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1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη
∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του
Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των
εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών,
σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των
µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα
χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου

προκύπτει το

προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών
ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι:
1.1.1

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς,

έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.
1.1.2

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 λοιπών υλικών, σε

κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων,
σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ
1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του
τιµολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.
1.1.3

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 κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά
τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού
(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων,
τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο,
ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε
αλλού.
1.1.4

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων
και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της
Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
1.1.5

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής
θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., 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 Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας
των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή
οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει
δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.
1.1.6

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα

µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις,
1.1.7

Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, 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 κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους
(εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.1.8

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 κ.λπ.)
1.1.9

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού

εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες
περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα
καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον
χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις
(που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν
απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.10

Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση

ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών
προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος
Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε
αστερίσκο [*]).

Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων
1.1.11

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων

και προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),
(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των
εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),
(δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,
(ε) 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
(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,
(ζ) 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.).
1.1.12

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση
της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις
αρµόδιες Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία
πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι
για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του
κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που
προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω
προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη
αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.
1.1.13

Οι

δαπάνες

των

τοπογραφικών

εργασιών

(αποτυπώσεων,

πασσαλώσεων,

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης
χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) 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, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού
εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ.
υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]),
1.1.14

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο

χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους
καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που
θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.1.15

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν

αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη.
1.1.16

Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των

εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.
1.1.17

Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός

κοίτης ποταµών ή στην 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.
1.1.18

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών

που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.1.19

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.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.1.20

Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω.

που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά
όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
1.1.21

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 κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των

συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.1.22

Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής του
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του
Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών
ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των
αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή
τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την
περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.1.23

Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την

εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία
οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που
παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών.
1.1.24

Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων,

τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός
αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.1.25

Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και
ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ.
1.1.26

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.
1.1.27

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης,
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται
από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για
να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.
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 δαπάνες οι
οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το
κόστος του έργου όπως, 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%) του προϋπολογισµού
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα οποία
περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών
εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.

γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του

Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων,
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης
εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
(4) Εξοπλισµού

κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση

λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης
και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης.
(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την περαίωση του
έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα µε
τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης (π.χ.
γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και
αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης.
(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις τροποποιήσεις,
εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος.
(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και
Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
(9) Για φόρους.
(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυµβατικού σταδίου.
(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών
εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να προκύψουν
κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης,

απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη
καλυπτόµενες από ασφάλιση).
(β) Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, τα
οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων
Περιβαλλοντικών Όρων)
(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση µόνιµης
και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής
απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο).
Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το
επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά,
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται.
(3) Νοµικής υποστήριξης
(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση
αυτοκινήτων
(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος
(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος
έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο
του Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά
έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά
όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι
εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των
µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα:
(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από
σκυρόδεµα, PVC κ.λπ.
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής,
κατηγορία

αντοχής

και

µέθοδο

προστασίας,

θα

γίνεται

αναγωγή

του

µήκους

του

χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο
ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:
DN / DM
όπου

DN:

Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα

DM:

Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν

Τιµολόγιο.
Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα
διάµετρος.
(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του
παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας
σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.
(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του
παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε
µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος
Τιµολογίου.
Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η
υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή
άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1

Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων

µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και
πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε
οριζοµένων ανοχών.

2.1.2

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την

κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που
υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον
απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του
εν λόγω ελέγχου.
2.1.3

Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε

εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας
της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο.
2.1.4

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο

τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.
2.1.5

Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που

αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την
ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα
επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο
Τιµολόγιο.
2.1.6

Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών,

υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα

•

Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που

έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.
•

Ως "γαίες και ηµίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά,

καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο
µαλακός, κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να
εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές),
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού.
•

Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν

χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ.
αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαµβάνονται και
µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 m3.

•

Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις

σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα,
θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι
δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των
υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη)

2.2.2

ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά) να προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία
είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
-

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες

ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και
ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
-

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες

ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη
οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
-

Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα),

µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο
παράθυρο).
-

Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή

πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

-

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

-

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος

-

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

-

Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

-

Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που

ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο δάπεδο).
Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

-

Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας

χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας.

-

Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας.

-

Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση

-

Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ.

-

Αναστολείς (stoppers)

-

Αναστολείς θύρας - δαπέδου

-

Αναστολείς θύρας - τοίχου

-

Αναστολείς φύλλων ερµαρίου

-

Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

-

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

-

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

-

Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα)

-

Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

-

Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master

Key

-

Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου

-

Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα

ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων
Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση
περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος.

2.2.3.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα
µήκους (m) γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος
χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από
τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος
χρωµατισµού.
Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία
των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε
την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωµατισµών.
Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι
αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε
πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές
για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του
παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των
ικριωµάτων.
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι
δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα
οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί
ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η
επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής
επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου
ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής
επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/

Είδος

Συντελεστής

α
1.

Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.

2.

α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

2,30

β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου

2,70

γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου

3,00

Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.

3.

α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

1,90

β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου

2,30

γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου

2,60

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

1,00

α/

Είδος

Συντελεστής

β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου

1,40

γ) µε κάσσα επί µπατικού

1,80

δ) παραθύρων ρολλών

1,60

ε) σιδερένια

1,00

α

4.

Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών

5.

Ρολλά

ξύλινα,

πλαίσιο

και

πήχεις

3,70
βάσει

των

εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
6.

7.

8.

9.

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.
1.

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

Τα αναφερόµενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώµατος

µαρµάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδοµένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε
καµµιά περίπτωση δεν σηµαίνει ότι τα κοιτάσµατα µαρµάρου των διαφόρων περιοχών είναι

οµοιόµορφα ως προς το χρώµα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιµές
διάθεσης των µαρµάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και µάλιστα σηµαντικά, ανάλογα µε
τα χαρακτηριστικά τους.
Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης µε µάρµαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ
περιλαµβάνουν ιδιαιτέρως τιµή "φατούρας" που επισηµαίνεται µε διπλό αστερίσκο.
2.

