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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.
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.
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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.
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.
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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 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.
1.3.22 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.

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

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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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.
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
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-

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
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:
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α/α
Είδος
1.

Συντελεστής

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

2,30
2,70
3,00

2.

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

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1,90
2,30
2,60

Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

1,00

β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου

1,40

γ) µε κάσσα επί µπατικού

1,80

δ) παραθύρων ρολλών

1,60

ε) σιδερένια

1,00

Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού,
γερµανικού) πλην ρολλών
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου

3,70

2,60

Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα

2,80

β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές

2,00

γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)

1,00

δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ

1,60

Προπετάσµατα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα

2,50

β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα

1,00

γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)

1,60

Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου

1,00

β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,50

Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερµαντικών
σωµάτων

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1.
Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και
σκληρότητα:
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
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1

Πεντέλης

Λευκό

2

Κοκκιναρά

Τεφρόν

3

Κοζάνης

Λευκό

4

Αγ. Μαρίνας

Λευκό συνεφώδες

5

Καπανδριτίου

Κιτρινωπό

6

Μαραθώνα

Γκρί

7

Νάξου

Λευκό

8

Αλιβερίου

Τεφρόχρουν – µελανό

9

Μαραθώνα

Τεφρόχρουν – µελανό

10

Βέροιας

Λευκό

11

Θάσου

Λευκό

12

Πηλίου

Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1

Ερέτριας

Ερυθρότεφρο

2

Αµαρύνθου

Ερυθρότεφρο

3

∆οµβραϊνης Θηβών

Μπεζ

4

∆οµβραϊνης Θηβών

Κίτρινο

5

∆οµβραϊνης Θηβών

Ερυθρό

6

Στύρων

Πράσινο

7

Λάρισας

Πράσινο

8

Ιωαννίνων

Μπεζ

9

Φαρσάλων

Γκρι

10

Ύδρας

Ροδότεφρο πολύχρωµο

11

∆ιονύσου

Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1

Ιωαννίνων

Ροδόχρουν

2

Χίου

Τεφρό

3

Χίου

Κίτρινο

4

Τήνου

Πράσινο

5

Ρόδου

Μπεζ

6

Αγίου Πέτρου

Μαύρο

7

Βυτίνας

Μαύρο

8

Μάνης

Ερυθρό

9

Ναυπλίου

Ερυθρό

10

Ναυπλίου

Κίτρινο

11

Μυτιλήνης

Ερυθρό πολύχρωµο

12

Τρίπολης

Γκρι µε λευκές φέτες

13

Σαλαµίνας

Γκρι ή πολύχρωµο

14

Αράχωβας

καφέ
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2.
3.

Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
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
3
ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m .km
Σε αστικές περιοχές
- 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
3
παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m ), κατά τον τρόπο
που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη
3
προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m 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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ΟΜΑ∆Α 1η : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Α.Τ. –1.1

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.( 10.01)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1101

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άµµου,
αµµοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου
µεταφορικού µέσου ή ζώου.
Τιµή ανά τόνο (ton)

Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια

10.01.01

ΕΥΡΩ

Α.Τ. –Α.2

Ολογράφως: ∆έκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθµητικά: 13,50 €

Μεταφορές µε αυτοκίνητο (10.07)

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.
Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km)
δια µέσου οδών καλής βατότητας

10.07.01

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

ΕΥΡΩ

Α.Τ.-1.3

Ολογράφως: τριάντα πέντε λεπτά
Αριθµητικά: 0,35€

Καθαιρέσεις πλινθοδοµών (22.04)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222
Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, οι
προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός".

3

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m ) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ∆έκα πέντε ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
Αριθµητικά: 15,70 €
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Α.Τ.-1.4.

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων (20.04)

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 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων"
3

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m ) 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

Ολογράφως: Είκοσι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά
Αριθµητικά: 20,25 €

Α.Τ.-1.5

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους (22.20)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

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.
2

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m )
22.20.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά
Αριθµητικά: 7,90 €

Α.Τ.-1.6

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου (22.21)

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµεικών κλπ), καθώς και πλακών µαρµάρου
οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη των
απαιτουµένων ικριωµάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
2

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m )
22.21.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθµητικά: 4,50 €
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Α.Τ. –1.7

Αποξήλωση µεταλλικών & διαφώτιστων φύλλων επιστέγασης (Σχετ.:ΟΙΚ 2252)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275
Αποξήλωση µεταλλικών & διαφώτιστων φύλλων επιστέγασης, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, µε την
καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόµηση
χρησίµων υλικών και την µεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.
2

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m ) πραγµατικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ

Α.Τ. –1.8

Ολογράφως: ∆ύο ευρώ και εξήντα λεπτά
Αριθµητικά: 2,60 €

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα (20.30)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171
Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου.
3

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m ) σε όγκο ορύγµατος.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ενενήντα λεπτά
Αριθµητικά: 0,90 €

Α.Τ. –1.9

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων (20.05)

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"
3

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m ) 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

Ολογράφως: τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθµητικά: 4,50 €

ΟΜΑ∆Α 2η : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού
(32.01)
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 αντλίας
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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 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.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την
εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. 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.

δ. 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.
ε. ∆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

Α.Τ. –2.1

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 (32.01.03)

Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΙΚ-3213
3
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m ).

ΕΥΡΩ

Α.Τ. –2.2

Ολογράφως: ογδόντα τέσσερα ευρώ
Αριθµητικά: 84,00 €

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (32.01.04)
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Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΙΚ-3214
3
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m ).

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ενενήντα ευρώ
Αριθµητικά: 90,00 €

Α.Τ. –2.3

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 (32.01.05)

Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ 3215
3

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m ).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ενενήντα πέντε ευρώ
Αριθµητικά: 95,00 €

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας (32.02)
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 χωρίς χρήση αντλίας
σκυροδέµατος 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 επί
τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και οι
πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε χρήση οποποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία
σκυροδέµατος και πυργογερανό,

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.

β.
Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν 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
σκυροδοτουµένων 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) και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση
σκυροδέτησης.

ε.
∆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
3

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m ).

Α.Τ. –2.4

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 (32.02.05)

Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ 3215

ΕΥΡΩ
Ολογράφως: ενενήντα ευρώ
Αριθµητικά: 90,00 €

Α.Τ. –2.5

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (38.03)

Κωδικός Αναθεώρησης 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 δάπέδο εργασίας, 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 ανέγερσηςσυναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που
χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του.

2

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m ) ανεπτυγµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: δεκαπέντε ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
Αριθµητικά: 15,70 €

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος (38.20)
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).
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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.
Πεδίο εφαρµογής
Ονοµ.
διάµετρος
(mm)

Ράβδοι

ΗλεκτροΟνοµ.
Κουλούρες
και
συγκολληµένα
διατοµή
ευθυγραµµισµένα
πλέγµατα
και
2
προϊόντα
(mm )
δικτυώµατα

B500C

B500Α

B500C

B500Α

Ονοµ.
µάζα/
µέτρο
(kg/m)

B500C

5,0

√

√

19,6

0,154

5,5

√

√

23,8

0,187

28,3

0,222

6,0

√

√

√

√

√

6,5

√

√

33,2

0,260

7,0

√

√

38,5

0,302

7,5

√

√

44,2

0,347

√

50,3

0,395

8,0

√

√

√

√

10,0

√

√

√

78,5

0,617

12,0

√

√

√

113

0,888

14,0

√

√

√

154

1,21

16,0

√

√

√

201

1,58

18,0

√

254

2,00

20,0

√

314

2,47

22,0

√

380

2,98

25,0

√

491

3,85

28,0

√

616

4,83

32,0

√

804

6,31

40,0

√

1257

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.
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Α.Τ. –2.6

Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (38.20.02)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ένα ευρώ και επτά λεπτά
Αριθµητικά: 1,07 €
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ΟΜΑ∆Α 3η : ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Α.Τ. –3.1

Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm (46.01)

Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα
κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου,
2

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m ) πραγµατικής επιφάνειας.

Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)

46.01.02

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: δεκαεννέα ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθµητικά: 19,50 €

Α.Τ. –3.2

∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα (49.01)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213
Κατασκευή γραµµικών διαζωµάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως µε σκυρόδεµα κατηγορίας
C16/20 και ελαφρό οπλισµό B500C (µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε
ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η
αποµείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως
υπολείµµατα υλικών.
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται
αναλογικά µε βάση εµβαδόν (Εµβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισµός πέραν των 4Φ12, η διαφορά
τιµολογείται µε βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
49.01.01 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά
Αριθµητικά: 16,80 €

Α.Τ. –3.3

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm (61.05)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος ή πλευρά έως
160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος
από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα
από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε την
µελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση µη συρρικνωµένου
κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE).
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Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται και τα ειδικά εξαρτήµατα µεταλλικών πασσάλων για τη
κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.
Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής
ΕΥΡΩ

Α.Τ. –3.4

Ολογράφως: δύο ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
Αριθµητικά: 2,70 €

Μεταλλικές διατοµές τύπου C από έλασµα γαλβανισµένο υψηλής αντοχής (Σχετ. 61.05)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104

Λεπτότοιχες µεταλλικές διατοµές τύπου C από γαλβανισµένο έλασµα υψηλής αντοχής ως µηκίδες για πλαγιοκάλυψη.
Το πάχος και το ύψος του προφίλ, θα είναι σύµφωνα µε τη µελέτη.
Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται όλες οι απαραίτητες στηρίξεις και όλα τα µικροϋλικά στερέωσης.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, εξαρτηµάτων και ειδικών τεµαχίων επί τόπου του έργου, ο
απαιτούµενος ανυψωτικός εξοπλισµός και ικριώµατα και εργασία τοποθέτησης.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: δύο ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
Αριθµητικά: 2,70 €

Α.Τ. –3.5

Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm (64.29)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428
Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατοµή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI 304,
οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση µε κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή µε ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon
µε ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής,
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) τοποθετηµένου πλήρους χειρολισθήρος
ΕΥΡΩ

Α.Τ. –3.6

Ολογράφως: είκοσι ευρώ
Αριθµητικά: 20,00 €

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα (71.31)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131
Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και
ικριώµατα εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: έντεκα και είκοσι λεπτά
Αριθµητικά: 11,20€
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Α.Τ. –3.7

Επιστεγάσεις µε γαλβανισµένη λαµαρίνα (72.31)

Επιστέγαση µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή µεταλλικού σκελετού, σύµφωνα µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα", µε επικάλυψη των φύλλων
κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά µία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες µε φύλλο επίπεδης λαµαρίνας
πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά το απαιτουµενο πλάτος, µε στερέωση των φύλλων
µε ειδικούς συνδέσµους στην περίπτωση µεταλλικού σκελετού ή µε γαλβανισµένες ξυλόβιδες στην περίπτωση
ξύλινου σκελετού, µε παρεµβολή µεταξύ των συνδέσµων ή των κοχλιοφόρων ήλων και της λαµαρίνας ελαστικών
παρεµβυσµάτων πάχους 2 mm.

2

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m ) πραγµατικής επιφάνειας

72.31.01

Επιστεγάσεις µε αυλακωτή λαµαρίνα πάχους 1,00 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: δέκα πέντε και εβδοµήντα λεπτά
Αριθµητικά: 15,70€

Α.Τ. –3.8 Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς (77.15)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00
"Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, καθαρισµός, λείανση µε γυαλόχαρτο,
αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού µικροµοριακού υλικού βάσεως
νερού, µε αντοχή στα αλκάλια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ένα και εβδοµήντα λεπτά
Αριθµητικά: 1,70€

Α.Τ. –3.9
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
(77.80)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιοακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".
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Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά
επί τόπου, ικριώµατα και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
77.80.01
Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: εννέα ευρώ
Αριθµητικά: 9,00€

Α.Τ. –3.10
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.( 77.80)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιοακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά
επί τόπου, ικριώµατα και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
77.80.02
ΕΥΡΩ

Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
Ολογράφως: δέκα ευρώ και δέκα λεπτά
Αριθµητικά: 10,10€

Α.Τ. –3.11
Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό
τσιµεντόχρωµα (77.10)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725
Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντο-κονιάµατος, σε δύο ή περισσότερες
στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και συνολικό πάχος ξηρού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως
και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά
Αριθµητικά: 3,90€

Α.Τ. –3.12 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή
βάσεως νερού η διαλύτου (77.55)

ακρυλικών

ρητινών,

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".
Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού
και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία,
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: έξι ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
Αριθµητικά: 6,70€

Α.Τ. –3.13

Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών (77.17)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737
Σπατουλάρισµα προετοιµασµένης επιφανείας σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί
επιφανειών επιχρισµάτων" και 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών".
Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφανείας, εφαρµογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσµατος,
τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουµένης προς την προηγούµενη, τρίψιµο µε
γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισµα. Εναλλακτικά, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφάνειας εφαρµογή
πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσµατος µε τσιµεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε µορφή σκόνης ή ακρυλικό
υλικό σπατουλαρίσµατος έτοιµου προς χρήση, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού
υλικού σπατουλαρίσµατος, τελικό τρίψιµο µε γυαλόχαρτο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
77.17.01

Επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: τρία ευρώ και σαράντα λεπτά
Αριθµητικά: 3,40€

Α.Τ. –3.14 Επιστέγαση µε επίπεδα µασίφ πολυκαρβονικά φύλλα (Σχετ. 72.70)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231
Επιστεγάσεις µε επίπεδα πολυκαρβονικά µασίφ φύλλα, πάχους 20 mm, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη
ακτινοβολία, µε φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυµέ φύλλα (οι τιµές είναι
ενδεικτικές), θερµοµονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχοµόνωσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη,
τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδοµή µε τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προµηθευτής των φύλλων
(γενικώς σύνδεσµοι τύπου "Π"ή τύπου "Η").
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου, τα απαιτούµενα ικριώµατα και τον εξοπλισµό, σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες του προµηθευτή.

2

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m ) πραγµατικής επιφάνειας
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: τριάντα επτά ευρώ
Αριθµητικά: 37,00€

23

Α.Τ. –3.15 Πετάσµατα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich ( Σχετ. 72.80)
Πετάσµατα πλαγιοκάλυψης (πάνελς) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισµένη λαµαρίνα προβαµµένη στο εργοστάσιο,
επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή, (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάµεσα µε θερµοµονωτικό υλικό
από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), µε πάχος πολυουρεθάνης 4 cm µε τις προβλεπόµενες από την
µελέτη απαιτήσεις ηχοµόνωσης και πυραντοχής. Η εσωτερική πλευρά της λαµαρίνας να έχει επίστρωση pvc για
προστασία από την υγρασία.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, εξαρτηµάτων και ειδικών τεµαχίων επί τοπου του έργου, ο
απαιτούµενος ανυψωτικός εξοπλισµός και ικριώµατα και εργασία τοποθέτησης και στερέωση στον υπάρχοντα
σκελετό µε αυτοκοχλιούµενους συνδέσµους υψηλής αντοχής.
2

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m )

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: σαράντα πέντε ευρώ
Αριθµητικά: 45,00€

Α.Τ. –3.16 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή

έγχρωµα(73.26)

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00
"Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούµενα µετά την απόξεση των επιχρισµάτων,
σε υπόστρωµα τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά µε κόλλα
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, µε αρµούς το πολύ 1 mm, µε πλήρωση των κενών µε λεπτόρρευστο
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή χωρίς χρωστικές ή αρµόστοκο.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πλακίδια, η τσιµεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των
υλικών, η τοποθέτηση, η αρµολόγηση, ο τελικός καθαρισµός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια
για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ,
2

