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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα
εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη
διακήρυξη.
1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης
εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν 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.

1.2.2

"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.

1.3 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.

1.3.1

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

1.3.2

Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε
τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις 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 λοιπων υλικών,
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων
Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.3.3

Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, 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, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές
ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) 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.
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1.3.4

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 απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε
τους όρους δηµοπράτησης.

1.3.5

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 Ορους.

1.3.6

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.

1.3.7

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 απαιτουµένου χώρου, η
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση
του απαιτουµένου 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 Εργο, 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) Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το
∆ηµόσιο
(β) Οταν 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.

1.3.8

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του
Εργου.

1.3.9

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.

1.3.10

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος 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.)

1.3.11

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 Εργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους
από το Εργο.
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Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.3.12

Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων,
µηχανηµάτων κ.λπ.

1.3.13

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 απαιτουµένων 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.).

1.3.14

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
οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι
δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου
Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.15

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
επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.3.16

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".

1.3.17

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 οσο και τα υπάρχοντα έργα και το
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.3.18

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.

1.3.19

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και
ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών.

1.3.20

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 κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.3.21

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι
αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών
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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.

1.4

1.3.22

Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.3.23

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.

1.3.24

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες
Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται
ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.3.25

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση
του Αναδόχου στο 'Εργο 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.

1.3.26

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.

1.3.27

Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.3.28

Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

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

2

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον
Κύριο του Έργου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1

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 οριζοµένων ανοχών.

2.1.2

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.

2.1.3

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.

2.1.4

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.
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2.1.5

Αν το περιεχόµενο ένός 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.

2.1.6

Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών,
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 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 ηµίβραχος"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 αναµοχλέυονται µε το ripper των προωθητών
ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη)
2.2.2

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 (πράσινο-κόκκινο), 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.
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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
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 Εργων"διατάξεις, εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση
περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος.
2.2.3.

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 επιµετράται 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 ασχολούµενου 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 πρόκεται 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

Είδος

Συντελεστής
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α/α
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Είδος
Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε
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 ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών
Ρολλά 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) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)
Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των
θερµαντικών σωµάτων

2.2.4.

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

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
12

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

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

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
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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
Αγίου Πέτρου
Βυτίνας
Μάνης
Ναυπλίου
Ναυπλίου
Μυτιλήνης
Τρίπολης
Σαλαµίνας
Αράχωβας

Ροδόχρουν
Τεφρό
Κίτρινο
Πράσινο
Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο
Ερυθρό
Ερυθρό
Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωµο
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 αλλουµινίου, 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.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α.

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*]
παραπλέυρως 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
- απόσταση < 5 km

0,28

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

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
Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας
εκσκαφές)

0,20
0,03

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 καµµία 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. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο
Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές
εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).
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Άρθρο 1ο
20.02
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων
κλπ χώρων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων
για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και
την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς
κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης
µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από
τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους
έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή
πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των
παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως
30 m.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και
µετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ

4,27

[τέσσερα και είκοσι επτά λεπτά]

Άρθρο 2ο
20.04
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και
εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου
των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από
το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους
έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των
προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 0204-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων"
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και
µετά την εκσκαφή.
20.04.01

σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122
ΕΥΡΩ

21,72

[είκοσι ένα και εβδοµήντα δύο λεπτά]

Άρθρο 3ο
20.05
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων
Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως
έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2,
σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν
ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε
υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε
την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και
την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την
µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών
έργων"
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και
µετά την εκσκαφή.
20.05.01

σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124
ΕΥΡΩ

5,97

[πέντε και ενενήντα επτά λεπτά]

Άρθρο 4ο
22.20
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους
(τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών,
σχιστολίθου, κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από
το εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
22.20.01

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236
ΕΥΡΩ

7,90

[επτά και ενενήντα λεπτά]

Άρθρο 5ο
Ζ2
Κόψιµο - εκρίζωση δένδρων
Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων δένδρων, αφού έχει
προηγηθεί κοπή, και αποµάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό
αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
µηχανηµάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.
Ζ2.5

Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 1,21 µέχρι 1,50 m
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: εκατόν τριάντα πέντε
Αριθµητικώς: 135,00

Άρθρο 6ο
20.30
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171
Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης
φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία
του αυτοκινήτου.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.
ΕΥΡΩ

0,90

[ενενήντα λεπτά)
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Άρθρο 7ο
Γ-2.1

Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β)
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις
µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη
µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η
προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και
µετά την κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης βάσης µεταβλητού πάχους
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: τριάντα και σαράντα λεπτά
Αριθµητικά: 30,40

Άρθρο 8ο
Σχ. Υ∆Ρ 5.08

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο χειµάρρου.
Κωδικός Αναθεώρησης

Υ∆Ρ 6069.1

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο
προέλευσης χειµάρρου, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες τυπικές διατοµές της µελέτης
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :
α. Η προµήθεια της άµµου (εξόρυξη, κοσκίνισµα κλπ) και η µεταφορά της επί
τόπου του έργου
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση
της στρώσης εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε
ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή.
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών)
ΕΥΡΩ
Ολογράφως:
Αριθµητικώς: 16,90

δέκα έξι και ενενήντα λεπτά

Άρθρο 9ο
32.01
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε
χρήση αντλίας ή πυργογερανού
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση
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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.

β.
γ.

δ.

ε.

