθσ οδοφ.
Στο παρόν άρκρο περιλαμβάνονται: ςτθκαία αςφαλείασ μεταλλικά ι από ςκυρόδεμα, απολιξεισ αρχισ και
πζρατοσ, οι ςυναρμογζσ, τα προςωρινά ςτθκαία αςφαλείασ και τα Συςτιματα Απορρόφθςθσ Ενζργειασ
Ρρόςκρουςθσ (Σ.Α.Ε.Ρ.).
Τα ςτθκαία αςφαλείασ, ςφμφωνα με το Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται με βάςθ τα ακόλουκα
χαρακτθριςτικά:
· Ικανότθτα ςυγκράτθςθσ : Ν2, Η1, Η2, Η4b
· Λειτουργικό πλάτοσ:
κατθγορία W1: ≤ 0,60 m
κατθγορία W2: ≤ 0,80 m
κατθγορία W3: ≤ 1,00 m
κατθγορία W4: ≤ 1,30 m
κατθγορία W5: ≤ 1,70 m
κατθγορία W6: ≤ 2,10 m
κατθγορία W7: ≤ 2,50 m
κατθγορία W8: ≤ 3,50 m
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· Κατθγορία ςφοδρότθτασ πρόςκρουςθσ: Α, Β, C
· Διαμόρφωςθ: μονόπλευρα, αμφίπλευρα
Τα ΣΑΟ κα φζρουν ςιμανςθ CE ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και κα ςυνοδεφονται από τα
πιςτοποιθτικά και ζγγραφα που κακορίηονται ςτο μζροσ 5 του προτφπου.
Οι τιμζσ μονάδοσ αναφζρονται ςε πλιρωσ εγκατεςτθμζνα ςυςτιματα, ςφμφωνα με το εγχειρίδιο του
καταςκευαςτι (installation manual) και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από τθν μελζτθ οπιςκοανακλαςτικά
ςτοιχεία (λευκά ι κόκκινα).
Τα επιμετροφμενα μικθ των ςυναρμογϊν ςτθκαίων αςφάλειασ διαφορετικοφ τφπου ι/και διαφορετικισ
δυναμικισ λειτουργίασ κατά τθν πρόςκρουςθ οχθμάτων ς’ αυτά, κα κατατάςςονται ςτον βαρφτερο τφπο
ικανότθτασ ςυγκράτθςθσ.
Τα ειδικά τεμάχια απολιξεων αρχισ και πζρατοσ περιλαμβάνονται ανθγμζνα ςτισ ανά τρζχον μζτρο τιμζσ
μονάδοσ. Τα ςτοιχεία βφκιςθσ επιμετρϊνται ωσ μικθ των αντιςτοίχων ςτθκαίων με προςαφξθςθ 5%. Η
προςαφξθςθ αυτι νοείται ότι καλφπτει πλιρωσ τισ πρόςκετεσ δαπάνεσ διαμόρφωςθσ και εγκατάςταςθσ των
ςτοιχείων βφκιςθσ.
Στθν τιμι μονάδασ των χαλφβδινων ςτθκαίων αςφάλειασ περιλαμβάνεται και θ δαπάνθ τθσ αντιςκωριακισ
προςταςίασ αυτϊν με κερμό βακφ γαλβάνιςμα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
2. Επιλογι ΣΑΟ οδικϊν ζργων ςτθν εξωτερικι οριογραμμι οδοςτρϊματοσ
Τα εφαρμοηόμενα Συςτιματα Αναχαίτιςθσ Οχθμάτων (ΣΑΟ), ςτα οδικά ζργα κα πρζπει να τθροφν τισ
ακόλουκεσ απαιτιςεισ των, ενδεικτικά παρουςιαηόμενων ςτθ μελζτθ, ΣΑΟ και τθσ πλευρικισ διαμόρφωςθσ:
· Ικανότθτα Συγκράτθςθσ ίςθ ι μεγαλφτερθ
· Κατθγορία Σφοδρότθτασ Ρρόςκρουςθσ ίςθ ι αςφαλζςτερθ
· Λειτουργικό Ρλάτοσ ίςο ι μικρότερο
· Ρλάτοσ πλευρικισ διαμόρφωςθσ, με τισ επ’ αυτισ καταςκευζσ (υδραυλικϊν, Η/Μ κλπ) ςφμφωνα με τθ
μελζτθ
· Ελάχιςτο πλάτοσ ηϊνθσ, μεταξφ τθσ εμπρόςκιασ όψθσ του ςτθκαίου αςφάλειασ και τθσ οριογραμμισ του
οδοςτρϊματοσ, ίςο προσ το προβλεπόμενο ςτθν εφαρμοηόμενθ τυπικι διατομι τθσ μελζτθσ ι μειωμζνο, το
πολφ, κατά 0,10 m.
3. Επιλογι ΣΑΟ ςτθν οριογραμμι τεχνικϊν ζργων
Τα εφαρμοηόμενα Συςτιματα Αναχαίτιςθσ Οχθμάτων (ΣΑΟ), ςτα τεχνικά ζργα, κα πρζπει να τθροφν τισ
ακόλουκεσ απαιτιςεισ των, ενδεικτικά παρουςιαηόμενων ςτθ μελζτθ, ΣΑΟ και τθσ πλευρικισ διαμόρφωςθσ :
· Ικανότθτα Συγκράτθςθσ ίςθ ι μεγαλφτερθ.
· Κατθγορία Σφοδρότθτασ Ρρόςκρουςθσ ίςθ ι αςφαλζςτερθ
· Λειτουργικό Ρλάτοσ ίςο ι μικρότερο
· Ρλάτοσ πλευρικισ διαμόρφωςθσ, με τισ επ’ αυτισ καταςκευζσ (υδραυλικϊν, Η/Μ κλπ), για τθν περίπτωςθ
τοίχων ςτζψθσ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ
· Συνολικό πλάτοσ πεηοδρομίου, για τθν περίπτωςθ γζφυρασ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ
· Ελάχιςτο πλάτοσ λωρίδασ τοποκζτθςθσ κιγκλιδϊματοσ 0,25 m, για τθν περίπτωςθ γζφυρασ ι τοίχου ςτζψθσ.
· Ελάχιςτο πλάτοσ διαδρόμου κυκλοφορίασ πεηϊν 0,75 m (ι μεγαλφτερο αν προδιαγράφεται διαφορετικά) για
τθν περίπτωςθ γζφυρασ
· Ελάχιςτο πλάτοσ πεηοδρομίου γζφυρασ, προ του ΣΑΟ, ίςο με το προβλεπόμενο ςτθν εφαρμοηόμενθ τυπικι
διατομι τθσ μελζτθσ ι μειωμζνο, το πολφ, κατά 0,10 m.
Για εφαρμοηόμενα ΣΑΟ, που ςυνεργάηονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όςον το ςχετικό ΣΑΟ τθσ μελζτθσ δεν
απαιτεί ςχετικι ςυνεργαςία), ςτθν τιμι μονάδασ του εφαρμοηόμενου ΣΑΟ κα περιλαμβάνεται και θ επιπλζον
δαπάνθ τθσ ςχετικισ κατάλλθλθσ διαμόρφωςθσ του κιγκλιδϊματοσ (ςυρματόςχοινο κλπ), ςε ςχζςθ με το
αντίςτοιχο τθσ μελζτθσ.
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4. Επιλογι ΣΑΟ ςτισ κεντρικζσ και πλευρικζσ διαχωριςτικζσ νθςίδεσ
Το εφαρμοηόμενο Σφςτθμα Αναχαίτιςθσ Οχθμάτων (ΣΑΟ), ςτισ κεντρικζσ και πλευρικζσ διαχωριςτικζσ νθςίδεσ
κα πρζπει να τθροφν τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ των, ενδεικτικά παρουςιαηόμενων ςτθ μελζτθ, ΣΑΟ και τθσ
ςχετικισ διαμόρφωςθσ τθσ νθςίδασ.
· Ικανότθτα Συγκράτθςθσ ίςθ ι μεγαλφτερθ
· Κατθγορία Σφοδρότθτασ Ρρόςκρουςθσ ίςθ ι αςφαλζςτερθ
· Λειτουργικό Ρλάτοσ ίςο ι μικρότερο
· Ρλάτοσ πλευρικισ διαμόρφωςθσ με τισ επ’ αυτισ καταςκευζσ ςφμφωνα με τθ μελζτθ
· Διαςφάλιςθ τθσ ανεμπόδιςτθσ καταςκευαςιμότθτασ των προβλεπόμενων καταςκευϊν (υδραυλικϊν,. Η/Μ
κλπ.) πίςω από το ΣΑΟ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ και, με τθν προχπόκεςθ ότι το δομικό πλάτοσ του
εφαρμοηόμενου ΣΑΟ είναι ίςο ι, το πολφ, μεγαλφτερο μζχρι 0,10 m, ςε ςχζςθ με το ΣΑΟ τθσ μελζτθσ.
· Διαςφάλιςθ του ελάχιςτου πλάτουσ λωρίδασ, τθσ εφαρμοηόμενθσ τυπικισ διατομισ τθσ μελζτθσ, μεταξφ τθσ
όψεωσ του ΣΑΟ και τθσ οριογραμμισ του οδοςτρϊματοσ
Τιμι ανά τρζχον μζτρο τοποκετθμζνου ΣΑΟ, ανάλογα με τον τφπο και τον τρόπο τοποκζτθςθσ αυτοφ, και υπό
τισ προχποκζςεισ των παραπάνω παραγράφων 1 ζωσ και 4.
(1m)
Μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΑΡΑΝΣΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
41,50

