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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεστεί
το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.
2. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και
ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από
την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου,
σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών
∆ηµοπράτησης του έργου.
2.2 "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.
3. 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.
3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ
[πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη
εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και
σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα
εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε
βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους
φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, 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.
3.2 Οι δαπάνες προµήθειας των πάσης φύσεως, ενσωµατωµένων 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 σταλίες 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/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
3.2.1 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπέρ εργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α.,
σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.),
δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας
(αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης
(πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως)
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κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων
εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.)
ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
3.2.2 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων
και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής
σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτούµενων ευκολιών,
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
3.2.3 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής τους
µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από
την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
3.2.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
3.2.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, και
προκατασκευασµένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή
εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτούµενου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών,
κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτούµενου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και
των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση
των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ
κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό
από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.
3.2.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα
µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.
3.2.7 Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων,
της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των
έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις,
ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.
3.2.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητας και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως
"δοκιµαστικών τµηµάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις,
εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)
3.2.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και
µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η
συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών,
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι
µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν
απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα
για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
3.2.10 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κλπ.

2

3.2.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και
προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ,
∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),
(γ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,
(δ) στην διενέργεια των απαιτούµενων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών,
γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη
δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε
άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου
(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία
(π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων
κλπ).
3.2.12 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ)
που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής
(όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους
ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης
µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητας του Έργου
(ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
3.2.13 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του
έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες
λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης
φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
3.2.14 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν
περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως
κατασκευάσθηκε".
3.2.15 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης
προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα όσο και τα
υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.
3.2.16 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την
απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές
κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
3.2.17 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που
εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
3.2.18 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα
του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών,
όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης
των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων,
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κλπ) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την
διατήρησή τους.
3.2.19 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε
είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την
διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της
Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
3.2.20 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
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3.2.21 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ.
3.2.22 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτούµενων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την
Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα
τεύχη δηµοπράτησης.
3.2.23 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου
στο Έργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους
περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
3.2.24 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες
ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους
δηµοπράτησης του Έργου.
3.2.25 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.
3.2.26 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
1.4 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.)
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις
αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί,
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων
κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των
εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του
αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του
Έργου.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει
µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων
υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζόµενων ανοχών.
1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να
επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως
ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο
παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο.
1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών
του παρόντος Τιµολογίου.
1.5 Αν το περιεχόµενο ενός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή
µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του
συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο
πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο.
1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, υπερισχύουν οι όροι του
παρόντος.
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2. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα
• Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει
από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.
• Ως "γαίες και ηµιβράχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και
µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος
ή αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη
εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή
κρουστικού εξοπλισµού.
• Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί
προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές
σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από
0,50 m3.
• Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηµατισµοί
από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής
µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλεύονται µε το
ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη)

2.2.1 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να
προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες
στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινοκόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες
στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο
κλειδαριάς ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό
ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε
κλειδαριά ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις
πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας.
- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
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- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key
- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου
- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχού, µε
συσκευή µικροκυµάτων
Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού
προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Έργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα
οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους
κουφώµατος.

2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m)
γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις
επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε
ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.
Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των
σιδηρών επιφανειών επιµετράτε ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται
διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται σύµφωνα µε τα
ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο
για τα διάφορα είδη χρωµατισµών.
Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί
όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική
χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που
εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία
έχουν εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές
βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του απασχολούµενου στις
οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη
επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας
κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της
καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α
1.

Είδος
Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε

Συντελεστής
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α/α

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Είδος
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου
Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου
Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού
δ) παραθύρων ρολών
ε) σιδερένια
Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολών
Ρολά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσµατα σιδηρά :
α) ρολά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)
Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερµαντικών σωµάτων

Συντελεστής

2,30
2,70
3,00

1,90
2,30
2,60
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1.Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και
σκληρότητα:
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
Αγ. Μαρίνας
Καπανδριτίου
Μαραθώνα
Νάξου
Αλιβερίου
Μαραθώνα
Βέροιας
Θάσου

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν – µελανό
Τεφρόχρουν – µελανό
Λευκό
Λευκό
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12 Πηλίου

Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ερέτριας
Αµαρύνθου
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
∆ιονύσου

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωµο
Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ιωαννίνων
Χίου
Χίου
Τήνου
Ρόδου
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Κίτρινο
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Γκρι µε λευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρωµο
καφέ

2. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ
Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε
τα άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται
µε το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή
του άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε
τις εργασίες αλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34
και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α. Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλεύρως της
αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των,
κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού έργου, µε
βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες
τιµές µονάδας σε €/m3.km
Σε αστικές περιοχές
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- απόσταση < 5 km
0.28
- απόσταση ≥ 5 km
0,21
Με παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας
εκσκαφές)
- απόσταση < 5 km
0,22
- απόσταση ≥ 5 km
0,18
Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km
0,20
- απόσταση ≥ 5 km
0,19
· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km
0,25
- απόσταση ≥ 5 km
0,21
· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km
0,22
- απόσταση ≥ 3 km
0,20
Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των άρθρων του
παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3), κατά τον τρόπο
που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη
προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως
καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ),
προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται µε βάση
τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση
του µεταφορικού έργου).
Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**] παρατίθεται η τιµή
που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Όταν διαφοροποιούνται τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο
Περιγραφικό Άρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής
(περιπτώσεις ξυλείας, κεραµικών πλακιδίων και µαρµάρων διαφόρων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ - ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1:
22.20.01: Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2236
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου,
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστόλιθου, κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε
οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ: Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά