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 προβλεποµένων 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.
Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη
συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της
άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής),
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος.
Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων
µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου,
στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή,
φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την
θέση σκυροδέτησης.
∆εν 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
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32.01.04

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3214

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

90,00

[ενενήντα]

Άρθρο 10ο
32.25
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν
η συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο
έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και
εργατοτεχνικού προσωπικού.
Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί
µεµονωµένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να
κατασκευαστεί µαζί µε άλλα.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα,
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
32.25.03

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
Κωδικός Αναθεώρησης
ΕΥΡΩ

Άρθρο 11ο
Σχ.32.01.04.02

16,80

ΟΙΚ-3223.Α.5
[δέκα έξι και ογδόντα λεπτά]

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευή
έγχρωµου σκυροδέµατος µε οξείδιο του σιδήρου
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3214

Κατασκευή έγχρωµου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε
τη διάστρωση κατόπιν κατασκευής ειδικής σύνθεσης µε τα χέρια, µε χρήση
αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού την επεξεργασία του και την
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη
κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α.

Η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών
(αδρανών, τσιµέντων λευκών, νερού, οξειδίου του σιδήρου) για την
παρασκευή της ειδικής σύνθεσης του σκυροδέµατος, εφόσον το
παραπάνω σκυρόδεµα παρασκευάζεται σε εργοτάξιο, οι σταλίες των
αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή
του µείγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος επί τόπου του έργου για
διάστρωση.
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Επισηµαίνεται ότι στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της
απαιτούµενης ποσότητας λευκού τσιµέντου για την επίτευξη των
προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την
εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών βάση της σύνθεσης.
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.

Η δαπάνη χρήσεως δονητών επιφάνειας για τη διαµόρφωση οµοιόµορφης
εµφάνισης επαρκούς πολτού για τη διαµόρφωση οµαλής επιφάνειας χωρίς
επιφανειακά ελαττώµατα ή η χρήση µεταλλικής πλάνης.

γ.

Η δαπάνη επεξεργασίας του σκυροδέµατος µε µεταλλικό τριβίδι. Αφού το
σκυρόδεµα - τσιµεντοκονία επιπεδωθεί οµοιόµορφα µε δονητή επιφάνειας ή
µε µεταλλική πλάνη, κατόπιν στο πρώϊµο στάδιο της πήξης του
επιπεδώνεται µε ελαφριά πίεση και τρίψιµο µε µεταλλικό τριβίδι, διαβρέχεται
µε νερό και τρίβεται πάλι µε τριβίδι επενδεδυµένο µε λάστιχο, µέχρις ότου
το κονίαµα λειανθεί τελείως.

δ.

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα του
χρώµατος, οξειδίου του σιδήρου σε αναλογία 35Kg ανά m3 σε χρώµα
επιλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

ε.

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα 1,35 m3
φίλερ ανά m3 σκυροδέµατος.

ζ.

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια αποκλειστικά λευκού τσιµέντου για τη
δηµιουργία του έγχρωµου σκυροδέµατος σε αναλογία 14 σακιά των 50kg
ήτοι 700kg λευκού τσιµέντου ανά 1 m3 τελικής σύνθεσης τσιµεντοκονίας –
σκυροδέµατος.

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από την παραπάνω
σύνθεση.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα,
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
ΕΥΡΩ

300,00

[τριακόσια]

Άρθρο 12ο
38.01
Ξυλότυποι χυτών τοίχων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801
Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθµη από
το έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m, σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα
(τύποι)".
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών
πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και του ικριώµατος θα είναι τέτοιας
αντοχής ώστε να µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την
κατασκευή φορτία χωρίς παραµορφώσεις ή υποχωρήσεις.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται 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,
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή µε το σκυρόδεµα.
ΕΥΡΩ

13,50

[δέκα τρία και πενήντα λεπτά]

Άρθρο 13ο
38.02
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την
διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων
εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "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) αναπτύγµατος επιφανείας.
ΕΥΡΩ
38.20

22,50

[είκοσι δύο και πενήντα λεπτά]

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
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 συντασσονται 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 καµµία
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των
ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Ονοµ.

Πεδίο εφαρµογής

Ονοµ.

Ονοµ.
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διάµετρος
διατοµή
ΗλεκτροΚουλούρες
και
2
(mm)
συγκολληµένα (mm )
Ράβδο
ευθυγραµµισµέν
ι
πλέγµατα και
α προϊόντα
δικτυώµατα
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

B500C B500Α
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

B500C

√

√
√
√
√
√

B500Α 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

µάζα/
µέτρο
(kg/m)

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, 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 προβλέπετει 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 .

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου
σύµφωνα µε την µελέτη.
Άρθρο 14ο
38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
ΕΥΡΩ

Άρθρο 15ο
38.20.03

1,07

[ένα και επτά λεπτά]

∆οµικά πλέγµατα B500C
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
ΕΥΡΩ

1,01

[ένα και ένα λεπτό]

