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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ δελ πεξηέρεηαη ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ γηα γεληθά θαη επηζθαιή έμνδα ηνπ
εξγνιάβνπ θιπ. πνπ ζηελ πξνθεηκέλε εξγνιαβία, θαζνξίδεηαη ζε 18% θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ
Αλάδνρν γηα ηελ αμία φισλ ησλ εξγαζηψλ, βάζεη ηεο ηηκνινγήζεσο ηνπο θαη ηεο επηκεηξήζεσο ησλ
πνζνηήησλ θάζε είδνπο εξγαζίαο.
Όιεο νη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ κε ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο ηειείσο
πεξαησκέλεο εξγαζίαο ή πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη θαιχπηνπλ πιήξσο φιεο ηηο απαηηνχκελεο
δαπάλεο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην Σηκνιφγην, ηελ Εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, ηηο
Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, ηελ Γεληθή πγγξαθή ππνρξεψζεσλ,
ζαλ βαξχλνπζεο ηνλ Αλάδνρν σο θαη εθείλεο πνπ ηπρφλ δελ θαηνλνκάδνληαη, αιιά είλαη φκσο
απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε θαη πιήξε εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο
Επηζηήκεο θαη Σέρλεο, ηνπ Αλαδφρνπ κε δηθαηνχκελε άιιεο πιεξσκήο ή απνδεκίσζεο γηα ηελ
πιήξε εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο θαη πξνκήζεηαο επηθπιαζζνκέλσλ κφλν ησλ δηαηάμεσλ πεξί
αλαζεσξήζεσο ηηκψλ φπσο ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε αλαθέξνληαη.
Οη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηηκνιφγην ηνπ παξφληνο έξγνπ, εθηεινχληαη αλάινγα κε ην είδνο
ηνπο ζε δηάθνξα πεξηζψξηα θπθινθνξίαο . ε πεξίπησζε κε χπαξμεο πεξηζηαζηαθά ειεπζέξσλ
πεξηζσξίσλ, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο δηφηη έρεη ην δηθαίσκα επηινγήο
εθηέιεζεο άιισλ εξγαζηψλ πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ην πεξηζψξην θπθινθνξίαο θαη επίζεο δηφηη
φιεο νη θαζπζηεξήζεηο θαη ηα κεησκέλα σξάξηα εξγαζίαο ζηε γξακκή έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί
αλνηγκέλα ζηελ πξνζθνξά ηνπ.
Επίζηρ ενδέσεηαι να δοθούν ζηον Ανάδοσο ηην ίδια ημέπα (8υπο επγαζίαρ) πεπιζζόηεπα
ηος ενόρ πεπιθώπια κςκλοθοπίαρ ζηη ίδιο ημήμα επγαζίαρ, ζηα οποία θα μποπεί να
επγαζθεί. ηην πεπίπηυζη αςηή ο ανάδοσορ θα αμειθθεί με ηο άπθπο ηιμολογίος πος θα
αθοπά ηο ζςνολικά διαηεθέν ελεύθεπο πεπιθώπιο
Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ κεηά ηνπ εξγνιαβηθνχ πνζνζηνχ πεξηιακβάλνπλ αθφκε θαη ηηο εμήο
δαπάλεο θαη έμνδα:
Σηο δαπάλεο γηα θάζε απαηηνχκελε
πξνθαηαξθηηθή
εξγαζία (αλαγλσξίζεηο, εληνπηζκφο
εκπνδίσλ, εξεπλεηηθέο ηνκέο θιπ.) πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε, ψζηε λα θαηαζηεί ν πξνζθέξσλ
γλψζηεο ησλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ.
Σηο θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ην πξνζσπηθφ ήηνη:
κηζζνί, εκεξνκίζζηα, έθηαθηεο ακνηβέο, δψξα αζθαιίζεηο, ππεξσξηαθή απαζρφιεζε εξγαζία ζε
πεξηζζφηεξεο βάξδηεο, εκέξεο αξγηψλ, λπθηεξηλή εξγαζία θιπ. ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο θαζψο θαη φιεο νη πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα κεηαθηλεζεί απφ ην
εμσηεξηθφ.
