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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ
1. τις τιμές του τιμολογίου δεν περιέχεται το εργολαβικό ποσοστό για γενικά και
επισφαλή έξοδα του εργολάβου κλπ. που στην προκειμένη εργολαβία, καθορίζεται σε
18% και καταβάλλεται στον Ανάδοχο για την αξία όλων των εργασιών, βάσει της
τιμολογήσεως τους και της επιμετρήσεως των ποσοτήτων κάθε είδους εργασίας.
2. Όλες οι τιμές του τιμολογίου με το εργολαβικό ποσοστό αναφέρονται σε μονάδες
τελείως περαιωμένης εργασίας ή προμήθειας υλικών και καλύπτουν πλήρως όλες τις
απαιτούμενες δαπάνες, όπως αυτές προκύπτουν από το Σιμολόγιο, την Ειδική
υγγραφή Τποχρεώσεων, τις Πρότυπες Σεχνικές Προδιαγραφές, την

Σεχνική

Περιγραφή, την Γενική υγγραφή υποχρεώσεων, σαν βαρύνουσες τον Ανάδοχο ως
και εκείνες που τυχόν δεν κατονομάζονται, αλλά είναι όμως απαραίτητες για την
έντεχνη και πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας σύμφωνα με τους κανόνες της
Επιστήμης και Σέχνης, του Αναδόχου μη δικαιούμενη άλλης πληρωμής ή
αποζημίωσης

για

την

πλήρη

εκτέλεση

κάθε

εργασίας

και

προμήθειας

επιφυλασσομένων μόνο των διατάξεων περί αναθεωρήσεως τιμών όπως στα
συμβατικά τεύχη αναφέρονται.
3. Οι εργασίες που αναφέρονται στο τιμολόγιο του παρόντος έργου, εκτελούνται
ανάλογα με το είδος τους σε διάφορα περιθώρια κυκλοφορίας. ε περίπτωση μη
ύπαρξης περιστασιακά ελευθέρων περιθωρίων, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται
ιδιαίτερης αποζημίωσης διότι έχει το δικαίωμα επιλογής εκτέλεσης άλλων εργασιών
που δεν εξαρτώνται από το περιθώριο κυκλοφορίας και επίσης διότι όλες οι
καθυστερήσεις και τα μειωμένα ωράρια εργασίας στη γραμμή έχουν συμπεριληφθεί
ανοιγμένα στην προσφορά του.
Επίσης ενδέχεται να δοθούν στον Ανάδοχο την ίδια ημέρα (8ωρο εργασίας)
περισσότερα του ενός περιθώρια κυκλοφορίας στη ίδιο τμήμα εργασίας, στα
οποία θα μπορεί να εργασθεί. την περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα αμειφθεί με το
άρθρο τιμολογίου που θα αφορά το συνολικά διατεθέν ελεύθερο περιθώριο

4. Οι τιμές του τιμολογίου μετά του εργολαβικού ποσοστού περιλαμβάνουν ακόμη και
τις εξής δαπάνες και έξοδα:
Σις δαπάνες για κάθε απαιτούμενη

προκαταρτική

εργασία (αναγνωρίσεις,

εντοπισμός εμποδίων, ερευνητικές τομές κλπ.) που κρίνεται απαραίτητη, ώστε να
καταστεί ο προσφέρων γνώστης των συνθηκών του έργου.
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Σις κάθε είδους δαπάνες για το προσωπικό ήτοι:
μισθοί,

ημερομίσθια,

έκτακτες

αμοιβές,

δώρα ασφαλίσεις, υπερωριακή

απασχόληση εργασία σε περισσότερες βάρδιες, ημέρες αργιών, νυκτερινή
εργασία κλπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

καθώς και όλες οι

πρόσθετες δαπάνες για την μετάβαση του προσωπικού στην θέση εκτέλεσης
των εργασιών εφ’ όσον υπάρχει οδική πρόσβαση ήστον πλησιέστερο σταθμό
όπου δεν υπάρχει οδική πρόσβαση.
Σην προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, χαμένους χρόνους μεταφορικών
μέσων, προσωπικού, κατεργασία, φθορά και απομείωση των απαιτούμενων
κάθε είδους υλικών και μικροϋλικών και ενσωμάτωσή τους στο έργο.
τις

δαπάνες

των

μηχανημάτων,

αυτοκινήτων

και

λοιπού

εξοπλισμού

περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες αυτών (καύσιμα, λιπαντικά, οι πάσης
φύσεως σταλίες, επισκευές, συντηρήσεις , πάσης
χειριστής

ή

οδηγός,

βοηθός

χειριστού ή

φύσεως

ημεραργίες,

οδηγού, κλπ.) έστω κι’ αν δεν

αναφέρονται ρητά σε κάθε άρθρο του τιμολογίου.
Σις

δαπάνες

δημοσίευσης

της

περίληψης

της

διακήρυξης,

σύνταξης

αιτιολόγησης προσφοράς εφ΄ όσον ζητηθεί, σύνταξης και χαρτοσήμανσης του
υμφωνητικού.
Σις δαπάνες που απορρέουν

