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1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1

Αντικείμενο του παρόντοσ Τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ των τιμϊν μονάδοσ με τισ οποίεσ κα
εκτελεςτεί το ζργο, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθ
διακιρυξθ.

1.2

Στισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου, που αναφζρονται ςε μονάδεσ περαιωμζνθσ εργαςίασ
και ιςχφουν ενιαία για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι του υπόψθ ζργου,
ανεξάρτθτα από τθν κζςθ αυτϊν περιλαμβάνονται:

1.3

1.2.1

Πλεσ οι απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν του
ζργου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ, των τευχϊν και ςχεδίων τθσ μελζτθσ και των
υπολοίπων τευχϊν Δθμοπράτθςθσ του ζργου.

1.2.2

"Κάκε δαπάνθ" γενικά, ζςτω και αν δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν
πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ μονάδασ κάκε εργαςίασ. Καμία αξίωςθ ι διαμφιςβιτθςθ
δεν μπορεί να κεμελιωκεί που να ζχει ςχζςθ με το είδοσ και τθν απόδοςθ των
μθχανθμάτων, τθν ειδικότθτα και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, όπωσ και
τθν δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ ι όχι μθχανικϊν μζςων.

Σφμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, μνθμονεφονται (για απλι διευκρίνιςθ
του όρου "κάκε δαπάνθ") οι παρακάτω δαπάνεσ που περιλαμβάνονται ςτο περιεχόμενο των τιμϊν
του παρόντοσ Τιμολογίου.
1.3.1

Οι δαπάνεσ των κάκε είδουσ επιβαρφνςεων ςτα υλικά από φόρουσ, δαςμοφσ, ειδικοφσ
φόρουσ κ.λπ. * πλθν Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) +
θτά κακορίηεται ότι ςτισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται οι δαςμοί και λοιποί φόροι,
κρατιςεισ, τζλθ ειςφοράσ και δικαιϊματα για προμικειεσ εξοπλιςμοφ και εφοδίων γενικά
του ζργου. Κατά ςυνζπεια και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Τελωνειακισ Νομοκεςίασ δεν
παρζχεται ουςιαςτικά ςτθν Υπθρεςία, που κα εποπτεφςει τθν εκτζλεςθ του ζργου, ι ςε
άλλθ Υπθρεςία, θ δυνατότθτα να εγκρίνει χοριγθςθ οποιαςδιποτε βεβαίωςθσ για τθν
παροχι οποιαςδιποτε ατζλειασ ι απαλλαγισ από τουσ δαςμοφσ και τουσ υπόλοιπουσ
φόρουσ, ειςφορζσ και δικαιϊματα ςτα υλικά και είδθ εξοπλιςμοφ του ζργου, οφτε ςτουσ
ενδιαφερόμενουσ δικαίωμα να ηθτιςουν χοριγθςθ τζτοιασ ατζλειασ ι απαλλαγισ ζμμεςα ι
άμεςα. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν
μζςων.

1.3.2

Οι δαπάνεσ προμικειασ των πάςθσ φφςεωσ, ενςωματοφμενων 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 ςταλίεσ 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
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κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν
Πρων, ςφμφωνα με τθν Ε.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.
1.3.3

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

1.3.4

Οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, διαρρφκμιςθσ αυτϊν, ανζγερςθσ γραφείων,
εργαςτθρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου, εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ, θλεκτρικοφ
ρεφματοσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ
και λοιπϊν απαιτοφμενων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.

1.3.5

Οι δαπάνεσ λειτουργίασ όλων των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν και
απομάκρυνςισ τουσ μετά τθν περαίωςθ του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των
χϊρων κατά τρόπο αποδεκτό από τθν Υπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ
Ρεριβαλλοντικοφσ Προυσ.

1.3.6

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.

1.3.7

Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ ςκυροδζματοσ, και
προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων (όταν προβλζπονται προσ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο) ςτον
εργοταξιακό χϊρο ι εκτόσ αυτοφ.
Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτοφμενου χϊρου, θ καταςκευι
των υποδομϊν, κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ εγκατάςταςθ του απαιτοφμενου
κατά περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι λειτουργικζσ δαπάνεσ πάςθσ 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.
1.3.8

Τα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Ζργου, τισ μεταφορζσ, τα μεταφορικά
μζςα, τα μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και τισ λοιπζσ αςφαλιςτικζσ
καλφψεισ όπωσ κακορίηονται ςτθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων του Ζργου.
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1.3.9

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.

1.3.10

Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτασ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των πάςθσ 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.)

1.3.11

Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ μθχανικοφ
εξοπλιςμοφ και μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για τθν καταςκευι 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 καφςιμα, τα
λιπαντικά και λοιπά αναλϊςιμα, τα ανταλλακτικά, οι επιςκευζσ, οι μετακινιςεισ ςτον χϊρο του
ζργου, οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ 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.

