Τεύχος 6. Τιμολόγιο Μελέτης
1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών με τις
οποίες θα εκτελεστεί το έργο.

1.2

Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες
περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα
εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση
αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους
όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των
υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε
εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να
έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα
και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα
χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών.
1.3

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται
(για απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που
περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους,
δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και
λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες
εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου.
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα
Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις διατάξεις του
νόμου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα
εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να
εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους,
εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε
στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας
ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους
μεταφορικών μέσων.
1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και
αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα
των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μη, που είναι
αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε
είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους)
ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και
ακατάλληλων προϊόντων, ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους
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κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε
περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α.,
ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων
εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και
διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού
των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή
αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός
της Ελλάδος).
1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή
αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών
χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού
ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την
εγκατάσταση
γραφείων
Αναδόχου,
σύμφωνα
με
τους
Όρους
Δημοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και
ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών
μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό
αποδεκτό από την Υπηρεσία.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου
όταν τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.
1.3.7 Οι
δαπάνες
πλήρους
κατασκευής
εγκατάστασης
(εων)
προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή
αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου
χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών,
μηχανημάτων,
εργασίας,
βοηθητικών
έργων,
λειτουργίας
των
εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαμβανομένων και των δαπανών
φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων
μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων
επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας
των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την
Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε
χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν
δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή
των έργων της παρούσας σύμβασης.
1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών,
μηχανημάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες
ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων
εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά
ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα
τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού
ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα
κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών,
χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.)
1.3.11Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα
στις
οποίες
περιλαμβάνονται
τα
μισθώματα,
η
μεταφορά,
η
συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση
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αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του
χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση
αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των
εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά,
ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται
για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται
επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν
χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε
περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική
πρόβλεψη στους Όρους Δημοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό
τρόπον, ή προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, προκειμένου να εξασφαλισθούν
απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη
εφεδρικών μηχανημάτων, ή ακόμη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος
θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων για την εκτέλεση
κάποιων εργασιών.
1.3.12Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση
ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες
μεταφορές κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την
εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή
των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και
κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών
περιορισμών που θα ισχύουν.
1.3.13Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων
μηχανημάτων και προσωπικού, εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία
χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων στο χώρο
του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των
παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς
(ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής ωφέλειας), όπως
επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των
παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν
από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων
μετακίνησης του κοινού γενικά).
1.3.14Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων
ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών,
οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή
των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά.
1.3.15Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται
ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης), η σύνταξη
μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις
συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες
ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των
εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως
αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών
Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύμφωνα με όσα αναφέρονται γενικότερα στα
τεύχη δημοπράτησης του έργου.
1.3.16Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα
συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από
κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο)
των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για
αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου
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μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε
ψηφιακή μορφή.
1.3.17Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των
καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για
έλεγχο στην Υπηρεσία.
1.3.18Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις
διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή
άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών
αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή
άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα
άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.19Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιμετώπιση όλων των
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.20Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση
πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το
έργο.
1.3.21Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του
έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα,
προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση , μετά το τέλος των εργασιών
του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και
εμπόδια.
1.3.22Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων,
ευρεσιτεχνιών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων
στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων
εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για
την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους.
1.3.24Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων
των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο
εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων
από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα
φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο
Ανάδοχος του έργου.
1.3.25Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα
και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.26Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.
1.3.27Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και
συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες
εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των προϊόντων
ορυγμάτων και άλλων υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων, αχρήστων
υλικών κ.λπ.
1.3.28Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων φρεατίων
αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ’
αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.29Οι δαπάνες των ειδικών μελετών που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη
δημοπράτησης.
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1.3.30Οι δαπάνες έκδοσης αδειών, κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες
Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Κ.Ο.
ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.31Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα
με τις οικείες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις κείμενες
διατάξεις.
1.3.32Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως
αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.
1.4

Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για
Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου,
όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας,
δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους,
δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων,
πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για
δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες
ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού
προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε
είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά
τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν
προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής,
συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου.
Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των
έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του
Τιμολογίου