A.T.:

ΑΣ 44

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Ε-1.2.3

υςτιματα αναχαίτιςθσ οχθμάτων (ΑΟ). Μονόπλευρα χαλφβδινα ςτθκαία
αςφαλείασ, ικανότθτασ ςυγκράτθςθσ Η1 που τοποκετοφνται με ζμπθξθ,
κατθγορίασ ςφοδρότθτασ πρόςκρουςθσ Α, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ
1317-2. τθκαίο αςφαλείασ ικανότθτασ ςυγκράτθςθσ Η1, λειτουργικοφ πλάτουσ
W3.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 2653

100,00%

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου του ζργου και τοποκζτθςθ Συςτθμάτων Συγκράτθςθσ Οχθμάτων (ΣΑΟ)
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, ςφμφωνα με τθν βαςιηόμενθ ςτισ ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελζτθ ςιμανςθσ-αςφάλιςθσ τθσ οδοφ.
Στο παρόν άρκρο περιλαμβάνονται: ςτθκαία αςφαλείασ μεταλλικά ι από ςκυρόδεμα, απολιξεισ αρχισ και
πζρατοσ, οι ςυναρμογζσ, τα προςωρινά ςτθκαία αςφαλείασ και τα Συςτιματα Απορρόφθςθσ Ενζργειασ
Ρρόςκρουςθσ (Σ.Α.Ε.Ρ.).
Τα ςτθκαία αςφαλείασ, ςφμφωνα με το Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται με βάςθ τα ακόλουκα
χαρακτθριςτικά:
· Ικανότθτα ςυγκράτθςθσ : Ν2, Η1, Η2, Η4b
· Λειτουργικό πλάτοσ:
κατθγορία W1: ≤ 0,60 m
κατθγορία W2: ≤ 0,80 m
κατθγορία W3: ≤ 1,00 m
κατθγορία W4: ≤ 1,30 m
κατθγορία W5: ≤ 1,70 m
κατθγορία W6: ≤ 2,10 m
κατθγορία W7: ≤ 2,50 m
κατθγορία W8: ≤ 3,50 m
· Κατθγορία ςφοδρότθτασ πρόςκρουςθσ: Α, Β, C
· Διαμόρφωςθ: μονόπλευρα, αμφίπλευρα
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ
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Τα ΣΑΟ κα φζρουν ςιμανςθ CE ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και κα ςυνοδεφονται από τα
πιςτοποιθτικά και ζγγραφα που κακορίηονται ςτο μζροσ 5 του προτφπου.
Οι τιμζσ μονάδοσ αναφζρονται ςε πλιρωσ εγκατεςτθμζνα ςυςτιματα, ςφμφωνα με το εγχειρίδιο του
καταςκευαςτι (installation manual) και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από τθν μελζτθ οπιςκοανακλαςτικά
ςτοιχεία (λευκά ι κόκκινα).
Τα επιμετροφμενα μικθ των ςυναρμογϊν ςτθκαίων αςφάλειασ διαφορετικοφ τφπου ι/και διαφορετικισ
δυναμικισ λειτουργίασ κατά τθν πρόςκρουςθ οχθμάτων ς’ αυτά, κα κατατάςςονται ςτον βαρφτερο τφπο
ικανότθτασ ςυγκράτθςθσ.
Τα ειδικά τεμάχια απολιξεων αρχισ και πζρατοσ περιλαμβάνονται ανθγμζνα ςτισ ανά τρζχον μζτρο τιμζσ
μονάδοσ. Τα ςτοιχεία βφκιςθσ επιμετρϊνται ωσ μικθ των αντιςτοίχων ςτθκαίων με προςαφξθςθ 5%. Η
προςαφξθςθ αυτι νοείται ότι καλφπτει πλιρωσ τισ πρόςκετεσ δαπάνεσ διαμόρφωςθσ και εγκατάςταςθσ των
ςτοιχείων βφκιςθσ.
Στθν τιμι μονάδασ των χαλφβδινων ςτθκαίων αςφάλειασ περιλαμβάνεται και θ δαπάνθ τθσ αντιςκωριακισ
προςταςίασ αυτϊν με κερμό βακφ γαλβάνιςμα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
2. Επιλογι ΣΑΟ οδικϊν ζργων ςτθν εξωτερικι οριογραμμι οδοςτρϊματοσ
Τα εφαρμοηόμενα Συςτιματα Αναχαίτιςθσ Οχθμάτων (ΣΑΟ), ςτα οδικά ζργα κα πρζπει να τθροφν τισ
ακόλουκεσ απαιτιςεισ των, ενδεικτικά παρουςιαηόμενων ςτθ μελζτθ, ΣΑΟ και τθσ πλευρικισ διαμόρφωςθσ:
· Ικανότθτα Συγκράτθςθσ ίςθ ι μεγαλφτερθ
· Κατθγορία Σφοδρότθτασ Ρρόςκρουςθσ ίςθ ι αςφαλζςτερθ
