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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.04 Κατεδάφιση κτισμάτων μονώροφων ή πολυωρόφων αποτελούμενα κατά το μεγαλύτερο
μέρους τους από ωμόπλινθους (χωματόπλινθα), μέσα στα οποία μπορεί να υπάρχουν
κατασκευές από οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή ή άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα,
μεταλλικές ή ξύλινες κατασκευές ή από οποιοδήποτε υλικό και αν έχουν κατασκευαστεί.

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222

Για την πλήρη κατεδάφιση κτισμάτων μονώροφων ή πολυωρόφων αποτελούμενα κατά το μεγαλύτερο

μέρους τους από ωμόπλινθους, μέσα στα οποία μπορεί να υπάρχουν κατασκευές από οπτοπλινθοδομή ή

λιθοδομή ή άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές ή ξύλινες κατασκευές ή από οποιοδήποτε υλικό

και αν έχουν κατασκευαστεί, πλάκες, δοκοί, τοιχία, σκάλες, εξώστες, πέργκολες, στέγαστρα,

τσίγκους, ξύλινη κεραμοσκεπή, ζευκτά, μεταλλικές κατασκευές, κλπ) που βρίσκονται εντός του υπό

κατεδάφιση κτιρίου, με χρήση οποιουδήποτε μηχανικού μέσου χρειαστεί ή απαιτηθεί (όπως

περιστρεφόμενος εκσκαφέας, κομπρεσέρ χειρός κλπ ή με τα χέρια), σύμφωνα με τις υποδείξεις και

τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προσκόμιση- αποκόμιση και χρήση

του απαιτούμενου εξοπλισμού, η αποσύνθεση θεμελίων από οποιοδήποτε υλικό, οπλισμένο σκυρόδεμα

καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως

προσάρτημα αυτών κ.λ.π., η επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργούνται λόγω

των κατεδαφίσεων, οι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους

σε χώρους επιτρεπόμενους από τις κείμενες διατάξεις σε οποιαδήποτε απόσταση, η σταλία

αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ, ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη

του φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους, η λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την τυχόν αποσύνθεση και τον τεμαχισμό κατασκευών από

διάφορα υλικά ωμόπλινθους  ή οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή ή περιλαμβάνει τμήματα από άοπλο ή

οπλισμένο σκυρόδεμα (πλάκες, δοκοί, τοιχία, σκάλες, εξώστες, πέργκολες, στέγαστρα κ.λ.π.)

στεγών, θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, οποιασδήποτε κατασκευής του κτίσματος και

οποιωνδήποτε άλλων συμπληρωματικών κατασκευών όπως εξωτερικών κλιμάκων καθώς και κάθε είδους

εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών

κ.λ.π., η δαπάνη για την επανεπίχωση και συμπύκνωση των τάφρων και υπόγειων χώρων που θα

δημιουργηθούν λόγω των κατεδαφίσεων των θεμελίων-υπογείων κλπ, η δαπάνη για τις

φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών και εγκαταλελειμμένου

εξοπλισμού προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις κείμενες διατάξεις, σε οποιαδήποτε

απόσταση και αν βρίσκονται αυτοί από το σημείο εκσκαφών, η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές

εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η δαπάνη για χαμένους χρόνους και κάθε είδους σταλία

αυτοκινήτων -μηχανημάτων κλπ, η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά

μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους, η δαπάνη προσκόμισης-αποκόμισης και χρήσης

του απαιτούμενου εξοπλισμού, η δαπάνη για τα κάθε είδους μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, και κάθε

άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη, έγκαιρη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα

και με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.