Τ.Ε. = 7,90 €

ΑΡΘΡΟ 2:
22.10.01: Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα. Με εφαρµογή
συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2226
Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός είδους, σε
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως
απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους
στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων
οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα".
Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ: Τριάντα ευρώ και δέκα λεπτά

Τ.Ε. = 30,10 €

ΑΡΘΡΟ 3:
Α-2:Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες
Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-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,
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•

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 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 EN 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, κρασπεδόρειθρων 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. ∆ιευκρινίζεται 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 (m3).
ΕΥΡΩ: ∆ύο ευρώ και ογδόντα λεπτά

Τ.Ε. = 2,80 €

ΑΡΘΡΟ 4:
Α-2.1: Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή µε
τσιµέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, µε χρήση προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, µε την
φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόµενους
από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, ενώ
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
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ΕΥΡΩ: Τρία ευρώ και εβδοµήντα λεπτά

Τ.Ε. = 3,70 €

ΑΡΘΡΟ 5:
22.65.02: Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων. Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275
Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την συσσώρευση των αχρήστων
υλικών προς φόρτωση και την ταξινόµηση και αποθήκευση των χρησίµων υλικών.
Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
ΕΥΡΩ: Μηδέν ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά

Τ.Ε. = 0,35 €

ΑΡΘΡΟ 6:
20.01.01: Εκθάµνωση εδάφους, µε δενδρύλια περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2101
Εκθάµνωση εδάφους µε την αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισµός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη
εκτέλεσης των εργασιών"
Με δενδρύλια περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εκθάµνωσης.
ΕΥΡΩ: Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά

Τ.Ε. = 4,50 €

ΑΡΘΡΟ 7:
∆-1:Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269α
Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, µε
χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόµενα όρια της κοπής και
να προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτόµενου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,
τιµολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες’’
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη.
ΕΥΡΩ: Ένα ευρώ

Τ.Ε. = 1,00 €

ΑΡΘΡΟ 8:
ΣΧ.Α-4.1: ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε τα χέρια για την τοποθέτηση
γραµµών ηλεκτρολογικού δικτύου και επαναπλήρωση τάφρου. Βάθος επίχωσης γραµµών δικτύου
30-50 εκ
Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1212 τρ.
∆ιάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατοµής, που κατασκευάζεται µεµονωµένα και ανεξάρτητα από τις γενικές
εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατοµής, και για τα τµήµατά της πλάτους µικρότερου ή ίσου των 5,00
m, σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, περιλαµβανοµένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων,
στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρµατοκιβωτίων, µανδρότοιχων κλπ, που
βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, µετά της µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε
απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-01-00.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η εκσκαφή µε οιαδήποτε µηχανικά µέσα,

•

η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους µε σε οποιαδήποτε
απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή
πλεονάζοντα, συµπεριλαµβανοµένης της τυχόν εναπόθεσης ή των ενδιαµέσων φορτοεκφορτώσεων.

•

η µόρφωση των πρανών και του πυθµένα της τάφρου.
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Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριµένων
συµβατικών σχεδίων, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ: Ένα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά

Τ.Ε. = 1,93 €

ΑΡΘΡΟ 9:
Β-4.1: Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόµια και θέσεις τεχνικών έργων. Επιχώµατα κάτω
από τα πεζοδρόµια
Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β
Kατασκευή επιχώµατος από διαβαθµισµένο θραυστό υλικό λατοµείου στις θέσεις διαµόρφωσης
πεζοδροµίων, µεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος" και της στάθµης έδρασης των
τσιµεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδροµίων, µε βαθµό συµπύκνωσης τουλάχιστον 90% της
πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά
ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων".
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•

η προµήθεια του θραυστού υλικού λατοµείου και του νερού διαβροχής, και η µεταφορά τους επί
τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

•

η σταλία των µεταφορικών µέσων,

•

η διάστρωση, µόρφωση, διαβροχή και συµπύκνωση του θραυστού υλικού µε µηχανικό
εξοπλισµό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθµό
συµπύκνωσης
Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής µε λήψη αρχικών και τελικών
διατοµών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) .
ΕΥΡΩ: Εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά

Τ.Ε. = 9,80 €

ΑΡΘΡΟ 10:
Α6: Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προµήθεια του υλικού
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-1620
Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος ή φυτικής γης για την συµπλήρωση παραπλεύρων
χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00
‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων µε φυτική γη’’. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και
οι πλάγιες µεταφορές των υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων µεταφοράς, η δαπάνη προετοιµασίας της
επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συµπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του
κηπευτικού χώµατος και η συντήρησή τους µέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση
νοείται η διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και µορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο
συντήρησης), µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του
κηπευτικού χώµατος.
Η προµήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα άρθρα ∆7
και ∆8 του Τιµολογίου ΠΡΣ.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³).
ΕΥΡΩ: ∆ύο ευρώ και εξήντα λεπτά

Τ.Ε. = 2,60 €
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ΑΡΘΡΟ 11:
∆7: Προµήθεια κηπευτικού χώµατος
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-1710
Προµήθεια κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-0500. Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους σύστασης, µε αναλογία
σε άµµο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα
ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³).
ΕΥΡΩ: Οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά

Τ.Ε. = 8,50 €

ΑΡΘΡΟ 12:
∆8:Προµήθεια φυτικής γης
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-1620
Προµήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η φυτική γη θα είναι
γόνιµη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος µέχρι 60 cm), εύθρυπτη και κατά το δυνατόν απαλλαγµένη
από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά
βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³).
ΕΥΡΩ: Έξι ευρώ