Οι τιµές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή µαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι
απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις µε µάρµαρο µέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.
3.

Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του µαρµάρου που θα χρησιµοποιήσει στο

έργο (λ.χ. χρώµα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιµότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει
έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιµή διάθεσης του συγκεκριµένου τύπου µαρµάρου και σ'
αυτήν να προσθέσει την τιµή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει
να επέµβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του
µαρµάρου.
Επειδή οι τιµές των µαρµάρων διαφέρουν σηµαντικά, είναι σκόπµο η επιλογή του τύπου να
γίνεται σε συνεννόηση µε την ∆/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.
4.

Επισηµαίνεται ότι τα µάρµαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών

Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν σήµανση
CE, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007.

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

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

5.

Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών

(νερόλουστρο)
6.

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.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α.

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλέυρως

της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής
µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού
έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι
ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km

Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0,28

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

Εκτός πόλεως

· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση ≥ 3 km

0,20

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή
φορτοεκφόρτωσης
θεµελίων

και

(ασφαλτικά,

χανδάκων,

µικρής

εκσκαφές
κλίµακας

0,03

εκσκαφές)

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των άρθρων
του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3), κατά
τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη
προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως
καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ),

προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται µε
βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη
αναθεώρηση του µεταφορικού έργου).
Β.

Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**] παρατίθεται

η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν
διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι
αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσαρµόζει
ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη
∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
1.

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του
Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των
εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών,
σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των
µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα
χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου

προκύπτει το

προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών
ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι:
1.1

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς,

έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.
1.2

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 λοιπών υλικών, σε
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων,
σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ
1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του
τιµολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του
συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.
1.3

Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών

(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισµούς κ.λπ.), 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) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού
(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων,
τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο,
ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε
αλλού.
1.4

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων
και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της
Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
1.5

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής
θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, 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 Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας
των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεµα ή
οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)

Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το

∆ηµόσιο
(β)

Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος,

αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου
έργου.
1.6

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα

µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις,
1.7

Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, 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 κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους
(εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.8

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 κ.λπ.)
1.9

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού

εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες
περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα
καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον
χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις
(που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν
απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.10

Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση

ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών
προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος
Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε
αστερίσκο [*]).
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε
να ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων
1.11

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων

και προσωπικού που οφείλονται:
(α)

σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),
(β)

στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης
των εργασιών),
(γ)

στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους

για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),
(δ)

στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,

(ε)

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
(στ)

στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,

(ζ)

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 κ.λπ.).
1.12

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1)

Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την
Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές
(2)

Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή

κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου
απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την
ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην
εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή
διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση
των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.
1.13

Οι

δαπάνες

των

τοπογραφικών

εργασιών

(αποτυπώσεων,

πασσαλώσεων,

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης
χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) 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, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού
εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ.
υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]),
1.14

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο

χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους
καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που
θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.15

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν

αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη.
1.16

Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των

εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.
1.17

Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός

κοίτης ποταµών ή στην 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.
1.18

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών

που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.19

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.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.20

Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω.

που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά
όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
1.21

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 κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των
συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.22

Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής του
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του
Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών
ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των
αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή
τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την
περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.23

Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την

εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία
οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που
παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών.

1.24

Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων,

τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός
αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.25

Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και
ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ.
1.26

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.
1.27

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης,
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται
από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,

(2)

θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο

Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές,
κυρίως, ή άλλες εργασίες.
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 δαπάνες οι
οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το
κόστος του έργου όπως, 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%) του προϋπολογισµού
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α)

Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα οποία

περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
(15)

Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και

βοηθητικών

εργοταξιακών

εγκαταστάσεων

π.χ.

γραφείων,

εργαστηρίων

και

εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

λοιπών

(16)

Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων,

εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
(17)

Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων

εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
(18)

Εξοπλισµού

κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση

λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης
και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης.
(19)

Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την περαίωση

του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα
µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
(20)

Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης

(π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του
έργου και αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης.
(21)

Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις τροποποιήσεις,

εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος.
(22)

Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας

και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
(23)

Για φόρους.

(24)

Για εγγυητικές.

(25)

Ασφάλισης του έργου.

(26)

Προσυµβατικού σταδίου.

(27)

∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.

(28)

Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών

εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να προκύψουν
κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης,
απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη
καλυπτόµενες από ασφάλιση).
(β)

Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της

σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες:

(11)

Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη

χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων
Περιβαλλοντικών Όρων)
(12)

Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση

µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής
απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο).
Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το
επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά,
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται.
(13)

Νοµικής υποστήριξης

(14)

Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση

(15)

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση

αυτοκινήτων
(16)

Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού

(17)

Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριµένους

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς
(18)

Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο

(19)

Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος

(20)

Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης,

κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον
Κύριο του Έργου.
Εάν

προκύψει

ανάγκη

εκτέλεσης

εργασιών

που

παρουσιάζουν

διαφορετικά

χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν
Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε
αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα:
(1)

∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων

από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ.
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής,
κατηγορία

αντοχής

και

µέθοδο

προστασίας,

θα

γίνεται

αναγωγή

του

µήκους

του

χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο
ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:
DN / DM
όπου

DN:

Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα

DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο
παρόν Τιµολόγιο.
Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα
διάµετρος.
(2)

Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του
παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας
σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.
(3)

Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του
παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε
µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος
Τιµολογίου.
Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η
υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή
άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλέυρως
της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής
µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού
έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι
ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km

Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0,28

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

Εκτός πόλεως

· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση ≥ 3 km

0,20

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή
φορτοεκφόρτωσης
θεµελίων

και

(ασφαλτικά,

χανδάκων,

µικρής

εκσκαφές
κλίµακας

0,03

εκσκαφές)

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των
άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα
(m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη

προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας,
όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ Ο∆Ο),
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).