ο

Άρθρο 16
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Σχ. 73.97.1

Κατασκευή δαπέδου ασφαλείας µε πλάκες πάχους 3,0 εκ. και για ύψος
πτώσης τουλάχιστον 0,60µ.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397
Προµήθεια και τοποθέτηση πλακών κατασκευασµένων από µίγµα
ανακυκλωµένων κόκκων φυσικού ελαστικού και έγχρωµης πολυουρεθάνης
χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας, γενικών διαστάσεων 50Χ50 εκ ή 40Χ40 εκ,
πάχους 3,0 εκ και βάρους τουλάχιστον 20 kgr/m2. To προϊόν οφείλει να
εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης τουλαχιστον 0,60µ. κατά EN1177. Η
εφαρµογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται µε ειδική κόλλα σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του προϊόντος,
πάνω σε βάση
σκυροδέµατος, χυτού επί τόπου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των
όµβριων υδάτων, µε κόλλα πολυουρεθάνης. Το δάπεδο ασφαλείας
συµπληρώνεται µε ειδικά τεµάχια, για απόληξη του δαπέδου ή γωνιακό ειδικό
τεµάχιο.
Η άνω στρώση κάθε πλάκας πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, µε ειδικό
ενισχυµένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.
Οι άνω ακµές να είναι ελαφρώς στρογγυλευµένες και η κάθε πλευρά να έχει
εγκοπές απορροής όµβριων υδάτων. Η εφαρµογή του ελαστικού δαπέδου
ασφαλείας να γίνεται µε πύρους, που να συνδέουν τα επιµέρους πλακίδια µεταξύ
τους.
Η βάση σκυροδέµατος αποζηµειώνεται ιδιαιτέρως.
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση
του υλικού από την Υπηρεσία, µε προσκόµιση όλων των αναγκαίων
πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγµάτων απαιτηθούν. Το δάπεδο
ασφαλείας θα είναι πιστοποιηµένο µε το πρότυπο ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ
71.03. Ακόµα θα συνοδεύεται µε το αντίστοιχο test report που θα αποδεικνύει ότι
είναι µονοκόµµατο (όχι τύπου σάντουιτς) και το ύψος πτώσης. Η τοποθέτηση του
υλικού θα γίνει από έµπειρο συνεργείο µε εξειδικευµένους τεχνίτες,
προσκοµίζοντας αντίστοιχα πιστοποιητικά.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά όλων των απαιτούµενων
υλικών για την έντεχνη κατασκευή του δαπέδου ασφαλείας και η εργασία
πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

Άρθρο 17ο
Σχ. 73.97.2

40,00

[σαράντα]

Κατασκευή δαπέδου ασφαλείας µε πλάκες πάχους 5,0 εκ. και για ύψος
πτώσης τουλάχιστον 1,20µ.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397
Προµήθεια και τοποθέτηση πλακών κατασκευασµένων από µίγµα
ανακυκλωµένων κόκκων φυσικού ελαστικού και έγχρωµης πολυουρεθάνης
χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας, γενικών διαστάσεων 50Χ50 εκ ή 40Χ40 εκ,
πάχους 5,0 εκ και βάρους τουλάχιστον 34 kgr/m2. To προϊόν οφείλει να
εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης τουλαχιστον 1,20µ. κατά EN1177. Η
εφαρµογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται µε ειδική κόλλα σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του προϊόντος,
πάνω σε βάση
σκυροδέµατος, χυτού επί τόπου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των
όµβριων υδάτων, µε κόλλα πολυουρεθάνης. Το δάπεδο ασφαλείας
συµπληρώνεται µε ειδικά τεµάχια, για απόληξη του δαπέδου ή γωνιακό ειδικό
τεµάχιο.
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Η άνω στρώση κάθε πλάκας πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, µε ειδικό
ενισχυµένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.
Οι άνω ακµές να είναι ελαφρώς στρογγυλευµένες και η κάθε πλευρά να έχει
εγκοπές απορροής όµβριων υδάτων. Η εφαρµογή του ελαστικού δαπέδου
ασφαλείας να γίνεται µε πύρους, που να συνδέουν τα επιµέρους πλακίδια µεταξύ
τους.
Η βάση σκυροδέµατος αποζηµειώνεται ιδιαιτέρως.
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση
του υλικού από την Υπηρεσία, µε προσκόµιση όλων των αναγκαίων
πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγµάτων απαιτηθούν. Το δάπεδο
ασφαλείας θα είναι πιστοποιηµένο µε το πρότυπο ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ
71.03. Ακόµα θα συνοδεύεται µε το αντίστοιχο test report που θα αποδεικνύει ότι
είναι µονοκόµµατο (όχι τύπου σάντουιτς) και το ύψος πτώσης. Η τοποθέτηση του
υλικού θα γίνει από έµπειρο συνεργείο µε εξειδικευµένους τεχνίτες,
προσκοµίζοντας αντίστοιχα πιστοποιητικά.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά όλων των απαιτούµενων
υλικών για την έντεχνη κατασκευή του δαπέδου ασφαλείας και η εργασία
πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

Άρθρο 18ο
Σχ. 73.97.3

52,00

[πενήντα δύο]

Κατασκευή δαπέδου ασφαλείας µε πλάκες πάχους 7,0 εκ. και για ύψος
πτώσης τουλάχιστον 2,10µ.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397
Προµήθεια και τοποθέτηση πλακών κατασκευασµένων από µίγµα
ανακυκλωµένων κόκκων φυσικού ελαστικού και έγχρωµης πολυουρεθάνης
χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας, γενικών διαστάσεων 50Χ50 εκ ή 40Χ40 εκ,
πάχους 7 εκ και βάρους τουλάχιστον 48 kgr/m2. To προϊόν οφείλει να
εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης τουλάχιστον 2,10µ. κατά EN1177. Η
εφαρµογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται µε ειδική κόλλα σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του προϊόντος,
πάνω σε βάση
σκυροδέµατος, χυτού επί τόπου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των
όµβριων υδάτων, µε κόλλα πολυουρεθάνης. Το δάπεδο ασφαλείας
συµπληρώνεται µε ειδικά τεµάχια, για απόληξη του δαπέδου ή γωνιακό ειδικό
τεµάχιο.
Η άνω στρώση κάθε πλάκας πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, µε ειδικό
ενισχυµένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.
Οι άνω ακµές να είναι ελαφρώς στρογγυλευµένες και η κάθε πλευρά να έχει
εγκοπές απορροής όµβριων υδάτων. Η εφαρµογή του ελαστικού δαπέδου
ασφαλείας να γίνεται µε πύρους, που να συνδέουν τα επιµέρους πλακίδια µεταξύ
τους.
Η βάση σκυροδέµατος αποζηµειώνεται ιδιαιτέρως.
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση
του υλικού από την Υπηρεσία, µε προσκόµιση όλων των αναγκαίων
πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγµάτων απαιτηθούν. Το δάπεδο
ασφαλείας θα είναι πιστοποιηµένο µε το πρότυπο ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ
71.03. Ακόµα θα συνοδεύεται µε το αντίστοιχο test report που θα αποδεικνύει ότι
είναι µονοκόµµατο (όχι τύπου σάντουιτς) και το ύψος πτώσης. Η τοποθέτηση του
υλικού θα γίνει από έµπειρο συνεργείο µε εξειδικευµένους τεχνίτες,
προσκοµίζοντας αντίστοιχα πιστοποιητικά.
19 /31