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m )
73.26.03

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1
ΕΥΡΩ

Α.Τ. –3.17

Ολογράφως: τριάντα ένα ευρώ
Αριθµητικά: 31,00€

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια (73.33)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, υδατοαπορροφητικοτητας έως
0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα
υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό
πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά πάσης φύσεως επί
τόπου.
2

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m )
73.33.01
Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
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ΕΥΡΩ

Ολογράφως: τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθµητικά: 31,50€
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ΟΜΑ∆Α 4η : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Α.Τ. –4.1

Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL (56.21)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617

Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm
περίπου, που περιλαµβάνει:
α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, µε επικάλυψη από άκαυστη φορµάϊκα, µε
περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές στα εµφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην
υπάρχουσα υποδοµή µε κατάλληλη συµβατή κόλλα.
β) Ανοιγµα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαµορφώνεται µε κοπή του πάγκου για την υποδοχή του επικαθήµενου
νεροχύτη, σύµφωνα µε την µελέτη.
γ) Την σφράγιση των περιµετρικών αρµών (επαφή µε τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) µε αντιµικροβιακή σιλικόνη,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του σφραγιστικού υλικού.
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών
επιφανειών, υλικά & µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.
2

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m ) πραγµατικής επιφάνειας όψης

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: είκοσι οχτώ ευρώ
Αριθµητικά: 28,00€

Α.Τ. –4.2

Ερµάρια µεγάλου ύψους, µή τυποποιηµένα (56.25)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

Ερµάρια µεγάλου ύψους, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού
πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα, πάχους 1 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά
σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες
εντορµίες σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ", µε τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα
Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορµάϊκα ή φορµάϊκα πάχους 8 mm
Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα (άν προβλέπονται) από µοριοσανίδες επενδυµένες
και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε
περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εµφανή σόκορα µε στρογγυλευµένες ακµές.
Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά και εξωτερικά (min
πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές.
Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής
περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων.
Στήριξη της κατασκευής σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά µε απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία
τους από την υγρασία
Κουµπωτή µπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης πάχους 1,0 mm.
Εάν προβλέπονται συρτάρια τιµολογούνται ιδιαίτερα,
2

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m ) πραγµατικής επιφάνειας όψης
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: εκατόν πενήντα πέντε ευρώ
Αριθµητικά: 155,00€

Α.Τ. –4.3

Φύλλα ερµαρίων πρεσσαριστά (54.72)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5472.1

Φύλλα ερµαρίων πρεσσαριστά από λευκή ξυλεία, οποποιωνδήποτε διαστάσεων µονόφυλλα ή
πολύφυλλα σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα", µε τετράξυλο
(κάσσα) 5x6,5 cm µε περιθώρια (περβάζια) 2x5 cm συνολικού πάχους 3 cm, µε σκελετό από λευκή ξυλεία διατοµής
2,5x7 cm και τραβέρσες 2,5x5 cm ανά το πολύ 8 cm, επενδυµένα µέσα έξω µε κόντρα πλακέ πάχους 4 mm και εν
γένει υλικά κατασκευής, ανάρτησης, στήριξης και λειτουργίας και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και
στερέωσης.
2

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m )
ΕΥΡΩ

Α.Τ. –4.4

Ολογράφως: εκατόν έξι ευρώ
Αριθµητικά: 106,00€

Πόρτες από pannel αλουµινίου (Σχετ. 65.41)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541

Θύρες αλουµινίου ανοιγόµενες περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή συρόµενες, µε κάσσα
από στρατζαριστή λαµαρίνα 30/15mm, οποιασδήποτε µορφής και διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) (υπολογίζονται µόνο τα από αλουµίνιο τεµάχια)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: εβδοµήντα ευρώ
Αριθµητικά: 70,00€

Α.Τ. –4.5

Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες (65.02)

Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων,σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου".
2

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m )
65.02.01

Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο

65.02.01.03 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, δίφυλλες, µε σταθερό φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: εκατόν σαράντα πέντε ευρώ
Αριθµητικά: 145,00€

Α.Τ. –4.6 Υαλοστάσια αλουµινίου, µε θερµοδιακοπή

οποιωνδήποτε διαστάσεων, ανοιγόµενα ή

συρόµενα(Σχετ. 65.42)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6542
Υαλοστάσια αλουµινίου µε θερµοδιακοπή, οποιωνδήποτε διαστάσεων, µε φύλλα ανοιγόµενα περί
οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα (αλλά όχι στην άκρη των φύλλων) ή συρόµενα, οποιασδήποτε µορφής και
διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου".
2

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m )
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ΕΥΡΩ

Ολογράφως: εκατόν ογδόντα τρία ευρώ
Αριθµητικά: 183,00€

Α.Τ. 4.7 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες υαλοπίνακες laminated
συνολικού πάχους 24mm – laminated κρύσταλλο 6mm, κενό 12mm, laminated 6mm. (Σχετ 76.27.01)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2
∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, laminated συνολικού πάχους 24mm – laminated
κρύσταλλο 6mm, κενό 12mm, laminated 6mm.
oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, διαφανείς και αδιαφανείς, βαθµού φωτοδιαπερατότητας και βαθµού
φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό".
πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου.
2

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m )
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: εξήντα οχτώ ευρώ
Αριθµητικά: 68,00€

Α.Τ.4.8

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών (64.01)

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)
64.01.01

Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθµητικά: 4,50€

Α.Τ. 4.9 Βατήρας εκκίνησης νέας τεχνολογίας (Σχετ. 38.20.01)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ3872
Νέας αγωνιστικής τεχνολογίας κατασκευή εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙΣΙ 316. Η βάση και η πλατφόρµα
του βατήρα θα είναι βαµµένη µε ειδική ηλεκτροστατική βαφή για µέγιστη προστασία από οξειδώσεις στο περιβάλλον
του κλειστού κολυµβητηρίου. Θα φέρει ρυθµιζόµενη αντιολισθητική πλατφόρµα, διαστάσεων 50x70cm. Πάνω στην
πλατφόρµα θα υπάρχει εσνωµατωµένο ρυθµιζόµενο υποπόδιο σε 4 τουλάχιστον θέσεις, µε αντιολισθητική επιφάνεια
. Το ρυθµιζόµενο υποπόδιο θα µπορεί να αφαιρεθεί εύκολα µε βασικά εργαλεία. Το ύψος του θα είναι περίπου 40cm.
Θα περιλαµβάνει ανοξείδωτη χειρολαβή για το ύπτιο που επιτρέπει το κράτηµα τόσο οριζόντια όσο και κάθετα. Ο
βατήρας θα πρέπει να µπορεί να δεχτεί το νέο σύστηµα εκκίνησης ύπτιου (όπως αυτό περιγράφεται στις οδηγίες της
FINA) χωρίς καµµία τροποποίηση ή παρέµβαση σε αυτόν. Θα φέρει αρίθµηση και στις τέσσερις τις πλευρές.
Περιλαµβάνεται και η εγκατάσταση µε τα απαραίτητα µικροϋλικά.

