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Κωδικοί Έκπτω Δαπάνη 
Κωδικός Κωδ. Αρ. Μονά Ποσό Τιμή 'Α "--...... ___ � -=-· .. --·-- ΑνuΘc..;.,μ,ιv•ι ,.. ι ιc.ι,ιιyμuψιι .. ..,,uvιu.� 

Άρθρου ΕΤΕΠ Τιμ. δα τητα (€) ση Μερική 1 Ολική ( €) 

ι,._• • ------L., 
Μιιu μι.ιuψuμu. 

ΟΡΙΟ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣ 
ΘΕΡΜΟΥ 

Αθήνα 24/ 01 / 2019 
Ο Συντάξας 

Καραγεωργόπουλος Χρήστος 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
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ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 

ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΡΗΤΗΣ 47 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15343 ΤΗΛ: 210 7299361 

Α.Φ.Μ. 998697735 - ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Αγρίνιο� DΙ 2019 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ



ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 

IΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΕΡΓΟ: 

«tt'�TAΣKEYH ΒΑΘΡΩΝ !Ι'�! ΕΔΡΑΣΗ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑΙLΕΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΑ-ΑΡΓΥΡΟ 
ΠΗΓΑΔΙ»

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ: 

271000€ 

Α.vτικείμεvο τοι_ ι παρόντος τιμολογίου εivσι ο καθορισμός τιμι_;_,v μονάδος των φγασιι_;.ιν, ποι_ι εivαι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων
ψγuωών, ύιτωc;, πεμ,γμίι:ψυν�υι uνuλuτικό πuμuκύ·1ω, υι υττυίι::c;, θu ι::κτι::λωη,ύv στην
περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται 
UIIJV ι ιι:.μιyμuψι'ι των ι:.μyuuιwν, l'l.uΘw-, l'I.UI ύuι:.-, uΠuιιuύνιuι yιu IIJV πλιΊμι ι Κuι t.νιεχνιι 
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το 
πpοuπολοψζόμεvο άμεσο κόστος τοΙJ ΈΞργοΙJ, δηλαδή το σΙJvολικό κόστος n.,_,v επί μέροΙJς 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλιές των μεταφορικών μέσων και 
τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των πλεοναζόντων ή/κω ακατάλλ.ηλων προϊόντων εκσκαφών κω λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όpι_1.1v, σ(ιμφι_,.�vα με την Ε.Σ Υ. και τους λοιπο(ις όpοι_ις δημοπράτησης. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259ίΠ57ίΕ·ίΟ3ί2Ο·ίΟ (ΦΕΚ 
13126/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. σικ 4834/25-1-2013 του 
Υτωυpγι::ίυυ Πψιβίιλλυνrυς Evfμyt:ιuc;, κω Κλιμu ιικιΊι; ΑλλuγιΊc;,, υι::ν ιιψιλuμβύνι::ιuι υιιc;, 
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

Σελίδα 1 από 25 

















ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤ Α ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 

Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΡΑΣΗ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΥΠΟΥ BAILEY- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΑ- ΑΡΓΥΡΟ 
ΠΗΓΑΔΙ » 
Θέση: ΔΗΜϋΣ ΘΕΡΜϋΥ 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Α.Τ.: 001 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβρα)(_ώδες. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 1123.Α 100,00% 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο 
έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας 
και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκατττικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα 
με την ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των
πρανών κω του πυθμένα τους,
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
- ιμιywνι"Wν ,.:.ψμ wν μc.,.:. "1'> μύμψwuιι '> ιwν ιιμuνWν, ύιuν Gvι�'> "uιuσ"c.v.:.ζuν ιuι vίη uvν�JΙ.C.ΙU ,ων
γενικών εκσκαφών της οδού,
- γ:α τον καθαρισμό cχcτών ύψcuς κα: πλάτοuς μεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώvοντα, με άλλο άρθρο αuτού τοu τιμcλογfοu
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

· η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες,
· η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης
και ο σχηματισμός των αναβαθμών
· η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ.
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές
ή προσωρινές θέσεις.
· η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους
· η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή,
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση.
· η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
· η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι
ωυ βάθους ιιου λαμβάν�ίύί υιrόψη σΊον 1ωθορ1ομύ rης Φέρουσας iιωνύrηιος Έυρασης (Φ.ί.Ε),
όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη
ιιv"νύιψu ;u,ι Κuι' c.Λ.:.JΙ.ισΤu μι:. ιu 90% "1'> Πu"νύιψu'> ιιuu ι:.ΠιιUyJΙ..:.νι:.ιuι ι:.μyuuιιιμ ιuΜ:.. "u,.:. ιιι ν 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2). 
· ο; πάσης φύσεως σταλfες τοu μηχαν1κού εξοπλ:σμού κα: των μεταφορ:κών μέσων
· η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού,
πcu οι εκσκαφές τοuς αποζημeώνοντα� με το άρθρο αuτό, όταν δεν uπάρχε! απcfτr;ση συμπύκνωσης
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Αθήνα 24/ 01 / 2019 
Ο Ιuνϊάξας 

Καραγεωργόπουλος Χρήστος 
,Δ,γρονόμος Τοπογράφος �.�ηχανικός Π.Ε. 

Αγρίνιο 3 ιSι 2019
n ι:πιRλrπr.,v 
- -· 'Ί'"" ·-· · -- . 

Αρι ε ης Σχισμένος 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

-;�J/.r 
. 

,tί ' 

ΥΗ 15343 ΤΗΛ: 210 7299361 

35 - ΔΟΥ ΧΟΜΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Υrλίnα 25 (1Π{) 25 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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