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά όλων των απαιτούµενων
υλικών για την έντεχνη κατασκευή του δαπέδου ασφαλείας και η εργασία
πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

70,00

[εβδοµήντα]

Άρθρο 19ο
73.37
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντο-ασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις.
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε πρώτη
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου ή στρώση τσιµεντο-ασβεστοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου µε άµµο χονδρόκοκκη,
ή στρώση και δεύτερη στρώση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg
τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
73.37.02

Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 1,5 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7338
ΕΥΡΩ

12,30

[δώδεκα και τριάντα λεπτά]

Άρθρο 20ο
73.11
Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311
Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες µέσου πάχους 5 cm και επιφανείας
άνω των 0,10 m2, επί υποστρώµατος από ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2 των
150 kg τσιµέντου πάχους 3 cm, µε αρµούς µέσου πάχους 2 cm
αρµολογούµενους µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg, µε τα υλικά, πλάκες,
τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

22,50

[είκοσι δύο και πενήντα λεπτά]

Άρθρο 21ο
Σχ. 74.90.01 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7491
Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από πορόλιθο οποιουδήποτε χρώµατος επιλογής
της Υπηρεσίας, πάχους 2 cm και πλάτους έως 10 cm. Υλικά και εργασία
πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩ

12,50

[δώδεκα και πενήντα λεπτά]
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Άρθρο 22ο
Β-51
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2921)
Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας
C20/25, διατοµής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα
σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων
κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και
συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε
αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και
τάφροι οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών
πλην του σκυροδέµατος της βάσης έδρασης,
• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι
µικρότερου των 0,50 m, µε λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε
κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10x0,20 m από
σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή τους µε
τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση
έδρασής του, η οποία επιµετράται ιδιαιτέρως.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: εννέα και εξήντα
Αριθµητικά: 9,60

Άρθρο 23ο
Σχ. 52.76.01 Ξυλεία κέδρου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5276
Ξυλεία κέδρου οποιονδήποτε διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών
της µελέτης για την επένδυση χτιστών καθιστικών, την κατασκευή πέργκολας και
λοιπών ξύλινων κατασκευών του έργου. Η ξυλεία θα είναι πλανισµένη απ΄ όλες τις
µεριές, επεξεργασµένη σε ξηραντήριο και λουστραρισµένη µε 2 στρώσεις µε
λούστρο κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους. Η σύνδεση των επιµέρους τεµαχίων
µεταξύ τους και µε το έδαφος θα γίνεται µε ειδικούς µεταλλικούς συνδέσµους
κατάλληλα τοποθετηµένους ώστε να εξασφαλίζουν τη στατική επάρκεια της
κατασκευής και την αποφυγή εγκλωβισµού όµβριων υδάτων.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά που θα απαιτηθούν
πλήρως διαµορφωµένα και τοποθετηµένα, καθώς και η εργασία για την πλήρη και
έντεχνη κατασκευή, την τοποθέτηση και στερέωση της ξυλείας.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο ( m3) τοποθετηµένης ξυλείας
ΕΥΡΩ

1.500,00

[χίλια πεντακόσια]
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Άρθρο 24ο
Σχ. 53.01.01 Κατασκευή ξύλινου συνθετικού δαπέδου deck εξωτερικού χώρου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5301
Κατασκευή ξύλινου συνθετικού δαπέδου deck κατάλληλο για εξωτερικό χώρο. Το
δάπεδο θα αποτελείται από λωρίδες πλάτους 0,15m, µήκους 2,20m και πάχους
τουλάχιστον 22 mm, εκ των οποίων η µία πλευρά θα είναι λεία και η άλλη µε
ραβδώσεις. Στις παραπάνω διαστάσεις είναι αποδεκτή απόκλιση ±10%. Οι
ξύλινες συνθετικές λωρίδες θα είναι πιστοποιηµένες κατά ΕΝ14041 κατάλληλες
για εξωτερική χρήση. Η τοποθέτηση θα γίνει σε συνθετικά καδρόνια τα οποία θα
συνδέονται µεταξύ τους µε κατάλληλα µέσα. Η όλη κατασκευή θα στερεώνεται σε
σκυρόδεµα µε τρόπο σταθερό, δηµιουργώντας ένα ενιαίο στατικά επαρκές
δάπεδο εξωτερικού χώρου. Το ξύλινο συνθετικό δάπεδο συµπληρώνεται µε
ειδικά τεµάχια για απόληξη του δαπέδου ή γωνιακό ειδικό τεµάχιο.
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνεται η βάση του σκυροδέµατος.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά όλων των απαιτούµενων
υλικών και µικροϋλικών για την έντεχνη κατασκευή του ξύλινου συνθετικού
δαπέδου και η εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ
64.01

80,00

[ογδόντα]

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων,
περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η
προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και
η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των
κιγκλιδωµάτων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)

Άρθρο 24ο
64.01.01 Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401
ΕΥΡΩ

4,50

[τέσσερα και πενήντα λεπτά]

Άρθρο 25ο
64.01.02 Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραµµες και καµπύλες ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6402
ΕΥΡΩ

