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1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Aληηθείκελν ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκόο ηηκώλ κνλάδνο ησλ εξγαζηώλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο
γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, όπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεύρε δεκνπξάηεζεο πνπ
νξίδνληαη ζηε Δηαθήξπμε.
1.1

Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Σιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων εργαςιϊν, όπωσ
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι του υπόψθ ζργου. Οι τιμζσ
μονάδοσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ δαπάνεσ που περιγράφονται ςτα αντίςτοιχα άρκρα εργαςιϊν, κακϊσ και
τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν,
ςφμφωνα και με τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ.
Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, που να ζχει ςχζςθ με το είδοσ και τθν απόδοςθ των
μθχανθμάτων, τθν ειδικότθτα και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, τθ δυνατότθτα
χρθςιμοποίθςθσ ι όχι μθχανικϊν μζςων, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ.
φμφωνα με τα παραπάνω, ςτισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά
περιλαμβάνονται, όπωσ κα ιςχφςουν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, τα κάτωκι:
1.1.1 Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ ςτα υλικά από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ζξοδα εκτελωνιςμοφ,
ειδικοφσ φόρουσ κλπ πλθν του Φ.Π.Α., περιλαμβανομζνθσ και τθσ επιβάρυνςθσ τθσ παρ. 34 ζωσ 37 του
άρκρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιϊματα για προμικειεσ εξοπλιςμοφ και εφοδίων γενικά του ζργου, τζλθ
χαρτοςιμου, όπωσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία δθμοπράτθςθσ του ζργου.
Καηά ζπλέπεηα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα Τεισλεηαθό Δαζκνιόγην
Εηζαγσγήο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 3215/1955, δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Υπεξεζία πνπ ζα
επνπηεύζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή ζε άιιε Υπεξεζία, ε δπλαηόηεηα λα εγθξίλεη ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο γηα
ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο από ηνπο δαζκνύο θαη ηνπο ππόινηπνπο θόξνπο, ηηο εηζθνξέο
θαη ηα δηθαηώκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνύ ηνπ έξγνπ, νύηε παξέρεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ην
δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα.
Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων. Επίςθσ δεν
απαλλάςςεται από τον ειδικό φόρο του άρκρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 πάνω ςτα ειςαγόμενα από το εξωτερικό
κάκε είδουσ υλικά, εφόδια κλπ. ζςτω κι αν τυχόν αναφζρεται αντίκετθ γενικι διατφπωςθ ςτθ .Α.Ε. του
Τπουργείου Εκνικισ Οικονομίασ, κακϊσ και από τουσ φόρουσ κ.λ.π., που αναφζρονται αναλυτικότερα ςτα
Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίθςθσ των φορολογικϊν διατάξεων. Επίςθσ ο
Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τουσ δαςμοφσ και από κάκε άλλο φόρο, τζλοσ ι δικαίωμα υπζρ του
Δθμοςίου, για καφςιμα και λιπαντικά, ςφμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273
Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79).
1.1.2 Οι δαπάνεσ προμικειασ, μεταφοράσ ςτουσ τόπουσ ενςωμάτωςθσ, αποκικευςθσ, φφλαξθσ,
επεξεργαςίασ και προςζγγιςθσ όλων των αναγκαίων κυρίων και βοθκθτικϊν υλικϊν ενςωματωμζνων και μθ,
μετά των απαιτοφμενων φορτοεκφορτϊςεων, αςφαλίςεων μεταφορϊν, χαμζνου χρόνου και ςταλίασ
μεταφορικϊν μζςων και κάκε είδουσ μετακινιςεων μζχρι και τθν πλιρθ ενςωμάτωςθ, εκτόσ των ειδικϊν
περιπτϊςεων, που θ μεταφορά τουσ πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ, ςφμφωνα με το αντίςτοιχο άρκρο του
Σιμολογίου. Ομοίωσ οι δαπάνεσ για μεταφορζσ, φορτοεκφορτϊςεισ, χαμζνο χρόνο φορτοεκφορτϊςεων και
1