1.3.12

Οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ αναγκαίων χϊρων για τθν εναπόκεςθ των εργαλείων, μθχανθμάτων
κ.λπ.

1.3.13

Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ μθχανθμάτων και
προςωπικοφ που οφείλονται:

(α) ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (αρχαιολογικά ευριματα, δίκτυα,
(β) ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων από τουσ αρμόδιουσ για αυτά
φορείσ (ΥΡ.ΡΟ, Δ.Ε.Η, κ.λπ.),
(γ) ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω εμποδίων,
(δ) ςτθν διενζργεια των απαιτοφμενων 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,
(ε) 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.).
1.3.14

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 μελζτθσ ςτο ακριβζσ ανάγλυφο του εδάφουσ ι υφιςτάμενεσ καταςκευζσ),
καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςχεδίων λεπτομερειϊν.
Επίςθσ οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ εμποδίων ςτον χϊρο εκτζλεςθσ του ζργου και
εκπόνθςθσ μελετϊν αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. υπάρχοντα κεμζλια, υψθλόσ ορίηοντασ
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υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ *ΟΚΩ+), κακϊσ οι δαπάνεσ ςφνταξθσ
του Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ του Ζργου (ΡΡΕ), του Σχεδίου Αςφάλειασ και Υγείασ, του
Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ του Ζργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.15

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.

1.3.16

Η δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν
περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ, κακϊσ και θ δαπάνθ ςφνταξθσ καταςκευαςτικϊν ςχεδίων με
τθν ζνδειξθ "όπωσ καταςκευάςκθκε".

1.3.17

Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (εκτόσ από τθν 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 όςο και τα υπάρχοντα ζργα και το περιβάλλον
γενικότερα, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.

1.3.18

Οι δαπάνεσ διατιρθςθσ, κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, του χϊρου του ζργου
κακαροφ και απαλλαγμζνου από ξζνα προσ το ζργο αντικείμενα, προϊόντα εκςκαφϊν κ.λπ.,
κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν απόδοςθ, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν του χϊρου κακαροφ και
ελεφκερου από οποιεςδιποτε προςωρινζσ καταςκευζσ και όπωσ ςτουσ εγκεκριμζνουσ
περιβαλλοντικοφσ όρουσ ορίηεται.

1.3.19

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

1.3.20

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.

1.3.21

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.

1.3.22

Οι δαπάνεσ διάκεςθσ γραφείων και λοιπϊν ευκολιϊν ςτθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία, ςφμφωνα
με όςα αναφζρονται ςτθν Ε.Σ.Υ και ςτουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.

1.3.23

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

1.3.24

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

1.3.25

Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, από τθν εγκατάςταςθ του
Αναδόχου ςτο Ζργο μζχρι και τθν παραλαβι του Ζργου, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτισ ςχετικζσ
μελζτεσ και ςτουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ
τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.
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1.4

1.3.26

Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ και κατάρτιςθσ του ςυμφωνθτικοφ και γενικά όλεσ οι
υπόλοιπεσ ειδικζσ δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτουσ
υπόλοιπουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ του Ζργου.

1.3.27

Οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ του ζργου μζχρι τθν οριςτικι του παραλαβι.

1.3.28

Η τοποκζτθςθ ενθμερωτικϊν πινακίδων με τα βαςικά ςτοιχεία του ζργου, ςφμφωνα με τισ
υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.

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 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%) ι είκοςι οκτϊ τοισ εκατό (28%)
του προχπολογιςμοφ των εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του Τιμολογίου Ρροςφοράσ
του αναδόχου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.

1.5

2

Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α) των λογαριαςμϊν του αναδόχου επιβαρφνει τον Κφριο του
Ζργου.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1

Η επιμζτρθςθ των εργαςιϊν γίνεται είτε βάςει των ςχεδίων των εγκεκριμζνων μελετϊν
είτε βάςει μετριςεων και των ςυνταςςόμενων βάςει αυτϊν επιμετρθτικϊν ςχεδίων και
πινάκων, λαμβανομζνων υπόψθ των ζγγραφων εντολϊν τθσ Υπθρεςίασ και των εκάςτοτε
οριηόμενων ανοχϊν.

2.1.2

Η Υπθρεςία δικαιοφται να ελζγξει το ςφνολο ι μζροσ του Ζργου, κατά τθν κρίςθ τθσ,
προκειμζνου να επιβεβαιϊςει τθν ορκότθτα των επιμετρθτικϊν ςτοιχείων που υποβάλει
ο Ανάδοχοσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικι του δαπάνθ να διακζςει τον απαιτοφμενο
εξοπλιςμό και προςωπικό για τθν υποςτιριξθ τθσ Υπθρεςίασ ςτθν διεξαγωγι του εν
λόγω ελζγχου.

