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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1  Στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες τελειωμένης 
εργασίας και 
που  ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες  που θα εκτελεσθούν στη περιοχή  του  
υπόψη  έργου,  
ανεξάρτητα  από  τη  θέση  και  την  έκταση αυτών περιλαμβάνονται :

α.  Ολες οι  δαπάνες που  απαιτούνται για  την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών του 
έργου που αναφέρονται στην  επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και 
τα λοιπά 
τεύχη και  σχέδια, όπως αυτά αναγράφονται στην Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου.
β.  Γενικά  κάθε  δαπάνη,  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 προς το είδος και  την απόδοση των 
μηχανημάτων, την 
ειδικότητα  και τον αριθμό του εργατοτεχνικού  προσωπικού, όπως  και την  
δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή  όχι μηχανικών μέσων.

1.2  Ετσι ενδεικτικά και όχι  περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση 
του  όρου   
"κάθε  δαπάνη")  οι  παρακάτω   δαπάνες  που  περιλαμβάνονται  στο περιεχόμενο 
των τιμών του 
τιμολογίου :

α. Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας 
και προσέγγισης όλων ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία για τα  έργα,  με  
όλες  τις  
απαιτούμενες  φορτοεκφορτώσεις  και  τις κάθε είδους μετακινήσεις,  μέχρι   την  
πλήρη  
ενσωμάτωσή  τους,   εκτός  αν  περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

β.  Οι  δαπάνες  μισθών,   ημερομισθίων,  υπερωριών,  ασφάλισης  (στο  Ι.Κ.Α., 
ασφαλιστικές   
εταιρίες,   άλλους   ημεδαπούς   και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς Οργανισμούς κατά  
περίπτωση 
όπως απαιτείται κ.λ.π.),  δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κλπ, του κάθε είδους 
επιστημονικού 
και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του  εξειδικευμένου ή  όχι προσωπικού  των 
γραφείων,  
εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κλπ  ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου  στον 
τόπο του 
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έργου  ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος).

γ. Οι  δαπάνες για την  κινητοποίηση του αναδόχου,  την εξεύρεση (ενοικίαση  ή 
αγορά), 
οργάνωση,  διαρρύθμιση κλπ των  εργοταξιακών χώρων, τις  εγκαταστάσεις αυτών,  
τις παροχές  
νερού, ηλεκτρικού  ρεύματος κλπ  ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις,  την  
εγκατάσταση  
γραφείων  αναδόχου  και  Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΣΥ και σύμφωνα 
με τους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.

δ.  Οι δαπάνες  λειτουργίας όλων  των παραπάνω  εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών.

ε.  Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού Εργαστηρίου και την 
εκτέλεση 
δοκιμών.

στ.   Οι  δαπάνες   πλήρους  κατασκευής   προκατασκευασμένων  στοιχείων   (που 
περιλαμβάνουν  
και τις  δαπάνες υλικών,  εργασίας, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, βοηθητικών έργων 
κλπ) με τις 
φορτοεκφορτώσεις  και μεταφορές μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο 
έργο).

ζ. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (μεταφορών, μηχανημάτων κλπ).

η. Οι δαπάνες ασφάλειας του  εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων, εργαζομένων ή 
τρίτων ή την 
πρόληψη πρόκλησης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

θ.  Οι δαπάνες  του ποιοτικού  ελέγχου, όπως  αυτές προδιαγράφονται  στα λοιπά 
τεύχη 
δημοπράτησης.

ι.  Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  των μηχανημάτων που 
απαιτούνται  
για τα  έργα, μέσα   στις οποίες  περιλαμβάνονται τα  μισθώματα, η αποθήκευση, 
φύλαξη και η 
ασφάλιση αυτών,  η επιβάρυνση για λόγους απόσβεσης, η επισκευή  και  συντήρηση,  
οι  για  
οποιαδήποτε  αιτία ημεραργίες, η παραλαβή, μεταφορά  επί  τόπου  και  επιστροφή  
αυτών,  οι  
άγονες μετακινήσεις τους, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά κλπ.

ια. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης  και μεταφοράς με ή χωρίς προσωρινές 
αποθέσεις 
μέχρι τη θέση χρησιμοποίησης κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων, κλπ, εκτός 
αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

ιβ. Οι  δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης  μηχανημάτων και προσωπικού, 
εκτέλεση  των  
έργων  με  μεθοδολογία  χαμηλής  παραγωγικότητας  κλπ, λόγω των εμποδίων  που  
εισάγει  η  
εξασφάλιση  της  υπάρχουσας  κυκλοφορίας  κατά  την κατασκευή, σε συνδυασμό με τη 
κατά φάσεις 
εκτέλεση των έργων, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα και τις τμηματικές 
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προθεσμίες προόδου 
των έργων.