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Α.Τ 1.
Άρθρο Α-2.1

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή
µε τσιµέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, µε χρήση προωθητή γαιών, φορτωτή ή
εκσκαφέα, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική
απόθεση σε χώρους καθοριζόµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την
νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή
επιχωµάτων, ενώ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο

ΕΥΡΩ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

2,74€

Α.Τ.2
.Άρθρο Α-9 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227)

Καθαίρεση ολοσώµων περιφράξεων από οπλισµένο ή άοπλο σκυρόδεµα, ή από αργολιθοδοµές ή
άλλα υλικά, ανεξαρτήτως πάχους και ύψους από το φυσικό έδαφος, µετά των φορτοεκφορτώσεων
και της µεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η αποσύνθεση και ο τεµαχισµός της ολόσωµης περίφραξης ,ανωδοµής και θεµελίων,

•

η επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν λόγω των

κατεδαφίσεων,
•

οι φορτοεκφορτώσεις και η µεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς απόρριψη

σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,
•

οι τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία

αυτοκινήτων-

µηχανηµάτων κλπ, ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του
φυσικού εδάφους, η προσκόµιση-αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού και η δαπάνη
για τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
Τιµή ανά µέτρο µήκους.

ΕΥΡΩ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

19,20€

Α.Τ.3
Άρθρο Β-4.1

Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β)

Kατασκευή επιχώµατος από διαβαθµισµένο θραυστό υλικό λατοµείου στις θέσεις διαµόρφωσης
πεζοδροµίων, µεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος" και της στάθµης
έδρασης των τσιµεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδροµίων, µε βαθµό συµπύκνωσης
τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη
δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων".

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•

η προµήθεια του θραυστού υλικού λατοµείου και του νερού διαβροχής, και η µεταφορά

τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
•

η σταλία των µεταφορικών µέσων,

•

η διάστρωση, µόρφωση, διαβροχή και συµπύκνωση του θραυστού υλικού µε µηχανικό

εξοπλισµό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθµό
συµπύκνωσης

Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής µε λήψη αρχικών και τελικών
διατοµών.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο

ΕΥΡΩ ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

10.

10,49€

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρµογή µόνον για τις µεταφορές υλικών (και όχι
των προϊόντων εκσκαφών, οι οποίες ρυθµίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε
περιπτώσεις δυσπροσίτων και ειδικών έργων.
Για την εφαρµογή τους απαιτείται πλήρης τεκµηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.
Στις

συνήθεις

εργασίες

οι

δαπάνες

φορτοεκφόρτωσης

-µεταφοράς

των

υλικών

περιλαµβάνονται ανηγµένες στις οικείες τιµές µονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα
οικεία άρθρα.

Α.Τ.4
10.07

Μεταφορές µε αυτοκίνητο

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km)

10.07.01 δια µέσου οδών καλής βατότητας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

0,35€

.

20.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή µεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές µονάδας.
Οι µεν φορτοεκφορτώσεις τιµολογούνται µε βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή
µεταφορά µε τον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*}, σύµφωνα µε τους Γενικούς
Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ.

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιµετρώνται σε όγκο ορύγµατος
(συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων µείον ποσότητες που διατίθενται για
επανεπιχώσεις)

Α.Τ.5
20.05

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή
µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το
χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 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, σύµφωνα µε την µελέτη
του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων"

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.

20.05.01 σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124

ΕΥΡΩ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

5,55€

Α.Τ.6
20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171

Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων
εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.

ΕΥΡΩ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,90€

22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - µεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων
και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των
εργασιών µέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς µεταφορά, συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στις
αντίστοιχες τιµές µονάδος.

Με τις τιµές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60,
22.61 και 22.62 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται µεµονωµένα

και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα,
οροφή, δάπεδο κλπ).

Με τις τιµές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζηµιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών
χωρίς τα συνήθη διατρητικά µέσα και δεν συµπεριλαµβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων µε
τα µέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών µέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ.

Α.Τ.7
22.04

Καθαιρέσεις πλινθοδοµών

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".

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

15,70€

Α.Τ.8
22.10

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα όλων των κατηγοριών,
σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου δοµήµατος
άθικτου.

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων,
των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός

των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε
µηχανικά µέσα".

22.10.01 Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισµού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασµό ή µη µε
πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή εξοπλισµό.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως

ΕΥΡΩ ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

28,20€

Α.Τ.9
22.15

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα.

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα όλων των
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου
δοµήµατος άθικτου.

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων,
των µέσων κοπής του οπλισµού (µε τα σχετικά αναλώσιµα), των ικριωµάτων και προσωρινών
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεµαχισµός των ευµεγέθων στοιχείων
σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα".

22.15.01 Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασµό ή µη µε
πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή εξοπλισµό.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως

ΕΥΡΩ

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

56,20€

Α.Τ.10
22.45

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση των φύλλων
και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγµατα
(τζινέτια) µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίησή του, και η µεταφορά προς φόρτωση ή
αποθήκευση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου

ΕΥΡΩ

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

16,80€

Α.Τ.11
22.65

Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την συσσώρευση των
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόµηση και αποθήκευση των χρησίµων υλικών.

22.65.02 Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

ΕΥΡΩ

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

0,35€

Α.Τ.12
Άρθρο 4.05

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή

Κωδικός Αναθεώρησης

Υ∆Ρ 6808

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδροµίων µε χρήση αεροσφυρών, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου
και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό
θραυοµένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση.
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγµατος
προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδροµίου.

Ο προσδιορισµός της τιµής του αστερίσκου θα γίνεται µε βάση την συµβατική παραδοχή ότι ανά
τρέχον µέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς µεταφορά για
οριστική απόθεση, ως εξής:
[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιµολογίου)
όπου S η µέση απόσταση µέχρι τον χώρο απόθεσης, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους
ή την σχετική έγκριση της αρµόδιας αρχής.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩ

ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

3,41€

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ

32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

32.01

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε

χρήση αντλίας ή πυργογερανού

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος
(ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος,
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από
την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη
συνθέσεως.