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Σελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, ρακέλνπο ρξφλνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ,
πξνζσπηθνχ, θαηεξγαζία, θζνξά θαη απνκείσζε ησλ απαηηνχκελσλ θάζε είδνπο πιηθψλ θαη
κηθξνυιηθψλ θαη ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν.
ηηο δαπάλεο ησλ κεραλεκάησλ, απηνθηλήησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη
δαπάλεο απηψλ (θαχζηκα, ιηπαληηθά, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο , πάζεο
θχζεσο εκεξαξγίεο, ρεηξηζηήο ή νδεγφο, βνεζφο ρεηξηζηνχ ή νδεγνχ, θιπ.) έζησ θη’ αλ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά ζε θάζε άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ.
Σηο δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο, ζχληαμεο αηηηνιφγεζεο πξνζθνξάο εθ΄
φζνλ δεηεζεί, ζχληαμεο θαη ραξηνζήκαλζεο ηνπ πκθσλεηηθνχ.
Σηο δαπάλεο πνπ απνξξένπλ άκεζα ή έκκεζα απφ ην Π.Δ. 609/85 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα
Π.Δ. 286/94 θαη 368/94 θαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν-2940/2001.
Σηο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζηαδηαθή εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ηελ νινθιήξσζε ζε
δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην νξηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα
ππνβάιιεη ν αλάδνρνο θαη ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία Επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ θαη ην νπνίν ζα
αλαπξνζαξκφδεηαη (θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ).
Όιεο ηηο δαπάλεο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ινηπψλ
δαπαλψλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν φπσο αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ θαη
εηδηθφηεξα ζηελ Ε..Τ. (ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ) , ηηο δαπάλεο γηα ηε δηάλνημε θαη ζπληήξεζε
ησλ νδψλ κέζα ζηνπο ρψξνπο ησλ εξγνηαμίσλ θαζψο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ κεηά ηελ
απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ.
Σηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ γξαθείνπ Επίβιεςεο θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηε πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε ησλ
κέζσλ κεηαθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ Επίβιεςεο θαη απηψλ πνπ ζα δηαζέζεη ν Αλάδνρνο.
Σηο δαπάλεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο βαηφηεηαο ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο ηνπ
έξγνπ πξνο ηνπο ρψξνπο ιήςεο πιηθψλ, είηε πξνυπήξραλ είηε θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηνλ
αλάδνρν.
Δαπάλεο εγγπεηηθψλ.
Κξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ.
Δαπάλεο γηα ηελ χληαμε Μεηξψνπ θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ Έξγνπ θαηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο
φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν ηεο Ε..Τ.
Αζθάιηζε έξγσλ θαη αζθάιηζηξα κεραλεκάησλ.
Εηδηθέο δαπάλεο (Πεξηνξηζκνί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, εηδηθά κεραλήκαηα, ακνηβέο
κειεηψλ, δηεθπεξαίσζε αδεηψλ, επίβιεςε έξγσλ θιπ.) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία.
Έμνδα ιήςεσο κέηξσλ αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηνλ Κανονιζμό Αζθαλούρ Επγαζίαρ
Πποζυπικού Τποδομήρ Ε_14.01.20 («Εγρεηξίδην αζθαινχο εξγαζίαο πξνζσπηθνχ ππνδνκήο»
πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 01-04-08 κε ηελ ππ΄αξηζκ.ΤΤΑΕ/6098704/14-03-2008 Απφθαζε ηνπ
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Δηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο ΟΕ Α.Ε.). εκεηψλεηαη φηη έρνπλ πεξηιεθζεί ζηηο ηηκέο ηνπ
παξφληνο ηηκνινγίνπ νη δαπάλεο γηα ηελ θχιαμε ηνπ πξνζσπηθνχ γεληθά θαη εηδθφηεξα γηα
εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζε γξακκέο ππφ θπθινθνξία.
Έμνδα πεξίζαιςεο θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ.
Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο απνδεκίσζεο απφ αηπρήκαηα ή δεκηέο.