Στην τιμή επίσης περιλαμβάνονται και οι κατεδαφίσεις κτισμάτων από μόνιμες σιδηροκατασκευές,

αποτελούμενες από δικτυώματα χαλύβδινων διατομών και κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από χάλυβα ή

οπλισμένο σκυρόδεμα, από τοιχοποιία με πάνελ, ή οπτοπλινθοδομές, ή άλλα δομικά υλικά, από

επιστέγαση με κυματοειδή λαμαρίνα, ή κεραμίδια και από δάπεδο με σκυρόδεμα ή άλλα υλικά, μετά

των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων

κατεδάφισης, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών. Επίσης περιλαμβάνεται

η δαπάνη για την αποσύνθεση των μεταλλικών δικτυωμάτων και όλων των λοιπών στοιχείων της

κατασκευής, η τυχόν προσωρινή εναπόθεση των προϊόντων καθαίρεσης, ο χαμένος χρόνος των

φορτοεκφορτώσεων (ανεξάρτητα από τις δυσχέρειες, που παρουσιάζει η εργασία αυτή) και ο

καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαί ρεσης.

Είναι υποχρέωση του Αναδόχου η διερεύνηση και ο εντοπισμός κατάλληλων θέσεων απόθεσης των

προϊόντων κατεδάφισης, σε προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία θέσεις. Στην τιμή

περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες της καθαίρεσης με ή χωρίς τη βοήθεια μηχανικών

μέσων, της συγκέντρωσης όλων των υλικών που θα προκύψουν και της αποκομιδής σε οποιαδήποτε.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η συνεχής και παράλληλη διαβροχή (κατάβρεγμα) των δομικών στοιχείων

προ και κατά την άμεση καθαίρεση ώστε να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η δημιουργία κονιορτού που

θα έβλαπτε τις τυχόν παρακείμενες εν λειτουργία καταστήματα-οικίες καθώς και τους περίοικους

της. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν με

μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις όπως την Υ.Α. 3124 5/22-05-93

(ΦΕΚ 451Β-24-06-1993) για τους εργαζομένους, τους περαστικούς και τους περίοικους, και σύμφωνα

με την ΕΤΕΠ 15-04-01-00 "Μέτρα ασφαλείας - υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τις

κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις". Μέσα στην τιμή έχει συμπεριληφθεί και η δαπάνη για οποιοδήποτε

ύψος και σε οποιαδήποτε απόσταση από την υπάρχουσα οδό πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω εργασίες

(μακριά ή κοντά, υψηλά ή χαμηλά σε σχέση με την υφιστάμενη οδό κλπ.).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και

που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν, ανεξάρτητα από την θέση αυτών

περιλαμβάνονται:

Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται

στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών της μελέτης και των υπολοίπων
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τευχών Δημοπράτησης.

"Κάθε δαπάνη" γενικά, 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 με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και

τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι

μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση

του όρου ''κάθε δαπάνη'') οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του

παρόντος Τιμολογίου.

Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ.

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι,

κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά των

εργασιών.

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό

Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην

Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση των εργασιών, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να

εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιοσδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από

τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού

των εργασιών, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή

απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους

μεταφορικών μέσων.

Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης,

επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των μηχανημάτων και υλικών, κυρίων και βοηθητικών

ενσωματωμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις

απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους

μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα

παραπάνω, σταλίες μηχανημάτων φορτηγών κλπ, των περισσευμάτων ή/και ακατάλληλων προϊόντων,

ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των

περιβαλλοντικών περιορισμών που ισχύουν, καθώς και της μελέτης της εργασίας.

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες,

άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως

απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και

διευθύνοντος των εργασιών προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων,

εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο των

εργασιών ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).

Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή,

οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές

νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την

εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες

απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση των εργασιών και η αποκατάσταση του

χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

Oι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά

την εκτέλεση τυχόν ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.

Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται

στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου,

κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών

έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαμβανόμενων και των δαπανών

φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής

ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανόμενων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων

μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία, για

την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε

χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την

κατασκευή των εργασιών της παρούσας σύμβασης.

Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού

εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους

Δημοπράτησης της εργασίας.

Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών

πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης.

Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου,

περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους "δοκιμαστικά τμήματα" (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών,

χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.)

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που

απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η

μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω

απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την

διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί

με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα

απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα

που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών, όσο και για τυχόν άλλα που θα

ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για
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την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον

υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους Δημοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπο, ή

προκύπτει κατά έμμεσο τρόπο, προκειμένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών

που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, ή ακόμη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος

θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.

Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσής, με ή χωρίς τις

προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση του Αναδόχου, και πλάγιες μεταφορές κάθε

είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί

για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και

κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.

Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού,

εκτέλεσης των εργασιών με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων

στο χώρο των εργασιών, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων

που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΔΔΗΕ, OTE, ΔΕΥΑΛ και λοιποί

οργανισμοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις από τη

συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την

υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά).

Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση

της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην

περιοχή των εργασιών και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ' αυτές.

Οι κάθε είδους δαπάνες για τις απαραίτητες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με μέριμνα και

δαπάνη του αναδόχου για την αποσυνδεση παροχών Ο.Κ.Ω. από την υπό κατεδάφιση οικοδομή ή τμήμα

αυτής, (ΔΕΔΔΗΕ - ΔΕΥΑΛ - OTE κλπ), για την σύνταξη μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων,

αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθμικών ασφαλειών (REFERS) που απαιτούνται για την έντεχνη

εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους

Δημοπράτησης), η σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις

συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση των εργασιών, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού

καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης

των εργασιών, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής

Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύμφωνα με όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης της εργασίας.

Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες των εργασιών, όπως υπαρχόντων τεχνικών

έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο των εργασιών, η λήψη επιμετρητικών

στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των

επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο.

Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την

εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των

σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους

συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και

πηγαίων νερών, οι δαπάνες για την συνεχή διαβροχή ώστε να μην αναπτύσσεται σκόνη στην οικοδομή

και περιοχή της κατεδάφισης.

Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία των εργασιών, σύμφωνα με τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου των εργασιών καθαρού και

απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το

τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.

Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ.

με οποίονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα των

εργασιών, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα

απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανόμενων και των δαπανών για την αποξήλωση

και απομάκρυνσή τους.

Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από

τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και οι δαπάνες για άρση

τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει,

τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος των εργασιών. Οι

δαπάνες για την μετατόπιση δικτύων και η λήψη ειδικών μέτρων αντιστήριξης για τη διατήρηση των

ορυγμάτων ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο του έργου.

Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις που

οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Οι δαπάνες αποκατάστασης όμορων ιδιοκτησιών μετά την ολοκλήρωση της  κατεδάφισης όπως σποραδικά

επιχρίσματα , κατασκευή ή συντήρηση τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδομές ή αργολιθοδομές και πιθανή

περίφραξη με συρματόπλεγμα.

Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους

εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για τη εναπόθεση υλικών,

εργαλείων, μηχανημάτων, αχρήστων υλικών.

Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων,

για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ' αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του

Τιμολογίου.

Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης.

Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασμό του Κυρίου του έργου κάθε είδους

εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας
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(Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.)

Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους

υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης της εργασίας.

Δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους,

δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π.

για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για

δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για

πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη

λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή

δεν έχουν προβλεφθεί, στις τιμές του Τιμολογίου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρως κατεδαφιζόμενου κτίσματος, μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε

απόσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\10.02 Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1103

Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε υλικού ή

αντικειμένου από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια

του άρθρου 20 του Ν. 2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010 και της

υπ. αριθμ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010.

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο διαχωρισμός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των

αποβλήτων στη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων προς τη μονάδα

επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από το διαχειριστή της μονάδας

επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των υλικών περιλαμβάνεται στα

εκάστοτε άρθρα.

Υλικά κατεδαφίσεων Τιμή ανά τόνο (t) υλικού.

(Ολογράφως) : δώδεκα
Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

       Νοέμβριος 2020        Νοέμβριος 2020         Νοέμβριος 2020

Η μελετήτρια Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Συγκοινωνιακών,

Λιμενικών και Kτηριακών Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

 της Δ/νσης  ΤΥΔΜ

Καλλιόπη Ανδριάνη
Τοπογράφος Μηχανικός  Τ.Ε.

Παπαχριστοφόρου Ανδρέας
Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε.

κ.α.α.
Καλαφάτης Χρήστος

Πολιτικός  Μηχανικός  Π.Ε.
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