Στην τιµή περιλαµβάνονται:

α.

Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέµατος

εφόσον

πρόκειται

για

εργοστασιακό

σκυρόδεµα

ή

η

προµήθεια,

φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την

παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο
προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε

απαιτούµενης

ποσότητας

τσιµέντου

για

την

επίτευξη

των

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.13
32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3214

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

ΕΥΡΩ

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

90,00€

Α.Τ.14
32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25

Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ 3215

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

ΕΥΡΩ

32.02

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

95,00€

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς

χρήση αντλίας

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.

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
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Α.Τ.15
32.02.04 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3214

ΕΥΡΩ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

84,00€

ΕΥΡΩ

38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

Α.Τ.16
38.02

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την διαµόρφωσή
τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ),
σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-0400-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η
εργασία

ανέγερσης-συναρµολόγησης

και

η

εργασία

αποξήλωσης

του

καλουπιού

αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.

και

22,50€

ΕΥΡΩ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

38.20

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών,
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την
µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του
σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00
"Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των
ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την
παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν
την επιµέτρηση των οπλισµών.

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονοµ.

Πεδίο εφαρµογής

Ονοµ.

Ονοµ.

Ράβδο
ι

Κουλούρες και
ευθυγραµµισµέ
να προϊόντα

B500C B500Α B500C
√

5,0

√

5,5
√

6,0

√

√

Ηλεκτροσυγκολληµένα
πλέγµατα

και

δικτυώµατα
B500Α B500C
√
19,6

0,154

√

23,8

0,187

28,3

0,222

√

√

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.

Α.Τ.17
38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

ΕΥΡΩ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

1,07€

Α.Τ.18
38.20.03 ∆οµικά πλέγµατα B500C (

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

ΕΥΡΩ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ

1,01€

Α.Τ.19
49.01

∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα
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

16,80€

ΕΥΡΩ ∆ΕΚΑΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
Α.Τ.20
ΣΧΕΤ.65.50.03 Υαλοστάσια συνθετικά σε απόχρωση ξύλου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541

Υαλοστάσια µε ανοιγόµενο φεγγίτη και δίφυλλο ανοιγοανακλινόµενο τµήµα από συνθετικό
βαρέως τύπου, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, χρώµατος, PVC σε απόχρωση ξύλου,
πλάτος κάσας 76mm, σύµφωνα µε την µελέτη, µε την κάσσα, µε υαλοδόχους για τριπλούς
υαλοπίνακες, µε ή χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία
υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης, µε χειρολαβή γρύλλου και εργασία πλήρους
κατασκευής και τοποθέτησης. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα αναφερόµενα και οι
περιµετρικοί µηχανισµοί κλειδώµατος-ανάκλισης. O συντελεστής θερµοπερατότητας θα είναι
Uf≤,3 W(m2K) . Ο επιβλέπων οφείλει να ελέγξει τα δελτία αποστολής των κουφωµάτων καθώς
και τα κατάλληλα πιστοποιητικά CE που τα συνοδεύουν. Η σήµανση CE των κουφωµάτων είναι
υποχρεωτική βάσει της ΚΥΑ Αριθµ. 12397/409 ΦΕΚ Β 1794/28-8-2009 από την 1η Φεβρουαρίου
2010.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ

54.

ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ

100,00€

Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωµάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν
εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
-

Ολα τα απαιτούµενα συνδετικά µέσα, όπως γαλβανισµένα εν θερµώ καρφιά, ξυλόβιδες,

ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισµένα µεταλλικά ειδικά τεµάχια και στηρίγµατα, βύσµατα χηµικά ή
εκτονούµενα κλπ.
-

Η προστασία της ξυλείας από τα έντοµα.

-

Τα ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασµών ή κρούσεων από

οποιοδήποτε

συνθετικό

υλικό,

οι

µαστίχες

σφράγισης

αρµών

(ακρυλικές,

σιλικόνης,

πολυουραιθάνης κλπ),
-

Τα στηρίγµατα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα

δίφυλλα κουφώµατα ) από εν θερµώ γαλβανισµένη λάµα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm,
µαζί µε την τσιµεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,
-

Οι σύνδέσµοι ακαµψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωµάτων µέχρι τη πήξη

των κονιαµάτων στήριξης,
-

Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ηµικυκλικό αρµοκάλυπτρο

διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται µεγαλύτερα στα επιµέρους άθρα),
-

Oι ενδεχόµενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώµατα µε ποδιά,

-

Oι προδιαµορφωµένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών

εξαρτηµάτων,
-

Η σήµανση των φύλλων για την µονοσήµαντη αντιστοίχησή τους,

-

Τα ενδεχόµενα ξύλινα κατωκάσια,

-

Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από µοριοσανίδα 25 mm ενώ αν

παραµένουν θα είναι από εµποτισµένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
-

Τα ενδεχόµενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,

-

Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάµβακας κλπ)

-

Ολα τα µεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της

ασφάλισης και κίνησής των κουφωµάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόµενη
παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,
β) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο
αντίστοιχο άρθρο):
-

για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,

-

για ενδεχόµενα ειδικά µεταλλικά κατωκάσια.

γ)

Οι τιµές µονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για µεταβολές των διαστάσεων της βασικής

δοµικής ξυλείας του κουφώµατος µέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη
τιµή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου:
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συµβατικά προβλεπόµενος στο τιµολόγιο
όγκος ξυλείας και V2 ο νέος.

Α.Τ.21
54.46

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο
όψεις µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα - πλακέ, πλήρη ή µε φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm
αποτελούµενα από πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων
4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα "µισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από
πήχεις σταυρωτές "µισοχαρακτές" καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm,
περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά
αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και
µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαµβανοµένης και της
εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

54.46.01

Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1

ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑΟΧΤΩ ΕΥΡΩ

61. ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ

118,00€

Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι
γενικοί όροι:

(α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

-

όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης

(χηµικά ή εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις ETAG
001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από
ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,
-

τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόµενα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM

κλπ),
-

ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.

(β) Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων των
άρθρων, στη περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή
την επιφάνεια, η τιµή αναπροσαρµόζεται αναλογικά µε βάση την αναλογία συνολικού βάρους
νέας και παλαιάς κατασκευής.