άμεσα ή έμμεσα από το Π.Δ. 609/85 όπως

τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 286/94 και 368/94 και σύμφωνα με τον Ν-2940/2001.
Σις δαπάνες που προκύπτουν από τη σταδιακή εκτέλεση εργασιών και την
ολοκλήρωση σε διαφορετικές φάσεις τμημάτων του έργου σύμφωνα με το
οριστικό χρονοδιάγραμμα που θα υποβάλλει ο ανάδοχος και θα εγκρίνει η
Τπηρεσία Επίβλεψης του Έργου και το οποίο θα αναπροσαρμόζεται (κατά τη
διάρκεια κατασκευής του έργου).
Όλες τις δαπάνες για τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου συμπεριλαμβανομένων
των λοιπών δαπανών που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αναφέρονται στα
συμβατικά τεύχη του έργου (υποχρεώσεις του Αναδόχου) , τις δαπάνες για τη
διάνοιξη και

συντήρηση

των οδών μέσα στους

χώρους των εργοταξίων

καθώς και την αποκατάσταση του χώρου μετά την αποπεράτωση του έργου.
Σις δαπάνες λειτουργίας του εργοταξίου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών
λειτουργίας των εγκαταστάσεων του γραφείου Επίβλεψης και των δαπανών για
τη προμήθεια και συντήρηση των μέσων μεταφοράς του προσωπικού
Επίβλεψης και αυτών που θα διαθέσει ο Ανάδοχος.
Σις

δαπάνες λειτουργίας

του εργοταξιακού εργαστηρίου ή/και

λοιπών

εργαστηρίων (προσωπικό εξοπλισμός, υλικά κλπ.) για την εκτέλεση των δοκιμών
και ποιοτικού ελέγχου που επιβάλλονται από τους ισχύοντες κανονισμούς, την
Ειδική υγγραφή και τις προδιαγραφές παραγωγής και δοκιμών των υλικών. Ο
αριθμός των δοκιμών που υποχρεούται να διενεργεί ο Ανάδοχος, θα ξεπερνά τα
ελάχιστα όρια των κανονισμών, Προδιαγραφών κλπ., ή όπου δεν καθορίζονται,
αυτά θα καθορισθούν από την Επίβλεψη.
Σις

δαπάνες

για

την

διενέργεια

ελέγχων,

δοκιμών,

μελετών

σύνθεσης

σκυροδέματος και άλλων ερευνών σε επίσημα εργαστήρια ή αναγνωρισμένα
ιδιωτικά, για την εκτέλεση δοκιμών που δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν στο
εργοταξιακό εργαστήριο ή για την έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου υλικών.
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Σις δαπάνες που προκύπτουν από τη σταδιακή εκτέλεση εργασιών και την
ολοκλήρωση σε διαφορετικές φάσεις τμημάτων του έργου σύμφωνα με το
οριστικό χρονοδιάγραμμα που θα υποβάλλει ο ανάδοχος και θα εγκρίνει η
Τπηρεσία επίβλεψης του Έργου και το οποίο θα αναπροσαρμόζεται (κατά τη
διάρκεια κατασκευής του έργου).
Σις δαπάνες για τη συντήρηση και αποκατάσταση της βατότητας των οδών
προσπέλασης του έργου προς τους χώρους λήψης υλικών, είτε προϋπήρχαν
είτε κατασκευάστηκαν από τον ανάδοχο.
Δαπάνες εγγυητικών.
Κρατήσεις υπέρ τρίτων.
Δαπάνες για την ύνταξη Μητρώου και την συντήρηση του Έργου κατά τον
χρόνο εγγύησης όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο της Ε..Τ.
Ασφάλιση έργων και ασφάλιστρα μηχανημάτων.
Ειδικές δαπάνες (Περιορισμοί στις δραστηριότητες του Αναδόχου, ειδικά
μηχανήματα, αμοιβές μελετών, διεκπεραίωση αδειών, επίβλεψη έργων κλπ.) για
την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους
και την μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Παράρτημα Ε..Τ.).
Έξοδα λήψεως μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλούς

Εργασίας Προσωπικού Τποδομής

Ε_14.01.20 («Εγχειρίδιο ασφαλούς

εργασίας προσωπικού υποδομής» που τέθηκε σε ισχύ από 01-04-08 με την
υπ΄αριθμ.ΤΤΑΕ/6098704/14-03-2008 Απόφαση του Διευθύνοντος υμβούλου της
ΕΔΙΤ Α.Ε.). ημειώνεται ότι έχουν περιληφθεί στις τιμές του παρόντος τιμολογίου οι
δαπάνες για την φύλαξη του προσωπικού γενικά και ειδκότερα για εργασίες που
εκτελούνται σε γραμμές υπό κυκλοφορία.
Έξοδα περίθαλψης και υγιεινής του προσωπικού του Αναδόχου.
Οι πάσης φύσεως δαπάνες αποζημίωσης από ατυχήματα ή ζημιές.
Έξοδα συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή.
Έξοδα μόνιμης σήμανσης.
Οι δαπάνες για τη λήψη των επιβαλλόμενων εκτάκτων μέτρων προστασίας των
γειτονικών εγκαταστάσεων (Δ.Ε.Η., Ο.Σ.Ε κλπ.), καθώς και των καθυστερήσεων
από την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών σε περιοχές που διέρχονται δίκτυα
Ο.Κ.Ψ. και Ο..Ε. Επίσης δαπάνες καθυστερήσεων λόγω κυκλοφορίας συρμών
στην κύρια γραμμή και παράλληλης εκτέλεσης εργολαβιών Ο..Ε.
Έξοδα απαιτούμενων τοπογραφικών εργασιών, επιμετρήσεων κλπ.
Έξοδα σήμανσης ορίων ζώνης απαλλοτρίωσης.
Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά και μηχανήματα από
φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κλπ. [πλην του Υόρου Προστιθέμενης
Αξίας (Υ.Π.Α.)]. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι
δασμοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες
εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου και προκειμένου για είδη εσωτερικού,
ο φόρος κύκλου εργασιών (Υ.Κ.Ε.) όπου ισχύει, τα τέλη χαρτοσήμου όπου
ισχύουν και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε
άλλες Νόμιμες Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση του έργου.
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Οποιασδήποτε δαπάνη που πιθανόν θα απαιτηθεί για την αναπλήρωση
καθυστερήσεων, διόρθωση ή καθαίρεση και ανακατασκευή κακότεχνων μερών
του έργου μετά από εντολή της Επίβλεψης.
Δαπάνες για τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος για τη χρησιμοποίηση του
διπλώματος ευρεσιτεχνίας υλικών, μηχανημάτων ή τρόπων εργασίας που
απαιτούνται για το έργο.
Δαπάνες