· Λειτουργικό Ρλάτοσ ίςο ι μικρότερο
· Ρλάτοσ πλευρικισ διαμόρφωςθσ, με τισ επ’ αυτισ καταςκευζσ (υδραυλικϊν, Η/Μ κλπ) ςφμφωνα με τθ
μελζτθ
· Ελάχιςτο πλάτοσ ηϊνθσ, μεταξφ τθσ εμπρόςκιασ όψθσ του ςτθκαίου αςφάλειασ και τθσ οριογραμμισ του
οδοςτρϊματοσ, ίςο προσ το προβλεπόμενο ςτθν εφαρμοηόμενθ τυπικι διατομι τθσ μελζτθσ ι μειωμζνο, το
πολφ, κατά 0,10 m.
3. Επιλογι ΣΑΟ ςτθν οριογραμμι τεχνικϊν ζργων
Τα εφαρμοηόμενα Συςτιματα Αναχαίτιςθσ Οχθμάτων (ΣΑΟ), ςτα τεχνικά ζργα, κα πρζπει να τθροφν τισ
ακόλουκεσ απαιτιςεισ των, ενδεικτικά παρουςιαηόμενων ςτθ μελζτθ, ΣΑΟ και τθσ πλευρικισ διαμόρφωςθσ :
· Ικανότθτα Συγκράτθςθσ ίςθ ι μεγαλφτερθ.
· Κατθγορία Σφοδρότθτασ Ρρόςκρουςθσ ίςθ ι αςφαλζςτερθ
· Λειτουργικό Ρλάτοσ ίςο ι μικρότερο
· Ρλάτοσ πλευρικισ διαμόρφωςθσ, με τισ επ’ αυτισ καταςκευζσ (υδραυλικϊν, Η/Μ κλπ), για τθν περίπτωςθ
τοίχων ςτζψθσ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ
· Συνολικό πλάτοσ πεηοδρομίου, για τθν περίπτωςθ γζφυρασ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ
· Ελάχιςτο πλάτοσ λωρίδασ τοποκζτθςθσ κιγκλιδϊματοσ 0,25 m, για τθν περίπτωςθ γζφυρασ ι τοίχου ςτζψθσ.
· Ελάχιςτο πλάτοσ διαδρόμου κυκλοφορίασ πεηϊν 0,75 m (ι μεγαλφτερο αν προδιαγράφεται διαφορετικά) για
τθν περίπτωςθ γζφυρασ
· Ελάχιςτο πλάτοσ πεηοδρομίου γζφυρασ, προ του ΣΑΟ, ίςο με το προβλεπόμενο ςτθν εφαρμοηόμενθ τυπικι
διατομι τθσ μελζτθσ ι μειωμζνο, το πολφ, κατά 0,10 m.
Για εφαρμοηόμενα ΣΑΟ, που ςυνεργάηονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όςον το ςχετικό ΣΑΟ τθσ μελζτθσ δεν
απαιτεί ςχετικι ςυνεργαςία), ςτθν τιμι μονάδασ του εφαρμοηόμενου ΣΑΟ κα περιλαμβάνεται και θ επιπλζον
δαπάνθ τθσ ςχετικισ κατάλλθλθσ διαμόρφωςθσ του κιγκλιδϊματοσ (ςυρματόςχοινο κλπ), ςε ςχζςθ με το
αντίςτοιχο τθσ μελζτθσ.
4. Επιλογι ΣΑΟ ςτισ κεντρικζσ και πλευρικζσ διαχωριςτικζσ νθςίδεσ
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Το εφαρμοηόμενο Σφςτθμα Αναχαίτιςθσ Οχθμάτων (ΣΑΟ), ςτισ κεντρικζσ και πλευρικζσ διαχωριςτικζσ νθςίδεσ
κα πρζπει να τθροφν τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ των, ενδεικτικά παρουςιαηόμενων ςτθ μελζτθ, ΣΑΟ και τθσ
ςχετικισ διαμόρφωςθσ τθσ νθςίδασ.
· Ικανότθτα Συγκράτθςθσ ίςθ ι μεγαλφτερθ
· Κατθγορία Σφοδρότθτασ Ρρόςκρουςθσ ίςθ ι αςφαλζςτερθ
· Λειτουργικό Ρλάτοσ ίςο ι μικρότερο
· Ρλάτοσ πλευρικισ διαμόρφωςθσ με τισ επ’ αυτισ καταςκευζσ ςφμφωνα με τθ μελζτθ
· Διαςφάλιςθ τθσ ανεμπόδιςτθσ καταςκευαςιμότθτασ των προβλεπόμενων καταςκευϊν (υδραυλικϊν,. Η/Μ
κλπ.) πίςω από το ΣΑΟ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ και, με τθν προχπόκεςθ ότι το δομικό πλάτοσ του
εφαρμοηόμενου ΣΑΟ είναι ίςο ι, το πολφ, μεγαλφτερο μζχρι 0,10 m, ςε ςχζςθ με το ΣΑΟ τθσ μελζτθσ.
· Διαςφάλιςθ του ελάχιςτου πλάτουσ λωρίδασ, τθσ εφαρμοηόμενθσ τυπικισ διατομισ τθσ μελζτθσ, μεταξφ τθσ
όψεωσ του ΣΑΟ και τθσ οριογραμμισ του οδοςτρϊματοσ
Τιμι ανά τρζχον μζτρο τοποκετθμζνου ΣΑΟ, ανάλογα με τον τφπο και τον τρόπο τοποκζτθςθσ αυτοφ, και υπό
τισ προχποκζςεισ των παραπάνω παραγράφων 1 ζωσ και 4.
(1m)
Μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ
70,00