Α.Τ.22
61.05

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm

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).

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 ∆ΥΟ ΕΥΡΩ

62.

ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ

2,70€

ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

Στις τιµές µονάδας των εργασιών σισηρών κουφωµάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ
περιλαµβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:

-

όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης

(χηµικά ή εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις ETAG
001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ
γαλβανισµένα,
-

τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό

χαρτί, κλπ),
-

ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.

Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων των
άρθρων, στη περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή
την επιφάνεια, η τιµή αναπροσαρµόζεται µε βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και
παλαιάς κατασκευής.

Α.Τ.23
62.21

Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6221

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους
οποιασδήποτε διατοµής, καρφωτών, µε ή χωρίς εντορµίες, µε όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης,
ανάρτησης και λειτουργίας, µε κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες χειρολαβές, σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα".

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)

ΕΥΡΩ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

5,00€

64. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΣΙ∆ΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ

Α.Τ.24
64.01

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων κλπ.,
από ράβδους συνήθων διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου και των
υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και
στερέωση των κιγκλιδωµάτων.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)

64.01.01 Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401

ΕΥΡΩ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

4,50€

65.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι
γενικοί όροι:
α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:
-

φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,

-

όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,

-

επιµήκυνση ε = 4 - 6%.

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:
-

για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm,

-

για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 µm

-

σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm.

γ)

Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm.

δ)

Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα (εργασία

και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών
αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαµβάνεται και η προµήθειά τους..
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον
1,8 mm, διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα του σκελετού από γαλβανισµένες λάµες
50Χ3 mm,
δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούµενα
µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης του προµηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη,
την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχοµόνωσης της και
θερµοµόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες
ανοικτών διατοµών προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η τη
τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου, εκτός άν ρητά
αναφέρεται στο άρθρο ότι τιµολογείται ιδιαίτερα .
ε)

Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας αλουµινίου που τους αντιστοιχεί,

τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Α.Τ.25
65.02

Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες

Υαλόθυρες

από

αλουµίνιο,

ανοιγόµενες

µε

µεντεσέδες,

οποποιωνδήποτε

διαστάσεων,σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

65.02.02

65.02.02.07

Υαλόθυρες από ανοδιωµένο αλουµίνιο:

Υαλόθυρες ανοιγόµενες, τετράφυλλες, µε δύο φύλλα σταθερά και ένα

κινητό, µε σταθερό φεγγίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6506

ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

150,00€

Α.Τ.26
ΣΧΕΤ. 65.17.01 Υαλοστάσια (αιθουσών και διαδρόµων) από διατοµές αλουµινίου

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530)
Υαλοστάσια (αιθουσών και διαδρόµων) από διατοµές αλουµινίου, όπως αυτές περιγράφονται
στον ΑΤΟΕ βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή σε χρώµατα που θα υποδειχθούν από την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία.Τα υαλοστάσια είναι δίφυλλα µε φύλλα διατεταγµένα σε δύο σειρές που
χωρίζονται µεταξύ τους µε αλουµίνιο ορθογωνικής διατοµής διαστάσεων 8*10 ή 10*12,
πακτωµένο στους παρακείµενους λαµπάδες. Τα δύο φύλλα της κάτω σειράς είναι ανοιγόµενα και
το ένα της πάνω σειράς είναι ανοιγόµενο µε στροφή περί οριζόντιου άξονα (ανακλινόµενα).
Τα υαλοστάσια µπορεί να έχουν οποιαδήποτε αναλογία διαστάσεων µεταξύ φύλλων και
εξωτερικού πλαισίου να είναι µε θερµοδιακοπή, µε συντελεστή θερµοπερατότητας Uf≤,3.5
W(m2K) και µέσου πλάτους πλαισίου 0,125 cm, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στο
Περιγραφικό Τιµολόγιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθούν οι τιµές
θερµοπερατότητας της σήµανσης CE των κουφωµάτων. Ο επιβλέπων οφείλει να ελέγξει τα

δελτία αποστολής των κουφωµάτων καθώς και τα κατάλληλα πιστοποιητικά CE που τα
συνοδεύουν. Η σήµανση CE των κουφωµάτων είναι υποχρεωτική βάσει της ΚΥΑ Αριθµ.
12397/409 ΦΕΚ Β 1794/28-8-2009 από την 1η Φεβρουαρίου 2010.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

200,00€

Α.Τ.27
65.17

Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα

Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου
κουφώµατος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, µε σκελετό κάσσας
(πλαισίου), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

65.17.06 Υαλοστάσια δίφυλλα, µε το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόµενα (επάλληλα), µε ή
χωρίς σταθερό φεγγίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524

ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

135,00€

Α.Τ.28
ΣΧΕΤ. ΟΙΚ -76.22.04 ∆ιπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated)
συνολικού πάχους 22mm (κρύσταλλο 4mm+κενό 12 mm+ κρύσταλλο 3 mm +
µεµβράνη +κρύσταλλο 3 mm)
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2)
∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες Low-e τέσσάρων εποχών,
µαλακής επίστρωσης, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων,
απόχρωσης, 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. Ο συντελεστής θερµοπερατότητας του υαλοπίνακα που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι Ug=

2.80 W(m2K) σύµφωνα µε την ενεργειακή µελέτη. Εσωτερικά θα τοποθετηθούν 2 υαλοπίνακες
3/3 LAMINATED - triplex µε µεµβράνη ενδιάµεσα για την ασφαλεια των παιδιών
Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθούν οι τιµές θερµοπερατότητας της σήµανσης CE των
κουφωµάτων Ο επιβλέπων οφείλει να ελέγξει τα δελτία αποστολής των υαλοπινάκων καθώς και
τα κατάλληλα πιστοποιητικά CE που τα συνοδεύουν.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
85,00€

ΕΥΡΩ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Άρθρο Β-29:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα
που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή
λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης
κατηγορίας,

αντοχής

και

ποσότητας,

ως

και

τα

τυχόν

αναγκαία

ρευστοποιητικά,

υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα.