για

καθυστερήσεις

την

άμεση

που

θα

αντικατάσταση

προκύψουν

από

ελαττωματικών
την

μη

υλικών,

έγκαιρη

τις

χορήγηση

μηχανημάτων που υποχρεούται να διαθέσει ο Ανάδοχος και την μίσθωση αντ΄
αυτών αντίστοιχων μηχανημάτων για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών.
Δαπάνες για εργασίες που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος για επιδιόρθωση
σφαλμάτων,

κακοτεχνιών

αποκατάσταση

των

υπερεκσκαφών,

εργασιών

του

κατασκευής

Σιμολογίου

επιχωμάτων

Μελέτης,

μικρότερης

ή

μεγαλύτερης διάστασης και γενικά εργασίες που δεν είναι σύμφωνες με τα
σχέδια και εκτελέστηκαν χωρίς τις εντολές της Τπηρεσίας.
Σο κόστος για την σύνταξη και υποβολή των αναλυτικών επιμετρήσεων του
έργου (λήψη διατομών , σχέδια, επιμετρήσεις κλπ.)
5. Επίσης οι τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνουν ακόμη κάθε δαπάνη που απορρέει
από υποχρεώσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο και αναφέρονται στα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης. Παράλληλα ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συλλέγει και να
ταξινομεί με δικά του έξοδα, μετά το πέρας των εργασιών, όλα τα εργαλεία και
μικροϋλικά που έχει χρησιμοποιήσει για τις διάφορες εργασίες.
6. Σα άρθρα του τιμολογίου συμπληρώνονται από απόψεως περιγραφής των προς
εκτέλεση εργασιών, ποσοτήτων υλικών και κατασκευών, δοκιμασιών ελέγχου και
παραλαβής, επιμέτρησης, πληρωμής κλπ. όπου γίνεται αναφορά, από τα αντίστοιχα
άρθρα των ισχυουσών Σεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης,
τα οποία νοούνται ως συμπληρωματικά ή διασαφηνιστικά των άρθρων του
Σιμολογίου.
7. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του
προσωπικού του ή τρίτων από την κυκλοφορία των αμαξ/χιών (φύλακες γραμμής,
αεροτενόροι – σειρήνες, ασύρματη επικοινωνία κ.λ.π.), από τα απαραίτητα μέσα για
την ατομική προστασία των εργαζομένων (φωσφορίζοντα γιλέκα, κράνη, μπότες
κ.λ.π.), όπως και των λοιπών μέτρων προστασίας που ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία,
βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο και έχουν συμπεριληφθεί στις τιμές των
άρθρων του παρόντος Σιμολογίου.
8. την

τιμή

των

άρθρων

του

τιμολογίου

και

σύμφωνα

με

τις

αναλύσεις,

περιλαμβάνονται όλες οι σταλίες των μηχανημάτων, είτε πρόκειται για μηχανήματα
δομικών έργων είτε για σιδηροδρομικά μηχανήματα, και κάθε δαπάνη λόγω
καθυστερήσεων εξ’ αιτίας του κυκλοφοριακού φόρτου στις γραμμές Ο..Ε., ή άλλων
περιορισμών στις δραστηριότητες του αναδόχου, έστω και αν ρητά δεν αναφέρονται
στα άρθρα του Σιμολογίου. Εξαιρούνται οι τιμές εκείνες όπου ρητά αναφέρεται
πρόσθετη αποζημίωση για την σταλία.
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9. τις τιμές των άρθρων του τιμολογίου περιλαμβάνονται ανηγμένες οι δαπάνες
ποιοτικού ελέγχου των εργασιών και σύνταξης ΠΠΕ (Προγράμματος Ποιότητας
Έργου), οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, χεδίου Ασφάλειας
και Τγείας του Έργου (ΑΤ-ΥΑΤ) σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την σύνταξη
νομοθεσία.
10.Για την νυκτερινή και υπερωριακή εργασία έχει συμπεριληφθεί η πρόσθετη δαπάνη
που απαιτείται στις τιμές του παρόντος τιμολογίου.
11.Οι τιμές εφαρμογής και οι βοηθητικές τιμές του παρόντος που αφορούν στις
δαπάνες των μηχανημάτων, αυτοκινήτων και λοιπού εξοπλισμού περιλαμβάνουν τα
κόστη καυσίμων, λιπαντικών, πάσης φύσεως σταλίες όπου δεν αναφέρεται ρητά στο
τιμολόγιο πρόσθετη αποζημίωση σταλίας, κόστη επισκευών - συντηρήσεων, το
κόστος φθοράς εργαλείων, ξυλοτύπων και άλλων φθαρτών υλικών κόστη επισκευών
- συντηρήσεων, κόστη απόσβεσης μηχ/κού εξοπλισμού, πάσης φύσεως ημεραργίες,
χειριστής ή οδηγός, βοηθός χειριστού ή οδηγού, κλπ. έστω κι’ αν δεν αναφέρονται
ρητά σε κάθε άρθρο του τιμολογίου. Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να
θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την
ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, τη δυνατότητα
χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του
παρόντος.
12.Δεν περιέχεται στις τιμές του παρόντος τιμολογίου η αναθεώρηση των τιμών της
συμβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου που προκύπτει βάσει των κείμενων διατάξεων.
13.Όλες