Τ.Ε. = 6,00 €

ΑΡΘΡΟ 13:
∆-4: Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό
γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και
υπαίθρια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντί υδρόφιλου
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, εναποθήκευση, φύλαξη
κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση,
- η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκινούµενο διανοµέα
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
ΕΥΡΩ: Μηδέν ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά

Τ.Ε. = 0,45 €

ΑΡΘΡΟ 14:
∆-5.1: Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m
Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4321Β
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη
µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά
αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
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- η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος
- η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως
- η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher
- η σταλία των µεταφορικών µέσων
- η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα
- η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου.
Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της, ως εξής:
ΕΥΡΩ: Εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά

Τ.Ε. = 9,20 €

ΟΜΑ∆Α Β: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ 15:
32.01.04: Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση
αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3214
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή
ποιότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση
µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και
λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε
την µελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός
εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το
σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων
µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του
σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεπόµενων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της
ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του
Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται
από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
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γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των
σκυροδοτούµενων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου
αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος.
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος
(βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσας σκυροδέµατος και η
περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση
σκυροδέτησης.
ε. ∆ε συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και
τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ: Ενενήντα ευρώ

Τ.Ε. = 90,00 €

ΑΡΘΡΟ 16:
38.13: Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3841
Ξυλότυποι επιπέδων, καµπύλων ή κεκλιµένων εµφανών επιφανειών σκυροδεµάτων, µε κόντρα πλακέ
τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισµένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινούργιας ξυλεία ή ξυλεία µε λιγότερες
από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόµενου επιφανειακού τελειώµατος, σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος".
Συµπεριλαµβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων µε κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση
πλαστικών παρεµβληµάτων στα δεσίµατα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής σφράγιση των αρµών του
ξυλότυπου.
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρονη εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιµή
επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπων"
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ: Είκοσι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά

Τ.Ε. = 20,25 €

ΑΡΘΡΟ 17:
38.03: Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3816
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, πεδίλων,
υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του
ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 0104-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία
ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των
υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ: ∆εκαπέντε ευρώ και εβδοµήντα λεπτά

Τ.Ε. = 15,70 €

ΑΡΘΡΟ 18:
38.20.03: Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s)
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3873
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών,
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη,
προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια
οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"
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Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας
έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. Εάν
οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της
τοποθέτησης του οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα
βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά
διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο
οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του
µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρµογής
Ονοµ.
διάµετρος
(mm)

Ράβδοι
B500C

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Κουλούρες και
ευθυγραµµισµένα
προϊόντα
B500Α
√
√
√
√
√
√
√

B500C

√

√
√
√
√
√

Ηλεκτροσυγκολληµένα
πλέγµατα και
δικτυώµατα
B500Α
√
√
√
√
√
√
√

Ονοµ.
διατοµή
(mm2)

B500C

√

√
√
√
√
√

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις
και όχι εναλλάξ
• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
• Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά
τεύχη του έργου προβλέπετε ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας.
• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία.
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∆οµικά πλέγµατα B500C
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.
ΕΥΡΩ: Ένα ευρώ και µηδέν ένα λεπτό

Τ.Ε. = 1,01 €

ΑΡΘΡΟ 19:
38.20.01: Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. Xαλύβδινοι οπλισµοί λείοι κατηγορίας B500Α
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3872
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών,
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη,
προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια
οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας
έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού.
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα
του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της
τοποθέτησης του οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα
βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά
διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008,
ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του
µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρµογής
Ονοµ.
διάµετρος
(mm)

Ράβδοι
B500C

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Κουλούρες και
ευθυγραµµισµένα
προϊόντα
B500Α
√
√
√
√
√
√
√

B500C

√

√
√
√
√
√

Ηλεκτροσυγκολληµένα
πλέγµατα και
δικτυώµατα
B500Α
√
√
√
√
√
√
√

Ονοµ.
διατοµή
(mm2)

B500C

√

√
√
√
√
√

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
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• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις
και όχι εναλλάξ
• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
• Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά
τεύχη του έργου προβλέπετε ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας.
• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία.
Χαλύβδινοι οπλισµοί λείοι κατηγορίας Β500A
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.
ΕΥΡΩ: Ένα ευρώ και δεκατρία λεπτά

Τ.Ε. = 1,13 €

ΟΜΑ∆Α Γ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 20:
ΝΟΙΚ-73.16.02: Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου βοτσαλωτές πλευράς άνω των 30 cm
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7316 τρ.
Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου βοτσαλωτές, πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, από
αδρανή υλικά, τσιµέντο και χρώµα (επιλογής της Υπηρεσίας). Η επιφάνειά τους αποτελείται από διαφόρων
χρωµάτων ιδιαίτερα µικρό βότσαλο (ψηφίδα), σε συνδυασµό µε µαρµαροψηφίδα λευκή. Η τοποθέτησή τους
γίνεται µε αρµούς πλάτους έως 5 mm ή χωρίς αρµούς, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από
τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα
κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Οι βοτσαλωτές πλάκες θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ: Είκοσι δύο ευρώ

Τ.Ε. = 22,00 €

ΑΡΘΡΟ 21:
73.16.02: Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου. Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των
30 cm
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7316
Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1338, µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των
350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την
εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ: ∆εκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά

Τ.Ε. = 13,50 €

ΑΡΘΡΟ 22:
ΝΒ6: Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβόλιθους από τσιµέντο διάτρητους 50x50x10 cm
Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922 τρ.
Κατασκευή πλακόστρωσης µε κυβόλιθους από τσιµέντο διάτρητους, διαστάσεων 50x50x10 cm, µε
διάκενο 4,0 cm µεταξύ τους για την εγκατάσταση πρασίνου, οποιουδήποτε σχεδίου και επιλογής της
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της µελέτης. Οι κυβόλιθοι θα είναι
τοποθετηµένοι σε στρώση άµµου πάχους 3 cm και τα διάκενα θα γεµίζουν µε κηπευτικό χώµα. Οι κυβόλιθοι
θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής της υπόβασης, προµήθειας και µεταφοράς των
υλικών καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που απαιτούνται.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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ΕΥΡΩ: Τριάντα πέντε ευρώ