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται:

•

η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση
σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,
•

η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των

πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή
στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά
περίπτωση

(συστήµατα

προκατασκευής,

προώθησης,

προβολο-δόµησης,

αναρριχόµενοι

σιδηρότυποι κλπ),
•

τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά,

άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος
•

η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση

και προβολοδόµηση καθώς

•

η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή

άλλης µορφής κενών,
•

η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.

•

η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι

τη σκλήρυνσή του,

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:

•

οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,

•

οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων

και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους
προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),
•

η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,

•

οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών

διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
•

η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή,

χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού
τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που
εκτελέσθηκε

(προσαρµογή

κοκκοµετρικής

διαβάθµισης

αδρανών,

προσθήκη

καταλλήλων

προσµίκτων κλπ).

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς
όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε
περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών
σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων
όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση
τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του
κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και
δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις
(τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας
κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών,
δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον
κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00:

Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος

01-01-02-00:

∆ιάστρωση και συµπύκνωση 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

01-03-00-00:

Ικριώµατα

01-04-00-00:

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)

01-05-00-00:

∆ιαµόρφωση

τελικών

επιφανειών

σε

έγχυτο

σκυρόδεµα

χωρίς

χρήση

επιχρισµάτων

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα

Α.Τ.29
Άρθρο Β-29.2.1

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ µε σκυρόδεµα C12/15, άοπλο

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531)

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυµένων τάφρων κάθε είδους
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραµπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων
πυλώνων οδοφωτισµού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεµα
κατηγορίας C12/15.

ΕΥΡΩ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

86,50€

Α.Τ.30
Άρθρο Β-51

ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕ∆Α ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2921)

Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε
απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας,
πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε
δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους
ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων
καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του

σκυροδέµατος της βάσης έδρασης,
•

η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια

οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε λεία
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσµατος
διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή
τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου.

Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία
επιµετράται ιδιαιτέρως.

ΕΥΡΩ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

9,60€

Α.Τ.31
Άρθρο Β-81

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40 cm

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922)

Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων µε πλάκες
έγχρωµες, επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm.

Κατασκευή

πλακοστρώσεων

πεζοδροµίων,

πλατειών

και

κοινοχρήστων

χώρων

από

αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεµα, έγχρωµες, τυποποιηµένων διαστάσεων 40x40 cm,
πάχους 3 cm.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η προµήθεια, µεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασµένων σε

παλέτες,
•

η παρασκευή και διάστρωση του κονιάµατος έδρασης, (εργασία και υλικά),

•

η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόµενη από την µελέτη διάταξη

(συµπεριλαµβανοµένης της κοπής τεµαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεποµένης
επιφάνειας, µε χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),
•

η αρµολόγηση, µε αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),

•

ο πλήρης καθορισµός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκοµιδή

προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής,
θραυσµάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ.
Συµπεριλαµβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίµετρο της
πλακόστρωσης µέχρι την σκλήρυνση του κονιάµατος έδρασης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωµένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης.

ΕΥΡΩ ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

17,30€

Α.Τ 32
Άρθρο Β-82

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ

ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922)
Πλήρης διαµόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάµενα πεζοδρόµια και νησίδες.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων

•

η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαµα έδρασης, υλικό

αρµολόγησης, µεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισµός χώρου εκτέλεσης
εργασιών και συγκέντρωση και αποκοµιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων αποξήλωσης),

σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από την µελέτη υποβιβασµένη στάθµη, µε διάταξη, τύπο και
µορφή πλακών απόλυτα προσαρµοσµένη προς την υφιστάµενη πλακόστρωση.

Συµπεριλαµβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίµετρο της
πλακόστρωσης µέχρι την σκλήρυνση του κονιάµατος έδρασης.

Tιµή κατ’ αποκοπήν (τεµ), πλήρους δαιµορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ.

115,00€

ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ.33
Άρθρο Β-85

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΣΤΑΘΜΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΕΠΙ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύµµατος υφισταµένου φρεατίου µε προσοχή ώστε να µην
προσκληθούν ζηµιές, προσαρµογή της στάθµης των τοιχωµάτων του φρεατίου µε αποξήλωση ή
εφαρµογή στρώσεως ισχυρού τσιµεντοκονιαµάτος, πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην
απαιτούµενη στάθµη µε ακρίβεια ± 5 mm και επιµελής αρµολόγηση µε την περιβάλλουσα νέα
πλακόστρωση. Οι τσιµεντοκονίες τελικής διαµόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα
παρασκευάζονται µε άµµο θαλάσσης για την αποφυγή ρηγµατώσεων, ή, εναλλακτικά, θα
εφαρµόζονται εποξειδικά κονιάµατα.
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται η αντικατάσταση του καλύµµατος και του πλαισίου έδρασής
του. Τυχόν απαιτούµενα νέα χυτοσιδηρά καλύµµατα, θα επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα
οικεία άρθρα του τιµολογίου.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως αποπερατωµένης εργασίας (τεµ), για φρεάτια επιφάνειας καλύµµατος
έως 0,50 m2. Για µεγαλύτερα φρεάτια η τιµή θα αναπροσαρµόζεται µε πολλαπλασιασµό επί τον
συντελεστή Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων
του καλύµµατος.
ΕΥΡΩ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

40,30€

Άρθρο Γ-2

ΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Α.Τ.34
Άρθρο Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β)

Κατασκευή

βάσης

οδοστρωσίας

µεταβλητού

πάχους

από

θραυστά

αδρανή

υλικά

σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από
ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους
κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής,
σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

•

η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

•

η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από

την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την
κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης βάσης µεταβλητού πάχους

ΕΥΡΩ ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

14,29€

Α.Τ.35
Άρθρο Γ-6

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3231)

Αναµόχλευση, διάστρωση και συµπύκνωση υφισταµένων στρώσεων οδοστρωσίας από θραυστά
αδρανή, προκειµένου να ενταχθούν στην νέα διατοµή της οδού ως στρώση υπόβασης ή βάσης,
χωρίς ενσωµάτωση προσθέτων υλικών.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η αναµόχλευση των υφιασταµένων στρώσεων οδοστρωσίας,

•

η ενδεχόµενη διαλογή υλικών (π.χ. συλλογή και αποµάκρυνση ακαταλλήλων),

•

η διάστρωση, η διαβρoxή και η συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την

µελέτη γεωµετρική επιφάνεια και ο επιθυµητός βαθµός συµπύκνωσης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ανακατασκευασθέντος οδοστρώµατος

ΕΥΡΩ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

0,41€

Α.Τ.36
Άρθρο ∆-1

ΤΟΜΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269(α))

Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους,
µε χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόµενα όρια της
κοπής και να προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των
εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,
τιµολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες’’
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη.