οι

σιδηροδρομικές

εργασίες

εκτελούνται

σύμφωνα

με

τις ισχύουσες

προδιαγραφές και τις τεχνικές οδηγίες του ΟΕ. τις τιμές του παρόντος τιμολογίου
εμπεριέχονται

ανηγμένα

και

οι

δαπάνες

για

την

λήψη

υψομετρικών

και

οριζοντιογραφικών στοιχείων που αφορούν τη γραμμή (τοπογραφικές εργασίες σε
κάθε φάση κατασκευής των έργων και για κάθε είδος εργασίας που απαιτεί την λήψη
τοπογραφικών στοιχείων), η σύνταξη οριζοντιογραφίας – μηκοτομής - διατομών της
υπάρχουσας κατάστασης της γραμμής, η σύνταξη οριζοντιογραφίας – μηκοτομής διατομών της νέας ερυθράς που θα υλοποιηθεί στο έργο, η σύνταξη σχεδίων
στρώσης γραμμής και η σύνταξη του νέου μητρώου καμπυλών που θα προκύψει
κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και η σύνταξη όλων των επιμετρήσεων του
έργου.
14.Oι εργασίες επί της γραμμής (κατάληψη της γραμμής από μηχανήματα και
προσωπικό του Αναδόχου) θα εκτελούνται στα διατιθέμενα χρονικά διαστήματα
ελεύθερης κυκλοφορίας επί της γραμμής, τα οποία θα καθορίζονται από τα αρμόδια
όργανα του ΟΕ και θα ισχύουν μόνο όταν θα δοθεί από τα αρμόδια όργανα του
ΟΕ το τηλεγράφημα διακοπής κυκλοφορίας. Η διακοπή της κυκλοφορίας των
αμαξοστοιχιών στην γραμμή αρχίζει να μετρά από τη στιγμή που αναφέρεται στο
τηλεγράφημα. Όλες οι κύριες εργασίες που απαιτούν κατάληψη της γραμμής θα
εκτελούνται σε χρονικά περιθώρια μεταξύ διερχομένων αμαξ/χιών με το τέλος των
οποίων η σιδ/κή γραμμή θα πρέπει να αποδίδεται στην κυκλοφορία έχοντας
εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση των αμαξ/χιών.
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15.Η διέλευση των αμαξοστοιχιών στα ανακαινιζόμενα τμήματα θα γίνεται με ταχύτητα
τουλάχιστον 20 χλμ/ώρα (βραδυπορία) εκτός αν αλλιώς θα ορίζεται από την
αρμόδια Τπηρεσία του ΟΕ και σε συνολικό μήκος εφαρμοζόμενης βραδυπορίας
που δεν θα ξεπερνά το σύνολο των μέτρων που θα ορίζεται στην σύμβαση κατά
περίπτωση. Η ταχύτητα βραδυπορίας θα καθορίζεται αποκλειστικά από την Τπηρεσία
και θα επισημαίνεται επί τόπου με σήματα βραδυπορίας που θα τοποθετεί με
φροντίδα και δαπάνες του ο Ανάδοχος. Σα σήματα αυτά θα είναι μετακινούμενα επί
μήκους τουλάχιστον 1000 μέτρων και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εργοδότη.
16.Όπου αναφέρεται μέτρο μήκους (ΜΜ) σιδηροδρομικής γραμμής νοείται μετρούμενο
μήκος επί του άξονα της γραμμής. Οι τιμές των άρθρων που αναφέρονται σε μέτρο
μήκους γραμμής συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες που γίνονται και στις δυο
σιδηροτροχιές εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στην περιγραφή του άρθρου.
17.τα σιδηροδρομικά άρθρα του παρόντος τιμολογίου με τον όρο σκύρα εννοούνται
σκύρα γραμμής σύμφωνα με την Σεχνική Προδιαγραφή του ΟΕ (Ε18.07.10), που
δίδεται ως παράρτημα της ΕΤ ή στο αντίστοιχο Σεύχος Σεχνικών Προδιαγραφών.
18.Ο τρόπος εκτέλεσης των σιδηροδρομικών εργασιών και τα διατιθέμενα μέσα για τον
σκοπό αυτό, που περιγράφονται στο παρόν τιμολόγιο, αντιστοιχούν στη συνήθη
μεθοδολογία εκτέλεσης των σιδ/κών εργασιών. Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι είναι
γνώστης και έχει αποδεχτεί τον τρόπο εκτέλεσης των σιδ/κών εργασιών όπως
αναφέρονται στο τιμολόγιο. Οποιαδήποτε αλλαγή εκ μέρους του Αναδόχου στην
μεθοδολογία εκτέλεσης των σιδ/κών εργασιών και στη χρήση των σιδηροδρομικών
μέσων δεν αποτελεί λόγο απαίτησης πρόσθετης αποζημίωσης ή σύνταξης ΠΚΣΜΝΕ
εκ μέρους του Αναδόχου.
19.Ψς προς τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών η ανάλυση τιμών ισχύει ως έχει,
ανεξαρτήτως χρησιμοποιήσέως των τύπων μηχανημάτων που εμφαίνονται στις
αναλύσεις, ανεξαρτήτου μεθοδολογίας κατασκευής και ανεξαρτήτου παλαιότητας
των μηχ/των.
20.Με τον όρο ‘προμήθεια’ νοείται η προμήθεια και μεταφορά υλικών επιτόπου των
έργων. Ειδικότερα στις περιπτώσεις των σιδηροτροχιών και των στρωτήρων, η
προμήθεια των υλικών περιλαμβάνει και τη μεταφορά των υλικών με οποιοδήποτε
μέσο της επιλογής του Αναδόχου, στο χώρο προσωρινής ή οριστικής απόθεσης,
ενώ η μεταφορά στη θέση της στρώσης πληρώνεται ιδιαιτέρως.
21.Οι εργασίες που περιγράφονται στα άρθρα εκτελούνται με μηχανήματα γραμμής του
Αναδόχου τα οποία θα τύχουν της έγκρισης της Τπηρεσίας και θα ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις και συνθήκες του έργου. Για όλα τα μηχανήματα του αναδόχου έχουν
υπολογιστεί και εμπεριέχονται στις τιμές των άρθρων του τιμολογίου, τα κόστη
απόσβεσης, λειτουργίας και επισκευής των μηχανημάτων.
22.Όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά και μικροϋλικά (λάδι, γράσο, πετρέλαιο, δίσκοι
κοπής, τροχοί λειάνσεως, τρυπάνια, κλπ), ειδικά εργαλεία (πικούνι, φτυάρια,
κασμάδες, γρύλοι ανύψωσης σιδ/χιών, λοστοί, βαριές, λαβίδες σιδ/χιών, κλπ.), μικρά
μηχανήματα