Τιµή ανά τεµάχιο
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ΕΥΡΩ

Ολογράφως: χίλια τετρακόσια ευρώ
Αριθµητικά: 1.400,00€

Α.Τ. 4.10 Σύστηµα εκκίνησης ύπτιου (Σχετ. 38.20.02)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3872
Η συσκευή εκκίνησης ύπτιου θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της F.I.N.A.. Θα πρέπει να
είναι κατασκευασµένη από υλικά ανθεκτικά στην οξείδωση και τα χηµικά του νερού της κολυµβητικής δεξαµενής. Θα
πρέπει να είναι συµβατή µε τους βατήρες εκκίνησης και έτοιµες προς χρήση. Το υποπόδιο της συσκευής θα πρέπει
να είναι ρυθµιζόµενο σε 5 θέσεις, από -4εκ έως +4εκ από την επιφάνεια του νερού. Το µήκος του υποποδίου θα είναι
0

65εκ τουλάχιστον , 8εκ. σε ύψος 2εκ σε πλάτος και κλίση 10 . Η επιφάνειά του θα είναι καλυµµένη µε αντιολισθητικό
υλικό. Θα µπορεί να ρυθµίζεται εύκολα από τον αθλητή ακόµα και µε το ένα χέρι µέσα από το νερό και να αφαιρείται
εύκολα από τον αρµόδιο κριτή µετά την εκκίνηση των αθλητών. Περιλαµβάνεται και η εγκατάσταση µε τα απαραίτητα
µικροϋλικά.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: οχτακόσια πενήντα ευρώ
Αριθµητικά: 850,00€

Α.Τ. 4.11 Αντικυµατικός δίσκος διαδροµών (Σχετ. Υ∆Ρ 12.14.01.01)
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6621.1
Ίδιος δίσκος µε τον ήδη τοποθετηµένο στις αντικυµατικές διαδροµές. Κατασκευασµένος από HD-πολυαιθυλένιο, µε
ειδικά πρόσθετα και επεξεργασία για αντοχή στην ακτινοβολία UV και τα χηµικά του νερού της πισίνας. Θα έχει
διάµετρο 100mm και υποδοχή για τον πλωτήρα (ανά ζέυγος). Θα τοποθετηθεί

µε συγκεκριµένη διάταξη.

Περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: εβδοµήντα λεπτά
Αριθµητικά: 0,70€

Α.Τ. 4.12 Αντικυµατική διαδροµή 25µ (Σχετ. Υ∆Ρ 12.14.01.01)
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6621.1
Θα έχει µήκος 25µ. Θα αποτελείται από ζεύγη αντικυµατικών δίσκων, διαµέτρου 100mm, στους οποίους
παρεµβάλλονται πλωτήρες µε αέρα (σετ). Μεταξύ των σετ θα υπάρχουν δύο ανεξάρτητοι αντικυµατικοί δίσκοι. Οι
δίσκοι και οι πλωτήρες είναι κατασκευασµένοι από HD πολυαιθυλένιο, µε ειδική επεξεργασία για αντοχή στην ηλιακή
ακτινοβολία, το χλωριο και το νερό. Συνδέονται µεταξύ τους µε εύκαµπτο ανοξείδωτο συρµατόσχοινο, ποιότητας AISI
316Μ πάχους 4mm, το οποίο στη µία άκρη καταλήγει σε σκληρό ανοξείδωτο ελατήριο και στην άλλη σε µηχανισµό
σύσφιξης µε καστάνια και κάλυµµα προστασίας. Περιλαµβάνεται και ένα ειδικό κλειδί για την ασφαλή χρήση του
µηχανισµού σύσφιξης. Ο χρωµατισµός και η σήµανση θα είναι σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς. Στην τιµή
περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: πεντακόσια πενήντα ευρώ
Αριθµητικά: 550,00€
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Α.Τ. 4.13 Πλωτήρας διαδρόµων (Σχετ. Υ∆Ρ 12.14.01.01)
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6621.1
Θα συµπληρώσουν τους πλωτήρες στις ήδη υφιστάµενες διαδροµές. Θα είναι όµοιοι µε τους ήδη υπάρχοντες. Θα
είναι κατασκευασµένοι από HD-πολυαιθυλένιο, µε ειδικά πρόσθετα και επεξεργασία για αντοχή στην ακτινοβολία UV
και τα χηµικά του νερού της πισίνας. Έχει διάµετρο 100mm και υποδοχή για τον πλωτήρα (ανά ζεύγος). Θα
τοποθετηθεί µε συγκεκριµένη διάταξη.
Στην τιµή περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: εβδοµήντα λεπτά
Αριθµητικά: 0,70€

Α.Τ. 4.14 Σχάρα υπερχείλισης κολυµβητηρίου (Σχετ. Υ∆Ρ 12.13.01.01)
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6620.1
Κατασκευή από σκληρό PVC (πολυπροπυλένιο), µε ιδιαίτερη αντοχή στον ήλιο, στο χλώριο και στο νερό, πλάτους
30cm και πάχους 23mm. Συνδέεται σε τρία σηµεία χωρίς να δηµιουργεί επιφανειακές ανωµαλίες. Το χρώµα θα είναι
λευκό.
Στην τιµή περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση
Τιµή ανά µέτρο
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: δεκαπέντε ευρώ
Αριθµητικά: 15,00€

Α.Τ. 4.15 Σκάλα κολυµβητηρίου (Σχετ. 38.20.01)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ3872
Θα είναι µοντέλο υπερχείλισης. Από ανοξείδωτο χάλυβα , ποιότητας AISI 304, διαµέτρου 43-45mm. Θα φέρει τρία (3)
ανοξείδωτα σκαλοπάτια.
Στην τιµή περιλαµβάνεται και η εγκατάσταση
Τιµή ανά µέτρο
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: τριακόσια πενήντα ευρώ
Αριθµητικά: 350,00€

Α.Τ. 4.16 Πάγκος αποδυτηρίου (Σχετ. 65.01)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Θα είναι κατασκευασµένος από ανοδιωµένο αλουµίνιο (35χ35), χωρίς συγκολλήσεις, µε µεγάλη αντοχή και
επικάλυψη HP Laminated σε χρώµα επιλογής της υπηρεσίας. Θα είναι κατάλληλος για συχνή χρήση σε χώρους µε
αυξηµένη υγρασία. Όλα τα εξαρτήµατα σύνδεσης θα είναι από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση (ανοξείδωτος χάλυβας,
νάιλον, κτλ). Το πλάτος του καθίσµατος θα είναι 40εκ και το ύψος του 45 εκ περίπου.
Στην τιµή περιλαµβάνεται και η εγκατάσταση
Τιµή ανά µέτρο
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ΕΥΡΩ

Ολογράφως: εκατόν ενενήντα ευρώ
Αριθµητικά: 190,00€

Α.Τ. 4.17 Κινητό αναβατόριο πισίνας (Σχετ. 38.20.02)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873
Το κινητό αναβατόριο επιτρέπει την ασφαλή και λειτουργική πρόσβαση στην πισίνα µε περιορισµένες κινητικές
δυνατότητες. Το άτοµο απλά κάθεται στο κάθισµα της συσκευής και µεταφέρεται στην άκρη της πισίνας. Αφού
ενεργοποιηθεί το φρένο, το κάθισµα χαµηλώνει µέσα στο νερό.
Θα περιλαµβάνει µπουτόν ασφαλείας για άµεση ενεργοποίηση, σύστηµα πέδησης που δεν θα επιτρέπει τη
λειτουργία, σύστηµα χειροκίνητης λειτουργίας σε περίπτωση προβλήµατος µε την παροχή ρεύµατος, πρόσθετα
στηρίγµατα κατά τη χρήση του αναβατορίου, φορτιστή.
Κατασκευασµένο από γαλβανισµένο χάλυβα µε βαφή φούρνου για προστασία από τις οξειδώσεις.
Θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
Αριθµητικά: 9.500,00€

Α.Τ. 4.18

Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες (78.34)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιµες κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες
λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό
ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές µε γυψοσανίδες".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας
και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωµάτων της
ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και αισθητικού αποτελέσµατος
γ) Η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής

ΕΥΡΩ

Α.Τ. 4.19

Ολογράφως: είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθµητικά: 22,50€

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής (61.30)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118

Κατασκευή επιπέδου ή βαθµιδωτού ελαφρού µεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος
από το δάπεδο, αποτελούµενου από απλές διατοµές γαλβανισµένου µορφοσίδηρου ή διατοµές γαλβανισµένης
στραντζαριστής λαµαρίνας, ειδικές γαλβανισµένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσµους
οριζοντίωσης, αναρτηµένου µε γαλβανισµένα βύσµατα µηχανικής ή χηµικής αγκύρωσης, και γενικά µορφοσίδηρος,
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στραντζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης
και στερέωσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: τρία ευρώ και δέκα λεπτά
Αριθµητικά: 3,10€
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

5.