2.1.3

Η πλθρωμι των εργαςιϊν γίνεται βάςει τθσ πραγματικισ ποςότθτασ κάκε εργαςίασ,
επιμετροφμενθσ ωσ ανωτζρω με κατάλλθλθ μονάδα μζτρθςθσ, επί τθν τιμι μονάδασ τθσ
εργαςίασ, όπωσ αυτι κακορίηεται ςτο παρόν Ρεριγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4

Αν το περιεχόμενο ενόσ επιμζρουσ άρκρου του παρόντοσ Τιμολογίου, που αναφζρεται
ςε μια τιμι μονάδασ, ορίηει ότι θ εν λόγω τιμι αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν
ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του ςυγκεκριμζνου άρκρου, τότε οι ίδιεσ επιμζρουσ εργαςίεσ
δεν κα επιμετρϊνται οφτε κα πλθρϊνονται ςτο πλαίςιο άλλου άρκρου που
περιλαμβάνεται ςτο Τιμολόγιο.

2.1.5

Στθ περίπτωςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ με τον ςυνοπτικό πίνακα τιμϊν, υπεριςχφουν
οι όροι του παρόντοσ.
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ΓΕΝΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
Α.

Οι τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φζρουν τθν ςιμανςθ **+
παραπλζυρωσ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ ςε ΕΤΡΩ 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

0,28

- απόςταςθ ≥ 5 km

0,21

Εκτόσ πόλεωσ
· οδοί καλισ βατότθτασ
- απόςταςθ < 5 km

0,20

- απόςταςθ ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακισ βατότθτασ
- απόςταςθ < 5 km

0,25

- απόςταςθ ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακζσ οδοί
- απόςταςθ < 3 km

0,22

- απόςταςθ ≥ 3 km
Πρόςθετη τιμή για παρατεταμζνη αναμονή
φορτοεκφόρτωςησ (αςφαλτικά, εκςκαφζσ
κεμελίων και χανδάκων, μικρισ κλίμακασ
εκςκαφζσ)

0,20
0,03

Oι 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.
ε καμία 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 (ΝΕΣ
ΟΙΚ), 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).
Β.

τισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φζρουν τθν ςιμανςθ ***+ παρατίκεται
θ τιμι που αναλογεί ςτθν κακαρι εργαςία (φατοφρα) και τα βοθκθτικά υλικά. Όταν
διαφοροποιοφνται τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των κυρίων ενςωματοφμενων υλικών,
ζναντι αυτών που αναφζρονται ςτο Περιγραφικό Άρκρο, θ Δθμοπρατοφςα Αρχι κα
προςαρμόηει ανάλογα τισ τιμζσ εφαρμογισ (περιπτώςεισ ξυλείασ, κεραμικών πλακιδίων
και μαρμάρων διαφόρων κατθγοριών και ποιοτιτων).
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ΕΝΙΑΙΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΑΙΡΕΕΩΝ

Άρθρο [ΟΔΟ] Α-5:

ΚΑΘΑΙΕΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΕΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΟ ΟΡΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΟΔΕΜΑ

Για τθν πλιρθ κατεδάφιςθ κτιςμάτων μονϊροφων ι πολυϊροφων με φζροντα ςτοιχεία από οπλιςμζνο
ςκυρόδεμα (πλάκεσ, δοκοί, τοιχία κ.λπ.) ι με φζρουςα τοιχοποιία από οπτοπλινκοδομι ι λικοδομι και
πλάκεσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, μετά των φορτοεκφορτϊςεων και τθσ μεταφοράσ ςε οποιαδιποτε
απόςταςθ προσ απόρριψθ, των προϊόντων κατεδάφιςθσ, ςτα οποία περιλαμβάνεται και κάκε είδουσ
εγκαταλελειμμζνοσ εξοπλιςμόσ, είτε βρίςκεται εντόσ των κτιςμάτων είτε ωσ προςάρτθμα αυτϊν.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για τθν αποςφνκεςθ και τον τεμαχιςμό πλακϊν, δοκϊν, τοιχίων και
υποςτυλωμάτων από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, λικοδομϊν και οπτοπλινκοδομϊν, ςτεγϊν, κεμελίων από
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, οποιαςδιποτε καταςκευισ του κτίςματοσ και οποιωνδιποτε άλλων
ςυμπλθρωματικϊν καταςκευϊν όπωσ εξωτερικϊν κλιμάκων κακϊσ και κάκε είδουσ εγκαταλελειμμζνου
εξοπλιςμοφ είτε βρίςκεται εντόσ των κτιςμάτων είτε ωσ προςάρτθμα αυτϊν κ.λπ., θ δαπάνθ για τθν
επανεπίχωςθ και ςυμπφκνωςθ των τάφρων και υπόγειων χϊρων που κα δθμιουργθκοφν λόγω των
κατεδαφίςεων των κεμελίων-υπογείων κ.λπ., θ δαπάνθ για τισ φορτοεκφορτϊςεισ και για τθ μεταφορά
όλων των κατεδαφιςκζντων υλικϊν και εγκαταλελειμμζνου εξοπλιςμοφ προσ απόρριψθ ςε χϊρουσ
επιτρεπόμενουσ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ και αν βρίςκονται αυτοί από το ςθμείο
εκςκαφϊν, θ δαπάνθ για τισ τυχόν προςωρινζσ εναποκζςεισ και επαναφορτϊςεισ, θ δαπάνθ για χαμζνουσ
χρόνουσ και κάκε είδουσ ςταλία αυτοκινιτων-μθχανθμάτων κ.λπ., θ δαπάνθ για τον κακαριςμό του χϊρου
από τα κάκε είδουσ υλικά μζχρι τθ ςτάκμθ του φυςικοφ ι διαμορφωμζνου εδάφουσ, θ δαπάνθ
προςκόμιςθσ-αποκόμιςθσ και χριςθσ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ, θ δαπάνθ για τα κάκε είδουσ μζτρα
υγιεινισ και αςφάλειασ, και κάκε άλλθ δαπάνθ που απαιτείται για τθν ζντεχνθ, ζγκαιρθ και αςφαλι
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ςφμφωνα και με τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.
Η επιμζτρθςθ κα γίνεται ςε πραγματικό όγκο κτίςματοσ πριν τθν κατεδάφιςθ, ο οποίοσ ορίηεται από το
περίγραμμά του, χωρίσ τον υπολογιςμό προβόλων και αικρίων, και με φψοσ τθν απόςταςθ τθσ κάτω
επιφάνειασ τθσ οροφισ από το φυςικό ι διαμορφωμζνο ζδαφοσ και κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τισ παρ.
6.1.1. και 6.1.2. τθσ Ρ.Τ.Ρ. ΧΙ.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m³) πλιρωσ κατεδαφιηόμενου κτίςματοσ, η οποία δεν ςυμπεριλαμβάνει τη
μεταφορά ςτο χώρο απόθεςησ:
Α-5.1:

Για φψοσ ζωσ και 4,0μ.
(Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΙΚ-2227)

ΕΤΡΩ

Άρθρο [ΟΔΟ] Α-9:

(Ολογράφωσ):

δζκα εννζα ευρϊ και είκοςι λεπτά

(Αρικμθτικά):

19,20

ΚΑΘΑΙΕΣΗ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΡΕΙΦΑΞΕΩΝ
(Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΙΚ-2227)

Για τθν πλιρθ κατεδάφιςθ ολόςωμων περιφράξεων από οπλιςμζνο ι άοπλο ςκυρόδεμα, ι από
αργολικοδομζσ ι άλλα υλικά, ανεξαρτιτωσ πάχουσ και φψουσ από το φυςικό ζδαφοσ, μετά των
φορτοεκφορτϊςεων και τθσ μεταφοράσ των προϊόντων κατεδάφιςθσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ προσ
απόρριψθ.
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Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για τθν αποςφνκεςθ και τον τεμαχιςμό τθσ ολόςωμθσ περίφραξθσ
ανωδομισ και κεμελίων, θ δαπάνθ για τθν επανεπίχωςθ και ςυμπφκνωςθ των τάφρων που κα
δθμιουργθκοφν λόγω των κατεδαφίςεων των κεμελίων, θ δαπάνθ για τισ φορτοεκφορτϊςεισ και για τθ
μεταφορά όλων των κατεδαφιςκζντων υλικϊν προσ απόρριψθ ςε χϊρουσ επιτρεπόμενουσ από τισ
αρμόδιεσ Αρχζσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ και αν βρίςκονται αυτοί από το ζργο, θ δαπάνθ για τισ τυχόν
προςωρινζσ εναποκζςεισ και επαναφορτϊςεισ, θ δαπάνθ για χαμζνουσ χρόνουσ και κάκε είδουσ ςταλία
αυτοκινιτων-μθχανθμάτων κ.λπ., θ δαπάνθ για τον κακαριςμό του χϊρου από τα κάκε είδουσ υλικά μζχρι
τθ ςτάκμθ του φυςικοφ εδάφουσ, θ δαπάνθ προςκόμιςθσ-αποκόμιςθσ και χριςθσ του απαιτοφμενου
εξοπλιςμοφ, θ δαπάνθ για τα κάκε είδουσ μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ που
απαιτείται για τθν ζντεχνθ, ζγκαιρθ και αςφαλι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ςφμφωνα και με τουσ λοιποφσ
όρουσ δθμοπράτθςθσ.
Σθμειϊνεται ότι θ κατεδάφιςθ των περιφράξεων κα γίνει με τιρθςθ όλων των κανόνων αςφαλείασ και των
ςχετικϊν αςτυνομικϊν διατάξεων από τθν Ανάδοχο, τθν οποία βαρφνουν όλεσ οι ευκφνεσ. Είναι υποχρζωςθ
τθσ Αναδόχου θ διερεφνθςθ και ο εντοπιςμόσ κατάλλθλων κζςεων απόκεςθσ των προϊόντων κατεδάφιςθσ,
για τισ οποίεσ κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί άδεια των Αρμόδιων Αρχϊν. Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ δαπάνθ
μεταφοράσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ και αν εξαςφαλιςτεί θ δυνατότθτα απόρριψθσ των προϊόντων
κατεδάφιςθσ.
Τιμι ανά μζτρο μικουσ πραγματικισ πλιρωσ κατεδαφιηόμενθσ ολόςωμθσ περίφραξθσ ανεξαρτιτωσ πάχουσ
και φψουσ, μετά τησ μεταφοράσ ςε οποιαδήποτε απόςταςη:

ΕΤΡΩ

Άρθρο [ΟΔΟ] Α-10

(Ολογράφωσ):

δζκα εννζα ευρϊ και είκοςι λεπτά

(Αρικμθτικά):

19,20

ΚΑΘΑΙΕΣΗ ΡΕΙΦΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΑΤΟΡΛΕΓΜΑ
(Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΙΚ-6448)

Για τθν πλιρθ κατεδάφιςθ περιφράξεων με ςυρματόπλεγμα και παςςάλουσ από οποιοδιποτε υλικό, είτε
επί εδάφουσ είτε επί τοιχίου φψουσ μζχρι 1.00 μ από ςκυρόδεμα, τοιχοποιία κ.λπ., μετά των
φορτοεκφορτϊςεων και τθσ μεταφοράσ των προϊόντων κατεδάφιςθσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ προσ
απόρριψθ.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για τθν αποςφνκεςθ και τον τεμαχιςμό του τοιχίου ανωδομισ και
κεμελίων είτε είναι από ςκυρόδεμα είτε από οποιοδιποτε υλικό και τθσ περίφραξθσ, θ δαπάνθ για τθν
επανεπίχωςθ και ςυμπφκνωςθ των τάφρων που κα δθμιουργθκοφν λόγω των κατεδαφίςεων των κεμελίων,
θ δαπάνθ για τισ φορτοεκφορτϊςεισ και για τθ μεταφορά όλων των κατεδαφιςκζντων υλικϊν προσ
απόρριψθ ςε χϊρουσ επιτρεπόμενουσ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ και αν βρίςκονται
αυτοί από το ζργο, θ δαπάνθ για τισ τυχόν προςωρινζσ εναποκζςεισ και επαναφορτϊςεισ, θ δαπάνθ για
χαμζνουσ χρόνουσ και κάκε είδουσ ςταλία αυτοκινιτων-μθχανθμάτων κ.λπ., θ δαπάνθ για τον κακαριςμό
του χϊρου από τα κάκε είδουσ υλικά μζχρι τθ ςτάκμθ του φυςικοφ εδάφουσ, θ δαπάνθ προςκόμιςθσαποκόμιςθσ και χριςθσ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ, θ δαπάνθ για τα κάκε είδουσ μζτρα υγιεινισ και
αςφάλειασ κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ που απαιτείται για τθν ζντεχνθ, ζγκαιρθ και αςφαλι εκτζλεςθ τθσ
εργαςίασ, ςφμφωνα και με τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.
Σθμειϊνεται ότι θ κατεδάφιςθ των περιφράξεων κα γίνει με τιρθςθ όλων των κανόνων αςφαλείασ και των
ςχετικϊν αςτυνομικϊν διατάξεων από τθν Ανάδοχο, τθν οποία βαρφνουν όλεσ οι ευκφνεσ. Είναι υποχρζωςθ
τθσ Αναδόχου θ διερεφνθςθ και ο εντοπιςμόσ κατάλλθλων κζςεων απόκεςθσ των προϊόντων κατεδάφιςθσ,
για τισ οποίεσ κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί άδεια των Αρμόδιων Αρχϊν. Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ δαπάνθ
μεταφοράσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ και αν εξαςφαλιςτεί θ δυνατότθτα απόρριψθσ των προϊόντων
κατεδάφιςθσ.
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Τιμι ανά μζτρο μικουσ πραγματικισ πλιρωσ κατεδαφιηόμενθσ περίφραξθσ επί εδάφουσ ι επί τοιχίου,
ανεξαρτιτωσ φψουσ, μετά τησ μεταφοράσ ςε οποιαδήποτε απόςταςη:
ΕΤΡΩ

Άρθρο [ΛΙΜ] 1.01
εκρθκτικϊν υλϊν

(Ολογράφωσ):

ζξι ευρϊ και εξιντα λεπτά

(Αρικμθτικά):