ςταλίεσ μεταφορικϊν μζςων των περιςςευμάτων και των ακατάλλθλων προϊόντων ορυγμάτων και υλικϊν ςε
κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των οποιωνδιποτε περιβαλλοντικϊν περιοριςμϊν,
που κα ιςχφουν, ςφμφωνα με τθν Ε..Τ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.
1.1.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλίςεων (ςτο Ι.Κ.Α., ςε
αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κλπ.),
δϊρων εορτϊν, επιδόματοσ αδείασ οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινοφ, εξαιρεςίμων, νυκτερινϊν (πλθν των
ζργων που θ εκτζλεςι τουσ προβλζπεται νυκτερινζσ ϊρεσ και τιμολογοφνται ξεχωριςτά) κλπ. του κάκε είδουσ
προςωπικοφ (επιςτθμονικοφ διευκφνοντοσ το ζργο, τεχνικοφ ειδικευμζνου ι όχι, προςωπικοφ των γραφείων,
των εργοταξίων, των μθχανθμάτων, των ςυνεργείων κλπ.) θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που εργάηεται ςτον τόπο
του ζργου ι αλλοφ (εντόσ και εκτόσ τθσ Ελλάδοσ) για τθν καταςκευι του υπόψθ ζργου.
1.1.4 Οι δαπάνεσ για τθν εξεφρεςθ χϊρων (ενοικίαςθ ι αγορά), τθν καταςκευι, τθν οργάνωςθ, τθ
διαρρφκμιςθ κλπ. των εργοταξίων, εργαςτθρίων και γραφείων Αναδόχου, με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ
εγκαταςτάςεισ και ςυνδζςεισ παροχισ νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφϊνου, αποχζτευςθσ και λοιπϊν
ευκολιϊν που απαιτοφνται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.
1.1.5 Οι δαπάνεσ λειτουργίασ όλων των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν, κακϊσ και οι
δαπάνεσ απομάκρυνςισ τουσ μετά τθν περαίωςθ του ζργου και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό
αποδεκτό από τθν Τπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ.
1.1.6 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία εργοταξιακοφ
εργαςτθρίου, τθ μεταφορά των δοκιμίων και τθν εκτζλεςθ ελζγχων και δοκιμϊν είτε ςτο εργαςτιριο του
αναδόχου είτε ςε άλλο εγκεκριμζνο ι κρατικό εργαςτιριο, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτουσ όρουσ
δθμοπράτθςθσ.
1.1.7 Οι δαπάνεσ πλιρουσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ τθσ μονάδασ παραγωγισ
προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων ςτο εργοτάξιο ι αλλοφ, περιλαμβανομζνων των δαπανϊν εξαςφάλιςθσ του
αναγκαίου χϊρου, καταςκευισ κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων, εξοπλιςμοφ, υλικϊν, μθχανθμάτων, εργαςίασ,
βοθκθτικϊν ζργων, λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων, μετά των δαπανϊν φορτοεκφορτϊςεων και μεταφορϊν
των προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων μζχρι τθ κζςθ τθσ τελικισ ενςωμάτωςισ τουσ ςτο ζργο,
περιλαμβανομζνων επίςθσ των δαπανϊν απομάκρυνςθσ των εγκαταςτάςεων μετά το πζρασ των εργαςιϊν
και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό αποδεκτό από τθν Τπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ
περιβαλλοντικοφσ όρουσ (ανεξάρτθτα αν οι εγκαταςτάςεισ αυτζσ ζχουν γίνει ςε χϊρο ιδιοκτθςίασ του
Δθμοςίου ι ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ που ικελε μιςκϊςει ο Ανάδοχοσ για τουσ οποίουσ ζχει τυχόν δοκεί
προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ για τθν καταςκευι των ζργων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ).
1.1.8 Οι δαπάνεσ για κάκε είδουσ αςφαλίςεισ εργαηόμενου προςωπικοφ, μεταφορϊν, μεταφορικϊν
μζςων, μθχανθμάτων, εγκαταςτάςεων κλπ. κακϊσ και όλεσ οι άλλεσ αςφαλίςεισ, που αναφζρονται ιδιαίτερα
ςτουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ του ζργου.
1.1.9 Οη δαπάλεο αληηκεηώπηζεο ησλ δπζθνιηώλ ιόγσ ηεο ηαπηόρξνλεο θπθινθνξίαο ηεο νδνύ, ιήςεο
πξόζζεησλ πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ, νη δαπάλεο γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο όισλ ησλ όκνξσλ θαηαζθεπώλ πξνο
ηνπο ρώξνπο εθηέιεζεο εξγαζηώλ θαη πξόιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, πξόιεςεο πξόθιεζεο
βιαβώλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ζε ξέκαηα-πνηάκηα θιπ θαζώο θαη ε δαπάλε αζθάιηζεο ηνπ
έξγνπ (Ε.Σ.Υ.) θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. Οη δαπάλεο γηα ηα κέηξα
πξνζηαζίαο ησλ θαηαζθεπώλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο
(εθζθαθέο, ζεκειηώζεηο, ηθξηώκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.
1.1.10 Οι δαπάνεσ του ποιοτικοφ ελζγχου, όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτθν Σ..Τ. και τουσ λοιποφσ
όρουσ δθμοπράτθςθσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και τα κάκε είδουσ "δοκιμαςτικά τμιματα", που
προβλζπονται ςτουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ (μετριςεισ, δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, εργαςία
κλπ.)
1.1.11 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ κάκε είδουσ μθχανιματοσ ι άλλου
εξοπλιςμοφ (π.χ. ικριωμάτων) που απαιτοφνται για τθν ζντεχνθ καταςκευι του ζργου, μζςα ςτισ οποίεσ
περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά, θ ςυναρμολόγθςθ, θ αποκικευςθ, θ φφλαξθ και θ αςφάλιςι
τουσ, θ επιβάρυνςθ λόγω απόςβεςθσ, θ επιςκευι, θ ςυντιρθςθ, θ άμεςθ αποκατάςταςθ (όπου επιβάλλεται
θ χριςθ τουσ για τθ διατιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ), οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, θ κάκε είδουσ
ςταλία τουσ εφόςον δεν ευκφνεται ο Κφριοσ του Ζργου, θ απομάκρυνςι τουσ μαηί με τθν τυχόν απαιτοφμενθ
διάλυςθ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, οι άγονεσ μετακινιςεισ, τα απαιτοφμενα καφςιμα, λιπαντικά,
ανταλλακτικά κλπ.
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Σα παραπάνω ιςχφουν τόςο για τα μθχανιματα, που κα χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ των ζργων, όςο
και για τυχόν άλλα, που κα βρίςκονται επί τόπου των ζργων ζτοιμα για λειτουργία (ζςτω και αν δε