Έμνδα ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.
Έμνδα κφληκεο ζήκαλζεο.
Οη δαπάλεο γηα ηε ιήςε ησλ επηβαιιφκελσλ εθηάθησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ γεηηνληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ (Δ.Ε.Η., Ο.Σ.Ε θιπ.), θαζψο θαη ησλ θαζπζηεξήζεσλ απφ ηελ εθηέιεζε
ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ζε πεξηνρέο πνπ δηέξρνληαη δίθηπα Ο.Κ.Ω. θαη Ο..Ε. Επίζεο δαπάλεο
θαζπζηεξήζεσλ ιφγσ θπθινθνξίαο ζπξκψλ ζηελ θχξηα γξακκή θαη παξάιιειεο εθηέιεζεο
εξγνιαβηψλ Ο..Ε.
Έμνδα απαηηνχκελσλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ, επηκεηξήζεσλ θιπ.
Έμνδα ζήκαλζεο νξίσλ δψλεο απαιινηξίσζεο.
νη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά θαη κεραλήκαηα απφ θφξνπο, ηέιε,
δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θιπ. [πιελ ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.)]. Ρεηά θαζνξίδεηαη
φηη ζε θάζε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, ηέιε εηζθνξάο θαη
δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα είδε
εζσηεξηθνχ, ν θφξνο θχθινπ εξγαζηψλ (Φ.Κ.Ε.) φπνπ ηζρχεη, ηα ηέιε ραξηνζήκνπ φπνπ ηζρχνπλ
θαη γεληθφηεξα φινη νη θφξνη, δαζκνί, ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο Νφκηκεο
Επηβαξχλζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Οπνηαζδήπνηε δαπάλε πνπ πηζαλφλ ζα απαηηεζεί γηα ηελ αλαπιήξσζε θαζπζηεξήζεσλ,
δηφξζσζε ή θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή θαθφηερλσλ κεξψλ ηνπ έξγνπ κεηά απφ εληνιή ηεο
Επίβιεςεο.
Δαπάλεο γηα ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ, ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηελ κε έγθαηξε ρνξήγεζε κεραλεκάησλ πνπ ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ν
Αλάδνρνο θαη ηελ κίζζσζε αλη΄ απηψλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ γηα ηελ εκπξφζεζκε εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ.
Δαπάλεο γηα εξγαζίεο πνπ ζα εθηειέζεη ν Αλάδνρνο γηα επηδηφξζσζε ζθαικάησλ, θαθνηερληψλ
ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο, απνθαηάζηαζε ππεξεθζθαθψλ, θαηαζθεπήο επηρσκάησλ
κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο δηάζηαζεο θαη γεληθά εξγαζίεο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα ζρέδηα θαη
εθηειέζηεθαλ ρσξίο ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο.
Σν θφζηνο γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ ηνπ έξγνπ (ιήςε δηαηνκψλ
, ζρέδηα, επηκεηξήζεηο θιπ.)
Επίζεο νη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνπλ αθφκε θάζε δαπάλε πνπ απνξξέεη απφ
ππνρξεψζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη αλαθέξνληαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
Παξάιιεια ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπιιέγεη θαη λα ηαμηλνκεί κε δηθά ηνπ έμνδα, κεηά
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ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, φια ηα εξγαιεία θαη κηθξνυιηθά πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο δηάθνξεο
εξγαζίεο.
Σα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ απφςεσο πεξηγξαθήο ησλ πξνο εθηέιεζε
εξγαζηψλ, πνζνηήησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, δνθηκαζηψλ ειέγρνπ θαη παξαιαβήο, επηκέηξεζεο,
πιεξσκήο θιπ. φπνπ γίλεηαη αλαθνξά, απφ ηα αληίζηνηρα άξζξα ησλ ηζρπνπζψλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ηα νπνία λννχληαη σο ζπκπιεξσκαηηθά ή
δηαζαθεληζηηθά ησλ άξζξσλ ηνπ Σηκνινγίνπ.