5,30

[πέντε και τριάντα]

Άρθρο 26ο
77.55
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών
επιφανειών".
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Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση
αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις
ελαιοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

6,70

[έξη και εβδοµήντα λεπτά]

Άρθρο 27ο
Σχ. 77.81 Παιχνίδι κουτσό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1
Κατασκευή επιδαπέδιου παιχνιδιού ‘’κουτσό’’. Η διαµόρφωση του παιχνιδιού
επιτυγχάνεται µέσω βαφής σε επιφάνεια τσιµεντοκονιάµατος µε τη δηµιουργία
τετραγωνικών διατοµών τουλάχιστον 0,40µ.Χ0,40µ., σύµφωνα µε τα σχέδια της
µελέτης. Η συνολική καλυπτόµενη επιφάνεια θα είναι τουλάχιστον 1,44µ2. Τα
χρώµατα της βαφής, κατ’ ελάχιστον τεσσάρων διαφορετικών χρωµάτων,
οποιασδήποτε απόχρωσης και επιλογής της Υπηρεσίας, θα είναι κατάλληλα για
τσιµεντένια δάπεδα εξωτερικού χώρου, πιστοποιηµένα κατά ΕΝ-71.3,
απαλλαγµένα από τοξικά ή επικίνδυνα στοιχεία.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η επίστρωση της τσιµεντοκονίας.
Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών σκυροδέµατος µε χρώµατα
κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους σε δυο διαστρώσεις σύµφωνα µε την µελέτη
και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος".
Προετοιµασία της επιφανείας, σπατουλάρισµα και διάστρωση χρώµατος σε δύο
στρώσεις.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά όλων των απαιτούµενων
υλικών και µικροϋλικών για την έντεχνη κατασκευή του επιδαπέδιου παιχνιδιού
και η εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ

200,00

[διακόσια]

Άρθρο 28ο
Σχ. 77.81 Παιχνίδι twister
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1
Κατασκευή επιδαπέδιου παιχνιδιού ‘’twister’’. Η διαµόρφωση του παιχνιδιού
επιτυγχάνεται µέσω βαφής σε επιφάνεια τσιµεντοκονιάµατος µε τη δηµιουργία
επιµέρους κυκλικών διατοµών ακτίνας τουλάχιστον 0,12 µ., σύµφωνα µε τα
σχέδια της µελέτης. Η συνολική καλυπτόµενη επιφάνεια θα είναι κυκλικής
διατοµής ακτίνας τουλάχιστον 1,50µ. Τα χρώµατα της βαφής, κατ’ ελάχιστον
τεσσάρων διαφορετικών χρωµάτων, οποιασδήποτε απόχρωσης και επιλογής της
Υπηρεσίας, θα είναι κατάλληλα για τσιµεντένια δάπεδα εξωτερικού χώρου,
πιστοποιηµένα κατά ΕΝ-71.3, απαλλαγµένα από τοξικά ή επικίνδυνα στοιχεία.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η επίστρωση της τσιµεντοκονίας.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται ο δείκτης που συνοδεύει το παιχνίδι.
Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών σκυροδέµατος µε χρώµατα
κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους σε δυο διαστρώσεις σύµφωνα µε την µελέτη
και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος".
Προετοιµασία της επιφανείας, σπατουλάρισµα και διάστρωση χρώµατος σε δύο
στρώσεις.
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Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά όλων των απαιτούµενων
υλικών και µικροϋλικών για την έντεχνη κατασκευή του επιδαπέδιου παιχνιδιού
και η εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ
Άρθρο 29ο
Σχ. 32.01.04

700,00

[επτακόσια]

Βρύση

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401
Βρύση κατασκευασµένη από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, σύµφωνα µε το
σχέδιο λεπτοµέρειας της µελέτης. Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια και
τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης πολυαιθυλαινίου Φ1/2΄΄ µήκους έως είκοσι µέτρα
το οποίο θα συνδεθεί µε τη βρύση και το φρεάτιο του υδροµετρητή µε βάννα . Ο
αγωγός θα τοποθετηθεί µέσα σε κατάλληλο πλαστικό σπιράλ προκειµένου να
είναι εύκολη η αντικατάστασή του. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται κάθε υλικό,
µικροϋλικό και εργασία για την πλήρη σύνδεση µε τον αγωγό ύδρευσης και το
φρεάτιο αποχέτευσης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και λειτουργίας
βρύσης
ΕΥΡΩ

Άρθρο 30ο
Σχ. Ε-9.5.02

300,00

[τριακόσια]

Πληροφοριακή πινακίδα (Β) από etalbond πάχους 3 εκ., µε τοποθέτηση
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 6541