Τ.Ε. = 35,00 €

ΑΡΘΡΟ 23:
ΝΒ6: Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβόλιθους από τσιµέντο συµπαγής 26x16x80 cm επί
τσιµεντοκονιάµατος
Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922 τρ.
Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβόλιθους από τσιµέντο συµπαγής, διαστάσεων 26x16x80 cm,
οποιουδήποτε σχεδίου, χρώµατος και υφής, επιλογή της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες της µελέτης.
Περιλαµβάνεται στην µεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάµενο σκυρόδεµα, η εφαρµογή στρώσης
τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης επί εδάφους η απίσωση και
συµπύκνωση αυτού µε δονητή καθώς και η αρµολόγηση µε ψιλή θραυστή άµµο εν ξηρώ, ή µε κονίαµα των
450 kg τσιµέντου.
Οι κυβόλιθοι θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Πλήρως περαιωµένη εργασία τοποθέτησης, µε τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ: Τριάντα πέντε ευρώ

Τ.Ε. = 35,00 €

ΑΡΘΡΟ 24:
ΝΟΙΚ-78.96: Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβόλιθους από γρανίτη 10x10x10 cm επί
τσιµεντοκονιάµατος
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7452 τρ.
Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβόλιθους από γρανίτη, διαστάσεων 10x10x10 cm, οποιουδήποτε σχεδίου,
χρώµατος και επεξεργασίας, επιλογή της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της
µελέτης, επί τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου, σε οποιαδήποτε υποδοµή, σκυρόδεµα ή φυσικό
έδαφος, µε τη συµπύκνωση της τελικής επιφάνειας κατάλληλο δονητή και την αρµολόγηση µε ψιλή άµµο
ποταµού εν ξηρώ, ή µε κονίαµα των 450 kg τσιµέντου.
Οι κυβόλιθοι θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Πλήρης περαιωµένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε
την αρχιτεκτονική µελέτη. ∆ε συµπεριλαµβάνεται η αξία (εργασία και υλικά) του τσιµεντοκονιάµατος.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ: Σαράντα πέντε ευρώ

Τ.Ε. = 45,00 €

ΑΡΘΡΟ 25:
ΝΟΙΚ-48.50:∆ιακοσµητικές εµφανείς δροµικές πλινθοδοµές
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4622.1 τρ.
Επένδυση όψεων πλινθοδοµών µε πλήρεις οπτόπλινθους χωρίς σκάφη (κοιλότητα) ή µε σκάφη έως
συνολικά 15% του όγκου τους, τυποποιηµένων διαστάσεων 6x9x19 cm, από οποιοδήποτε χρώµα και
σχέδιο (σύµφωνα µε τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας), σε οποιαδήποτε θέση του έργου και
οποιαδήποτε στάθµη ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου. Συµπεριλαµβάνονται υλικά και εργασία
πλήρους κατασκευής µαζί µε την αρµολόγηση.
Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
ΕΥΡΩ: Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά

Τ.Ε. = 22,50 €

ΟΜΑ∆Α ∆: ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΡΘΡΟ 26:
ΣΧ.64.49: Γαλβανισµένη εν θερµώ περίφραξη ελεύθερου ύψους 1,5µ
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6401 τρ.
Η κατασκευή απαρτίζεται από τελάρο κατασκευασµένο από λάµες, τις βάσεις στήριξης και το εσωτερικό
φάτνωµα. Το τελάρο της περίφραξης κατασκευάζεται από δύο κατακόρυφες χαλύβδινες λάµες διατοµής
50x8 mm και ύψους 1500 mm. Οι οριζόντιοι φορείς του τελάρου κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό και
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έχουν µήκος 1500mm. Στο κάτω µέρος των κατακόρυφων στοιχείων τοποθετούνται χαλυβδοελάσµατα
διατοµής 50x8 mm και µήκους 150 mm µε δύο οπές διαµέτρου Φ13 mm για τη στερέωση του τελάρου στο
έδαφος.
Το φάτνωµα του τελάρου απαρτίζεται από µασίφ στρόγγυλα σίδερα διαµέτρου 16 mm τα οποία και
συγκολλούνται στις οριζόντιες λάµες του τελάρου. Η διάταξη του φατνώµατος αποτελείται από δεκατέσσερα
κάθετα στοιχεία και επτά γωνιακά στοιχεία µε µεταβλητή γωνία (χιαστί) τα οποία και τοποθετούνται όπισθεν
των κατακόρυφων.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).
ΕΥΡΩ: Εκατόν πενήντα ευρώ