γραμμής

δισκοπρίονα,

μηχανές

-

εργαλεία

διάτρησης

(κραπωνιέρες,
σιδ/χιών,

τυρφωνέζες,

μηχανές

λειάνσέως,

τρυπανέζες,
υδραυλικοί

εντατήρες, πυλωνάκια, εργοταξιακοί σφικτήρες, γεννήτριες, κλπ.) καθώς και το
προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, διατίθενται
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από τον Ανάδοχο και τα κόστη των ανωτέρω έχουν ληφθεί υπόψη στις τιμές των
άρθρων του τιμολογίου.
23.Για την λειτουργία οποιωνδήποτε ηλεκτρικών εργαλείων ή μηχανημάτων θα πρέπει να
υπάρχουν οι απαραίτητες γεννήτριες και η ύπαρξη των οποίων είναι υποχρέωση του
Αναδόχου και η δαπάνη του (χρήσης, συντήρησης, καύσιμα, κλπ) περιλαμβάνονται
ανηγμένα στις τιμές του παρόντος Σιμολογίου.
24.Η εφαρμογή των τυπικών διατομών του ΟΕ δεν αποτελεί απαρέκκλιτο συμβατικό
όρο και εξαρτάται από την Τπηρεσία ο τρόπος υλοποίησης των διατομών στο κάθε
έργο, αποκλειόμενης οποιασδήποτε απαίτησης αποζημίωσης εκ’ μέρους των
Αναδόχων περί της μη εφαρμογής της.
25.Σα χρησιμοποιούμενα στο παρόν Περιγραφικό Σιμολόγιο σύμβολα και μονάδες
μέτρησης έχουν την ακόλουθη έννοια:
(ΑΣ) = αριθμός τιμολογίου
(m) ή (μ) = μέτρα
(ΜΜ) = μέτρα μήκους
(m2) = τετραγωνικά μέτρα
(m3) = κυβικά μέτρα
(cm2) = τετραγωνικά εκατοστά
(cm3) = κυβικά εκατοστά
(mm) = χιλιοστά
(ins) ή (’’) = ίντσες
(mm2) = τετραγωνικά χιλιοστά
(kg) = χιλιόγραμμα
(t) = τόνοι
(l) = λίτρα
(Υ) = διάμετρος
(km) = χιλιόμετρα
(m3km) = κυβοχιλιόμετρα
(m2km) = τετραγωνοχιλιόμετρα
(Κ) = κόμιστρο μεταφοράς δι’ αυτοκινήτου
(tkm) = τοννοχιλιόμετρα
(ΣΕΜ) = τεμάχιο
(ΗΔ) = ημερήσια δαπάνη
(ΗΜ) = ημερήσιο μίσθωμα
(ΕΣ) = ετ
(h) = ώρα
(€) = EURO
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(Κ.Α.Σ.) = Κατ’ αποκοπή τιμή