ιγ. Οι  τυχόν αναγκαίες μελέτες και  υποστήριξης των κυρίων αγωγών  και οχετών 
ΟΚΩ που 
συναντώνται κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.

ιδ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συμπληρωματικών 
μέτρων  - 
έργων  ασφάλειας, για  τη μη  παρακώλυση της  ομαλής διεξαγωγής  της κυκλοφορίας, 
όπως π.χ. :

I. Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων σκαμμάτων, πλάτους μικρότερου των 5,00 μ 
που τυχόν θα 
απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών σε οδούς 
μικρής 
σημασίας.

ΙΙ. Οι δαπάνες ξύλινων ή μεταλλικών περιφραγμάτων, κινητών ή όχι.

Οι δαπάνες  μεταφοράς, προσέγγισης, απομάκρυνσης  αυτών, καθώς επίσης  και της 
καθημερινής  
κάλυψης  σκαμμάτων  με   σιδηρά  φύλλα  (λαμαρίνες),  όπου  τούτο απαιτείται για 
την  
αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων και  πεζών, όπως και οποιονδήποτε  
κατασκευών  
αντιστήριξης  των  πρανών  των  ορυγμάτων για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας 
και των 
κατασκευών.

ιε. Οι ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στη ΕΣΥ.

ιστ.  Οι  δαπάνες  προεργασίας  επιφανειών  για  τις  οποιεσδήποτε  ασφαλτικές 
επιστρώσεις  
επ'αυτών  (παλαιών  ή  νέων  επιφανειών)  όπως  π.χ.  πικούνισμα, σκούπισμα, 
καθαρισμός, άρση 
και μεταφορά  των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω  εργασίες  κλπ  
(εκτός  αν  
περιγράφεται  διαφορετικά  στα  άρθρα του Τιμολογίου).

ιζ.  Οι δαπάνες  διάνοιξης τομών  ή οπών  στα τοιχώματα  υφισταμένων φρεατίων, 
αγωγών ή 
τεχνικών  έργων, για την σύνδεση αγωγών  που συμβάλλουν σ'αυτά (εκτός αν 
περιγράφεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου).

ιη.  Οι  δαπάνες  καθυστερήσεων   λόγω  εργοταξιακών  γενικά  δυσχερειών,  που 
προέρχονται 
από  κάθε είδος εγκαταστάσεις  και δίκτυα εταιριών  και Οργανισμών Κοινής 
Ωφελείας.

ιθ.  Οι δαπάνες  των ειδικών  μελετών που  προβλέπονται από  την ΕΣΥ  (μελέτες 
σύνθεσης 
σκυροδεμάτων κλπ.)

κ. Οι δαπάνες  αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει  μέτρων για την προστασία 
του 
περιβάλλοντος σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
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κα. Οι  δαπάνες του κάθε  είδους διοδίων, επιβαρύνσεων  στα υλικά από  φόρους, 
τέλη, δασμούς, 
ειδικούς φόρους κλπ.

κβ.  Οι  δαπάνες  από  τις  κάθε  είδους  αντλήσεις  και  την αντιμετώπιση των 
επιφανειακών,  
υπόγειων  και  πηγαίων  νερών,  σύμφωνα  με  τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

κγ. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε  είδους εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές και 
τους  
Οργανισμούς  ή  και  τις   Εταιρίες  Κοινής  Ωφελείας  (ΟΚΩ)  (εκτός  αν 
περιγράφεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου).

κδ.  Οι  υπόλοιπες  ειδικές  δαπάνες  που  βαρύνουν  τον  ανάδοχο,  όπως αυτές 
αναφέρονται  
στις ισχύουσες  Συγγραφές Υποχρεώσεων  (ΕΣΥ, ΤΣΥ,  ΓΣΥ) και  τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.

1.3   Στις τιμές μονάδας του έργου περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη κατά την οποία 
ενδέχεται  
να   επιβαρυνθεί  ο  ανάδοχος  για   την  αδιάκοπη  εξασφάλιση  της λειτουργίας 
των 
υπαρχόντων αποχετευτικών δικτύων όμβριων της περιοχής.