6,60

Φφαλεσ κακαιρζςεισ τμθμάτων καταςκευϊν λιμενικϊν ζργων χωρίσ τθν χριςθ

(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΛΙΜ 1112)
Για τθν κακαίρεςθ υφάλων τμθμάτων κάκε είδουσ καταςκευϊν λιμενικϊν ζργων, ςε οποιοδιποτε βάκοσ
καλάςςθσ, αποτελοφμενων από υλικά πάςθσ φφςεωσ όπωσ λικοδομζσ, λικοδζματα, άοπλο ι ωπλιςμζνο
ςκυρόδεμα, μεταλλικζσ καταςκευζσ κλπ., χωρίσ τθν χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των
πάςθσ φφςεωσ τυχόν εμπεριεχομζνων υλικϊν, όπωσ λικορριπϊν ι αμμοχαλίκων πλθρϊςεωσ κυψελϊν
τεχνθτϊν ογκολίκων ι κυψελωτϊν κιβωτίων κλπ., δια χρθςιμοποιιςεωσ βραχοδιατρθτιροσ ι
ςυγκροτιματοσ ςιδθράσ ςφφρασ ι αεροςυμπιεςτοφ ι ετζρου προςφορότερου κατά τον Ανάδοχο μζςου.
Ρεριλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιςθ, καλάςςια μεταφορά και απόρριψθ των προϊόντων κακαιρζςεωσ ςε βάκθ καλάςςθσ
μεγαλφτερα των 50 m, ι ςε βάκθ που ορίηουν αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ (π.χ. ΓΕΝ) ι προβλζπουν οι
περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρτιτωσ αποςτάςεωσ μεταφοράσ, ςε κζςεισ εγκεκριμζνεσ από τισ
αρμόδιεσ Αρχζσ και ςε διαςπορά, ϊςτε θ ςυντελοφμενθ πρόςχωςθ να μθ μειϊνει το βάκοσ ςτισ
κζςεισ απορρίψεωσ πζραν των 3.00 m,
ι/και
β) Η μεταφορά των κατάλλθλων προϊόντων κακαίρεςθσ, ανεξαρτιτωσ αποςτάςεωσ και μεκόδου
μεταφοράσ, και θ απόκεςι τουσ ςε χερςαίουσ ι/και καλάςςιουσ χϊρουσ του ζργου ι και εκτόσ
αυτοφ, που προβλζπονται από τθν μελζτθ και εγκρίνονται αρμοδίωσ, προσ χριςθ ςτο ζργο ι
μελλοντικι χρθςιμοποίθςι τουσ.
Η ωσ άνω κακαίρεςθ, αποκόμιςθ, μεταφορά και απόρριψθ ι απόκεςθ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τουσ
περιβαλλοντικοφσ όρουσ.
Ρεριλαμβάνεται επίςθσ θ δαπάνθ ανζλκυςθσ και απόρριψθσ μεμονωμζνων αντικειμζνων οποιουδιποτε
μεγζκουσ, βάρουσ και ςφςταςθσ (όπωσ π.χ. φυςικοί ογκόλικοι, παλαιζσ αλυςίδεσ, άγκυρεσ, τεμάχια
ςκυροδζματοσ, εμπόδια οποιουδιποτε είδουσ, μεταλλικά τεμάχια ι εξαρτιματα κλπ.).που μποροφν να
αναςυρκοφν με τον χρθςιμοποιοφμενο εξοπλιςμό, κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ
τθσ υπόψθ εργαςίασ ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.
Η ανάςυρςθ ι εκςκαφι, αποκόμιςθ, καλάςςια μεταφορά και απόρριψθ ςφμφωνα με το παρόν άρκρο,
προϊόντων κακαίρεςθσ πάςθσ φφςεωσ και μεγζκουσ, ι πάςθσ φφςεωσ εμπεριεχομζνων ςτισ προσ
κακαίρεςθ καταςκευζσ υλικϊν, όπωσ λικορριπζσ, αμμοχάλικα πλθρϊςεωσ κυψελϊν τεχνθτϊν ογκολίκων ι
κυψελωτϊν κιβωτίων κλπ., που ςυςςωρεφονται κατά τθν εκτζλεςθ των κακαιρζςεων ςε οποιοδιποτε
ςθμείο του πυκμζνα και οφείλονται είτε ςτισ καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ του Αναδόχου, είτε ςε
φυςικοφσ παράγοντεσ (καλάςςιοι κυματιςμοί, ρεφματα κ.λπ.) ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία, προ τθσ
οριςτικισ παραλαβισ του ςυνόλου των προβλεπόμενων κακαιρζςεων, δεν αναγνωρίηεται, δεν επιμετράται
και δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι θ πρόςκετθ αυτι δαπάνθ ελιφκθ υπόψθ από τον Ανάδοχο
κατά τθν ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του και περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του.
Ενιαία τιμι ανά κυβικό μζτρο με επιμζτρθςθ του όγκου τθσ προσ κακαίρεςθ καταςκευισ ι τμιματοσ αυτισ:

ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):

δζκα ζξι ευρϊ
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(Αρικμθτικά):