26.Ονοματολογία άρθρων: Η ονοματολογία των άρθρων του τιμολογίου ακολουθεί την
κατηγοριοποίηση/ ομαδοποίηση των εργασιών. Επίσης όταν έμπροσθεν του
κωδικού ενός άρθρου υπάρχει ο συμβολισμός «σχ», αυτό σημαίνει ότι το άρθρο
αποτελεί παραλλαγή του αντίστοιχου άρθρου των Ενιαίων Σιμολογίων σύμφωνα με
το Ν.3263/2004. Ο συμβολισμόις «Ν.Α.» υποδηλώνει Νέο Αρθρο. Έπεται η αναγραφή
των κωδικών αναθεώρησης των άρθρων, δηλαδή όπου αναγράφεται κωδικός
αναθεώρησης πχ. ΟΔΟ 1123Α σημαίνει ότι το άρθρο αναθεωρείται με τον
συντελεστή ΟΔΟ 1123Α όπως εκδίδεται στους αντίστοιχους πίνακες συντελεστών
Αναθεώρησης του Τπουργείου.
27.Οι αναφερόμενοι όροι "προμήθεια", "προσκόμιση", "εγκατάσταση" κλπ. στις πιο κάτω
τιμές ορίζονται όπως παρακάτω:
Προμήθεια
την έννοια της λέξης "προμήθεια" περιλαμβάνεται:
α) Η δαπάνη προμήθειας του συνόλου του υλικού ή του εξοπλισμού του κάθε άρθρου, που
θα παραδοθεί CIF σε Ελληνικό λιμάνι ή σε χώρο του Ο..Ε. ή στο εργοστάσιο
παραγωγής, προκειμένου για εγχώρια προϊόντα.
β) Η προμήθεια του Αντιπροσώπου.
γ) Ο εισαγωγικός δασμός, σύμφωνα με το ισχύον δασμολόγιο, μαζί με τον
συμπαρομαρτούντα φόρο, το τέλος εισφοράς κάθε άλλου δικαιώματος και ειδικό
φόρο που επιβάλλεται στην εισαγωγή.
δ) Όλα τα τέλη και οι δαπάνες εκφόρτωσης και εκτελωνισμού, τα οποία βαρύνουν το προϊόν
μέχρι να γίνει ελεύθερο για παράδοση.
ε) τις δαπάνες φορτοεκφορτώσεων των υλικών / εξοπλισμού.
στ) τις δαπάνες μεταφοράς των υλικών που αφορούν σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό σε θέση
παράδοσης προς ενσωμάτωση στο έργο ή σε αποθηκευτικό χώρο της επιλογής του
Αναδόχου, υπό την έγκριση της Τπηρεσίας.
ζ) οι ποιοτικοί έλεγχοι των συσκευών – υλικών.
η) τα εγχειρίδια λειτουργίας – εγκατάστασης των συστημάτων καθώς και οι δοκιμές «τύπου»
και «ρουτίνας» (routine test) – παραλαβής (acceptance test).

την τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του συνόλου του εκ του εσωτερικού μέρους,
στην περίπτωση μικτής προέλευσης, του υλικού ή εξοπλισμού, που περιγράφεται σε κάθε
άρθρο, που πρέπει να παραδοθεί στο επιτόπιο Εργοστάσιο Κατασκευής ή Αποθήκη.
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Προσκόμιση
την έννοια της λέξης "προσκόμιση" περιλαμβάνεται:
- Η δαπάνη φόρτωσης σε κατάλληλο μεταφορικό μέσο

στο τόπο παράδοσης

(Ελληνικό λιμάνι για προϊόν αλλοδαπής προέλευσης ή εργοστάσιο ή αποθήκη για
προϊόν εγχωρίου Βιομηχανίας).
-Η μεταφορά μέχρι τον χώρο αποθήκευσης του υλικού επί τόπου του έργου.
Εγκατάσταση
την έννοια αυτή περιλαμβάνονται η εγκατάσταση, ανάρτηση, ρύθμιση, μόρφωση,
προσαρμογή, σύνδεση με πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά με τις εργασίες κάθε
φύσεως και παράδοση του έργου για άμεση λειτουργία και ακόμη όλες οι δαπάνες μη
κατονομαζόμενες ρητά αλλά που απαιτούνται από τους όρους της ΣΠ, καθώς κάθε
δαπάνη απαραίτητη, σύμφωνα με την τεχνολογία για την εξασφάλιση της καλής
κατασκευής και λειτουργίας.
28. Η κοστολόγηση των άρθρων ακολουθεί τις τιμές των Ενιαίων Σιμολογίων σύμφωνα με
το Ν.3263/2004 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
29. Η κατηγοριοποίηση / ομαδοποίηση των εργασιών καθορίζεται από ομοειδείς εργασίες
και έχουν ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1:

ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ

ΕΠΕΞΗΓΗΗ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΨΝ
Γ.Ο.Σ. : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ
Ε..Τ. : ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΈΨΕΨΝ
Σ..Τ. : ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΈΨΕΨΝ
Σ.Π. : ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
Τ..Γ. : ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
Ο.Κ.Ψ. : ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΚΟΙΝΗ ΨΥΕΛΕΙΑ
Π.Σ.Π. : ΠΡΟΣΤΠΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
Κ.Σ.. : ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ
ΕΛ.Ο.Σ. : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ
Γ.Τ.. : ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΡΑΣΟΤ
Μ.Α.Μ. : ΜΕΗ ΑΠΟΣΑΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ
Σ : ΑΠΟΣΑΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ Ε Κm
Συ : ΑΠΟΣΑΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΤΔΑΣΟ Ε Κm
Σχ : ΑΠΟΣΑΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΦΑΛΙΚΨΝ Ε Κm
... : ΤΝΕΦΨ ΤΓΚΕΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΙΔΗΡΟΣΡΟΦΙΑ
Ι.Δ. : ΙΟΠΕΔΗ ΔΙΑΒΑΗ
ΚΜΑ : ΚΟΛΛΗΣΟ ΜΟΝΨΣΙΚΟ ΑΡΜΟ
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Ν.Κ.Ε.Γ. : ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΠΙΔΟΜΗ ΓΡΑΜΜΗ
.. : ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ή ΙΔ/ΚΗ ΣΑΗ
.Γ. : ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
Κ.Γ. : ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤ ΕΤΡΟΤ
Μ.Ε. : ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΣΡΙΚΟΤ ΕΤΡΟΤ
.Ε. : ΓΡΑΜΜΗ ΤΝΔΤΑΜΕΝΟΤ ΕΤΡΟΤ
Φ.Θ., χ.σ. : ΦΙΛΙΟΜΕΣΡΙΚΗ ΘΕΗ ή ΦΙΛΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΗΜΕΙΟ
Κ.Τ.Α. : ΚΟΙΝΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ
Τ.Κ. : ΤΧΟΜΕΣΡΟ ΚΕΥΑΛΗ ΙΔΗΡΟΣΡΟΦΙΑ
ΜΖ : ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΖΕΤΓΜΑΣΑ
Π.Ο.Λ. : ΠΛΑΚΟΚΕΠΗ ΟΦΕΣΟ ΛΙΘΙΝΟ
Β : ΨΛΗΝΑ ΕΓΚΙΒΨΣΙΜΕΝΟ Ε ΚΤΡΟΔΕΜΑ
.Ο. : ΨΛΗΝΨΣΟ ΟΦΕΣΟ
Κ.Ο. : ΚΙΒΨΣΟΕΙΔΗ ΟΦΕΣΟ
ΡΕ : ΣΕΦΝΙΚΟ ΠΛΑΚΟΚΕΠΕ (ΜΕ ΙΔΗΡΟΣΡΟΦΙΕ)
Ψ.. : ΨΠΛΙΜΕΝΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ
Δ : ΤΚΕΤΕ ΔΙΑΣΟΛΗ
Μ/ : ΜΕΣΑΛΛΙΚΟΙ ΣΡΨΣΗΡΕ
Ξ/ : ΞΤΛΙΝΟΙ ΣΡΨΣΗΡΕ
Δ/ : ΔΙΜΕΡΕΙ ΣΡΨΣΗΡΕ
Β/ : ΟΛΟΨΜΟΙ ΣΡΨΣΗΡΕ ΑΠΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ
Δ/ : ΔΙΜΕΡΕΙ ΣΡΨΣΗΡΕ
ΚΔΓ : ΚΑΣΨ ΔΙΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΚΔΟ : ΚΑΣΨ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΔΟΤ
Τ/ : ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΕΛΞΗ
RS : ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΑΘΜΟ – ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΑΗ
Α..Ι.Δ. : ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΙΟΠΕΔΨΝ ΔΙΑΒΑΕΨΝ
Γ/Ε : ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΚΕΤΗ
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ
ΟΜΑΔΑ

1: ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ

Α.Σ: 1
Κωδ. Αναθεώρησης: ΑΣΕΟ 1530 100,00%
κσρόζηρωζη ζιδηροδρομικής γραμμής εκηελούμενης ζε περιθώριο κσκλοθορίας έως 4
ωρών, άνεσ ηης προμήθειας ηων ζκύρων

κυρόστρωση σιδηροδροµικής γραµµής άνευ της προµήθειας των σκύρων, της εργασίας
εκτελούµενης σε περιθώρια κυκλοφορίας κατάλληλα για σκυρόστρωση έως 4 ωρών,
σύµφωνα µε την Σεχνική Περιγραφή, τους Γενικούς Όρους Σιµολογίου και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.
την τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται :
1) Η διαµόρφωση τυχόν ενδιάμεσων κατάλληλων χώρων που θα βρίσκονται πλησίον
της γραµµής για τη συγκέντρωση των σκύρων γραµµής που θα χρησιµοποιηθούν
για τη σκυρόστρωση της γραµµής (σκυραποθήκες). Σέτοιοι χώροι, ιδιοκτησίας Ο..Ε.,
κατόπιν συνεννοήσέως µε την Τπηρεσία µπορούν να διατεθούν στον Ανάδοχο για
όλο το διάστηµα εκτέλεσης του Έργου µε την υποχρέωση του Αναδόχου να τους
διαµορφώσει κατάλληλα προς τον σκοπό αυτό.
2) Η καταβροχή των σκύρων γραµµής για τον περιορισµό της κόνεως.
3) Η φόρτωση των σκύρων γραµµής, που βρίσκονται στις σκυραποθήκες, σε
σκυροφόρα βαγόνια του υρµού Έργων.
4) Η σκυρόστρωση της γραµµής από το υρµό Έργων συµπληρώνοντας το
απαραίτητο σκύρο γραµµής µετά την εργασία των βαρέων µηχανηµάτων γραµµής,
σύµφωνα µε οδηγίες και προδιαγραφές του Ο..Ε.
την εργασία συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα ποιοτικού ελέγχου της εργασίας, της
λειτουργίας των µηχανηµάτων (συρµού σκυρόστρωσης, ελκτικής µονάδας κλπ.) ήτοι όλες οι
δαπάνες εργατικών (χειριστές, βοηθητικό προσωπικό), συµπεριλαµβανοµένης της
υπερωριακής απασχόλησης, ανταλλακτικών για κάθε φύσέως επισκευές και συντήρηση,
καυσίµων, λιπαντικών, ασφάλισης ως επίσης και της σταλίας των µηχανηµάτων, ως και
κάθε άλλη εργασία µη ρητώς αναφερόµενη, αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνο
εκτέλεση της εργασίας.
Η τιµή είναι γενικής εφαρµογής για σκυροστρώσεις οιουδήποτε τύπου γραµµών (κανονική,
µετρική, συνδυασµένου εύρους) και οιασδήποτε διατοµής ανεξάρτητα από το πλήθος των
γραµµών, ανεξαρτήτου της χωρητικότητας των σκυροβαγόνων ή των χρησιµοποιούµενων
µέσων της επιλογής του Αναδόχου, ενώ µε την τιµή αυτή πληρώνεται και η συµπλήρωση
έρµατος σιδηροδροµικής γραµµής.
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΤΒΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΚΤΡΟΣΡΩΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ (είτε επί επιχώµατος είτε επί
προσκυροστρωµένης γραµµής) ΜΕΣΡΟΤΜΕΝΟ ∆ΙΑ ΛΗΧΈΩ ∆ΙΑΣΟΜΩΝ (αρχική και τελική
κατάσταση συµπυκνωµένου επιχώµατος).