χρθςιμοποιοφνται) για τθν αντικατάςταςθ άλλων μθχανθμάτων ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι για οποιαδιποτε
άλλθ αιτία.
1.1.12 Οι δαπάνεσ παραγωγισ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ ςτθ κζςθ ενςωμάτωςθσ, με τισ
τυχόν προςωρινζσ αποκζςεισ και πλάγιεσ μεταφορζσ, κάκε είδουσ υλικϊν λατομείων, ορυχείων κλπ. πλθν
των περιπτϊςεων, που θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαίτερα και αναφζρεται ρθτά ςτα οικεία άρκρα του
παρόντοσ, μαηί με τθν εργαςία πλφςεωσ ι εμπλουτιςμοφ, που τυχόν κα απαιτθκεί για τθν πλιρθ παραγωγι
των υλικϊν, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ υλικϊν και καταςκευϊν, λαμβανομζνων υπόψθ
των οποιωνδιποτε περιβαλλοντικϊν περιοριςμϊν, που ιςχφουν ςφμφωνα με τουσ περιβαλλοντικοφσ και τουσ
λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.
1.1.13 Οι δαπάνεσ από επιβεβλθμζνεσ κακυςτεριςεισ, μειωμζνεσ αποδόςεισ και μετακινιςεισ
μθχανθμάτων και προςωπικοφ, που είναι πικανόν να προκφψουν από τυχόν εμπόδια ςτο χϊρο του ζργου
(όπωσ αρχαιολογικά ευριματα, μθ παράδοςθ περιοριςμζνθσ ζκταςθσ περιοχϊν του ζργου, που
απαλλοτριϊκθκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πικανζσ παρεμβάςεισ, που κα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά
τα εμπόδια φορείσ (ΤΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από τθν ανάγκθ καταςκευισ του ζργου κατά φάςεισ λόγω των
παραπάνω εμποδίων, από τισ αναγκαίεσ μετριςεισ (τοπογραφικζσ, γεωτεχνικζσ κ.α.), ελζγχουσ και λοιπζσ
υποχρεϊςεισ του αναδόχου, όπωσ αυτζσ προβλζπονται από το ςφνολο των ςυμβατικϊν τευχϊν είτε αυτζσ
αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανθγμζνεσ ςτα Γ.Ε. ι ςε άλλα άρκρα του τιμολογίου κακϊσ και λόγω των
δυςχερειϊν, που κα προκφψουν από τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ (πεηϊν, οχθμάτων και λοιπϊν μζςων
μετακίνθςθσ του κοινοφ γενικά) ι ακόμα και από προςωρινζσ περιοδικζσ ι και μόνιμεσ αλλαγζσ των
κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου από οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ, βλάβεσ ςε
άλλα ζργα κλπ.).
1.1.14 Οι δαπάνεσ πρόςκετων εργαςιϊν και λιψθσ ςυμπλθρωματικϊν μζτρων αςφάλειασ για τθ μθ
παρακϊλυςθ τθσ ομαλισ κυκλοφορίασ πεηϊν, οχθμάτων και λοιπϊν μζςων διακίνθςθσ του κοινοφ γενικά,
όπωσ π.χ.:
(1)
Οι δαπάνεσ των προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ μικρότερου των 3,0 μ, που
τυχόν κα απαιτθκοφν, για τθν αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ οχθμάτων και πεηϊν, εφόςον δεν είναι
δυνατόν, ςφμφωνα με τισ αρμόδιεσ Αρχζσ ι τθν Τπθρεςία, να γίνει εκτροπι τθσ κυκλοφορίασ ςε άλλεσ
διαδρομζσ και εφόςον επιτρζπεται θ καταςκευι τζτοιων ορυγμάτων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των
όρων δθμοπράτθςθσ.
(2)
Οι δαπάνεσ των εργαςιϊν που κα εξαςφαλίηουν, κατά τα ιςχφοντα και τισ υποδείξεισ τθσ
Τπθρεςίασ, τθν απρόςκοπτθ και ακίνδυνθ κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων ςτον ευρφτερο γειτονικό
χϊρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτθκεί, δθλαδι οι δαπάνεσ για τθν τοποκζτθςθ περίφραξθσ,
τθν κακθμερινι κάλυψθ των ορυγμάτων, , τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ, τθ ςιμανςθ (πλθν εκείνθσ που
προκφπτει από μελζτθ ςιμανςθσ και τιμολογείται ξεχωριςτά), τθ ςθματοδότθςθ και τθν εξαςφάλιςθ
κάκε επικίνδυνου χϊρου, οι δαπάνεσ διευκζτθςθσ και αποκατάςταςθσ τθσ κυκλοφορίασ κλπ. κακϊσ
και οι δαπάνεσ για τθν απομάκρυνςθ των παραπάνω εγκαταςτάςεων μετά τθν περαίωςθ των
εργαςιϊν και τθ διαμόρφωςθ των χϊρων αυτϊν, όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν Ε..Τ..
1.1.15 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ μελετϊν, τοπογραφιςεων, παςςαλϊςεων, αναπαςςαλϊςεων,
πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου και εγκατάςταςθσ των χωροςτακμικϊν
αφετθριϊν (REPERS) που απαιτοφνται για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, εκτόσ αν αλλιϊσ ορίηεται ςτθν
Ε..Τ., οι δαπάνεσ για τθ ςφνταξθ μελετϊν εφαρμογισ, καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και μελετϊν ςυναρμογισ
με τισ ςυνκικεσ καταςκευισ για τθν ακριβι εκτζλεςθ του ζργου, οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ, εντοπιςμοφ κακϊσ
και οι ςχετικζσ μελζτεσ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων που κα ςυναντθκοφν ςτο χϊρο εκτζλεςθσ του ζργου,
όπωσ κεμζλια, υδάτινοι ορίηοντεσ, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ (Ο.Κ.Ω) ςφμφωνα με όςα
αναφζρονται ςτθν Σ..Τ. και γενικότερα ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ του ζργου και για όλα τα ζργα, που
καταςκευάηονται ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Οι δαπάνεσ ςφνταξθσ και παραγωγισ Μθτρϊου
Ζργου, χεδίου Αςφάλειασ και Τγείασ του Ζργου (ΑΤ-ΦΑΤ).
1.1.16 Οι δαπάνεσ λιψθσ ςτοιχείων κάκε είδουσ για τισ ανάγκεσ του ζργου, όπωσ υπαρχόντων
τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων, που κα ςυναντθκοφν ςτο χϊρο του ζργου, θ λιψθ
επιμετρθτικϊν ςτοιχείων από κοινοφ με τον Επιβλζποντα Μθχανικό και θ ςφνταξθ (από τον Ανάδοχο) των
επιμετρθτικϊν ςχεδίων και των επιμετριςεων, που κα τα υποβάλει για αρμόδιο ζλεγχο. Επίςθσ θ
επαλικευςθ των ςτοιχείων εδάφουσ με επί τόπου μετριςεισ.
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1.1.17 Η δαπάνθ ςφνταξθσ των πινάκων αναπτυγμάτων οπλιςμοφ και των καταλόγων οπλιςμοφ
(όπου αυτοί δεν περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ), που κα πρζπει να υποβάλλονται ζγκαιρα για ζλεγχο ςτθν
Τπθρεςία.
1.1.18 Οι δαπάνεσ ςφνταξθσ ςχεδίων κλπ. των εντοπιηομζνων με τισ διερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν
εκτζλεςθ εργαςιϊν δικτφων Ο.Κ.Ω., κακϊσ και οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των ςχετικϊν αδειϊν και οι εργαςίεσ, που