Οη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή
ηξίησλ απφ ηελ θπθινθνξία ησλ ακαμ/ρηψλ (θχιαθεο γξακκήο, αεξνηελφξνη – ζεηξήλεο, αζχξκαηε
επηθνηλσλία θ.ι.π.), απφ ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ
(θσζθνξίδνληα γηιέθα, θξάλε, κπφηεο θ.ι.π.), φπσο θαη ησλ ινηπψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ
νξίδεη ε ηζρχνπζα Ννκνζεζία, βαξχλνπλ εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν θαη έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο
ηηκέο ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.
ηελ ηηκή ησλ άξζξσλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο αλαιχζεηο, πεξηιακβάλνληαη φιεο νη
ζηαιίεο ησλ κεραλεκάησλ, είηε πξφθεηηαη γηα κεραλήκαηα δνκηθψλ έξγσλ είηε γηα ζηδεξνδξνκηθά
κεραλήκαηα, θαη θάζε δαπάλε ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ εμ’ αηηίαο ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ ζηηο
γξακκέο Ο..Ε., ή άιισλ πεξηνξηζκψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλαδφρνπ, έζησ θαη αλ ξεηά δελ
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. Εμαηξνχληαη νη ηηκέο εθείλεο φπνπ ξεηά αλαθέξεηαη
πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα ηελ ζηαιία.
ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη δαπάλεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ
ησλ εξγαζηψλ θαη ζχληαμεο ΠΠΕ (Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ), νη δαπάλεο ζχληαμεο θαη
παξαγσγήο Μεηξψνπ Έξγνπ, ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ) ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα θαηά ηελ ζχληαμε λνκνζεζία.
Γηα ηελ λπθηεξηλή θαη ππεξσξηαθή εξγαζία έρεη ζπκπεξηιεθζεί ε πξφζζεηε δαπάλε πνπ απαηηείηαη
ζηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ.
Οη ηηκέο εθαξκνγήο θαη νη βνεζεηηθέο ηηκέο ηνπ παξφληνο πνπ αθνξνχλ ζηηο δαπάλεο ησλ
κεραλεκάησλ, απηνθηλήησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πεξηιακβάλνπλ ηα θφζηε θαπζίκσλ,
ιηπαληηθψλ, πάζεο θχζεσο ζηαιίεο φπνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην ηηκνιφγην πξφζζεηε
απνδεκίσζε ζηαιίαο, θφζηε επηζθεπψλ - ζπληεξήζεσλ, ην θφζηνο θζνξάο εξγαιείσλ, μπινηχπσλ
θαη άιισλ θζαξηψλ πιηθψλ θφζηε επηζθεπψλ - ζπληεξήζεσλ, θφζηε απφζβεζεο κερ/θνχ
εμνπιηζκνχ, πάζεο θχζεσο εκεξαξγίεο, ρεηξηζηήο ή νδεγφο, βνεζφο ρεηξηζηνχ ή νδεγνχ, θιπ.
έζησ θη’ αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζε θάζε άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ
κπνξεί λα ζεκειησζεί, πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ
εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη
κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο.
Δελ πεξηέρεηαη ζηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ ε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ.
Oη εξγαζίεο επί ηεο γξακκήο (θαηάιεςε ηεο γξακκήο απφ κεραλήκαηα θαη πξνζσπηθφ ηνπ
Αλαδφρνπ) ζα εθηεινχληαη ζηα δηαηηζέκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα ειεχζεξεο θπθινθνξίαο επί ηεο
γξακκήο, ηα νπνία ζα θαζνξίδνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΟΕ θαη ζα ηζρχνπλ κφλν φηαλ ζα
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δνζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΟΕ ην ηειεγξάθεκα δηαθνπήο θπθινθνξίαο. Η δηαθνπή ηεο
θπθινθνξίαο ησλ ακαμνζηνηρηψλ ζηελ γξακκή αξρίδεη λα κεηξά απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαθέξεηαη ζην
ηειεγξάθεκα. Όιεο νη θχξηεο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ θαηάιεςε ηεο γξακκήο ζα εθηεινχληαη ζε
ρξνληθά πεξηζψξηα κεηαμχ δηεξρνκέλσλ ακαμ/ρηψλ κε ην ηέινο ησλ νπνίσλ ε ζηδ/θή γξακκή ζα
πξέπεη λα απνδίδεηαη ζηελ θπθινθνξία έρνληαο εμαζθαιηζζεί ε αζθαιήο δηέιεπζε ησλ ακαμ/ρηψλ.