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ

Α.Τ. -5.1 Επίτοιχη ηλεκτρική συσκευή στεγνώµατος µαλλιών πλήρης (ΑΤΗΕΝ 8177)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-39

Προµήθεια και τοποθέτηση επίτοιχης ηλεκτρικής συσκευής στεγνώµατος µαλλιών πλήρης. Εργασία περαιωµένη
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: εκατόν εξήντα ευρώ και εννέα λεπτά
Αριθµητικά: 160,09€

Α.Τ. -5.2.

Φωτιστικό σώµα φθορισµού µε λυχνίες, στεγασµένων χώρων, µε ανταυγαστήρα, οροφής ή

αναρτηµένο, στεγανό, προστασίας ΙΡ55, τετράγωνο 60×60 cm, για 2 λαµπτήρες 65 W (ΑΤΗΕΝ 8972.5.7)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-59

Φωτιστικό σώµα φθορισµού µε λυχνίες, στεγασµένων χώρων, µε ανταυγαστήρα, οροφής ή αναρτηµένο, στεγανό,
προστασίας ΙΡ55, τετράγωνο 60×60 cm, για 2 λαµπτήρες 65 W µετά των οργάνων αφής και βελτιώσεως του
συντελεστή ισχύος, των λυχνίων και λυχνιολαβών κ.λπ αποτελούµενο από µεταλλική βάση βαµµένη µε χρώµα
φωτιάς και προστατευτικό πλαστικό κάλυµµα προστασίας IP55 , ήτοι προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και
σύνδεση σε γραµµές ρεύµατος µε τα µικροϋλικά και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ενενήντα οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθµητικά: 98,50€

Α.Τ. -5.3. Σιδεροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, διαµέτρου 1/2 ins, πάχους 2,65 mm (ΑΤΗΕ 8036.1)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-5

Σιδεροσωλήνας µαύρος γαλβανισµένος µε ραφή, εσωτερικής διαµέτρου 1/2 ins, πάχους τοιχωµάτων 2,65 mm , κατά
τα λοιπά σύµφωνα µε το DIN 2440, τοποθετούµενος πλήρως σε εγκατάσταση υδραυλικών-κεντρικής θερµάνσεως –
κλιµατισµού, συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων ειδικών τεµαχίων (µούφες ενισχυµένες κορδονάτες,
γωνίες, καµπύλες, ταυ, συστολές κ.λπ) πλην των ρακόρ, όπως επίσης και των υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κ.λ.π
και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης, δοκιµών κ.λ.π. παραδοτέος σε λειτουργία (1µ)
Τιµή ανά µέτρο (µ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: δέκα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά
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Αριθµητικά: 14,90€

Α.Τ. -5.4. Χρωµατισµοί γενικώς σωληνώσεων έως 1 ins (ΑΤΟΕ 7767.1)
Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΟΕ 7767
Χρωµατισµοί γενικώς σωληνώσεων έως 1 ins

ήτοι απόξεση και καθαρισµός των επιφανειών δια ψήκτρας και

σµυριδόπανου, µία στρώση ελαιοχρώµατος µινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώµατος.
Τιµή ανά µέτρο (µ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: τρία ευρώ και δέκα οχτώ λεπτά
Αριθµητικά: 3,18€

Α.Τ. -5.5 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40Χ50 cm (ΑΤΗΕ 8160.1)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40Χ50 cm µε βαλβίδα χρωµέ (στραγγιστήρα), πώµα µε άλυσο, σιφώνι χρωµέ Φ1
+1/4, INS , στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα,
τσιµένοτ κ.λπ.) και την εργασία πλήρους εγκατάστασης παραδοτέα σε λειτουργία
Τιµή ανά τεµάχιο (µ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: εκατόν εξήντα ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
Αριθµητικά: 161,35€

Α.Τ. -5.6 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου από πορσελάνη (ΑΤΗΕ 8152)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14
Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου από πορσελάνη ήτοι λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συνδέσεως επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: εκατόν σαράντα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά
Αριθµητικά: 140,83€

Α.Τ. -5.7

Λεκάνη αποχωρητηρίου χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατά του από

πορσελάνη (Ευρωπαικού) (καθήµενου) τύπου (ΑΤΗΕ 8151.2)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14
Λεκάνη αποχωρητηρίου χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατά του από πορσελάνη
(Ευρωπαικού) (καθήµενου) τύπου ήτοι λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συνδέσεως επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκατάστασης
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: εκατόν ενενήντα πέντε και δέκα εννέα λεπτά
Αριθµητικά: 195,19€
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Α.Τ. -5.8 Αντικατάσταση ουρητήρα (ΣχΕΤ.ΑΤΗΕ 8151.2.1)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14
Αντικατάσταση ουρητήρα µε τα εξαρτήµατά του από πορσελάνη µε το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατά του λεκάνη
και υλικά στερεώσεως και συνδέσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα ευρώ
Αριθµητικά: 60,00€

Α.Τ. -5.9 ∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα. (ΑΤΗΕ
8153.1)
∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα µετά του ορειχάλκινου
διακόπτη, µετά πλωτήρος, του µηχανισµού λειτουργίας, της αλύσου και της χειρολαβής αυτού, των ρακόρ συνδέσεως
µε τους σωλήνες τροφοδοτήσεως και εκροής, των στηριγµάτων, µικροϋλικών εγκαταστάσεως κ.λ.π. ήτοι υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, παραδοτέο σε λειτουργία.
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 15

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: εκατόν σαράντα εννέα και ενενήντα έξι λεπτά
Αριθµητικά: 149,96€

Α.Τ. -5.10 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος , ορειχάλκινος , επιχρωµιωµένος διαµέτρου 1/2
ins . (ΣΧΕΤ ΗΛΜ13)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος , ορειχάλκινος , επιχρωµιωµένος διαµέτρου 1/2 ins
χρώµα νεροχύτη, δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως , συνδέσεως και
πλήρους εγκατάστασης.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: εξήντα ευρώ
Αριθµητικά: 60,00€

Α.Τ. -5.11 Εξοπλισµός WC AMEA πλήρης (Σχετ. ΗΛΜ 14)

Εξοπλισµός WC AMEA πλήρης, που περιλαµβάνει λεκάνη, νιπτήρα µε αναµικτήρα, χειρολαβές, οδηγούς νιπτήρακαθίσµατος, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένος και έτοιµος προς λειτουργία σύµφωνα µε
την ΥΠ. Α. 52487/15-1-2002 (ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάµενα κτίριο) και επικουρικά µε
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τον οδηγό ΥΠΕΚΑ «Σχεδιάζοντας για όλους.