Τ.Ε. = 150,00 €

ΟΜΑ∆Α Ε: ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 27:
ΣΧ.54.80.01:Τραπεζόπαγκος
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5621 τρ.
Τραπεζόπαγκος µε παιχνίδια χαραγµένα σε HPL
Γενικές διαστάσεις: µήκος 1600mm, πλάτος 1600mm, ύψος 800mm
Γενική τεχνική περιγραφή: Ο τραπεζόπαγκος αποτελείται από τραπέζι και εκατέρωθεν ενσωµατωµένα
παγκάκια χωρίς πλάτη που στερεώνονται σε δοκούς προσαρµοσµένες στα πόδια του τραπεζιού. Η
επιφάνεια του τραπεζιού συγκροτείται από οκτώ παράλληλες δοκούς διαστάσεων 1600x95x45 mm. Τα
παγκάκια (ένα σε κάθε πλευρά) αποτελούνται από δύο δοκούς ιδίων διαστάσεων. Το τραπέζι και τα
παγκάκια εδράζουν στη βάση του τραπεζόπαγκου. Πάνω στο τραπέζι, εφαρµόζει επιφάνεια από HPL. Η
επιφάνεια αυτή είναι χαραγµένη ώστε να διαµορφώνονται δηµοφιλή επιτραπέζια παιχνίδια και δύναται να
είναι αποσπώµενη ή σταθερή. Η βάση του τραπεζόπαγκου, όπως και οι τραβέρσες τόσο του τραπεζιού όσο
και των καθισµάτων, κατασκευάζονται από σουηδική ξυλεία διατοµής 120x45 mm.
Ποιοτικά χαρακτηριστικά
Ξύλινα στοιχεία εξοπλισµού
1.Ξυλεία γενικής χρήσης: Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου,
υγρασίας 16-18%. Η ξυλεία είναι υλοτοµηµένη σύµφωνα µε το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που
ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074 (Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία µε µεγάλη αντοχή σε
φορτίσεις).
Φυσικές ιδιότητες: Ειδικό Βάρος: 500kg/m3, Συντελεστής συρρίκνωσης/διόγκωσης ανά 1% µεταβ.
υγρασίας (µεταξύ (0-30%), Ακτινικά 0,0015, Εφαπτοµενικά 0,003, Κατά µήκος 0,00007, Η θερµική
διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήµαντη.
2.∆οκοί (Σύνθετη επικολλητή ξυλεία): Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιµοποιείτε σε δοµικά στοιχεία στα
οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σηµαντικά.
Προδιαγραφές παραγωγής των σύνθετων επικολλητών στοιχείων :
Υγρασία: (8-10%).
Οδοντωτή σφήνωση: Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%), η ξυλεία
τεµαχίζεται κατά µήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσµορφίες του
ξύλου που επηρεάζουν την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά µήκος µε οδοντωτή σφήνωση
ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.
Συγκόλληση ξύλου: Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται µε κόλλες PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και
καταλύτη βασικό ισοκυάνιο, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
α. Αντοχή δεσµών κόλλας : DIN EN 204 - D4
β. Αντοχή σε υγρασία
: DIN 68 705 AW
γ. Αντοχή σε θερµότητα : WATT ‘91 > 7 N/mm2
Μεταλλικά στοιχεία εξοπλισµού: Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του
εξοπλισµού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κ.λ.π.) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα
θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισµένο όπου έχει προηγηθεί προετοιµασία της
επιφάνειας µε αµµοβολή. Οι διαστάσεις και διατοµές των µεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για
να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί σύµφωνα µε τις σχετικές νόρµες ώστε να αντέχουν
στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Χρώµατα και υλικά βαφής: Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη είναι
κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαριά µέταλλα. Και τα
βερνίκια και τα χρώµατα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Για
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την προστασία κατά της σκουριάς, τα µεταλλικά µέρη βάφονται ηλεκτροστατικά µε πούδρα polyester, δύο
στρωµάτων.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ: Τετρακόσια σαράντα ευρώ

Τ.Ε. = 440,00 €

ΑΡΘΡΟ 28:
ΝΒ1: Μεταλλικές σχάρες δένδρων
Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752 τρ.
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης του
δένδρου, µε επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιµασία επιφανείας µε µεταλλοβολή και βαφή
µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο στρώσεις τελικής βαφής). Στην τιµή περιλαµβάνονται και οι
συνδετήρες των σχαρών, καθώς και οι πάσης φύσεως δαπάνες εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και
µέσων για την πλήρη εγκατάσταση της εσχάρας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ: Εκατόν είκοσι πέντε ευρώ

Τ.Ε. = 125,00 €

ΑΡΘΡΟ 29:
Β11.13: ∆ιάτρητος µεταλλικός κυλινδρικός κάδος
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5104
Προµήθεια κάδων απορριµµάτων, συσκευασία, µεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή
αποθήκευση και πλάγιες µεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόµενες θέσεις σύµφωνα µε τα
σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και προστασία των τοποθετηµένων κάδων
µέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.
Προµήθεια και πλήρης εγκατάσταση διάτρητου µεταλλικού κάδου µε εξωτερικό σκελετό από λάµες και
ηλεκτροστατική βαφή όλων των στοιχείων.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ: ∆ιακόσια είκοσι ευρώ

Τ.Ε. = 220,00 €

ΑΡΘΡΟ 30:
ΝΒ10.2: Παγκάκι χωρίς πλάτη
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5104 τρ.
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιµέρους στοιχείων των
καθιστικών, η προσωρινή αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρµολόγηση και στερέωση ή
πάκτωσή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, τα πάσης
φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη µέτρων προστασίας των
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου καθιστικού, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους.
Καθιστικά µε δύο πλευρικά στηρίγµατα από συµπαγή χυτοσίδηρο, χωρίς πλάτη, βαµµένα µε
ηλεκτροστατική βαφή (φούρνου), µε κάθισµα αποτελούµενο από πέντε ή έξι ξύλινες δοκίδες από ιρόκο
ξυλεία, εµποτισµένη εν κενώ µε διάλυµα πλήρως απαλλαγµένο από χρώµιο και αρσενικό, διαστάσεων 1,60
x 0,50 x 0,82 m.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ: Τετρακόσια ενενήντα ευρώ

Τ.Ε. = 490,00 €

ΑΡΘΡΟ 31:
ΝΒ10.1: Παγκάκι µε πλάτη
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5104 τρ.
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.
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Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιµέρους στοιχείων των
καθιστικών, η προσωρινή αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρµολόγηση και στερέωση ή
πάκτωσή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, τα πάσης
φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη µέτρων προστασίας των
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου καθιστικού, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους.
Καθιστικά µε σκελετό από συµπαγή χυτοσίδηρο, βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή (φούρνου), µε
κάθισµα αποτελούµενο από πέντε ή έξι ξύλινες δοκίδες από ιρόκο ξυλεία και στοιχείο πλάτης από τέσσερις
ξύλινες δοκίδες από ιρόκο ξυλεία, διαστάσεων 1,80 x 0,60 x 0,80 m.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ: Εξακόσια εβδοµήντα ευρώ