αφοροφν τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ ι άλλουσ ςυναρμοδίουσ φορείσ, εκτόσ αν αναφζρεται
διαφορετικά ςτα άρκρα του Σιμολογίου.
1.1.19 Οι δαπάνεσ των κάκε είδουσ αντλιςεων (πλθν των αντλιςεων κατά τθν καταςκευι τεχνικϊν
εντόσ κοίτθσ ποταμϊν ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει αποδζκτθσ υδάτων) και διευκετιςεων για τθν
αντιμετϊπιςθ όλων των επιφανειακϊν, υπογείων ομβρίων και πθγαίων νερϊν ϊςτε να προςτατεφονται οι
καταςκευζσ του ζργου, οι υπάρχουςεσ καταςκευζσ και το περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν αναφζρεται
διαφορετικά ςτα άρκρα του Σιμολογίου.
1.1.20 Οι δαπάνεσ διατιρθςθσ, κατά τθν περίοδο τθσ καταςκευισ, του χϊρου του ζργου κακαροφ και
απαλλαγμζνου από ξζνα προσ το ζργο αντικείμενα, προϊόντα εκςκαφϊν κλπ. και θ απόδοςθ, μετά το τζλοσ
των εργαςιϊν του χϊρου κακαροφ και ελεφκερου από οποιεςδιποτε καταςκευζσ και εμπόδια και όπωσ
ςτουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ ορίηεται.
1.1.21
Οι δαπάνεσ για χρθςιμοποίθςθ δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, κατοχυρωμζνων
μεκόδων, ευρεςιτεχνιϊν, εφευρζςεων κλπ. με οποιονδιποτε τρόπο, για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
1.1.22 Οι δαπάνεσ για τθ δθμιουργία, οιωνδιποτε προςβάςεων και προςπελάςεων ςτα διάφορα
τμιματα του ζργου, για τθν καταςκευι των δαπζδων εργαςίασ και γενικά για κάκε βοθκθτικι καταςκευι που
κα απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο εργαςιϊν, περιλαμβανομζνων των δαπανϊν τιρθςθσ των
περιβαλλοντικϊν όρων και των δαπανϊν για τθν αποξιλωςθ και απομάκρυνςι τουσ κακϊσ και τθν
περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ του χϊρου (προςβάςεων, προςπελάςεων, δαπζδων εργαςίασ κ.λ.π.) εκτόσ
εάν υπάρχει ζγγραφθ αποδοχι τθσ Τπθρεςίασ για διατιρθςι τουσ.
1.1.23 Οι δαπάνεσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ όςων δικτφων των Ο.Κ.Ω. διζρχονται
εγκάρςια από το εφροσ κατάλθψθσ τθσ οδοφ ι επθρεάηονται τοπικά από τον τρόπο εκτζλεςθσ του ζργου,
κακϊσ και οι δαπάνεσ για άρςθ τυχόν προβλθμάτων από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, τθν αποκλειςτικι
ευκφνθ των οποίων κα φζρει, τόςο αςτικά όςο και ποινικά και μζχρι περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ
του ζργου.
1.1.24 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ και αποηθμίωςθσ κάκε είδουσ
βλάβθσ ι μθ ςυνικουσ φκοράσ που κα προκλθκοφν κατά τθν καταςκευι του ζργου (περιλαμβανομζνθσ τθσ
μεταφοράσ υλικϊν) και κα οφείλονται ςε αμζλεια, απρονοθςία, μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των
υποδείξεων τθσ Τπθρεςίασ, των νομικϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου.
1.1.25 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ γραφείων και λοιπϊν ευκολιϊν ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία, ςφμφωνα
με όςα αναφζρονται ςτθν Ε..Τ και ςτουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.
1.1.26 Οη δαπάλεο κίζζσζεο ή πξνζσξηλήο εμαζθάιηζεο εδαθηθήο ισξίδαο, θαηαζθεπήο, ζήκαλζεο
θαη ζπληήξεζεο ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθώλ νδώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο εληνπηζκνύ θαη εμεύξεζεο αλαγθαίσλ ρώξσλ θαη εμαζθάιηζεο ζρεηηθώλ αδεηώλ γηα ηελ
ελαπόζεζε πξντόλησλ νξπγκάησλ, πξντόλησλ θαηεδαθίζεσλ θαη πιενλαδόλησλ πιηθώλ γεληθόηεξα, νη δαπάλεο
εμαζθάιηζεο ησλ νδώλ πξνζπέιαζήο ηνπο θαζώο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ ηειηθή ηνπο δηακόξθσζε κεηά ηελ
πεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ, ζύκθσλα θαη κε ηνπο ινηπνύο όξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.1.27 Οι δαπάνεσ προεργαςίασ επιφανειϊν για τισ οποιεςδιποτε αςφαλτικζσ επιςτρϊςεισ επ' αυτϊν
(παλαιϊν ι νζων επιφανειϊν) όπωσ π.χ. ςκοφπιςμα, κακαριςμόσ, άρςθ και μεταφορά των προϊόντων που
παράγονται από τισ παραπάνω εργαςίεσ.
1.1.28 Οι δαπάνεσ ζντεχνθσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υφιςταμζνων αγωγϊν, φρεατίων
αγωγϊν, τεχνικϊν ζργων κ.λ.π., για τθ ςφνδεςθ αγωγϊν, που ςυμβάλλουν ς' αυτά (εκτόσ αν περιγράφεται
διαφορετικά ςτα άρκρα του Σιμολογίου).
1.1.29 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ
μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδεμάτων και αςφαλτομιγμάτων, μελζτεσ ευςτάκειασ ικριωμάτων, μελζτεσ
εξυγίανςθσ εδάφουσ κλπ.
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1.1.30 Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ αδειϊν κάκε είδουσ εργαςιϊν από τισ αρμόδιεσ Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ,
Πολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ (Δ.Ε.Κ.Ο. ι Ο.Κ.Ω.), εκτόσ αν περιγράφεται διαφορετικά
ςτα άρκρα του Σιμολογίου.
1.1.31 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ από τθν εγκατάςταςθ του
Αναδόχου ςτο ζργο μζχρι και τθν παραλαβι του ζργου, τα οποία προβλζπονται ςτισ ςχετικζσ μελζτεσ, ςτουσ
περιβαλλοντικοφσ όρουσ, και ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρονται ςτθν Ε..Τ.
1.1.32 Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ, ςυμφωνθτικϊν και γενικά όλεσ οι υπόλοιπεσ ειδικζσ
δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτουσ υπόλοιπουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ του
ζργου.
1.1.33 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ
των υπαρχόντων δικτφων, όπωσ φυςικοί ι τεχνθτοί υδάτινοι αγωγοί, αγωγοί αποχζτευςθσ και αποςτράγγιςθσ
τθσ περιοχισ κλπ, τα οποία κα επθρεαςτοφν από τθν καταςκευι του ζργου, και ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ
που:
(1) τα δίκτυα είναι ςχετικά ανεπαρκι και ιδιαίτερα ευαίςκθτα ςε δυςμενείσ μεταχειρίςεισ,
(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.
1.1.34 Οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ του ζργου μζχρι τθν οριςτικι του παραλαβι.
1.2