ΕΥΡΩ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

1,00€

Α.Τ.37
Άρθρο ∆-4

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120)

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή
ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της
επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

•

η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου

παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
•

η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση,

εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό
σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,
•

η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε

αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη
διάχυση (όταν απαιτείται).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

ΕΥΡΩ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο ∆-8

0,45€

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη
εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ασφαλτικού σκυροδέµατος".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

•

η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της

ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος
•

η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως

•

η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher

•

η σταλία των µεταφορικών µέσων

•

η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να

προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα
•

η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων

για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της
και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου, ως εξής:

Α.Τ.38
Άρθρο ∆-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m
µε χρήση κοινής ασφάλτου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β)

ΕΥΡΩ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο Ε-9

7,89€

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε
αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου
(ΠΣΠ)’’

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
•

η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,

•

η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης

•

και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:

Α.Τ.39
Άρθρο Ε-9.1

Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)

ΕΥΡΩ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

53,70€

Α.Τ.40
Άρθρο Ε-9.3

Πινακίδες ρυθµιστικές µικρού µεγέθους

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)

Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:

α.

τριγωνικές (Ρ-1)

πλευράς 0,60 m

β.

οκταγωνικές (Ρ-2)

γ.

τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)

πλευράς 0,40 m

δ.

τετραγωνικές (Ρ-6)

πλευράς 0,45 m

ε.

κυκλικές

εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 0,60 m

διαµέτρου 0,45 m

ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

34,50€

Α.Τ.41
Άρθρο Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm
(1 ½ ‘’)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255,
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm (σπειρώµατος:
thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώµατος 3,2 mm), µήκους κατ' ελάχιστον 2,50
m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης’’.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

•

η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε στεφάνη στέψης

για την στερέωση της πινακίδας, ηµικυκλική ή σχήµατος ‘’Π’’ (ανάλογα µε τον τύπο της
πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 12
mm µήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαµβάνεται)
•

η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και

διαµέτρου 30 cm
•

η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει

κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά)

Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’).

ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

31,10€

Α.Τ.42
Σχετ. Ε-15.2: Πολυκαρβονικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος µε δύο ανακλαστικές
επιφάνειες, χρώµατος µπλε

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6532)

Πολυκαρβονικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος µε δύο ανακλαστικές επιφάνειες, χρώµατος
µπλε σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης - ασφάλισης.
Οι ανακλαστήρες θα έχουν λεία επιφάνεια χωρίς εσοχές και στέλεχος πάκτωσης. Το σώµα των
ανακλαστήρων θα είναι κατασκευασµένο από υψηλής αντοχής πολυµερές υλικό για καλύτερη
ορατότητα την ηµέρα.
Θα ικανοποιούν τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ. 1463-1 (1998-10-06)
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η ειδική ασφαλτόκολλα που εφαρµόζεται σε υψηλη θερµοκρασία.

Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο Ε-17

4,90€

∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε σχήµατος,
µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε αντανακλαστικό
υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόµενο
µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και
φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης της οδού
και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήµανση οδών’’

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

•

η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η

προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)
•

η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των

εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους
•

ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού

σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση
•

η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)

•

η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο του

χρησιµοποιουµένου υλικού
•

η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών

•

η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία µέχρι

την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος

Α.Τ.43
Άρθρο Ε-17.1 ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788)

3,80€

ΕΥΡΩ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.44
Άρθρο Ε-17.2 ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά
υλικό
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788)

ΕΥΡΩ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

19,70€

Α.Τ.45
ΣΧΕΤ Ε-19 Υπερυψωµένες λωρίδες σε οδοστρώµατα ('σαµαράκια') κυκλικού τύπου
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 6532

Σαµαράκι δρόµων κυκλικού τύπου κατασκευασµένο από ελαστικό (καουτσούκ) µήκους
100 εκατοστών και ύψους 4,5 εκατοστών

σε χρώµα µαύρο και κίτρινο µε αντιολισθηρή

επιφάνεια µε σκοπό τη µείωση της ταχύτητας των οχηµάτων, τοποθετηµένο εγκάρσια στις
οδούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις

της µε αρ. ∆ΜΕΟ/Ο/350Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ ΦΕΚ

2302Β/16-9-2013).
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους περαιωµένης εργασίας τοποθέτησης

30,00€

ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ.46
ΟΙΚ 64.16.03 ΣΧΕΤ. Τοποθέτηση µεταλλικού εµποδίου (σταθερού και µη)
πρόσβασης µορφής Π.
Κωδ. Αναθ. ΟΙΚ. 6418
Το εµπόδιο θα έχει µέγιστο µήκος 1.50 µ και ύψος ο,80 µ. Θα είναι κατασκευασµένο από
στοιχεία µε στρογγυλεµένες ακµές και δεν θα φέρει αιχµές ή γωνίες για αποφυγή τραυµατισµών.
Θα φέρει οριζόντια συρµατόσχοινα µε εντατήρες, σε απόσταση 10 εκατοστά από το
διαµορφωµένο δάπεδο και ανά 20 εκατοστά.
Θα έχει υποστεί ειδική αντιοξειδωτική βαφή. Η φύση του εµποδίου προδιαγράφεται στην
παράγραφο Β4 ΦΕΚ 2302Β/16-9-2013. Σχετικό σχέδιο προδιαγράφεται στη λεπτοµέρεια 4 ,
παράρτηµα Ι , του ίδιου ΦΕΚ). Η βάση έδρασης θα πρέπει να είναι επίπεδη , να µην δηµιουργεί
αιχµές και προεξοχές στην επιφάνεια του πεζοδροµίου.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια του ως άνω εµποδίου , η µεταφορά, τυχόν µικροϋλικά ,
η διαµόρφωση βάσης από σκυρόδεµα και η τοποθέτηση του.
Στην περίπτωση που απαιτείται δυνατότητα απόσπασης