Τ.Ε. = 670,00 €

ΑΡΘΡΟ 32:
Ν54.80.01: Μπάρα στάθµευσης 5 ποδηλάτων
Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο ποδηλατοστάτης κατασκευάζεται από χαλύβδινο γαλβανισµένο σωλήνα διαµέτρου Φ33,7 και πάχους 3
mm. Έχει σπειροειδή µορφή µε διάµετρο σπείρας 500 mm και ολικό µήκος 430 mm. Φέρει τρεις
ολοκληρωµένες σπείρες και δύο µισές, τις εξωτερικές. Η απόσταση µεταξύ των σπειρών είναι 100 mm, έτσι
ώστε να παρέχει πέντε θέσεις για ποδήλατα. Η απόσταση της σπείρας από το έδαφος είναι 50 mm. Η
τοποθέτηση της κατασκευής µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε τη χρήση κατάλληλων φλαντζών (µε χρήση
ούπα και στριφωνιών) είτε µε την πάκτωση των δύο εξωτερικών κάθετων σωλήνων σε τσιµεντένια βάση στο
έδαφος.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ: Εκατόν εβδοµήντα ευρώ

Τ.Ε. = 170,00 €

ΑΡΘΡΟ 33:
ΣΧ.54.80.01: Σετ πιόνια σκακιού γίγας άσπρα & µαύρα
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5621 τρ.
Σετ πιόνια σκακιού γίγας άσπρα και µαύρα.
Το σετ αποτελείται από 32 πιόνια. Το υλικό είναι ανθεκτικό πλαστικό µε UV προστασία από τον ήλιο. Τα
ύψη κυµαίνονται από 33εκ. (στρατιωτάκι) έως 65εκ. (βασίλισσα). Κάθε πιόνι χωρίζεται σε δύο µέρη που
βιδώνονται µεταξύ τους, ενώ η βάση τους γεµίζει νερό ή άµµο για µεγαλύτερη σταθερότητα.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ: Τετρακόσια είκοσι ευρώ

Τ.Ε. = 420,00 €

ΑΡΘΡΟ 34:
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ: Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής εξωτερικών χώρων. Όργανο
ποδηλάτου
Αναθεωρείται µε το άρθρο –
∆ιαστάσεις: Μήκος 770 mm, Πλάτος 590 mm, Ύψος 1620 mm
Το όργανο ποδηλάτου χρησιµοποιείται για την εκγύµναση των κάτω άκρων, της µέσης και των κοιλιακών.
Είναι κατασκευασµένο από χάλυβα υψηλής ποιότητας ενώ ο κεντρικός κορµός είναι κατασκευασµένος
από σιδηροσωλήνα Φ89 mm, ελάχιστου πάχους 3 mm. Οι χειρολαβές είναι µεταλλικές µε διάµετρο Φ32 mm
ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των προτύπων για τις λαβές. Τα δαχτυλίδια και οι άξονες της κίνησης
κατασκευάζονται επίσης από χάλυβα. Η κίνηση επιτυγχάνεται µε τη χρήση κατάλληλου υλικού που δεν
χρειάζεται λίπανση και τακτική συντήρηση. Τα καθίσµατα των χρηστών είναι από υλικά που ενδείκνυνται για
εξωτερική χρήση.
Φέρει εικονογραφηµένη ευανάγνωστη ταµπέλα µε οδηγίες χρήσεις προς τους ασκούµενους, καθώς το
όργανο λειτουργεί χωρίς την παρουσία γυµναστή.
Χαρακτηριστικά υλικών
- Όλα τα µεταλλικά στοιχεία κατασκευάζονται από σιδερένιους σωλήνες θερµής εξέλασης ποιότητας St 37-2
και ελάχιστου πάχους 2 mm (κατά DIN 17100), λαµαρίνες θερµής έλασης St 37-2 και ελάχιστου πάχους 3
mm (κατά DIN 1541) και λαµαρίνες ψυχρής έλασης St 12,3, µέγιστου πάχους 2 mm (κατά DIN 1543).
- Οι βαφές των µετάλλων είναι ηλεκτροστατικές βαφές πούδρας πολυεστέρα δύο στρωµάτων.
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- Οι µεταλλικοί σύνδεσµοι είναι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι για προστασία από τη διάβρωση.
- Οι τάπες-διακοσµητικά που χρησιµοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά, µη τοξικά (στις περισσότερες
περιπτώσεις από πολυπροπυλένιο).
- Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα:
Σύστηµα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας,
Σύστηµα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ: Χίλια διακόσια ευρώ