τισ τιμζσ μονάδοσ των αςφαλτικϊν εργαςιϊν του παρόντοσ Σιμολογίου περιλαμβάνονται επίςθσ οι δαπάνεσ
φορτωεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ τθσ αςφάλτου οποιουδιποτε τφπου από τισ περιοχζσ Θεςςαλονίκθσ ι
Ακθνϊν μζχρι τθ κζςθ επεξεργαςίασ τθσ και μζχρι τθ κζςθ ενςωμάτωςισ τθσ, θ ςταλία μεταφορικϊν μζςων
και ο χαμζνοσ χρόνοσ φορτοεκφορτϊςεων, κακϊσ και κάκε άλλθ απαιτοφμενθ δαπάνθ για τθν ζντεχνθ χριςθ
τθσ (κζρμανςθ, παραγωγι διαλυμάτων κλπ) πλθν τθσ αξίασ τθσ αςφάλτου.

1.3

τισ τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Σιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελοσ (Ο.Ε.) και τα Γενικά ϋΖξοδα του
αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφοροφν ςτα πάςθσ φφςεωσ βάρθ, κρατιςεισ ι υποχρεϊςεισ του, όπωσ δαπάνεσ
επιςταςίασ, ςιμανςθσ εργοταξίων, φόρων, δαςμϊν, αςφαλίςτρων, τελϊν χαρτοςιμου, ςυμβολαίων,
ςυμφωνθτικϊν, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνθςθσ, εγγυθτικϊν επιςτολϊν και λοιπϊν εγγυιςεων,
διοικθτικϊν εξόδων, λειτουργίασ γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επιςφαλι ζξοδα.
Σο ποςό για Γενικά Ζξοδα (Γ.Ε.) και Όφελοσ του αναδόχου (Ο.Ε.), ανζρχεται ςυνολικά ςε ποςοςτό, δζκα οκτϊ
τοισ εκατό (18%) ι είκοςι οκτϊ τοισ εκατό (28%) ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, του προχπολογιςμοφ των
εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του Σιμολογίου Προςφοράσ του αναδόχου.

1.4

Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α) των λογαριαςμϊν του αναδόχου επιβαρφνει τον Κφριο του Ζργου.

1.5

ε περίπτωςθ που προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν, οι οποίεσ δεν περιλαμβάνονται ςτο παρόν
Σιμολόγιο και είναι παρεμφερείσ προσ εκείνεσ, που καλφπτονται από αυτό αλλά παρουςιάηουν διαφορετικά
χαρακτθριςτικά (αποδεκτά ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ) ι επιμετρϊνται διαφορετικά, αυτζσ είναι
δυνατόν να αναχκοφν ςε άρκρα του παρόντοσ Σιμολογίου με αναγωγι των μεγεκϊν τουσ ωσ τα κατωτζρω
παραδείγματα:
(1)

Διάτρθτοι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων, αγωγοί αποχζτευςθσ (ομβρίων,
τςιμεντοςωλινεσ και αγωγοί ακακάρτων από αμιαντοτςιμεντοςωλινεσ

ακακάρτων)

από

Για εςωτερικι διάμετρο DN χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα διαφορετικι από τισ αναφερόμενεσ ςτα
υποάρκρα των αντιςτοίχων άρκρων του παρόντοσ Σιμολογίου και για τθν αντίςτοιχθ κατθγορία
αντοχισ και μεκόδων καταςκευισ και προςταςίασ, κα γίνεται αναγωγι του μικουσ του
χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα ςε μικοσ ςυμβατικοφ ςωλινα τθσ αμζςωσ μικρότερθσ υπάρχουςασ ςτο
παρόν Σιμολόγιο εςωτερικισ διαμζτρου, με βάςθ το λόγο:
DN / DM
όπου

DN: Εςωτερικι διάμετροσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα
DM: Η αμζςωσ μικρότερθ διάμετροσ ςυμβατικοφ ςωλινα που περιλαμβάνεται ςτο παρόν
Σιμολόγιο.
5

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: Σο πάχοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε mm.