Άρθρο [ΛΙΜ] 1.03
εκρθκτικϊν υλϊν

16,00

Ζξαλεσ κακαιρζςεισ τμθμάτων καταςκευϊν λιμενικϊν ζργων χωρίσ τθν χριςθ

(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΛΙΜ 1123)
Για τθν κακαίρεςθ εξάλων τμθμάτων κάκε είδουσ καταςκευϊν λιμενικϊν ζργων, ςε οποιοδιποτε φψοσ άνω
τθσ καλάςςθσ, αποτελοφμενων από υλικά πάςθσ φφςεωσ όπωσ λικοδομζσ, λικοδζματα, άοπλο ι
ωπλιςμζνο ςκυρόδεμα, μεταλλικζσ καταςκευζσ κλπ., κακϊσ και των ενςωματωμζνων ςε αυτά εξαρτθμάτων
όπωσ αγωγοί, μεταλλικά εξαρτιματα, δζςτρεσ, προςκρουςτιρεσ, κλίμακεσ, εξοπλιςμόσ καλάςςιασ
ςιμανςθσ κλπ., χωρίσ τθν χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των πάςθσ φφςεωσ τυχόν
εμπεριεχομζνων υλικϊν, όπωσ λικορριπϊν ι αμμοχαλίκων πλθρϊςεωσ κυψελϊν τεχνθτϊν ογκολίκων ι
κυψελωτϊν κιβωτίων κ.λπ.
Ρεριλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιςθ, καλάςςια μεταφορά και απόρριψθ των προϊόντων κακαιρζςεωσ ςε βάκθ καλάςςθσ
μεγαλφτερα των 50 m, ι ςε βάκθ που ορίηουν αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ (π.χ. ΓΕΝ) ι προβλζπουν οι
περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρτιτωσ αποςτάςεωσ μεταφοράσ, ςε κζςεισ εγκεκριμζνεσ από τισ
αρμόδιεσ Αρχζσ και ςε διαςπορά, ϊςτε θ ςυντελοφμενθ πρόςχωςθ να μθ μειϊνει το βάκοσ ςτισ
κζςεισ απορρίψεωσ πζραν των 3.00 m,
ι/και
β) Η μεταφορά των κατάλλθλων προϊόντων κακαίρεςθσ, ανεξαρτιτωσ αποςτάςεωσ και μεκόδου
μεταφοράσ, και θ απόκεςι τουσ ςε χερςαίουσ ι/και καλάςςιουσ χϊρουσ του ζργου ι και εκτόσ
αυτοφ, που προβλζπονται από τθν μελζτθ του ζργου, και εγκρίνονται αρμοδίωσ, προσ χριςθ ςτο ζργο
ι προσ μελλοντικι χρθςιμοποίθςι τουσ,
Η ωσ άνω κακαίρεςθ, αποκόμιςθ, μεταφορά και απόρριψθ ι απόκεςθ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τουσ
περιβαλλοντικοφσ όρουσ.
Ρεριλαμβάνεται επίςθσ θ δαπάνθ ανζλκυςθσ και απόρριψθσ μεμονωμζνων αντικειμζνων οποιουδιποτε
μεγζκουσ, βάρουσ και ςφςταςθσ (όπωσ π.χ. φυςικοί ογκόλικοι, παλαιζσ αλυςίδεσ, άγκυρεσ, τεμάχια
ςκυροδζματοσ, εμπόδια οποιουδιποτε είδουσ, μεταλλικά τεμάχια ι εξαρτιματα κλπ.).που μποροφν να
αναςυρκοφν με τον χρθςιμοποιοφμενο εξοπλιςμό, κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ
τθσ υπόψθ εργαςίασ ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.
Η ανάςυρςθ ι εκςκαφι, αποκόμιςθ, καλάςςια μεταφορά και απόρριψθ ςφμφωνα με το παρόν άρκρο,
προϊόντων κακαίρεςθσ πάςθσ φφςεωσ και μεγζκουσ, ι πάςθσ φφςεωσ εμπεριεχομζνων ςτισ προσ
κακαίρεςθ καταςκευζσ υλικϊν, όπωσ λικορριπζσ, αμμοχάλικα πλθρϊςεωσ κυψελϊν τεχνθτϊν ογκολίκων ι
κυψελωτϊν κιβωτίων κλπ., που ςυςςωρεφονται κατά τθν εκτζλεςθ των κακαιρζςεων ςε οποιοδιποτε
ςθμείο του πυκμζνα και οφείλονται είτε ςτισ καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ του Αναδόχου, είτε ςε
φυςικοφσ παράγοντεσ (καλάςςιοι κυματιςμοί, ρεφματα κλπ.) ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία, προ τθσ
οριςτικισ παραλαβισ του ςυνόλου των προβλεπόμενων κακαιρζςεων, δεν αναγνωρίηεται, δεν επιμετράται
και δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι θ πρόςκετθ αυτι δαπάνθ ελιφκθ υπόψθ από τον Ανάδοχο
κατά τθν ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του και περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του.