A.T.:

ΑΣ 45

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Ε-10.2

τφλοι πινακίδων. τφλοσ πινακίδων από γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα DN 80
mm (3’’).
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 2653

100,00%

Στφλοσ ςτιριξθσ πινακίδων από ςιδθροςωλινα γαλβανιςμζνο με ραφι, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα
S195T, κλάςεωσ L (πράςινθ ετικζττα), ονομ. διαμζτρου DN 40 mm (ςπειρϊματοσ: thread size R = 3’’, dεξ = 89,9
mm, πάχουσ τοιχϊματοσ 4,0 mm), μικουσ κατ' ελάχιςτον 3,30 m, ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-04-07-00
‘’Διατάξεισ ςτιριξθσ πινακίδων κατακόρυφθσ ςιμανςθσ’’.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια και προςκόμιςθ ςτθν κζςθ τοποκζτθςθσ του ςτφλου με θλεκτροςυγκολ-λθμζνθ κυκλικι
ςτεφάνθ ςτζψθσ για τθν ςτερζωςθ τθσ πινακίδασ, με προδιατρθμζνεσ οπζσ Φ12 mm για κοχλίεσ Φ9,5 mm ςε
αποςτάςεισ 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο τθσ κεφαλισ του, και οπι ςτο κάτω άκρο για τθν διζλευςθ
χαλφβδινθσ γαλβανιςμζνθσ ράβδου Φ 14 mm μικουσ 40 cm ι, εναλλακτικά, χαλφβδινθ θλεκτροςυγκολθμμζνθ
λάμα 10 x 20 cm, για τθν ςτακεροποίθςθ του ςτφλου ζναντι ςυςτροφισ (περιλαμβάνεται θ ράβδοσ ι θ λάμα).
· θ διάνοιξθ οπισ πάκτωςθσ του ςτφλου ςε ζδαφοσ πάςθσ φφςεωσ, βάκουσ 60 cm και διαμζτρου 50 cm
· θ τοποκζτθςθ του ςτφλου εντόσ τθσ οπισ, θ προςωρινι ςτιριξθ για να παρεμζνει κατακόρυφοσ και θ
πλιρωςθ τθσ οπισ με ςκυρόδεμα C12/15 (εργαςία και υλικά)
Τιμι ανά τεμάχιο γαλβανιςμζνου ςτφλου πινακίδων.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΑΡΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ
45,00
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A.T.:

ΑΣ 46

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Ε-17.1

Διαγράμμιςθ οδοςτρϊματοσ. Διαγράμμιςθ οδοςτρϊματοσ με ανακλαςτικι
βαφι.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΙΚ 7788

100,00%

Διαγράμμιςθ αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ, νζα ι αναδιαγράμμιςθ, οποιουδιποτε ςχιματοσ, μορφισ και
διαςτάςεων (διαμικθσ, εγκάρςια ειδικά γράμματα ι ςφμβολα), με αντανακλαςτικό υλικό υλικό υψθλισ
οπιςκανάκλαςθσ, με γυάλινα ςφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, ςυνοδευόμενο με πιςτοποιθτικό επιδόςεων κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμϊν πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871,
ςφμφωνα με τθν μελζτθ ςιμανςθσ τθσ οδοφ και τθν ΕΤΕΡ 05-04-02-00 ‘’Οριηόντια ςιμανςθ οδϊν’’
Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια του υλικοφ διαγράμμιςθσ, θ προςκόμιςι του επί τόπου του ζργου και θ προςωρινι
αποκικευςθ (αν απαιτείται)
· θ διάκεςθ του απαιτουμζνου προςωπικοφ, μζςων και εξοπλιςμοφ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και τθν
ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκειά τουσ
· ο κακαριςμόσ του οδοςτρϊματοσ από κάκε είδουσ χαλαρά υλικά με χριςθ μθχανικοφ ςάρωκρου ι
απορροφθτικισ ςκοφπασ ι/και χειρωνακτικι υποβοικθςθ
· θ προετοιμαςία για τθν διαγράμμιςθ (ςτίξθ-πικετάριςμα)
· θ εφαρμογι τθσ διαγράμμιςθσ με διαγραμμιςτικό μθχάνθμα, κατάλλθλο για τον τφπο του
χρθςιμοποιουμζνου υλικοφ
· θ διευκζτθςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν
· θ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία τθσ νωπισ διαγράμμιςθσ από τθν κυκλοφορία μζχρι τθν πλιρθ
ςτερεοποίθςι τουσ και ςτθν ςυνζχεια θ άρςθ τουσ
Τιμι για ζνα τετραγωνικό μζτρο ζτοιμθσ διαγράμμιςθσ οδοςτρϊματοσ.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ
3,45