(3)

τεγάνωςθ αρμϊν με ταινίεσ τφπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτοσ ΒN χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ μεγαλφτερο από το πλάτοσ τθσ ςυμβατικισ ταινίασ του
παρόντοσ Σιμολογίου (240 mm), κα γίνεται αναγωγι του μικουσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε
μικοσ ςυμβατικι ταινίασ πλάτουσ 240 mm, με βάςθ το λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Σο πλάτοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε mm

Παρεμφερισ πρακτικι μπορεί να ζχει εφαρμογι και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ άρκρων του παρόντοσ Σιμολογίου

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ
ΆΡΘΡΟ 1 : Α-2 : ΓΕΝΙΚΕ ΕΚΚΑΦΕ Ε ΕΔΑΦΟ ΓΑΙΩΔΕ-ΘΜΙΒΡΑΧΩΔΕ
(Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΔΟ-1123Α)
Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε, εδαθώλ γαησδώλ θαη εκηβξαρσδώλ νπνηαζδήπνηε
ζπζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνπο, πιάηνπο θαη θιίζεσο πξαλώλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ή
δηαπιάηπλζε ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηώλ πνπ πξνθαιεί (θνληά ή καθξηά, ρακειά
ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν), γηα νπνηνδήπνηε ζθνπό θαη κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθό κέζν, ελ μεξώ ή κε
παξνπζία λεξώλ, ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 02-02-01-00.
Με ην άξζξν απηό ηηκνινγνύληαη επίζεο νη αθόινπζεο εθζθαθέο ζε εδάθε αλάινγεο ζθιεξόηεηαο:
-

αλνηρηώλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιύηεξνπ ησλ 5,00 m κεηά ηεο κόξθσζεο ησλ πξαλώλ θαη ηνπ
ππζκέλα ηνπο,

-

γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκώλ πξνο αγθύξσζε ησλ επηρσκάησλ,

-

ηξηγσληθώλ ηάθξσλ κεηά ηεο κόξθσζεο ησλ πξαλώλ, όηαλ απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ησλ γεληθώλ
εθζθαθώλ ηεο νδνύ,

-

γηα ηνλ θαζαξηζκό νρεηώλ ύςνπο θαη πιάηνπο κεγαιύηεξνπ ησλ 5,00 m,

-

ηερληθώλ Cut and Cover κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κόληκεο αληηζηήξημεο ησλ πξαλώλ ησλ εθζθαθώλ εθόζνλ
δελ απνδεκηώλνληαη κε άιιν άξζξν απηνύ ηνπ ηηκνινγίνπ

-

γηα ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Cover

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:


ε πξνζέγγηζε κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθώλ κέζσλ, ε εθζθαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ππό νπνηεζδήπνηε
ζπλζήθεο,



ε απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κόξθσζε ησλ παξεηώλ, ησλ πξαλώλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ζθάθεο θαη ν
ζρεκαηηζκόο ησλ αλαβαζκώλ



ε δηαινγή, θύιαμε, θνξηνεθθόξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθό κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ ζε
νπνηαδήπνηε απόζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζην έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα
απόξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδόλησλ ζε επηηξεπόκελεο ηειηθέο ή πξνζσξηλέο ζέζεηο
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ε ελαπόζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθόξησζε από ηηο ζέζεηο ησλ πξνζσξηλώλ απνζέζεσλ θαη ε
εθθόξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζώο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ απόζεζεο ζύκθσλα κε ηνπο
πεξηβαιινληηθνύο όξνπο



ε αληηζηήξημε ησλ πξαλώλ εθζθαθή όπνπ ηπρόλ απηή απαηηείηαη, θαζώο θαη ε εθζάκλσζε θνπή, εθξίδσζε θαη
απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ θνξκνύ, ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε.



ε αληηκεηώπηζε πάζεο θύζεσο δπζρεξεηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζύγρξνλε θπθινθνξία, όπσο πεξηνξηζκέλα
κέησπα θαη όγθνη εθζθαθώλ θιπ.



ε ζπκπύθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ από ηε "ζηξώζε έδξαζεο νδνζηξώκαηνο" κέρξη ηνπ βάζνπο πνπ
ιακβάλεηαη ππόςε ζηνλ θαζνξηζκό ηεο Φέξνπζαο Ιθαλόηεηαο Έδξαζεο (Φ.Ι.Ε), όπσο απηή νξίδεηαη ζηελ κειέηε, ζε
βαζκό ζπκπύθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλόκελε ππθλόηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 90% ηεο ππθλόηεηαο
πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΕΛΟΣ EN 132862).



νη πάζεο θύζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ θαη ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ



ε επαλεπίρσζε (κε πξντόληα εθζθαθώλ) ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηόο ηνπ ζώκαηνο ηεο νδνύ, πνπ νη εθζθαθέο
ηνπο απνδεκηώλνληαη κε ην άξζξν απηό, όηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε ζπκπύθλσζεο
Επηζεκαίλεηαη όηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα από ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα ή πεξηζζόηεξεο
θάζεηο πνπ ππαγνξεύνληαη από ην πξόγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνύο πεξηνξηζκνύο.
Η απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην, πιαθνζηξώζεσλ, δαπέδσλ
από ζθπξόδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεώλ έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνύ ηνπο, θαζώο θαη πάζεο θύζεσο θαηαζθεπώλ
πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ όγθνπ ησλ γεληθώλ εθζθαθώλ, επηκεηξώληαη θαη ηηκνινγνύληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία
άξζξα ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ.
Επηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθώλ θαη ηειηθώλ δηαηνκώλ θαη κέρξη ηα όξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθώλ ζρεδίσλ
θαη ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν ραξαθηεξηζκνύ. Δηεπθξηλίδεηαη όηη νπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα
ηηο επί πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηε κειέηε εθζθαθέο εθηόο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή από ηελ Τπεξεζία.
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν.
ΕΤΡΩ (Οινγξάθσο): ηέζζεξα επξώ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθά): 4,50