Τ.Ε. = 1.200,00 €

ΑΡΘΡΟ 35:
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ: Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής εξωτερικών χώρων. Όργανο
ελλειπτικής κίνησης
Αναθεωρείται µε το άρθρο –
∆ιαστάσεις: Μήκος 1590 mm, Πλάτος 770 mm, Ύψος 590 mm
Το όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών χρησιµοποιείται για την αεροβική εκγύµναση των µυών των κάτω
άκρων, µέσης και κοιλιακών. Είναι κατασκευασµένο από χάλυβα υψηλής ποιότητας ενώ ο κεντρικός κορµός
είναι κατασκευασµένος από σιδηροσωλήνα Φ89 mm, ελάχιστου πάχους 3 mm. Οι χειρολαβές είναι
µεταλλικές µε διάµετρο Φ32mm ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των προτύπων για τις λαβές. Τα δαχτυλίδια
και οι άξονες της κίνησης κατασκευάζονται επίσης από χάλυβα. Η κίνηση επιτυγχάνεται µε τη χρήση
κατάλληλου υλικού που δεν χρειάζεται λίπανση και τακτική για εξωτερική χρήση.
Φέρει εικονογραφηµένη ευανάγνωστη ταµπέλα µε οδηγίες χρήσεις προς τους ασκούµενους, καθώς το
όργανο λειτουργεί χωρίς την παρουσία γυµναστή.
Χαρακτηριστικά υλικών
- Όλα τα µεταλλικά στοιχεία κατασκευάζονται από σιδερένιους σωλήνες θερµής εξέλασης ποιότητας St 37-2
και ελάχιστου πάχους 2 mm (κατά DIN 17100), λαµαρίνες θερµής έλασης St 37-2 και ελάχιστου πάχους 3
mm (κατά DIN 1541) και λαµαρίνες ψυχρής έλασης St 12,3, µέγιστου πάχους 2 mm (κατά DIN 1543).
- Οι βαφές των µετάλλων είναι ηλεκτροστατικές βαφές πούδρας πολυεστέρα δύο στρωµάτων.
- Οι µεταλλικοί σύνδεσµοι είναι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι για προστασία από τη διάβρωση.
- Οι τάπες-διακοσµητικά που χρησιµοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά, µη τοξικά (στις περισσότερες
περιπτώσεις από πολυπροπυλένιο).
- Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα:
Σύστηµα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας,
Σύστηµα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ: Χίλια πεντακόσια ευρώ

Τ.Ε. = 1.500,00 €

ΑΡΘΡΟ 36:
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ: Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής εξωτερικών χώρων. Όργανο πάγκου
κοιλιακών
Αναθεωρείται µε το άρθρο –
∆ιαστάσεις: Μήκος 1390 mm, Πλάτος 710 mm, Ύψος 590 mm
Το όργανο πάγκος κοιλιακών χρησιµοποιείται για την εκγύµναση µυών κοιλιακών, µέσης και πλάτης.
Είναι κατασκευασµένο από χάλυβα υψηλής ποιότητας ενώ ο κεντρικός κορµός είναι κατασκευασµένος
από σιδηροσωλήνα Φ114 mm, ελάχιστου πάχους 3 mm. Ο πάγκος είναι κατασκευασµένος από µαλακό
υλικό κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Φέρει εικονογραφηµένη ευανάγνωστη ταµπέλα µε οδηγίες χρήσεις
προς τους ασκούµενους, καθώς το όργανο λειτουργεί χωρίς την παρουσία γυµναστή. Το όργανο είναι
κατάλληλο και για ΑΜΕΑ.
Χαρακτηριστικά υλικών
- Όλα τα µεταλλικά στοιχεία κατασκευάζονται από σιδερένιους σωλήνες θερµής εξέλασης ποιότητας St 37-2
και ελάχιστου πάχους 2 mm (κατά DIN 17100), λαµαρίνες θερµής έλασης St 37-2 και ελάχιστου πάχους 3
mm (κατά DIN 1541) και λαµαρίνες ψυχρής έλασης St 12,3, µέγιστου πάχους 2 mm (κατά DIN 1543).
- Οι βαφές των µετάλλων είναι ηλεκτροστατικές βαφές πούδρας πολυεστέρα δύο στρωµάτων.
- Οι µεταλλικοί σύνδεσµοι είναι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι για προστασία από τη διάβρωση.
- Οι τάπες-διακοσµητικά που χρησιµοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά, µη τοξικά (στις περισσότερες
περιπτώσεις από πολυπροπυλένιο).
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- Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα:
Σύστηµα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας,
Σύστηµα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ: Χίλια τριακόσια σαράντα πέντε ευρώ

Τ.Ε. = 1.345,00 €

ΟΜΑ∆Α Ζ: Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 37:
ΝΒ-66.1: Τυποποιηµένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης οµβρίων. Φρεάτιο
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) (πλήρως κατασκευασµένο µε την τοποθέτηση σιδηροοπλισµού)
Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548 τρ.
Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης οµβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν
µέρει προκατασκευασµένα ή µε επί τόπου έγχυση, σύµφωνα την µελέτη και τα εγκεκριµένα Πρότυπα
Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ), συνδεδεµένα µε τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιµα για λειτουργία.
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
▪ η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτούµενων υλικών, προκατασκευασµένων
στοιχείων και εξαρτηµάτων για την πλήρη διαµόρφωση των φρεατίων σύµφωνα µε τα ΠΚΕ
το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισµό των
προκατασκευασµένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)
▪ η εκσκαφή του ορύγµατος θεµελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
▪ η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασµένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισµού, η
κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέµατος
▪ η διαµόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων
▪ η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου µεταξύ οπών και σωλήνων µε µη συρικνούµενο
τσιµεντοκονίαµα
▪ η προµήθεια και πάκτωση των βαθµίδων επίσκεψης,
▪ η προµήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυµµάτων και πλαισίων
▪ η επαναπλήρωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου
▪ η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρµογή της στέψης τους στην
κλίση ή επίκλιση της οδού
Στη τιµή µονάδας δεν περιλαµβάνονται:
▪ η τοποθέτηση σιδηροπλισµού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν
▪ η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους τους
πέραν των 1200 mm
▪ η κατασκευής λαιµού ύψους h ≥1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόµων ή στραγγιστηρίων
Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου.
ΕΥΡΩ: Τετρακόσια τριάντα οκτώ ευρώ