A.T.:

ΑΣ 47

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Ε-4.1

Κιγκλιδϊματα. ιδθροςωλινεσ κιγκλιδωμάτων.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 2653

100,00%

Σιδθροςωλινεσ κιγκλιδωμάτων γεφυρϊν, γαλβανιςμζνοι, με ραφι, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα
S195T, κλάςεωσ L (πράςινθ ετικζττα), ονομαςτικισ διαμζτρου DN 50 mm (ςπείρωμα, thread size = 2’’, dεξ =
60,3 mm, πάχοσ τοιχϊματοσ 3,2 mm), με τα απαιτοφμενα τεμάχια περιβολισ από γαλβανιςμζνουσ
ςιδθροςωλινεσ μεγαλφτερθσ διαμζτρου ςτουσ ορκοςτάτεσ των κιγκλιδωμάτων.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου των ςιδθροςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων ςφνδεςθσ/ςτερζωςθσ
(όλα γαλβανιςμζνα)
· θ τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ των ςιδθροςωλινων ςτουσ ορκοςτάτεσ του κιγκλιδϊματοσ με μθχανικά μζςα
ι/και θλεκτροςυγκόλλθςθ
· θ αποκατάςταςθ του γαλβανίςματοσ ςτισ κζςεισ ςυγκόλλθςθσ με υλικό βάςεωσ ψευδαργφρου
εφαρμοηόμενο εν ψυχρϊ.
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· θ κοπι, θ κάμψθ (όπου απαιτείται) και θ απομείωςθ των ςωλινων
Τιμι ανά μζτρο μικουσ πλιρωσ εγκατεςτθμζνου γαλβανιςμζνου ςωλινα κιγκλιδωμάτων.
(1m)
Μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΕΝΔΕΚΑ
11,00

A.T.:

ΑΣ 48

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Ε-4.2

Κιγκλιδϊματα. ιδθρά κιγκλιδϊματα.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΔΟ 2652

100,00%

Σιδθρά κιγκλιδϊματα από μορφοςίδθρο και ελάςματα ποιότθτασ S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1,
διαμορφωμζνα ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου των ςτοιχείων του κιγκλιδϊματοσ, πλιρωσ διαμορφωμζνων
ςε εγκατάςταςθ που διακζτει τισ απαιτοφμενεσ εργαλειομθχανζσ, που κα ζχουν υποςτεί κακαριςμό
επιφανείασ με μεταλλοβολι ι αμμοβολι ποιότθτασ SA 2 ½, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 και
αντιςκωριακι προςταςία με δφο ςτρϊςεισ βαφισ βάςεωσ ψευδαργφρου, πάχουσ ξθροφ υμζνα (εκάςτθσ) 25 ±
5 μm
· θ πάκτωςθ των ορκοςτατϊν και αντθρίδων ςε υφιςτάμενεσ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα (διάνοιξθ οπισ με
κρουςτικοπεριςτροφικό εργαλείο, κατακορφφωςθ και πάκτωςθ με τςιμεντοκονία ι εποξειδικό κονίαμα), ι θ
αγκφρωςι τουσ με αγκφρια διαςτελλομζνθσ κεφαλισ ι ρθτινικισ πάκτωςθσ
· θ ςυναρμολόγθςθ του κιγκλιδϊματοσ με κοχλίωςθ ι/και επι τόπου θλεκτροςυγκόλλθςθ
· θ τελικι βαφι των ςτοιχείων του κιγκλιδϊματοσ με ελαιόχρωμα αλκυδικισ ςιλικόνθσ ςε δφο ςτρϊςεισ
ςυνολικοφ πάχουσ ξθροφ υμζνα 125 μm

Τιμι ανά χιλιόγραμμο τοποκετθμζνου ςιδθροφ κιγκλιδϊματοσ.
( 1 Kg )
Χιλιόγραμμο (Κιλό)
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΔΤΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
2,50

A.T.:

ΑΣ 49

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Ε-6

Πλαςτικοί οριοδείκτεσ οδοφ.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΤΔΡ 6620.1

100,00%

Tοποκζτθςθ πλαςτικοφ οριοδείκτθ οδοφ με δφο αντανακλαςτικά ςτοιχεία, κόκκινο και αργυρόλευκο,
ςφμφωνα με τθν μελζτθ, τα Ρρότυπα Καταςκευισ Εργων (ΡΚΕ) και τθν ΕΤΕΡ 05-04-04-00 ‘’Οριοδείκτεσ οδοφ’‘.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια των οριοδεικτϊν,
· θ μεταφορά τουσ ςτισ κζςεισ τοποκζτθςθσ,
· θ διάνοιξθ οπισ πάκτωςθσ, θ τοποκζτθςθ και κατακορφφωςθ του οριοδείκτθ,
· θ επαναπλιρωςθ τθσ οπισ με υλικό ανάλογο με τθν παραπλιςια επιφάνεια τθσ οδοφ
· και θ ςυλλογι και αποκομιδι των προϊόντων εκςκαφισ.
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ
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Τιμι ανά εγκατεςτθμζνο πλαςτικό οριοδείκτθ.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
10,50

A.T.:

ΑΣ 50

ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Ε-9.4

Πινακίδεσ ρυκμιςτικζσ και ζνδειξθσ επικίνδυνων κζςεων. Πινακίδεσ ρυκμιςτικζσ
μεςαίου μεγζκουσ.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΟΙΚ 6541