ΟΜΑΔΑ B: ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Β-29:

ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ

Καηαζθεπέο ηερληθώλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη ύςνπο από ζθπξόδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη
ζε κόληκν ή εξγνηαμηαθό ζπγθξόηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη
δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θόθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζόηεηαο, σο θαη ηα ηπρόλ αλαγθαία
ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξόζκηθηα.
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, ησλ πάζεο θύζεσο πιηθώλ παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνύ
ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο,
 ε πξνζθόκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ ησλ πάζεο θύζεσο απαηηνπκέλσλ
ηθξησκάησλ, μπινηύπσλ ή ζηδεξνηύπσλ (επηπέδσλ, θακπύισλ ή ζηξεβιώλ επηθαλεηώλ), θαζώο θαη εηδηθώλ
ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ πνπ απαηηνύληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνώζεζεο, πξνβνινδόκεζεο, αλαξξηρόκελνη ζηδεξόηππνη θιπ),
 ηα πάζεο θύζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκόο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, αλύςσζε,
θαηαβηβαζκό, αλάκεημε, δόλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο
 ε δηακόξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηύπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνώζεζε θαη πξνβνινδόκεζε θαζώο
 ε κεξηθή ή νιηθή απώιεηα ησλ ζσκάησλ δηακόξθσζεο θηβσηηνκόξθσλ, θπιηλδξηθώλ ή άιιεο κνξθήο θελώλ,
 ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ αξκώλ.
 ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ,
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Επίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο:
 νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηώλ ζύλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,
 νη δαπάλεο ησλ κειεηώλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζόδνπ, ησλ βνεζεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο θύζεσο
ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηηο κεζόδνπο πξνβνινδόκεζεο, πξνώζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ
απηνθεξνκέλσλ δνθώλ),
 ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηώλ, ειέγρσλ, δνθηκώλ θαη κεηξήζεσλ,
 νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηώκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξώλ δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m
αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο
 ε πξόζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνύκελν ζθπξόδεκα, εθηόο από ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ εμαζθαιίδνπλ
ηνλ πξνβιεπόκελν από ηελ κειέηε ηύπν ηνπ επηθαλεηαθνύ ηειεηώκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε
απόξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλώλ, πξνζζήθε
θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ).
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπώλ ζε πξαγκαηηθνύο όγθνπο, ζύκθσλα κε ηε
κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκώλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή
2
ησλ θελώλ δηέιεπζεο αγσγώλ, ησλ γξακκηθώλ ζθνηηώλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm θαη ησλ επηθαλεηαθώλ εζνρώλ βάζνπο
κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ όκσο ησλ θελώλ πνπ δηακνξθώλνληαη κε ζθνπό ηε κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξώλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηύπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ
ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρόλ επηπιένλ όγθνο πνπ δηαζηξώζεθε ιόγσ έιιεηςεο μπινηύπσλ.
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην ύςνο από ην έδαθνο, λνείηαη ην ύςνο ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ θνξέα
από ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη όρη ηελ ηπρόλ δηακνξθνύκελε κεηά από εθζθαθή.
Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηώληαη από ην
κέγεζνο απηώλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζόηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρόλ ηνπηθνύο πεξηνξηζκνύο
θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελόηεηα ρώξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθώλ
θαηαζθεπώλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππό αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ).
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο ΕΣΕΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε ηύπν θαηαζθεπήο:
01-01-01-00:

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο

01-01-02-00:

Δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο

01-01-03-00:

πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο

01-01-04-00:

Εξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο

01-01-05-00:

Δνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο

01-01-07-00:

θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ

01-03-00-00:

Ιθξηώκαηα

01-04-00-00:

Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (ηύπνη)

01-05-00-00:

Δηακόξθσζε ηειηθώλ επηθαλεηώλ ζε έγρπην ζθπξόδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ

Σηκή αλά θπβηθό κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο από ζθπξόδεκα

Β-29.3: ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ C16/20
ΑΡΘΡΟ 2 : Β-29.3.1 : Καταςκευι ρείκρων, τραπεηοειδών τάφρων, ςτρώςεων προςταςίασ ςτεγάνωςθσ γεφυρών
κλπ με ςκυρόδεμα C16/20
(Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΔΟ-2532)
Καηαζθεπή θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, επελδεδπκέλσλ ηξαπεδνεηδώλ θαη ηξηγσληθώλ ηάθξσλ, θνηηνζηξώζεσλ, επελδξύζεσλ
θνίηεο ξεκάησλ, ηνίρσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία "ιεπηνηνίρσλ", ζηξώζεσλ πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξώλ
θ.ι.π. κε ζθπξόδεκα C16/20 άνπιν ή ειαθξώο νπιηζκέλν.
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: ελελήληα ηέζζεξα επξώ θαη είθνζη ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 94,20
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Β-30: ΧΑΛΤΒΔΙΝΟ ΟΠΛΙΜΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΩΝ
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θύζεσο θαηαζθεπώλ, κνξθήο
δηαηνκώλ θαη θαηεγνξίαο ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακόξθσζή ηνπ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε
ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνύ. Εθηέιεζε εξγαζηώλ
ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 01-02-01-00 "Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ"
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππόζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ).
Ο ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηόγξακκα, αλά θαηεγνξία νπιηζκνύ (ράιπβαο B500A, B500C θαη
δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθώλ Πηλάθσλ Οπιηζκνύ.
Εάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ
Αλαδόρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεώξεζε πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ
νπιηζκνύ.
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξώο ηηο δηαζηάζεηο ησλ
ξάβδσλ (αλαπηύγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν
θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθό βάξνο. Οη σο άλσ
Πίλαθεο Οπιηζκνύ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκώλ, ζα ππνγξάθνληαη από ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα
απνηεινύλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκώλ.
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο
παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ
ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ.
Πεδίο εθαρκογής
Ολοκ.
δηάκεηρος
(mm)

Κοσιούρες θαη
Ράβδοη εσζσγρακκηζκέλα
προϊόληα
B500C

5,0

B500Α


5,5



6,0





B500C

Ολοκ.