Η πινακίδα εισόδου θα είναι διαστάσεων 0,80m Χ 1,00m, από etalbond πάχους
3εκ., µε ψηφιακή εκτύπωση µιας όψης επί αυτοκόλλητης µεµβράνης. Κάθε
πινακίδα θα είναι επιστρωµένη µε αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική
µεµβράνη (antigraffiti, τύπου 3M Protective Overlay Film), η οποία θα επιτρέπει
τον καθαρισµό της πινακίδας από µαρκαδόρους, χρώµατα σε σπρέι κ.λ.π. µε τη
χρήση κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη του υποστρώµατος.
Η πινακίδα θα φέρει το σήµα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της
παιδικής χαράς, τις ηλικιακές οµάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η
παιδική χαρά, τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, τηλέφωνα επικοινωνίας µε τον ΟΤΑ,
απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, µε εξαίρεση σκύλους-συνοδούς
ατόµων µε αναπηρία, προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας, τις ώρες
λειτουργίας. Λόγω της πληθώρας των απαιτούµενων πληροφοριών η πινακίδα
δύναται να περιλαµβάνει δύο τρόπους πληροφόρησης, µε σήµατα ή/και µε
κείµενα, το οποίο θα αποφασιστεί από την Τεχνική Υπηρεσία ανάλογα µε την
περίπτωση. Τα σήµατα αποτελούν έναν γρήγορο οπτικό τρόπο, ώστε να µην
απαιτείται πολύς χρόνος για διάβασµα. Οι χρωµατισµοί, τα σήµατα και το κείµενο
που θα αναγραφεί σε κάθε πινακίδα θα δοθούν από την Τεχνική Υπηρεσία.
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Τοποθέτηση πινακίδας εισόδου
Το κυρίως σώµα της πινακίδας θα τοποθετηθεί µε ειδικές υποδοχές (λάµα
µήκους περίπου 5 cm και πάχους 2mm και βίδες γαλβανιζέ περαστές), εντός
πλαισίου σχήµατος «Π», σε ύψος 1,70m από το έδαφος. Το πλαίσιο θα
αποτελείται από κοιλοδοκούς 50χ50 , πάχους 2mm και ύψους 3m και θα είναι
βαµµένο κατά RAL 7005. Επίσης θα είναι έτσι κατασκευασµένο ώστε να
παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης της πινακίδας όποτε χρειαστεί.
Η στήριξη στο έδαφος θα γίνεται µε διάνοιξη επί του εδάφους κυλινδρικής οπής
διαµέτρου 0,40 - 0,50m και βάθους 0,50m, µε πάκτωση των δύο κάθετων
κοιλοδοκών και πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα τύπου C12/15. Μετά την
ολοκλήρωση της πάκτωσης δεν θα υπάρχει προεξοχή στο έδαφος στο σηµείο
στήριξης προς αποφυγή ατυχηµάτων.
Το σηµείο τοποθέτησης θα είναι δίπλα στην είσοδο της κάθε παιδικής χαράς, θα
γίνεται µετά από συνεννόηση µε τον επιβλέποντα της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε
περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο παραπάνω τρόπος στήριξης, η πινακίδα θα
τοποθετηθεί όπως και όπου υποδείξει η Υπηρεσία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) για πινακίδα διαστάσεων 0.80µ.*1,00µ.
ΕΥΡΩ

Άρθρο 31ο
Σχ. Β11.13

250,00€

[διακόσια πενήντα]

∆οχείο απορριµάτων
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 5104
∆οχείο απορριµµάτων, στρογγυλό, ύψους 80 cm, διαµέτρου 45 cm και
χωρητικότητας κάδου 45 lt. Ο κάδος θα αποτελείται από µεταλλικό σκελετό που
φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και εσωτερικά µεταλλικό κάδο.
Ο σκελετός θα κατασκευάζεται από δύο µεταλλικές λάµες διαµορφωµένες σε
κυκλικό σχήµα διαµέτρου 40cm και τοποθετηµένες παράλληλα καθ΄ ύψος. Τα
δύο στρόγγυλα θα ενώνονται µεταξύ τους µε τρεις κατακόρυφες µεταλλικές λάµες
µε συγκόλληση.
Ο µεταλλικός σκελετός θα επενδύεται µε ξύλα κατάλληλα διαµορφωµένου προφίλ
(ηµιστρόγγυλο) διατοµής 70x20mm και µήκους 520mm, που θα στερεώνονται µε
βίδες και παξιµάδια ασφαλείας.
Ο µεταλλικός κάδος θα είναι κατασκευασµένος από γαλβανιζµένη λαµαρίνα, έχει
διάµετρο Φ370mm και ύψος 430mm.
Ο κάδος θα στηρίζεται σε µεταλλική βάση ύψους 20cm κατασκευασµένη από
σωλήνα συγκολληµένο µε λάµα στρογγυλής διατοµής η οποία και βιδώνεται στο
έδαφος.
Τα ξύλινα µέρη θα είναι από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 10-12% και
βαµµένα µε υδατοδιαλυτά, µη τοξικά, µη αναφλέξιµα χρώµατα κατάλληλα για
εξωτερική χρήση.
Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα µέρη θα είναι βαµµένα
ηλεκτροστατικά ή θα είναι γαλβανιζέ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η εργασία και τα υλικά στερέωσης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) δοχείου
ΕΥΡΩ

250,00€

[διακόσια πενήντα]
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Άρθρο 32ο
Σχ. Β10.9

Καθιστικό παγκάκι από χυτοσιδηρό σκελετό και 8 ξύλινες δοκίδες
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 5104
Καθιστικό παγκάκι ενδεικτικών διαστάσεων 80x180x60cm και σχεδίου σύµφωνα
µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Το ξύλινο τµήµα (πλάτη-κάθισµα) θα
αποτελείται από οχτώ ξύλα, διατοµής 35Χ75mm και θα στηρίζεται σε δύο βάσεις
κατασκευασµένες από χυτοσίδηρο. Οι βάσεις θα είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε µε
την τοποθέτηση των ξύλων, το τελικό σχήµα να είναι ανατοµικό.
Τα ξύλινα µέρη θα κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 1012% και θα είναι επεξεργασµένα, ώστε οι ακµές τους να είναι στρογγυλευµένες
και η επιφάνεια τους λεία. Επίσης βάφονται µε υδατοδιαλυτά, µη τοξικά, µη
αναφλέξιµα χρώµατα κατάλληλα για εξωτερική χρήση. Αναλόγως τα µεταλλικά µη
ανοξείδωτα µέρη θα είναι βαµµένα ηλεκτροστατικά ή θα είναι γαλβανιζέ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η εργασία και τα υλικά στερέωσης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) καθιστικού
ΕΥΡΩ

Άρθρο 33ο
Σχ. Β12.1

400,00€

[τετρακόσια]