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ΣΘΜΟΛΟΓΘΟ ΜΕΛΕΣΗ

ΑΣ1. Σ 4.1.3 Κοπή ή/και εκπίζυζη δένδπυν ύτοςρ μέσπι 4 m
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5354
Κνπή ή/θαη εθξίδσζε δέλδξνπ χςνπο κέρξη 4 m, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ
ΕΣΕΠ 10-06-04-01. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ εξγαηνηερληθνχ
πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη θαζψο θαη ε δαπάλε
απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο
πνπ επηηξέπεηαη.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 12 €

ΑΣ2. Σ 4.2.1 Ανανέυζη κόμηρ ή κοπή δένδπυν ύτοςρ από 4 μέσπι 8 m
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5354
Αλαλέσζε θφκεο (ζθειεηνθιάδεκα) ή θνπή δέληξνπ χςνπο απφ 4 κέρξη 8 m ζχκθσλα κε ηελ
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 10-06-04-01. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ
απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, ε επάιεηςε ησλ ηνκψλ
θαζψο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε
απφζηαζε ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπεηαη.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 50 €

ΑΣ3. Σ 6.5 Κοπή και απομάκπςνζη ξςλυδών θςηών με μησανήμαηα και επγάηερ
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5371
Κνπήο μπισδψλ θπηψλ θαη βάησλ πξαλνχο ή λεζίδαο, κε θαηάιιεια κεραλήκαηα ή/θαη κε
εξγάηεο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 10-06-05-00. Πεξηιακβάλεηαη ε ε
θνπή φισλ ησλ μπισδψλ θπηψλ (Αχιαλζνο, Νηθνηηάλα θ.ι.π.) θαη βάησλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ
νξηδφληηα ή θαη θαηαθφξπθε ζήκαλζε ηεο νδνχ κε ρξήζε θαηάιιεισλ εμαξηεκάησλ πνπ
πξνζαξκφδνληαη ζε ειθπζηήξα ή κε εξγάηεο θαη εξγαιεία, ε απνκάθξπλζε απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ
έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θνπή θαη ε απφξξηςή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ
επηηξέπεηαη.
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 170 €
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ΑΣ4. Ζ 1.2 Κότιμο - εκπίζυζη μεμονυμένος θάμνος με ύτορ έυρ 1,50 m
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5352
Κφςηκν θαη εθξίδσζε ζάκλσλ κπνξληνχξαο ή κεκνλσκέλσλ ζάκλσλ κε κεραληθά κέζα, κε ηνλ
ηεκαρηζκφ ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα, ηελ εθξίδσζε ηνπ ππφγεηνπ ηκήκαηνο ησλ ζάκλσλ κε εθζθαθέα
θαη ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη εθξίδσζεο κε θνξηεγφ απηνθίλεην ζε
ηνπνζεζία πνπ επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 10-07-01-00.
Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη
εξγαιείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 2 €

ΑΣ5. Ζ 1.3 Κότιμο -εκπίζυζη μεμονυμένος θάμνος με ύτορ άνυ ηος 1,50 m
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5352
Κφςηκν θαη εθξίδσζε ζάκλσλ κπνξληνχξαο ή κεκνλσκέλσλ ζάκλσλ κε κεραληθά κέζα, κε ηνλ
ηεκαρηζκφ ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα, ηελ εθξίδσζε ηνπ ππφγεηνπ ηκήκαηνο ησλ ζάκλσλ κε εθζθαθέα
θαη ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη εθξίδσζεο κε θνξηεγφ απηνθίλεην ζε
ηνπνζεζία πνπ επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 10-07-01-00.
Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη
εξγαιείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 4 €

ΕΚ ΣΟΤ ΟΕ Α.Ε.
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