Συµπεριλαµβάνεται ευκρινής σήµανση µε τη χρήση του ∆ιεθνούς

Συµβόλου πρόσβασης (∆ΣΠ) και του συµβόλου “WC».
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: χίλια ευρώ
Αριθµητικά: 1000,00€

Α.Τ. -5.12 Εξοπλισµός ντουζ AMEA πλήρης (Σχετ. ΗΛΜ 14.1)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Εξοπλισµός ντουζ AMEA πλήρης, που περιλαµβάνει κάθισµα ανακλινόµενο 34x35, λαβή inox µε σπογγοθήκη 40εκ
και µπαταρία λουτρού µε σπιράλ και τηλέφωνο, χειρολαβές µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως
εγκατεστηµένος και έτοιµος προς λειτουργία, σύµφωνα µε την ΥΠ. Α. 52487/15-1-2002 (ειδικές ρυθµίσεις για την
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάµενα κτίριο) και επικουρικά µε τον οδηγό ΥΠΕΚΑ «Σχεδιάζοντας για όλους.
Συµπεριλαµβάνεται ευκρινής σήµανση µε τη χρήση του ∆ιεθνούς Συµβόλου πρόσβασης (∆ΣΠ).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: διακόσια ευρώ
Αριθµητικά: 200,00€

6. ∆ίκτυα

Ανακατασκευή δικτύου σωληνώσεων λεβήτων θέρµανσης. (565.3 ΑΤΗΕ)

A.T.:6.1

ΗΛΜ 4

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Ανακατασκευή δικτύου σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής των λεβήτων θέρµανσης. Στο υπάρχον δίκτυο
οι δύο λέβητες είναι παράλληλα συνδεδεµένοι χωρίς έλεγχο του επιµερισµού της ροής του νερού. Θα κατασκευαστεί
νέο δίκτυο αντίστοιχης διαµέτρου από µαύρους χαλυβδοσωλήνες έτσι ώστε να ελέγχεται και η αυτόνοµη και η
ταυτόχρονη λειτουργία τους. Με την κατασκευή του νέου δικτύου θα διασφαλίζεται α) η αυτόνοµη λειτουργία του κάθε
λέβητα (π.χ. σε περίπτωση που ο ένας εξ αυτών τίθεται εκτός λειτουργίας) και β) ο έλεγχος της συνεισφοράς του
καθενός εξ αυτών όταν λειτουργούν ταυτόχρονα. Συµπεριλαµβάνονται τα απαραίτητα για τον σκοπό αυτό βάνες,
βαλβίδες αντεπιστροφής, κυκλοφορητές και όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα, υλικά και µικροϋλικά, ηλεκτρολογική και
υδραυλική σύνδεση αυτών, σε πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

A.T.:6.2
Κωδ. αναθεώρησης :

Εξι χιλιάδες εκατό ευρώ
6.100,00€

Αντικατάσταση συλλεκτών θέρµανσης και δικλείδων. (565.3 ΑΤΗΕ)
ΗΛΜ 4

100,00%

Αποξήλωση των δύο συλλεκτών θέρµανσης, προσαγωγής και επιστροφής, καθώς και όλων των δικλείδων στο
λεβητοστάσιο και αποµάκρυνση τους. Κατασκευή από µαύρο χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή νέων συλλεκτών όµοιων
κατασκευαστικά µε τους υπάρχοντες. Προµήθεια και εγκατάσταση νέων βανών φλαντζωτών χυτοσιδηρών ή
σφαιρικών χαλύβδινων επίσης όµοιων µε τις υπάρχουσες.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

Επτά χιλιάδες
ευρώ
7.500,00€

πεντακόσια

Ανακατασκευή καπναγωγών.( Σχετ. ΗΛΜ 34)

A.T.:6.3

ΗΛΜ 34

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Ανακατασκευή από µαύρη λαµαρίνα των δύο καπναγωγών των λεβήτων, ίδιας διατοµής µε τους υπάρχοντες.
Θερµοµόνωση των καπναγωγών µε φύλλα πετροβάµβακα πάχους 5cm, προστατευµένα µε φύλλο αλουµινίου.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
2.500,00€

Συντήρηση πλακοειδούς εναλλάκτη θέρµανσης του νερού του κολυµβητηρίου
και εγκατάσταση φίλτρου. (Σχετ. ΗΛΜ-8)

A.T.:6.4

ΗΛΜ-8

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Συντήρηση πλακοειδούς εναλλάκτη Sondex A/S ισχύος 400 kW, ο οποίος χρησιµοποιείται για την θέρµανση του
νερού της εσωτερικής κολυµβητικής δεξαµενής. Αποσύνδεση από τα δίκτυα, αποσυναρµολόγηση των πλακών,
καθαρισµός των αλάτων που έχουν επικαθήσει στο εσωτερικό του, επανασυναρµολόγηση, επανασύνδεση στα δίκτυα
και γενική συντήρηση του µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά. Συµπεριλαµβάνεται επίσης η εγκατάσταση
φλαντζωτού φίλτρου στερεών σωµατιδίων, καθαριζόµενου πριν από την είσοδο του νερού του κολυµβητηρίου στον
εναλλάκτη.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ύο χιλιάδες εκατό ευρώ
2.100,00€

Αντικατάσταση θερµαντήρα Ζ.Ν.Χ. (Σχετ. ΗΛΜ 24)

A.T.: 6.5

ΗΛΜ-24

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Αντικατάσταση του θερµαντήρα Ζ.Ν.Χ. χωρητικότητας 2000 λίτρων, οριζόντιας τοποθέτησης, µε σωληνωτό
εναλλάκτη ισχύος 150 kW, εγχώριο, σύµφωνο µε τις Ελληνικές Προδιαγραφές και φέροντα επ' αυτού το σήµα
ποιότητας CE, ήτοι αποσύνδεση από τα δίκτυα, αποξήλωση και αποµάκρυνση του υπάρχοντα θερµαντήρα,
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του νέου σε όλα τα δίκτυα, µετά των απαιτούµενων υλικών και
µικροϋλικών και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ

A.T.: 6.6.

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

Έξι χιλίαδες πεντακόσια ευρώ
6.500,00€

Καθοδική προστασία συσκευών εξωτερικής πισίνας και δικτύων Fan coils.
(Σχετ. ΗΛΜ-11)
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ΗΛΜ-11

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Καθοδική προστασία µη εµβαπτιζόµενου ανοδίου όλων των δικτύων που περιλαµβάνουν σωλήνες ή συσκευές
διαφορετικών µετάλλων (π.χ. χάλκινους εναλλάκτες), ήτοι α) του θερµαντήρα Ζ.Ν.Χ., β) της θέρµανσης του νερού της
εξωτερικής πισίνας και γ) των δύο δικτύων των Fan coils.
Η διάρκεια ζωής των αναλώσιµων της καθοδικής προστασίας θα είναι τουλάχιστον τριετής.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

Χίλια διακόσια ευρώ
1.200,00€

Εγκατάσταση συσκευής αποσκλήρυνσης του Ζ.Ν.Χ. (Σχετ. Υ∆Ρ 12.14.11.1)

A.T.: 6.7

16.6.21.2

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Εγκατάσταση συσκευής αποσκλήρυνσης του Ζ.Ν.Χ. πριν από την είσοδο του κρύου νερού στον θερµαντήρα του
Ζ.Ν.Χ.. Η λειτουργία της θα στηρίζεται στην διαδικασία ανταλλαγής ιόντων. Σε αυτή τη διαδικασία, το νερό περνά
µέσα από ένα στρώµα ρητίνης(µικρές, σφαιρικές χάντρες) που βρίσκεται σε µία στήλη(δοχείο). Η ρητίνη κατακρατεί
τα άλατα ασβεστίου & µαγνησίου και τα ανταλλάσσει µε άλατα νατρίου(αλάτι) ή καλίου. Μετά την αποσκλήρυνση
συγκεκριµένου όγκου νερού(που εξαρτάται από την δυναµικότητα της ρητίνης) απαιτείται αναγέννηση της
ρητίνης(ξέπλυµα). Η διαδικασία της αναγέννησης θα είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη και θα ελέγχεται από τον
ηλεκτρονικό εγκέφαλο του αποσκληρυντή (''κεφαλή''). Θα είναι δυνατόν να γίνει ογκοµετρικός προγραµµατισµός
δηλαδή η αναγέννηση θα µπορεί να γίνεται µε βάση την κατανάλωση νερού. Ο αποσκληρυντής θα είναι δύο
στηλών(δίδυµος), χωρητικότητας τουλάχιστον 50 λίτρων ρητίνης έκαστη, εναλλακτικής ή παράλληλης λειτουργίας. Η
ρητίνη θα έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5 ετών. Η συσκευή θα έχει δυνατότητα παροχής αποσκληρυµένου νερού
3
τουλάχιστον 3m /h και θα συνοδεύεται από δοχείο άλµης χωρητικότητας 120 λίτρων.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ
2.800,00€

Κατασκευή δικτύου ανακυκλοφορίας στο Ζ.Ν.Χ. (Σχετ. Υ∆Ρ 12.14.11.2)

A.T.: 6.8.