1.5

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων εισπράξεων του
Αναδόχου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου.
1.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρο 1
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ
Καθαρισμός επιφανειών πυθμένα και πρανών υφισταμένων χωμάτινων κλινών
από χαλαρωμένα τεμάχη λυμάτων, φυτά, σωληνώσεις και επενδύσεις σε
οποιοδήποτε ύψος και με οποιαδήποτε κλίση πρανών, με μηχανικά μέσα και
χειρονακτική υποβοήθηση, με την συγκέντρωση, φόρτωση και μεταφορά των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:


Ο καθαρισμός παρειών,
πυθμένα και των πρανών

στρογγυλεύσεων,

περιοχών



Η συγκέντρωση, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των παραγομένων
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, περιλαμβανομέων τυχόν
προσωρινών αποθέσεων ή επαναφορτώσεων.



Η αντιμετώπιση πάσης φύσεως
διεξαγωγής της κυκλοφορίας,



Η διαμόρφωση των τυχόν απαιτούμενων προσπελάσεων, καθώς και η
αποκατάστασης του τοπίου μετά το πέρας των εργασιών
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δυσχερειών

λόγω

κ.λ.π.

του

ταυτόχρονης



Οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού



Η λήψη των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας

Κατά αποκοπή τίμημα.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερεις χιλιάδες και διακόσια σαράντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 4.240,00

Άρθρο 2
ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΝΤΑ
Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε
οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της
μελέτης.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΓΕΩΫΦΑΣΜΑ ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ ΒΑΡΟΥΣ 385 GR/M2
Α/Α Τιμ. ΥΠΕΧΩΔΕ 79.15.05
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 4,80

Άρθρο 3
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΙ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ (HDPE)

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, κοπή και αυτογενής θερμική
συγκόλληση μεμβρανών πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητος (HDPE), για την
στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ.
Συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος στεγανότητος με εισπίεση αέρα στο διάκενο μεταξύ
των παραλλήλων ραφών θερμικής συγκόλλησης.
Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (m2), βάσει του αναπτύγματος της επικαλυπτόμενης
με μεμβράνη επιφάνειας.
ΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ HDPE ΠΑΧΟΥΣ 1,5 MM
Α/Α Τιμ. ΥΠΕΧΩΔΕ 14.04.02
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ 6361
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 5,70
Άρθρο 4
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ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΟΚΑΛΕΣ
Εξυγιάνσεις εδάφους με αμμοχαλικώδη υλικά, με την προμήθεια και μεταφορά
τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση.
Το αμμοχαλικώδες υλικό θα είναι σύμφωνα με την κοκκομετρική διαβάθμιση που
προβλέπεται από την μελέτη.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, διάστρωση και συμπύκνωση στο προβλεπόμενο από
την μελέτη πάχος και αριθμό στρώσεων.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη διατομών.
5.09.02 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Α/Α Τιμ. ΥΠΕΧΩΔΕ 5.09.02
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ 6067
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 10,30
Αρθρο 5
ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΧΟΝΔΡΟ ΧΑΛΙΚΙ
Εξυγιάνσεις εδάφους με αμμοχαλικώδη υλικά, με την προμήθεια και μεταφορά
τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση.
Το αμμοχαλικώδες υλικό θα είναι σύμφωνα με την κοκκομετρική διαβάθμιση που
προβλέπεται από την μελέτη.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, διάστρωση και συμπύκνωση στο προβλεπόμενο από
την μελέτη πάχος και αριθμό στρώσεων.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη διατομών.
5.09.02 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Α/Α Τιμ. ΥΠΕΧΩΔΕ 5.09.02
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ 6067
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 10,30

Αρθρο 6
ΕΠΙΧΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ
ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Π.Τ.Π. Ο-150
Α/Α Τιμ. ΥΠΕΧΩΔΕ 5.05.02
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068
Για ένα κυβικό μέτρο επίχωσης κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό
αμμοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150 σε στρώσεις πάχους μέχρι 25 cm με την έκριψη,
διάστρωση, πλάγιες μεταφορές, το κοπάνισμα ή την χρησιμοποίηση δονητικών
αλλ’ όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων μέσων ή άλλων
ειδικών συμπυκνωτών, την επί τόπου αξία του νερού διαβροχής, με τη δαπάνη
μιας τουλάχιστον δοκιμασίας ανά 1.000 m3 συμπυκνωμένου όγκου και πάντως
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μιας σε κάθε αυτοτελές έργο για την εξακρίβωση της συμπύκνωσης που έχει
επιτευχθεί. Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέπει, να είναι κατώτερος από 95%
(τροποποιημένη δοκιμασία Proctor). Περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του
υλικού και της μεταφοράς του από οποιαδήποτε απόσταση. Κατά τα λοιπά
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των
γραμμών πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 11,30