Ηιεθηροζσγθοιιεκέλα
πιέγκαηα θαη
δηθησώκαηα
B500Α




2

κάδα/
κέηρο

(mm )
(kg/m)

B500C




Ολοκ.
δηαηοκή



19,6

0,154

23,8

0,187

28,3

0,222

6,5





33,2

0,260

7,0





38,5

0,302

7,5





44,2

0,347



50,3

0,395

8,0









10,0







78,5

0,617

12,0







113

0,888

14,0







154

1,21

16,0







201

1,58

18,0



254

2,00

20,0



314

2,47
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Πεδίο εθαρκογής
Ολοκ.
δηάκεηρος
(mm)

Κοσιούρες θαη
Ράβδοη εσζσγρακκηζκέλα
προϊόληα

22,0

B500C


25,0

B500Α

B500C

Ολοκ.

Ηιεθηροζσγθοιιεκέλα
πιέγκαηα θαη
δηθησώκαηα
B500Α

Ολοκ.
δηαηοκή
2

κάδα/
κέηρο

(mm )
(kg/m)

B500C
380

2,98



491

3,85

28,0



616

4,83

32,0



804

6,31

40,0



1257

9,86

ηηο επηκεηξνύκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηόπνπ, δηακόξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ
νπιηζκνύ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθόινπζα:


Η ζύλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξόπν ζηεξεό, ζε όιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξώζεηο θαη όρη ελαιιάμ, κε ζύξκα
πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνύ ή κε ειεθηξνζπγθόιιεζε ζηελ πεξίπησζε εγρύησλ
παζζάισλ.



Η πξνκήζεηα ηνπ ζύξκαηνο πξόζδεζεο.



Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηελ κειέηε
πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνύ, θαζώο θαη αξκνθιεηδώλ (θαηά ISO 15835-2),.



Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνύ ζε νπνηνδήπνηε ύςνο από ην δάπεδν εξγαζίαο.



Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ
(εξγαζία θαη πιηθά).



Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνύ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία .

Σηκή αλά ρηιηόγξακκν ζηδεξνύ νπιηζκνύ ηνπνζεηεκέλνπ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε.

ΑΡΘΡΟ 3 : Β-30.3 : Χαλφβδινο δομικό πλζγμα B500C
(Aνακεωρείται με το άρκρο ΤΔΡ-7018)
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: έλα επξώ θαη δεθαπέληε ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 1,15

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΡΩΙΑ
Γ-2 : ΒΑΘ ΟΔΟΣΡΩΙΑ
ΑΡΘΡΟ 4: Γ-2.2 : Βάςθ πάχουσ 0,10 m (ΠΣΠ Ο-155)
(Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΔΟ-3211.Β)
Καηαζθεπή ζηξώζεο βάζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m από ζξαπζηά αδξαλή πιηθά
ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηύπνπ ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 05-03-03-00 "ηξώζεηο νδνζηξσκάησλ από αζύλδεηα αδξαλή
πιηθά", αλεμάξηεηα από ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππόγεηα έξγα.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:


ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλώλ θαη ηνπ λεξνύ δηαβξνρήο,



ε κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε,



ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπύθλσζε, ώζηε λα πξνθύςεη ε πξνβιεπόκελε από ηελ κειέηε
γεσκεηξηθή επηθάλεηα.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν ζηξώζεο βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0.10 m
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ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: έλα επξώ θαη νγδόληα ηέζζεξα ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 1,84

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΦΑΛΣΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 5 : Δ-3 : ΑΦΑΛΣΙΚΘ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΘ
(Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΔΟ-4110)
Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθό δηάιπκα ηύπνπ ΜΕ-0 ή κε όμηλν αζθαιηηθό γαιάθησκα,
αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππαίζξηα θαη ππόγεηα έξγα, ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 0503-11-01 "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:


ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρόλ απαηηνύκελνπ αληηπδξόθηινπ παξαζθεπάζκαηνο θαη ε
κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε,



ε δηαθίλεζε ησλ πιηθώλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, θύιαμε θιπ.),



ν θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθό ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε,



ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο ή ηνπ γαιαθηώκαηνο κε απηνθiλνύκελν δηαλνκέα αζθάιηνπ
(Federal),



ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιύκαηνο πξηλ από ηε δηάρπζε (όηαλ απαηηείηαη),



ε ελδερόκελε δηάζηξσζε αδξαλνύο πιηθνύ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο
απηνύ ζηνλ ηόπν δηάζηξσζεο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο.
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: έλα επξώ θαη είθνζη ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 1,20

Δ-8 : ΑΦΑΛΣΙΚΕ ΣΡΩΕΙ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΑΡΘΡΟ 6 : Δ-8.1 : Αςφαλτικι ςτρώςθ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05 m με χριςθ κοινισ αςφάλτου
(Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΔΟ-4521Β)
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: νθηώ επξώ θαη ηξηάληα ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 8,30

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ
Μζγαρα 2/9/2016
Ο Διευκυντισ Σ.Τ.Δ.Μ.

Μζγαρα 2/9/2016
Η Προϊςταμζνθ Σ.ΤΔ.Μ.

Μζγαρα 2/9/2016
Ο υντάξασ

Ε.Ροφςςθσ
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Π.Ε.

Ε.Σςάκωνα
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Π.Ε.

Π.Κατρακοφλθ
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Π.Ε.
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