16.6.21.2

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Κατασκευή δικτύου ανακυκλοφορίας στο δίκτυο Ζ.Ν.Χ. µε µαύρους χαλυβδοσωλήνες κατάλληλης διαµέτρου,
θερµοµονωµένους, συνολικού µήκους 140 m µετά των διακλαδώσεων. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και η
εγκατάσταση κατάλληλου κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας µε ορειχάλκινο σώµα, τα απαιτούµενα υλικά, βάνες,
αντεπίστροφες καθώς και τα µικροϋλικά για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

A.T.: 6.9.
Κωδ. αναθεώρησης :

Τρείς
χιλιάδες
επτακόσια ευρώ
3.700,00€

Θερµοµόνωση δικτύων Ζ.Ν.Χ. και θέρµανσης. (Σχετ. ΗΛΜ 40)
ΗΛΜ 40

100,00%

Θερµοµόνωση δικτύων Ζ.Ν.Χ. και δικτύων θέρµανσης, διαµέτρων έως 2‘’ συνολικού µήκους έως 540 m µε
εύκαµπτο µονωτικό υλικό ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX σε µορφή σωλήνων πάχους 9 mm, ελάχιστης εσωτερικής
διαµέτρου έως 2’’.
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

Χίλια οκτακόσια ευρώ
1.800,00€

Εγκατάσταση µικτικών βαλβίδων. (ΑΤΗΕ 81.41.32)

A.T.: 6.10

ΗΛΜ-13

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Τοποθέτηση αναµικτήρα (µπαταρίας) θερµού ψυχρού ύδατος ορειχάλκινου επιχρωµιωµένου Φ 1/2 ins στους
λουτήρες µετά των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία. Συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση και αποµάκρυνση των παλαιών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

Επτακόσια ευρώ
700,00€

11 Αναµόρφωση δικτύου ανακυκλοφορίας στη δεξαµενή εξοσσορόπησης (Σχετ.
ΗΛΜ-8)

A.T.: 6.11

ΗΛΜ-8

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Αναµόρφωση των δικτύων ανακυκλοφορίας του κολυµβητηρίου και σύνδεσή τους µε την δεξαµενή
εξισορρόπησης. Ήτοι δίκτυο προσαγωγής των νερών της υπερχείλισης στην δεξαµενή, δίκτυο προσαγωγής του
νερού της δεξαµενής στις αντλίες ανακυκλοφορίας, δίκτυο υπερχείλισης και δίκτυο εκκένωσης της δεξαµενής
εξισορρόπησης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ύο χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ
2.500,00€

Ανακατασκευή δικτύου προσαγωγής. (Σχετ. ΗΛΜ-8)

A.T.:6.12

ΗΛΜ-8

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Ανακατασκευή δικτύου προσαγωγής νερού από τις αντλίες ανακυκλοφορίας προς την κολυµβητική δεξαµενή και
τα στόµια προσαγωγής. Αντικατάσταση των στοµίων προσαγωγής και ρύθµιση της κατεύθυνσης των ρευµάτων
νερού.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

A.T.: 6.13
Κωδ. αναθεώρησης :

Πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ
5.800,00€

Εγκατάσταση προφίλτρων αντλιών εσωτερικής πισίνας.(Σχετ. ΑΤΗΕ 8608.13.1)
ΗΛΜ-12

100,00%
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Εγκατάσταση δύο προφίλτρων στις δύο αντλίες του κυκλώµατος ανακυκλοφορίας της εσωτερικής δεξαµενής
κολύµβησης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

Επτακόσια ευρώ
700,00€

Προµήθεια και εγκατάσταση αντλίας εξωτερικής πισίνας. (Σχετ. ΗΛΜ-21)

A.T.: 6.14

ΗΛΜ-21

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

3

Προµήθεια και εγκατάσταση τριφασικής αντλίας 30m /h, ισχύος 3HP µε προφίλτρο, σε αντικατάσταση της εκτός
λειτουργίας αντλίας, στο κύκλωµα ανακυκλοφορίας της εξωτερικής πισίνας. Συµπεριλαµβάνεται η αποσύνδεση και
αποµάκρυνση της εκτός λειτουργίας αντλίας και η προµήθεια και εγκατάσταση νέας, η σύνδεσή της στο ηλεκτρικό και
υδραυλικό δίκτυο µετά των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

Χίλια εκατό ευρώ
1.100,00€

Εγκατάσταση δικτύου εξωτερικής πισίνας. (Σχετ. ΗΛΜ-8)

A.T.:6.15

ΗΛΜ-8

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Εγκατάσταση δικτύου ανακυκλοφορίας των επιφανειακών νερών της εξωτερικής πισίνας. Συµπεριλαµβάνεται η
εγκατάσταση έξι επιφανειακών απορροφητήρων (skimmers), η σύνδεσή τους σε νέο δίκτυο σωλήνων PVC και η
κατασκευή υπόγειας νέας γραµµής διαµέτρου Φ90 από την πισίνα µέχρι το µηχανοστάσιο µήκους 130m, µετά των
απαιτούµενων εξαρτηµάτων, υλικών και µικροϋλικών και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ
4.800,00€

Αντικατάσταση δικλείδων δικτύου. (Σχετ. ΗΛΜ-11)

A.T.: 6.16
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ-11

100,00%

Αντικατάσταση όλων των φλαντζωτών ή κολλητών δικλείδων από PVC των δικτύων µεγάλης και µικρής
δεξαµενής κολύµβησης. Συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση και αποµάκρυνση των παλαιών και η εγκατάσταση νέων
δικλείδων µετά των απαιτούµενων εξαρτηµάτων, υλικών και µικροϋλικών και της εργασίας για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):

∆ύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
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(Αριθµητικώς):

2.500,00€

Συντήρηση των κλιµατιστικών µονάδων. (Σχετ. ΑΤΗΕΑ 565.3.2)

A.T.: 6.17

ΗΛΜ-4

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Συντήρηση των κλιµατιστικών µονάδων στον χώρο του κολυµβητηρίου. Αφορά πέντε κλιµατιστικές µονάδες
ισχύος 50.000kcal/h εκάστη. Συµπεριλαµβάνεται ο έλεγχος και η συντήρηση των τρίοδων βανών και των
αισθητηρίων, ο καθαρισµός των φίλτρων, ο έλεγχος, η συντήρηση και η ρύθµιση της λειτουργίας των διαφραγµάτων
και των κινητήρων τους, η αντικατάσταση δύο τρίοδων βανών και ενός κινητήρα διαφράγµατος που είναι εκτός
λειτουργίας, µετά των απαιτούµενων εξαρτηµάτων, υλικών και µικροϋλικών και της εργασίας για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
2.500,00€

Αντικατάσταση προβολέων. (Σχετ.ΗΛΜ -11)

A.T.: 6.18.