(1 m3) Κσβικό μέηρο
(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ) : 10,92
(ΟΛΟΓΡΑΥΨ) : δέκα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά
Σιµή Μονάδος 1 m3 = 10,92 €
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Α.Σ: 2

Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ 506.3 100%

Ημερήσια δαπάνη για οκτάωρη εργασία ενός υδραυλικού εκσκαφέα περιστρεφόμενου ή
σφύρας ισχύος από 160 έως 220 HP
Ημερήσια δαπάνη για οκτάωρη εργασία ενός υδραυλικού εκσκαφέα , περιστρεφόμενου,
ισχύος από 160 έως 220 ΗΡ. την τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εκσκαφέα
(καύσιμα, λιπαντικά, αποζημίωση χειριστού και βοηθού κλπ.) για οκτάωρη εργασία, καθώς
και οι δαπάνες (εργατικά, ανταλλακτικά, κάθε φύσεως επισκευές και για τις ημεραργίες).
Σιμή ανά ημερήσια δαπάνη (ΗΔ)
(1 Η.Δ.) Ημερήσια Δαπάνη
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ : 576,75 €
ΟΛΟΓΡΑΥΨ : πεντακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά
Σιμή Μονάδος 1 ηδ. = 576,75 €

Α.Σ: 3

Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ 509.1 100,00%
Ημερήσια δαπάνη για οκτάωρη εργασία ενός ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου
Ημερήσια δαπάνη για οκτάωρη εργασία ενός ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου
ωφέλιμου φορτίου 12 - 15 t. την τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες λειτουργίας του
αυτοκινήτου (καύσιμα, λιπαντικά, αποζημίωση οδηγού και βοηθού κλπ.) για οκτάωρη
εργασία, καθώς και όλες οι δαπάνες (εργατικά, ανταλλακτικά, κάθε φύσεως επισκευές και
για τις ημεραργίες).
Σιμή ανά ημερήσια δαπάνη (ΗΔ)
(1 Η.Δ.) Ημερήσια Δαπάνη
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ : 545,18 €
ΟΛΟΓΡΑΥΨ : πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά
Σιμή Μονάδος 1 ηδ. = 545,18 €

Α.Σ: 4

Κωδ. Αναθεώρησης: ΑΣΕΟ 2312 100%

Ημερομίσθιο ειδικευμένου εργάτη σε σιδηροδρομικές εργασίες
Ημερομίσθιο ειδικευμένου εργάτη για τις πάσης φύσεως απολογιστικές εργασίες
συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών σιδηροδρομικών εργασιών ή χειριστή ελαφρών
μηχανημάτων γραμμής (τρυπανέζα, κραπωνιέρα, τυρφωνέζα κλπ.) για οκτάωρη εργασία
επί τόπου του έργου (πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία). το ημερομίσθιο περιλαμβάνονται
όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την κάλυψη των κατά το νόμο προβλεπόμενων
εισφορών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις που
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προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και βαρύνουν τον εργοδότη, η απαιτούμενη
δαπάνη για την μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας, η απαιτούμενη δαπάνη για την
προμήθεια όλων των προβλεπόμενων μέσων για την προστασία και ασφάλεια του
προσωπικού κατά την ώρα εργασίας, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητώς
κατονομαζόμενη αλλά προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις.
Σιμή ανά ημερομίσθιο(ΗΜ)
(1 Η.Μ.) Ημερομίσθιο
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ : 131,96 €
ΟΛΟΓΡΑΥΨ : εκατόν τριάντα ένα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά
Σιμή Μονάδος 1 ημ. = 131,96 €

ΔΡΑΜΑ, ΜΑΪΟΣ 2016

ΕΚ ΣΟΤ ΟΕ A.E.
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