100,00%

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ πινακίδων ρυκμιςτικϊν ι ζνδειξθσ επικινδφνων κζςεων με αντανακλαςτικό
υπόβακρο από μεμβράνθ τφπου ΙΙ, καταςκευαςμζνων ςφμφωνα με το Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τθν μελζτθ
και τθν ΕΤΕΡ 05-04-06-00 ‘’Ρινακίδεσ ςτακεροφ περιεχομζνου (ΡΣΡ)’’
Στισ τιμζσ μονάδοσ περιλαμβάνονται:
· θ προμικεια τθσ πινακίδασ και των γαλβανιςμζνων εξαρτθμάτων ςτιριξισ τθσ,
· θ προςκόμιςι τθσ ςτθν κζςθ τοποκζτθςθσ
· και θ ςτερζωςι τθσ επί του ιςτοφ.
Τιμι ανά τεμάχιο πινακίδασ, ανάλογα με τον τφπο και τισ διαςτάςεισ τθσ.
Με το παρόν άρκρο τιμολογοφνται ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ των ακολοφκων διαςτάςεων:
α. τριγωνικζσ (-1) πλευράσ 0,90 m
β. οκταγωνικζσ (-2) εγγεγραμμζνεσ ςε τετράγωνο πλευράσ 0,90 m
γ. τετραγωνικζσ (-3, -4) πλευράσ 0,60 m
δ. τετραγωνικζσ (-6) πλευράσ 0,65 m
ε. κυκλικζσ διαμζτρου 0,65 m
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΑΡΑΝΣΑ ΕΝΝΙΑ
49,00

A.T.:

ΑΣ 51

ΝΕΣ ΗΛΜ 60.10.1.4

Εγκαταςτάςεισ Φωτιςμοφ Οδϊν - Χαλφβδινοι Ιςτοί Οδοφωτιςμοφ. Χαλφβδινοσ
ιςτόσ οδοφωτιςμοφ φψουσ 12,00 m
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΗΛΜ 101

100,00%

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςθ γαλβανιςμζνων χαλυβδίνων ιςτϊν οδοφωτιςμοφ,
καταςκευαςμζνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ''Στφλοι φωτιςμοφ - Μζροσ 5: Απαιτιςεισ για χαλφβδινουσ ιςτοφσ
φωτιςμοφ'' και ςφμφωνα με τισ ΕΤΕΡ 05-07-01-00 ''Υποδομι Οδοφωτιςμοφ'' και 05-07-02-00 ''Ιςτοί
οδοφωτιςμοφ και φωτιςτικά ςϊματα''.
Στθν τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται και οι εξισ επιμζρουσ εργαςίεσ/υλικά:
· Η εκςκαφι τάφρων ςε κάκε είδουσ ζδαφοσ και θ επανεπίχωςθ τουσ.

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ
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· Οι ςωλινεσ διζλευςθσ καλωδίων με το ενςωματωμζνο ςφρμα οδθγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 ''Συςτιματα
ςωλθνϊςεων για διαχείριςθ καλωδίων'' ι γαλβανιςμζνουσ ςιδθροςωλινεσ κατά ΕΛΟΤ EN 10255).
· Η προςταςία των ςωλινων διζλευςθσ καλωδίων είτε με ςκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάςθ τθν
τυπικι διατομι τθσ μελζτθσ.
· Τα ειδικά φρεάτια ζλξθσ και επίςκεψθσ καλωδίων με το κάλυμμά τουσ κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλιρωσ
τοποκετθμζνα.
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωςθσ και το αναλογοφν ποςοςτό των πλακϊν γείωςθσ.
· Οι ακροδζκτεσ των αγωγϊν γείωςθσ.
· Πλα τα προβλεπόμενα από τθν μελζτθ καλϊδια τροφοδοςίασ του ιςτοφ.
· H προμικεια και προςκόμιςθ επί τόπου του χαλφβδινου ιςτοφ και τθσ προκαταςκευαςμζνθσ βάςθσ του από
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, με ενςωματωμζνο κλωβό αγκφρωςθσ από γαλβανιςμζνεσ εν κερμϊ ράβδουσ και
φρεάτιο ζλξθσ καλωδίων με χυτοςιδθρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμζνθσ ςφμφωνα με τα
Ρρότυπα Καταςκευισ Εργων (ΡΚΕ).
· Tο ακροκιβϊτιο του ιςτοφ, μονό ι πολλαπλό, με τθν κυρίδα και τθν διάταξθ μανδάλωςισ τθσ.
· H ανζγερςθ και ςτερζωςθ του ιςτοφ ςτουσ κοχλίεσ αγκφρωςθσ με οκτϊ περικόχλια, επάνω και κάτω, με
χριςθ καταλλιλου ανυψωτικοφ εξοπλιςμοφ (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορφφωςθσ και τα άνω
περικόχλια αςφαλείασ, τφπου Νyloc).
· H πλιρωςθ του κενοφ κάτω από τθν βάςθ του ιςτοφ με μθ ςυρικνοφμενθ τςιμεντοκονία, μετά το
αλφάδιαςμα και τθν ςφςφιγξθ των κοχλιϊν.
· Oι απαιτοφμενεσ θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ.
Τιμι ανά εγκατεςτθμζνο χαλφβδινο ιςτό οδοφωτιςμοφ, ανάλογα με το φψοσ του.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΧΙΛΙΑ ΣΕΣΡΑΚΟΙΑ
1400,00

A.T.:

ΑΣ 52

ΝΕΣ ΗΛΜ 60.10.3.5

Εγκαταςτάςεισ Φωτιςμοφ Οδϊν - Χαλφβδινοι Ιςτοί Ηλεκτροφωτιςμοφ γεφυρϊν.
Ιςτόσ θλεκτροφωτιςμοφ γεφυρϊν φψουσ 15,00 m
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΗΛΜ 101