ΗΛΜ-11

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Αντικατάσταση υπαρχόντων προβολέων µε προβολείς νέας τεχνολογίας LED. Αφορά τους υπάρχοντες οκτώ
προβολείς 1.000W στο χώρο του κολυµβητηρίου. Οι νέοι προβολείς θα είναι ο καθένας ισχύος και κατανάλωσης
200W, τάσης λειτουργίας 230V, AC, απόδοσης 1700W, µε συντελεστή ισχύος 0.93PF, απόδοση 1700LM, (17000W
σε αλογόνου), γωνία δέσµης 120 µοίρες, χρώµα εκµποµπής ψυχρό λευκό (6000K) µε περίβληµα αλουµινίου και
πιστοποιητικά CE και ROHS. Συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση και αποµάκρυνση των παλαιών και η εγκατάσταση
των νέων προβολέων µετά των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη
και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

A.T.: 6.19
Κωδ. αναθεώρησης :

Τριακόσια πενήντα ευρώ
350,00€

Σύστηµα απολύµανσης µέσω ηλεκτρόλυσης άλατος. (Σχετ. ΑΤΗΕ 8608.13.2)
ΗΛΜ-12

100,00%

Σύστηµα ηλεκτρόλυσης άλατος που παράγει υποχλωριώδες νάτριο in situ. Το σύστηµα πρέπει να είναι σε θέση
να παράγει και να καλύπτει αυτόνοµα τις ανάγκες της κολυµβητικής δεξαµενής σε απολυµαντικό παράγοντα, χωρίς
δηλαδή επικουρικά µέσα υγρού ή/και στερεού χλωρίου. Απαιτείται µηχάνηµα δυνατότητας παραγωγής 1000 gr/h µε
τρεις συνολικά µονάδες παραγωγής, αντίστοιχα δηλαδή των ήδη προδιαγεγραµµένων φίλτρων. Η µέτρηση και
διατήρηση σταθερού επιπέδου απολυµαντικού παράγοντα θα γίνεται µε αισθητήρια ελεύθερου χλωρίου (ppm). Το
παραπάνω µηχάνηµα θα συνοδεύεται από κιτ µέτρησης επιπέδου άλατος, επιπρόσθετο αισθητήρα ροής µηχανικού
τύπου και αισθητήρα θερµοκρασίας PT-107. Τα χαρακτηριστικά του συστήµατος απολύµανσης θα είναι αυτόµατη
ρύθµιση χλωρίου µε αµπεροµετρικό ηλεκτρόδιο µέτρησης ελεύθερου χλωρίου (ppm), συναγερµός έλλειψης αλατιού,
συναγερµός µεγάλης συγκέντρωσης αλατιού, ένδειξη θερµοκρασίας, αυτοκαθαριζόµενο ηλεκτρόδιο, ένδειξη επιπέδου
αλατιού, µετρητής χρόνου ζωής ηλεκτροδίων, ασφάλεια έναντι στεγνής λειτουργίας – υπερθέρµανσης – κλειστού bypass, δυνατότητα σύνδεσης µε συσκευή αποµακρυσµένου ελέγχου λειτουργιών και πληροφόρησης των τιµών του
νερού της πισίνας, υδραυλική συνδεσµολογία Φ90 mm, εξωτερικός αισθητήρας ροής, καλώδιο cell 16mm x 3,5m,
εκτιµώµενος χρόνος ζωής cell 10000 ώρες λειτουργίας, υλικό κατασκευής ηλεκτροδίου τιτάνιο CE400, γείωση in-line
41

και εγγύηση µηχανήµατος 2 χρόνια. Συµπεριλαµβάνεται η πλήρης εγκατάσταση µετά των απαιτούµενων
εξαρτηµάτων, υλικών και µικροϋλικών και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

Είκοσι εννέα χιλιάδες ευρώ
29.000,00€

Συντήρηση των σηµείων απολύµανσης. (Σχετ. ΑΤΗΕ 8608.13.3)

A.T.:6.20

ΗΛΜ-12

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργίας των σηµείων απολύµανσης των ποδιών των λουόµενων. Ήτοι
ανακατασκευή των δικτύων πλήρωσης και εκκένωσης των σηµείων που περιέχουν απολυµαντικό διάλειµµα. Αφορά
δύο περάσµατα από τους χώρους των λουτήρων ανδρών και γυναικών προς τον χώρο του κολυµβητηρίου.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

Χίλια εξακόσια ευρώ
1.600,00€

Ανακατασκευή Γενικού ηλεκτρικού πίνακα. (Σχετ. ΗΛΜ 51)

A.T.:6.21

ΗΛΜ 51
ΗΛΜ 52

Κωδ. αναθεώρησης :

60,00%
40%

Ανακατασκευή Γενικού ηλεκτρικού πίνακα παροχής Νο 4, η οποία περιλαµβάνει:
επισκευή και χρωµατισµός του τετράφυλλου µεταλλικού ερµαρίου
αντικατάσταση των φθαρµένων εξωτερικών διακοπτών και κοµβίων λειτουργίας
διευθέτηση όλης της εσωτερικής καλωδίωσης, αντικατάσταση φθαρµένων τµηµάτων, σύσφιξη όλων των καλωδίων
και αντικατάσταση προβληµατικού διακοπτικού υλικού.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

Χίλια οκτακόσια ευρώ
1.800,00€

Κυκλοφορητές παροχής 12 m3/h έως και 16 m3 /h (ΗΛΜ 21 Ν 21-9)

A.T.: 6.22
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 21

100,00%

Προµήθεια και εγκατάσταση κυκλοφορητή νερού, χαµηλής πιέσεως, παροχής από 12,00 Μ3/Η έως καί 16,00 Μ3/Η
κατάλληλου µανοµετρικού ύψους.
Συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση και αποµάκρυνση του παλαιού και η εγκατάσταση του νέου κυκλοφορητή µετά
των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

Χίλια εκατόν είκοσι πέντε ευρώ
1.125,00€
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Κυκλοφορητές παροχής 16 m3/h έως και 20 m3 /h (ΗΛΜ Ν 21-10)

A.T.: 6.23

ΗΛΜ 21

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Προµήθεια και εγκατάσταση κυκλοφορητή νερού, χαµηλής πιέσεως, παροχής από 16,00 Μ3/Η έως καί 20,00 Μ3/Η
κατάλληλου µανοµετρικού ύψους.
Συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση και αποµάκρυνση του παλαιού και η εγκατάσταση του νέου κυκλοφορητή µετά
των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

Χίλια τριακόσια είκοσι ευρώ
1.320,00€

Κυκλοφορητές παροχής 20 m3/h έως και 25 m3 /h (ΗΛΜ Ν 21-11)

A.T.:6.24

ΗΛΜ
21

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Προµήθεια και εγκατάσταση κυκλοφορητή νερού, χαµηλής πιέσεως, παροχής από 20,00 Μ3/Η έως καί 25,00 Μ3/Η
κατάλληλου µανοµετρικού ύψους.
Συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση και αποµάκρυνση του παλαιού και η εγκατάσταση του νέου κυκλοφορητή µετά
των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεµ.)
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

A.T.:6.25
Κωδ. αναθεώρησης :

Χίλια τετρακόσια εβδοµήντα ευρώ
1.470,00€

Κυκλοφορητές παροχής 30 m3/h και 40 m3 /h (ΗΛΜ Ν 21-13)
ΗΛΜ 21

100,00%
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Προµήθεια και εγκατάσταση κυκλοφορητή νερού, χαµηλής πιέσεως, παροχής από 30,00 Μ3/Η έως καί 40,00 Μ3/Η
κατάλληλου µανοµετρικού ύψους.
Συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση και αποµάκρυνση του παλαιού και η εγκατάσταση του νέου κυκλοφορητή µετά
των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεµ.)
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

Τρίκαλα, 29/09 / 2016

Χίλια εξακόσια σαράντα ευρώ
1.640,00€

Τρίκαλα, 29/09/ 2016

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

Αφροδίτη Κωτή

Φανή Τσαπάλα

Πολ. Μηχ/κός

Αρχ.Μηχανικός

Αθανάσιος Μισιάκας
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος
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