1.4   Ανάλογα  προβλήματα  και  η   αντίστοιχη  προσοχή  του  αναδόχου  με  τις 
συνεπαγόμενες 
δαπάνες,  μπορούν να προκύψουν από  τη διατήρηση της λειτουργίας και  τη   μεγάλη 
 σημασία  
που   έχουν  ορισμένοι  άλλοι   αγωγοί  και  λοιπές εγκαταστάσεις  υπόλοιπων 
δικτύων  ΟΚΩ 
(ΟΤΕ,   ΔΕΗ κλπ.)  Και οι  δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται ανηγμένα στις τιμές του 
Τιμολογίου.

1.5   Στις τιμές  μονάδας του  Τιμολογίου δεν  συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για 
γενικά έξοδα 
κλπ για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως και για όφελος αυτού,  
δηλαδή για 
τις  δαπάνες επιστασίας, τις  κάθε είδους κρατήσεις, φόρους  δασμούς,   
ασφάλιστρα,  τέλη  
χαρτοσήμου,   συμφωνητικών,  αποδείξεων, πιστοποιήσεων   πληρωμών,  κλπ.   τόκους 
 των   
κεφαλαίων,  τις κάθε  είδους μετακινήσεις του  εργατοτεχνικού και λοιπού 
προσωπικού,  τις 
πρόσθετες δαπάνες  λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους κατά την εκτέλεση, τα 
διοικητικά 
έξοδα,  τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από δυσχέρειες 
κάθε είδους  
που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες 
και σε 
οποιαδήποτε θέση των έργων καθορίζεται σε .......................................
............... ως προς τις τιμές του Τιμολογίου

1.6   Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίωνεισπράξεων του 
αναδόχου  
επιβαρύνει τον Κύριο του έργου
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ΙΙ.  ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-1.Ν1.1Αρθρο1

 Μετακίνηση απορριματικού όγκου 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1110)
Μετακίνηση απορριματικού όγκου ήτοι: εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση, απορριματικού όγκου και λοιπών επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών 
οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα με τη μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 . η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων,  η εκσκαφή, η 
φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά απορριματικού όγκου με κάθε μέσον,
 . η μόρφωση παρειών και αναγλύφου, 
 . οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε 
οποιαδήποτε απόσταση, για την απόρριψη εντός του χώρου του ΧΥΤΑ,
 . οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 1110: 100,00%

Ευρώ : Τρία και Σαράντα λεπτά € 3,40
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α1.2Αρθρο2
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)
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 εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 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 και του πυθμένα τους, 
-για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
-τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται 
στη 
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
-για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
-τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των 
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του 
τιμολογίου 
-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 του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της 
Φέρουσας 
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Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης 
που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2).
 . οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
 . η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του 
σώματος 
της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει 
απαίτηση συμπύκνωσης
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της 
εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα 
εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών 
έδρασης και 
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του 
όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 
Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον 
των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από 
την Υπηρεσία.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 1123Α: 100,00%

Ευρώ : Δύο και Είκοσι λεπτά € 2,20
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ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α2.1Αρθρο1

 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β)
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωμάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου 
συμπυκνωμένου 
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της 
επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 . η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 . η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 . η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η 
προβλεπόμενη 
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά 
την κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 3121Β: 100,00%

Ευρώ : Δέκα επτά € 17,00
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-5.1-Ν2.2Αρθρο2
 Περίφραξη με συρματόπλεγμα 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6812)
Κατασκευή περίφραξης με συρματόπλεγμα , βαθμιδωτής ή μη διάταξης ύψους , 
σύμφωνα 
με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα 
ρομβοειδούς 
οπής βρόγχου 5χ5 εκ.και πάχους 2 χιλ., στερεωμένο σε  γαλβανισμένους πασσάλους 
διατομής L , ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 και συνδεδεμένοι μεταξύ τους με τοιχείο από άοπλο σκυρόδεμα 
C16/20 διαστάσεων 30 χ15 εκ. και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 . η προμήθεια και μεταφορά στην θέση κατασκευής της περίφραξης του 
συρματοπλέγματος, των πασσάλων και των λοιπών απαιτουμένων υλικών
 . η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η 
διευθέτηση της στάθμης του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης
 . η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
 . η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα
 . η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης
 . η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων
 . οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών
 . η κατασκευή του ξυλοτύπου του τοιχείου σύνδεσης, η προμήθεια του σκυροδέματος, 
η σκυροδέτησή του, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών ή μηχανημάτων που 
απαιτούνται για την άρτια κατασκευή του.
Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης.

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6812: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι και Ενενήντα λεπτά € 20,90
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