100,00%

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςθ γαλβανιςμζνων χαλυβδίνων ιςτϊν θλεκτροφωτιςμοφ
γεφυρϊν, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ''Στφλοι φωτιςμοφ - Μζροσ 5: Απαιτιςεισ για χαλφβδινουσ ιςτοφσ φωτιςμοφ'',
ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-07-02-00 ''Ιςτοί οδοφωτιςμοφ και φωτιςτικά ςϊματα''.
Στθν τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται και οι εξισ επιμζρουσ εργαςίεσ/υλικά:
· Οι ςωλινεσ διζλευςθσ καλωδίων, ενςωματωμζνεσ ςτο φορζα τθσ γζφυρασ ι εξωτερικά αυτοφ με κατάλλθλθ
ςτιριξθ, με το ενςωματωμζνο ςφρμα οδθγό, από HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 ''Συςτιματα ςωλθνϊςεων για
διαχείριςθ καλωδίων'' ι γαλβανιςμζνουσ ςιδθροςωλινεσ κατά ΕΛΟΤ EN 10255, ςυμφωνα με τισ απαιτιςεισ
τθσ μελζτθσ.
· Η τυχόν απαιτοφμενθ προςταςία των ςωλινων διζλευςθσ καλωδίων.
· Τα ειδικά φρεάτια ζλξθσ και επίςκεψθσ καλωδίων με το κάλυμμά τουσ κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλιρωσ
τοποκετθμζνα.
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωςθσ και το αναλογοφν ποςοςτό των πλακϊν γείωςθσ.
· Οι ακροδζκτεσ των αγωγϊν γείωςθσ.
· Πλα τα προβλεπόμενα από τθν μελζτθ καλϊδια τροφοδοςίασ του ιςτοφ.
· H προμικεια και προςκόμιςθ επί τόπου του χαλφβδινου ιςτοφ, του κλωβοφ αγκφρωςθσ από γαλβανιςμζνεσ
εν κερμϊ ράβδουσ και των εξαρτθμάτων πλευρικισ ςτερζωςθσ του ιςτοφ ςφμφωνα με τα Ρρότυπα
Καταςκευισ Εργων (ΡΚΕ), όταν προβλζπεται από τθν μελζτθ (ο κλωβόσ αγκφρωςθσ τοποκετείται κατά τθν
εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςκυροδζτθςθσ τθσ ανωδομισ τθσ γζφυρασ)
· Tο ακροκιβϊτιο του ιςτοφ, μονό ι πολλαπλό, με τθν κυρίδα και τθν διάταξθ μανδάλωςισ τθσ.
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· H ανζγερςθ και ςτερζωςθ του ιςτοφ ςτουσ κοχλίεσ αγκφρωςθσ με οκτϊ περικόχλια, επάνω και κάτω, με
χριςθ καταλλιλου ανυψωτικοφ εξοπλιςμοφ (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορφρωςθσ και τα άνω περικόχλια
αςφαλείασ, τφπου Νyloc).
· H πλιρωςθ του κενοφ κάτω από τθν βάςθ του ιςτοφ με μθ ςυρικνοφμενθ τςιμεντοκονία, μετά το
αλφάδιαςμα και τθν ςφςφιγξθ των κοχλιϊν.
· Oι απαιτοφμενεσ θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ.
Τιμι ανά εγκατεςτθμζνο ιςτό θλεκτροφωτιςμοφ γεφυρϊν, ανάλογα με το φψοσ του
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΙΑ
1200,00

A.T.:

ΑΣ 53

ΝΕΣ ΗΛΜ 60.10.20.8

Εγκαταςτάςεισ Φωτιςμοφ Οδϊν - Φωτιςτικά ςϊματα οδοφωτιςμοφ τφπου
βραχίονα με λαμπτιρα Νατρίου υψθλισ πίεςθσ (NaHP) semi cut-off. Ιςχφοσ 250
W με βραχίονα.
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΗΛΜ 103

100,00%

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ ςϊματοσ οδοφωτιςμοφ, με λαμπτιρα
Ατμϊν Νατρίου Υψθλισ Ρίεςθσ και βραχίονα εγκατάςταςισ του επί του ιςτοφ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ
μελζτθ οδοφωτιςμοφ και τθν Εγκφκλιο 22/ΔΙΡΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Ραράρτθμα 2.
Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται:
- θ προμικεια μονοφ, διπλοφ ι πολλαπλοφ γαλβανιςμζνου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιςτικό),
ευκφγραμμου ι καμπφλου ςχιματοσ, μικουσ προβολισ και κλίςεωσ ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιςτικά
ςϊματα από τθ μελζτθ οδοφωτιςμοφ, κακϊσ και των εξαρτθμάτων ςτερζωςισ του ςτθ ςτζψθ ιςτοφ
- θ προμικεια του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (πλιρουσ) του τφπου και ιςχφοσ που προβλζπονται από τθ μελζτθ
- θ ςυναρμολόγθςθ του φωτιςτικοφ και του βραχίονα ςτθν κορυφι του ιςτοφ
- τα καλϊδια τροφοδότθςθσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ τφπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομισ 3 x1,5 mm²
(από το ακροκιβϊτιο μζχρι το φωτιςτικό) και θ ςφνδεςι τουσ
- οι δοκιμζσ καλισ λειτουργίασ και θ μζτρθςθ των φωτοτεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ εγκατάςταςθσ που
προβλζπονται από τθν Εγκφκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα
Τιμι ανά εγκατεςτθμζνο φωτιςτικό ςϊμα, με τον λαμπτιρα και τον βραχίονά του, ανάλογα με τον τφπο και
τθν ιςχφ του λαμπτιρα
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΕΙΚΟΙ
320,00

A.T.:

ΑΣ 54

ΝΕΣ ΗΛΜ 60.10.80.1

Εγκαταςτάςεισ Φωτιςμοφ Οδϊν - Πίλαρ οδοφωτιςμοφ. Πίλλαρ οδοφωτιςμοφ
τεςςάρων αναχωριςεων
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :

ΗΛΜ 52

100,00%

Στεγανά μεταλλικά κιβϊτια θλεκτροδότθςθσ ιςτϊν οδοφωτιςμοφ (πίλλαρ), βακμοφ προςταςίασ Ι55 για
τοποκζτθςθ ςε εξωτερικό χϊρο, με τθν βάςθ ζδραςισ τουσ από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν
ΕΤΕΡ 05-07-01-00 ''Υποδομι οδοφωτιςμοφ''.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
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· θ προμικεια και μεταφορά επί τοπου του ςτεγανοφ μεταλλικοφ κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτθ ςτζγθ με
περιφερειακι προεξοχι 5 cm για απορροι των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράσ εξελάςεωσ πάχουσ 2 mm,
γαλβανιςμζνου εν κερμϊ εςωτερικά και εξωτερικά, μετά τθν καταςκευι του, με ελάχιςτθ ανάλωςθ
ψευδαργφρου 400 g/m² (50 μm), βαμζνου με διπλι ςτρϊςθ εποξειδικισ βαφισ πάχουσ ξθροφ υμζνα
(εκάςτθσ) 125 μm, με ελαςτικά παρεμβφςματα ςτεγάνωςθσ τθσ κυρίδασ, ανοξείδωτθ κλειδαριά αςφαλείασ,
κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρσ του ζργου και πινακίδα επιςιμανςθσ με τα ςτοιχεία του κυρίου του ζργου
· θ εκςκαφι και επανεπίχωςθ τοφ ορφγματοσ τθσ βάςθσ ζδραςθσ του πίλλαρ
· θ βάςθ του πίλαρ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, χυτι επί τόπου ι προκαταςκευαςμζνθ, οφτωσ ϊςτε το πίλλαρ
να εδράηεται ςε ςτάκμθ +40 cm από τον περιβάλλοντα χϊρο, με κεντρικι οπι διζλευςθσ των υπογείων
καλωδίων.
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωςθσ και θ πλάκα γείωςθσ.
· Οι ακροδζκτεσ των αγωγϊν γείωςθσ.
· θ ςτεγανι διανομι εντόσ του πίλλαρ με τα όργανα διακοπισ και προςταςίασ των κυκλωμάτων φωτιςμοφ,
αποτελοφμενθ αποτελοφμενθ από πίνακα προςταςίασ Ι 44 καταςκευαςμζνο από βαμμζνθ λαμαρίνα ι
άκαυςτο κερμοπλαςτικό, επαρκϊν διαςτάςεων ϊςτε να χωροφν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίοσ κα φζρει
οπζσ με τουσ κατάλλθλουσ ςτυπιοκλιπτεσ για τθν είςοδο του καλωδίου παροχισ, του καλωδίου
τθλεχειριςμοφ κακϊσ επίςθσ και για τθν ζξοδο των καλωδίων προσ το δίκτυο.
· τα πάςθσ φφςεωσ όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτθ φορτίου, γενικζσ αςφάλειεσ, αυτόματουσ
μαγνθτοκερμικοφσ διακόπτεσ και θλεκτρονόμουσ ιςχφοσ τθλεχειριςμοφ (ανά κφκλωμα φωτιςμοφ), ρελζ
μείωςθσ νυκτερινοφ φωτιςμοφ (όταν προβλζπεται), χρονοδιακόπτθ αφισ, χρονοδιακόπτθ μείωςθσ νυκτερινοφ
φωτιςμοφ (όταν προβλζπεται), πρίηα ςοφκο 16Α, λυχνία νυκτερινισ εργαςίασ ςε ςτεγανι «καραβοχελϊνα»
και κλεμοςειρζσ ςφνδεςθσ των καλωδίων (ςτο κάτω μζροσ του κιβωτίου).
· θ απαςχόλθςθ προςωπικοφ εξοπλιςμοφ και μζςων για τθν εγκατάςταςθ, τισ ςυνδζςεισ και τον ζλεγχο
λειτουργίασ
Τιμι ανά τεμάχιο πίλλαρ θλεκτροδότθςθσ οδοφωτιςμοφ, ανάλογα με τον αρικμό των αναχωριςεων
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΔΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕ ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ
2500,00

A.T.:

ΑΣ 55

Ν.Σ. 5

φνδεςθ μετρθτι ΔΕΗ

Ανακ. ΗΛΜ 52
Σφνδεςθ μετρθτοφ ΔΕΗ δθλαδι υλικά εργαςία, και καταβολι ςτθ ΔΕΗ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ ςυνδζςεωσ,
αναγόμενα ςε εργαςία για τθν ςφνδεςθ ενόσ μετρθτοφ τθσ ΔΕΗ.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
( 1 Τεμ. )
ΕΤΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΔΙΑΚΟΙΑ ΕΞΗΝΣΑ ΣΕΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΚΑ ΛΕΠΣΑ
264,11

A.T.:

ΑΣ 56

Ν.Σ. 6

ιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ για τθν διζλευςθ καλωδίων κλπ. Βαρζωσ τφπου,
διαμζτρου 4''

Ανακ. ΗΛΜ 52
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Σιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ γιά τθν διζλευςθ καλωδίων κλπ δθλαδι προμικεια μεταφορά και
τοποκζτθςθ ενόσ μζτρου ςιδθροςωλινα γαλβανιςμζνου βαρζωσ τφπου ςε οποιαδιποτε κζςθ με τα ειδικά
τεμάχια και μικροχλικά (ςτθρίγματα κλπ) που απαιτοφνται
( 1 m ) Μζτρο
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):
(Αρικμθτικϊσ):

ΑΡΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ
45,65

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΘΜ.
200/Ρ.8/31.03.2021 ΑΡΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ
ΡΑΜΘ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΕΡΙΒΛΖΡΩΝ

Ο ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΤΕ
ΡΕ ΟΔΟΡΗΣ

ΑΓΦΗΣ ΡΛΕΣΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΝΕΚΤΣΗΣ

Ρολιτικόσ μθχανικόσ

Ρολιτικόσ μθχανικόσ

Αγρονόμοσ – Τοπογράφοσ
Μθχανικόσ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από KONSTANTINOS
DERNEKTSIS
Ημερομηνία: 2021.10.08
08:33:30 EEST
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