Αρθρο 7
ΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΔΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.
Α/Α Τιμ. ΥΠΕΧΩΔΕ 3.04
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6059
Πρόσθετη αποζημίωση, διά ένα τετραγωνικό μέτρο μορφώσεως γαιώδους
επιφανείας, προκειμένου να κατασκευασθεί η επένδυση διωρύγων, δεξαμενών
ημερησίας εξισώσεως ή άλλου τεχνικού έργου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ένα λεπτά
Αριθμητικώς: 0,41
Αρθρο 8
ΜΕΤΑΜΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ
Α/Α Τιμ. ΥΠΕΧΩΔΕ Ε-10.1
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ5210
Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45 - 150 lt
Προετοιμασία του φυτού (κλάδεμα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση με χρήση
καταλλήλων μηχανημάτων, επένδυση της μπάλας χώματος όγκου 45 - 150 lt με
κατάλληλα υλικά, φόρτωση και μεταφορά στον νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση,
φύτευση, λίπανση και διαμόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης με την κόμη του
και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η
αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών
που θα προκύψουν από τη μεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 45,00€
Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 20 lt
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ), αναλογική
ΕΥΡΩ Ολογράφως:

Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 5,50
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2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αρθρο 9
ΑΓΩΓΟΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΣΕΙΡΑΣ 41
Αγωγοί υπονόμων ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες ΡVC της σειράς 41 με τον
εγκιβωτισμό από άμμο.
Για ένα μέτρο πραγματικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς
το μήκος των ειδικών τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση,
τοποθέτηση, σύνδεση, εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο, δοκιμασία των
σωλήνων του αγωγού.
Στην τιμή ακόμα περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι από πλαστικό σωλήνα ΡVC και
κάθε άλλη εργασία και υλικό συνδέσεως για την διαμόρφωση του αγωγού (για
οσεσδήποτε συνδέσεις) καθώς και οι σύνδεσμοι μεταξύ των σωλήνων και των
φρεατίων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΡVC/41, DΕΣ= 110 MM
Α/Α Τιμ. ΥΠΕΧΩΔΕ 12.10.01
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά
Αριθμητικώς: 3,80
Αρθρο 10
ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΣΕΙΡΑΣ 41
Αγωγοί υπονόμων ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες ΡVC της σειράς 41 με τον
εγκιβωτισμό από άμμο.
Για ένα μέτρο πραγματικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς
το μήκος των ειδικών τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση,
τοποθέτηση, σύνδεση, εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο, δοκιμασία των
σωλήνων του αγωγού.
Στην τιμή ακόμα περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι από πλαστικό σωλήνα ΡVC και
κάθε άλλη εργασία και υλικό συνδέσεως για την διαμόρφωση του αγωγού (για
οσεσδήποτε συνδέσεις) καθώς και οι σύνδεσμοι μεταξύ των σωλήνων και των
φρεατίων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΡVC/41, DΕΣ= 200 MM
Α/Α Τιμ. ΥΠΕΧΩΔΕ 12.10.04
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά
Αριθμητικώς: 9,30
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Αρθρο 11
ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ PΕ DN 110
Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης με σωλήνες σε κουλούρες μήκους 25-50 m,
από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, διάτρητους κατά 220 ή 360, με
λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ EN 13476-3, με τυποποίηση ονομαστικής
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD] κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
50086
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-3, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε
η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των
αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο
καταβιβασμός στο όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των
προβλεπομένων δοκιμών στεγανότητας.
Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η
επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται
ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Σωληνώσεις DN/OD 110 mm
Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα
ανωτέρω.
Α/Α Τιμ. ΥΠΕΧΩΔΕ 12.33.03
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά
Αριθμητικώς: 2,10
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κλεισιάρης Δημήτριος
τεχνολόγος διοίκησης και
διαχείρισης έργων

Πάππας Λάζαρος
χημικός μηχανικός

ΕΛΑΣΣΟΝΑ 2/ 05/ 2018
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