Ενιαία τιμι ανά κυβικό μζτρο με επιμζτρθςθ του όγκου τθσ προσ κακαίρεςθ καταςκευισ ι τμιματοσ αυτισ:

ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ):

δζκα ζξι ευρϊ

(Αρικμθτικά):

16,00
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Άρθρο [ΟΙΚ] 22.20

Κακαίρεςθ πλακοςτρϊςεων δαπζδων παντόσ τφπου και οιουδιποτε πάχουσ

Κακαίρεςθ πλακοςτρϊςεων δαπζδων παντόσ τφπου και οποιουδιποτε πάχουσ (τςιμζντου, μαρμάρου,
τφπου Μάλτασ, πορςελάνθσ, μωςαϊκοφ, κεραμικϊν, ςχιςτολίκου, κ.λπ.), με το κονίαμα ςτρϊςεωσ αυτϊν, ςε
οποιαδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ, με τθν ςυςςϊρευςθ των προϊόντων κακαιρζςεωσ προσ φόρτωςθ και
μεταφορά ςε οποιοδιποτε χϊρο απόκεςθσ.
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2):

22.20.01

Χωρίσ να καταβάλλεται προςοχι για τθν εξαγωγι ακεραίων πλακϊν
(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2236)

ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ): επτά ευρϊ και ενενιντα λεπτά
(Αρικμθτικά): 7,90

Άρθρο [ΟΙΚ] 22.20.03 (χετ.) Κακαίρεςθ παντόσ τφπου καταςκευϊν από ευτελι υλικά, οι οποίεσ
ςυνκζτουν ανοιχτά υπόςτεγα, ξφλινεσ ι ελαφράσ καταςκευισ μεταλλικζσ πζργκολεσ, βάςεισ ομπρελϊν,
αντιανεμικϊν κατςκευϊν με τζντεσ, πλαςτικά καλφμματα, κ.λπ. οιουδιποτε φψουσ μετά των δαπζδων
ςτιριξθσ ,επιχϊςεων, μπαηωμάτων, διαμορφϊςεων ,οιουδιποτε πάχουσ.
22.20.03 Κακαίρεςθ παντόσ τφπου καταςκευϊν από ευτελι υλικά, οι οποίεσ ςυνκζτουν ανοιχτά
υπόςτεγα, ξφλινεσ ι ελαφριάσ καταςκευισ μεταλλικζσ πζργκολεσ, βάςεισ ομπρελϊν,
αντιανεμικϊν καταςκευϊν με τζντεσ, πλαςτικά καλφμματα, κ.λπ. μετά των δαπζδων
ςτιριξθσ, επιχϊςεων, μπαηωμάτων, διαμορφϊςεων ,οιουδιποτε πάχουσ, ςε οποιαδιποτε
ςτάκμθ από το ζδαφοσ, με τθν ςυςςϊρευςθ των προϊόντων κακαιρζςεωσ προσ φόρτωςθ
και τθ μεταφορά ςε οποιοδιποτε χϊρο απόκεςθσ. Η επιμζτρθςθ γίνεται ςε οριηόντια
προβολι του περιγράμματοσ τθσ καταςκευισ.
(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2236)
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2), μετά τησ μεταφοράσ ςε οποιαδήποτε απόςταςη.
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ): δζκα ευρϊ
(Αρικμθτικά): 10,00

Άρθρο [ΟΙΚ] 22.50

Αποξιλωςθ ξυλίνων δαπζδων ι επενδφςεων
(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2275)

Αποξιλωςθ ξυλίνων δαπζδων ι επενδφςεων μετά του αντιςτοίχου ψευδοδαπζδου ι ςκελετοφ τεγίδων
(διαδοκίδων), ςε οποιαδιποτε κζςθ, με προςοχι για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των υλικϊν, με τθν
μεταφορά προσ φόρτωςθ ι αποκικευςθ.

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφανείασ:
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ): πζντε ευρϊ και εξιντα λεπτά
(Αρικμθτικά): 5,60
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Άρθρο [ΟΙΚ] 22.65

Αποξιλωςθ κιγκλιδωμάτων
(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2275)

Αποξιλωςθ κιγκλιδωμάτων, οποιουδιποτε ςχεδίου και διαςτάςεων, με τθν ςυςςϊρευςθ των αχριςτων
υλικϊν προσ φόρτωςθ και τθν ταξινόμθςθ και αποκικευςθ των χρθςίμων υλικϊν.
22.65.02

Για μεταλλικά κιγκλιδϊματα

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξθλωκζντων ςτοιχείων βάςει ηυγολογίου, μετά τησ μεταφοράσ ςε
οποιαδήποτε απόςταςη :
ΕΤΡΩ

(Ολογράφωσ): μθδζν ευρϊ και τριάντα πζντε λεπτά
(Αρικμθτικά): 0,35

Θεςςαλονίκθ, 07.10.2014
Για τθν Προϊςταμζνθ Αρχι
Η Αν. Προϊςταμζνθ τθσ Δ.Σ.Ε

Καριπίδου Χρυςάνθη
Αγρ.-Σοπογράφοσ Μηχανικόσ με Β΄βαθμό.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αρίθμ. Πρωτοκόλλου οικ. 86658/07.10.2014 απόφαςη τησ ∆/νςησ Σεχνικοφ Ελζγχου τησ
Α.∆.Μ.Θ
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