Συντήρηση υφιστάµενων οργάνων παιδικών χαρών
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5104
Η συντήρηση υφιστάµενων οργάνων παιδικών χαρών περιλαµβάνει τόσο τα
µεταλλικά όσο και τα ξύλινα µέρη. Για τα µεταλλικά µέρη, και για τα τµήµατα των
οργάνων που θα υποδείξει η Υπηρεσία ότι απαιτείται συντήρηση, προβλέπεται η
απόξεση και ο καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση
αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις
ελαιοχρώµατος. Για τα ξύλινα µέρη, και για τα τµήµατα των οργάνων που θα
υποδείξει η Υπηρεσία ότι απαιτείται συντήρηση, προβλέπεται καθαρισµός της
επιφανείας µε γυαλόχαρτο, λάδωµα µε λινέλαιο διπλοβρασµένο ή µε ειδικό
µυκητοκτόνο εµποτιστικό διάλυµα βάσεως νερού ή διαλύτου, τρίψιµο,
χονδροστοκάρισµα και τελικό τρίψιµο, επάλειψη ξυλίνων επιφανειών,
εσωτερικών ή εξωτερικών, µε λινέλαιο ωµό. Σε περιπτώσεις έντονης διάβρωσης
µε µη αναστρέψιµη βλάβη, τόσο στα µεταλλικά όσο και στα ξύλινα µέρη, ή σε
περιπτώσεις βανδαλισµού προβλέπεται αντικατάσταση των τµηµάτων που θα
υποδείξει η Υπηρεσία.
Περιλαµβάνεται ο έλεγχος των σηµείων στήριξης των οργάνων και όλες οι
απαραίτητες εργασίες για την ασφαλή στήριξη και λειτουργία τους. Επίσης, ο
έλεγχος των αλυσίδων, σχοινιών και οποιουδήποτε άλλου υλικού ανάρτησης και
αντικατάσταση τµηµάτων αυτών σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας,
προκειµένου το όργανο να είναι ασφαλές και λειτουργικό.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις συντηρήσεως των οργάνων
των παιδικών χαρών που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική συντήρηση του
έργου από τον Ανάδοχο.
Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) συντηρηµένου οργάνου
ΕΥΡΩ

120,00€

(εκατόν είκοσι)
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Άρθρο 34ο
62.10.41

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 /
1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ PVC
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 102)

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε
οχετό, σε φορέα, σε µονωτήρες, µέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου µε χάλκινους αγωγούς
και µόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονοµαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VVU (µονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός
κυκλικού τοµέα), περιλαµβανοµένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά
στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.)
καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µ)
62.10.41.5 ΣΧΕΤ διατοµής 5 x 4 mm²
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: 7,50

Άρθρο 35ο
62.10.40.01

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ H05VV-U,R (NYM), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 300/500V
ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ PVC
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46)

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι,
κλπ.) καλωδίων ονοµαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (µονόκλωνος αγωγός)
H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), µε χάλκινους αγωγούς µε µόνωση και µανδύα από PVC,
περιλαµβανοµένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα,
ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των
µετρήσεων και ελέγχων
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µ)
διατοµής 3 x 1,5 mm²
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: 2,30
62.10.48

ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45)

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού,
περιλαµβανοµένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα,
ακροδέκτες, πέδιλα, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς
και των µετρήσεων και ελέγχων.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µ)
Άρθρο 36ο
62.10.48.01

Άρθρο 37ο
62.10.48.03

διατοµής 6 mm²
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: 3,10

διατοµής 25 mm²
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: 5,70
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Άρθρο 38ο
1

ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-45)

Γείωση από ραβδόµορφο ηλεκτρόδιο γείωσης, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και
κατακόρυφη έµπηξη στο έδαφος, εξασφαλίζοντας καλή επαφή µε τη γη (αντίσταση
γείωσης<2Ω) ηλεκτρολυτικά γαλβανισµένου µορφοσίδηρου µε διατοµή σχήµατος Τ µήκους
1,5 µέτρων και διατοµής Φ16mm. Περιλαµβάνεται το κόστος της εργασίας, του ειδικού
συνδέσµου µε κοχλία από ηλεκτρολυτικά επιχαλκωµένο ορείχαλκο και των όλων των
απαραίτητων µικροϋλικών για σύνδεση µε τον αγωγό γείωσης για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

Άρθρο 39ο
60.20.40.01

Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: 30,00

ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤ. ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 50
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5)

Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων σηµατοδότησης υπό το οδόστρωµα ή στις
θέσεις τεχνικών µε γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή και σπείρωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµαστικής διαµέτρου (DN) και
πάχους τοιχώµατος όπως αναφέρεται παρακάτω. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και
µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του γαλβανισµένου σύρµατος έλξης
καλωδίων, των γαλβανισµένων ειδικών τεµαχίων, η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων,
η τοποθέτηση του σύρµατος έλξης καλωδίων, η επισήµανση των σωλήνων καθώς και η
συγκρότηση δέσµης σωλήνων, όπου προβλέπεται. Η εκσκαφή και επανεπίχωση του
ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε σκυρόδεµα τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση
τα οικεία άρθρα του τιµολογίου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µ)
ΕΥΡΩ

Άρθρο 40ο
2

Ολογράφως: ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: 12,50

ΣΩΛΗΝΑΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ Φ63mm
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-8)

Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαµπτου σωλήνα διπλού δοµηµένου τοιχώµατος
για υπόγεια δίκτυα πολυαιθυλενίου P.E.-HD. (High Density), ΕΝ 61386-24, µε αντοχή στη
συµπίεση >750Ν, εξωτερικής διατοµής Φ63mm, σε χανδάκι κατάλληλων διαστάσεων για την
κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση ηλεκτρικών καλωδίων. Στην
τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των
σωλήνων, του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που
απαιτείται, η δαπάνη διαµόρφωσης του πυθµένα και η απαλλαγή αυτού από πέτρες ή
αιχµηρά αντικείµενα, η δαπάνη εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράµµισή του
δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα µήκη που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα γίνει µε
κατάλληλες πλαστικές µούφες, τοποθέτησης του σύρµατος καλωδίων, η δαπάνη
επισήµανσης των σωλήνων, όπως επίσης και η δαπάνη τυχόν περιβληµάτων προστασίας
του σωλήνα, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µ)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: 4,50
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Άρθρο 41ο
60.10.85.01

ΦΡΕΑΤΙΟ EΛΞΗΣ ΚΑΛΩ∆IΩΝ 40X40 cm
(Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548)

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15,
οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια
έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια
λεπτοµερειών της µελέτης
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•

η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος
η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου
φρεατίου
• η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των
καλωδίων
• στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό πλαίσιο µέσω
ελαστικού παρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και
αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση
εποξειδικής βαφής)
• η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη
Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: 60,00
Άρθρο 42ο
Α4.4
∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-2113)
∆ιάνοιξη µε εργαλεία χειρός τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατοµής, µεµονωµένα και
ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, πλάτους έως 3.00 m, σε έδαφος πάσης
φύσεως, στους πόδες των επιχωµάτων σε οποιουδήποτε στάθµη από τις προσπελάσεις
(στέψη επιχώµατος κ.λπ.), µε την µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η εκσκαφή µε εργαλεία χειρός,
• η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε
απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη
• η µόρφωση των πρανών της τάφρου.
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (µ3)
ΕΥΡΩ

Άρθρο 43ο
5

Ολογράφως: ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: 14,40

∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΟΣ
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-2269)

∆ιάνοιξη αύλακος επί ασφάλτου ή άοπλου σκυροδέµατος µε ασφαλτοκόπτη, βάθους έως 30 εκ.
και πλάτους ανάλογο για διέλευση ηλεκτρικών καλωδίων εντός αγωγών, ως κατωτέρω ορίζεται
σε οιαδήποτε θέση, µετά της εργασίας και των υλικών µορφώσεως των παρειών ή επαναφοράς
εις την προ της διανοίξεως κατάστασιν και της συσσωρεύσεως των άχρηστων προϊόντων εις
θέσεις φορτώσεως και εις µέσην απόσταση έως 10µ, οριζοµένων τούτων εις 100% του προ της
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διανοίξεως όγκου. Όγκος αχρήστων 100% µετρούµενος προ της διανοίξεως. Πλάτους άνω του
0,10 και έως 0,20µ.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µ)
ΕΥΡΩ

62.10.21

Ολογράφως: ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: 12,00

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ ΘΥΡΙ∆ΑΣ ΙΣΤΩΝ
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 101)

Προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση καλύµατος θυρίδας ιστού από γαλβανισµένη
λαµαρίνα, καταλλήλων διαστάσεων ώστε να εφαρµόζει στο άνοιγµα της θυρίδας,
περιλαµβανοµένου του συστήµατος στερέωσης και ασφάλισής του.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.):
Άρθρο 44ο
62.10.21.01

Άρθρο 45ο
62.10.21.02

Άρθρο 46ο
62.10.22

Κάλυµµα κυλινδρικής µορφής
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ
Αριθµητικά: 9,20

Κάλυµµα άλλης µορφής (εκτός της κυλινδρικής)
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΑΠΤΑ
Αριθµητικά: 11,50

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 104)

Αποξήλωση κατεστραµένου ακροκιβωτίου ιστού φωτισµού και προµήθεια, προσκόµιση και
εγκατάσταση νέου, µε όλα τα παρελκόµενά του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές εισόδου και
εξόδου καλωδίων, στυπιοθλίπτες, κοχλίες προσδέσεως των αγωγών γειώσεως ιστού κλπ.)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου ακροκιβωτίου ιστού
Για ένα φωτιστικό σώµα
ΕΥΡΩ

62.10.35

Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΛΤΑ
Αριθµητικά: 27,50

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Προµήθεια, προσκόµιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτηµάτων ακροκιβωτίων ιστών και
πίλλαρς φωτισµού. Περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταµένων ακροκιβωτίων και
πίλλαρς µε χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτηµάτων που παρουσιάζουν προβλήµατα και
η αντικατάστασή τους µε νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους.
Τιµή ανά επι µέρους εξάρτηµα που αντικαθίσταται, ως εξής:
Άρθρο 47ο
62.10.35.10

Τοποθέτηση ρελέ διαρροής
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΒ∆ΟΜΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: 75,00
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Άρθρο 48ο
6

ΜΟΥΦΑ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-104)

Μούφα καλωδίων ΝΥΥ 5Χ4mm2, ΝΥΥ 5Χ6 mm2 (ένωση ή και σχηµατισµός κόµβου), στεγανή,
εντός φρεατίου (µούφα) µε ρητίνη. Η ρητίνη θα πρέπει να είναι της απολύτου εγκρίσεως της
υπηρεσίας. Προµήθεια, τοποθέτηση και παραλαβή αυτής σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: 45,00
Άρθρο 49ο
7

ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103)

Σφαιρικό φωτιστικό σωµά ιδίων διαστάσεων προς αντικατάσταση των υπαρχόντων στην
πλατεία ΙΚΑ από φιµέ πολυκαρβονικό. Προµήθεια, τοποθέτηση και παραλαβή σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: 75,00

Σέρρες Μάρτιος 2017
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ζ∆ΟΥΜΠΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
µε Β΄ βαθµό

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
µε Β΄ βαθµό

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ,ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ,
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
µε Α΄ βαθµό
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ.∆.

ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
µε Α΄ βαθµό

ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
µε Α΄ βαθµό
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