Τ.Ε. = 438,00 €

ΑΡΘΡΟ 38:
11.15.04: Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιοµηχανικής προέλευσης.
Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 µε εσχάρα από
γαλβανισµένο χάλυβα
Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1
Προµήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιοµηχανικής
προέλευσης", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Συναρµολογούµενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο, πολυµερές
σκυρόδεµα, κλπ) µε ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισµένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας
φορτίου) µε εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.
Κατασκευή του συστήµατος αποστράγγισης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433
"Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχηµάτων - Ταξινόµηση, σχεδιασµός και
απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της συµµόρφωσης", µε σήµανση CΕ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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Στοιχεία των καναλιών µε κατάλληλα διαµορφωµένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση
και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τµηµάτων συναρµολογηµένου καναλιού.
Προσηµειωµένες θέσεις στο σώµα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή κατακόρυφες
συνδέσεις µε το δίκτυο αποχέτευσης µε χρήση ειδικών εξαρτηµάτων (του συστήµατος τυποποιηµένου
καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των πάσης φύσεως
υλικών του συστήµατος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια απολήξεων και διακλαδώσεων,
σύστηµα "κλειδώµατος" της εσχάρας, µεταλλικά εξαρτήµατα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί
αντιδιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύµφωνα µε
τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των καναλιών
(τιµολογούνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου, αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του
δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προµήθεια και τοποθέτηση αµµοσυλλεκτών.
Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται µε βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία φορτίου
κατά ΕΝ 1433.
Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιµοποιούνται µόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη κλάση Α15:
αντοχή σε φορτίο 15 kN)
Κατηγορία Β: για πεζοδρόµους και χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε
φορτίο 125 kN)
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδροµίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση C250:
αντοχή σε φορτίο 250 kN)
Κατηγορία D: για αµαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθµευσης βαρέων σχηµάτων (ελάχιστη κλάση C400:
αντοχή σε φορτίο 400 kN)
Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώµατα, αποβάθρες κλπ (ελάχιστη
κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδροµοι αεροδροµίων (ελάχιστη
κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)
Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 µε εσχάρα από
γαλβανισµένο χάλυβα
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) πλήρως τοποθετηµένου καναλιού µε επιµέτρηση κατά τον άξονά του.
ΕΥΡΩ: Ενενήντα οκτώ ευρώ

Τ.Ε. = 98,00 €

ΟΜΑ∆Α ∆: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 39:
60.20.40.11: Εργασίες υποδοµής φωτεινής σηµατοδότησης. Σωλήνες προστασίας υπόγειων
καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης από πολυαιθυλένιο (ΗDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο
(HDPE) διαµέτρου DN 63mm
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων
ονοµαστικής διαµέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE),
δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήµατα
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραµόρφωσης 5% > 400 Ν/m, µε ενσωµατωµένη
ατσαλίνα, παραδιδοµένων σε κουλούρα ή ευθύγραµµα τµήµατα.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η
ευθυγράµµιση δίπλα στο όρυγµα τοποθέτησης, η κοπή στα µήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεµάχια
σύνδεσης (µούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήµανσης της σωληνογραµµής, η πρόσδεση των
σωλήνων σε δέσµες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρµογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης
και σύνδεσης καλωδίων που παρεµβάλλονται.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων τιµολογούνται ιδιαίτερα µε
βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN 63 mm
Τιµή ανά µέτρο (mm) αξονικού µήκους σωληνογραµµής.
ΕΥΡΩ: Έξι ευρώ και σαράντα λεπτά

Τ.Ε. = 6,40 €
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ΑΡΘΡΟ 40:
ΑΤΗΕ 9337.3.2: Καλώδιο τύπου ΝΥΥ διατοµής 4x6
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102
Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 4x6 mm, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
µέτρου καλωδίου ΝΥΥ, για 1000 V µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα µικροϋλικά, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία µε
όλες τις απαραίτητες δοκιµές.
Τιµή ανά µέτρο (m) αξονικού µήκους.
ΕΥΡΩ: Οκτώ ευρώ

Τ.Ε. = 8,00 €

ΑΡΘΡΟ 41:
ΑΤΗΕ Ν9331: Προµήθεια τοποθέτηση µονόφωτου διακοσµητικού φωτιστικού
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-60 τρ.
Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφωτου φωτιστικού σώµατος από αλουµίνιο & ατσάλι γκρι 3,48 m
στρόγγυλη κεφαλή για λάµπες οικονοµίας µε ντουί Ε27.
∆ιαστάσεις:
∆ιάµετρος κεφαλής: Ø 800 mm
Ύψος: 3480 mm
Μήκος βάσης: 200x200 mm
Το σχέδιο της ανωτέρω κατασκευής θα είναι σύµφωνα µε τα αναλυτικά σχέδια και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές που θα δοθούν από την Υπηρεσία.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα όργανα αφής και σβέσης του φωτιστικού και όλα τα υλικά και τα
µικροϋλικά, συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας σύνδεσης και παράδοσης, δηλαδή προµήθεια µεταφορά
και τοποθέτηση του ιστού έτοιµος σε κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ: Τετρακόσια ευρώ

Τ.Ε. = 400,00 €

ΑΡΘΡΟ 42:
ΑΤΗΕ Ν8837.21.1:Γειώσεις καρφωτές
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101
Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και έµπηξη στο έδαφος µιας γειώσεως,
αποτελούµενης από χάλκινο ηλεκτρόδιο µήκους 1,50 µ µε όλα τα µικροϋλικά που χρειάζονται, κολάρα
γειώσεως, σφικτήρες κλπ.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα µικροϋλικά, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία µε
όλες τις απαραίτητες δοκιµές.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ: Σαράντα ευρώ

Αριδαία, 13 / 12 / 2016
ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Τ.Ε. = 40,00 €
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Αριδαία, 13 / 12 / 2016
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΗΤΚΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
∆ΟΪΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΥΜΠΟΥΝΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕΧΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αριδαία, 13 / 12 / 2016
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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