του εν λόγω προστατευτικού λόγω

διέλευσης οχηµάτων έκτακτής ανάγκης, στην τιµή θα περιλαµβάνονται και τυχόν µικρούλικα
που θα διασφαλίζουν την απόσπασή του.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

120,00€

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
Α.Τ.47
ΣΧΕΤ 22.20

Αποξήλωση ειδών υγιεινής

Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ 22.37

Αποξήλωση ειδών υγιεινής µε οποιοδήποτε µέσω, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την
µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των καθαιρεµένων υλικών.
Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό
θραυοµένων πλακιδίων και µαρµάρων κατά την αποξήλωση. Στην τιµή περιλαµβάνεται η
αποκατάσταση των πλακιδίων στα σηµεία της καθαίρεσης των ειδών υγιεινής
Τιµή τεµαχίου (τεµ.) εργασίας πλήρως περαιωµένης
ΕΥΡΩ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

50,00€

Α.Τ.48
ΣΧΕΤ. 71.21 Σποραδική επισκευή επιχρισµάτων
Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 50% ,ΟΙΚ 7131 50%
Σποραδική επισκευή επιχρισµάτων τριπτών - τριβιδιστών µε τσιµεντοκονίαµα ως εν άρθρο 71.21
ή µαρµαροκονίαµα ως εν άρθρο 71.31 επί τοίχων ή οροφών, ήτοι καθαίρεση σαθρών
επιχρισµάτων, προετοιµασία επιφανειών κλπ σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος. Πλήρης
περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά και µικρουλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο εξοπλισµό,
ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας , σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00
Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επισκευασµένης επιφανείας (m2).
ΕΥΡΩ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

14,00€

Α.Τ.49
ΣΧΕΤ.71.85 Επισκευή σοβάδων ή ρωγµών τοιχείων µε ρητινούχο επισκευαστικό κονίαµα
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7185
Επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα υψηλών µηχανικών αντοχών, για λεπτές επικαλύψεις, από 2 -20
mm/στρώση, που αποτρέπει την οξείδωση των ράβδων του οπλισµού του σκυροδέµατος.
Χρειάζεται να έχει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωµα, πολύ καλή εργασιµότητα, αντοχή στην
υγρασία και τον παγετό, ενώ δεν παρουσιάζει σκασίµατα, για την επισκευή ρηγµατώσεων σε
δάπεδα και τοιχία καθώς και για την κάλυψη κατασκευαστικών ατελειών που δηµιουργούνται
µετά τη χύτευση του µπετόν. Χρήση για την αποκατάσταση βλαβών του σκυροδέµατος σε
προσόψεις µπαλκονιών, γωνίες υποστυλωµάτων και δοκών, που έχουν προκύψει από την
οξείδωση του οπλισµού τους, από αποσάθρωση ή κρούση, ή και για εργασίες επισκευής σε
σήραγγες, κανάλια, για δηµιουργία λουκιών πριν από την εφαρµογή στεγανοποιητικών υλικών,
για την κάλυψη αποσαθρωµένων σηµείων περιµετρικά σε κάσες ή µαρµαροποδιές.
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο εξοπλισµό, εργαλεία
και ικριώµατα εργασίας.
Τιµή ανά τετρ. µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

15,00€

Α.Τ.50
72.31

Επιστεγάσεις µε γαλβανισµένη λαµαρίνα

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.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας

72.31.03

Επιστεγάσεις µε επίπεδη λαµαρίνα, µπακλαβωτή, πάχους 1,00 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231

ΕΥΡΩ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

15,70€

Α.Τ.51
77.15

Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς

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 ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.52
77.17

Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών

1,70 €

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

3,40 €

ΕΥΡΩ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.53
77.55

Ελαιοχρωµατισµοί

κοινοί

σιδηρών

επιφανειών

µε

χρώµατα

αλκυδικών

ή

ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-0300 "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,

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

6,70€

ΕΥΡΩ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.54
77.66

Χρωµατισµοί θερµαντικών σωµάτων µε βερνικόχρωµα αλκυδικής ή ακρυλικής

βάσεως, ενός συστατικού µε αντοχή σε συνεχή θερµοκρασία ≥ 80 οC

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7766

Χρωµατισµοί θερµαντικών σωµάτων µε βερνικόχρωµα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός
συστατικού, µε αντοχή σε συνεχή θερµοκρασία ≥ 80 οC, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση

και

υποστρώµατος

καθαρισµός
µε

µε

πιστολέτο,

σµυριδόπανο,
τρίψιµο

µε

διάστρωση

γυαλόχαρτο

και

κατάλληλου
διάστρωση

αντισκωριακού
θερµοαντόχου

βερνικοχρώµατος µε πιστολέτο µέχρι να επιτευχθεί οµοιόµορφος χρωµατισµός. Υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) θερµαντικών στοιχείων

ΕΥΡΩ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

7,80€

Α.Τ.55
77.67

Χρωµατισµοί σωληνώσεων

Χρωµατισµοί σωληνώσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή
προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων

77.67.01 ∆ιαµέτρου έως 1"

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.2

ΕΥΡΩ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

1,35€

Α.Τ.56
77.80

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή
βινυλικής,

ή

στυρενιο-ακρυλικής

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)

77.80.01

Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων,ακρυλικής

στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

ΕΥΡΩ

ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

9,00€

Α.Τ.57
77.80.02

Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή

στυρενιακριλικής βάσεως.

ΕΥΡΩ ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

10,10€

Α.Τ.58
77.99

Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7797

Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσµα αυτών προσθέτου
ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας (εδάφους,
πεζοδροµίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).

Το παρόν άρθρο δεν αφαρµόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή ικριωµάτων για την
εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

0,34€

Α.Τ.59
ΣΧΕΤ 79.11.02 Υγροµόνωση δώµατος µε σύστηµα πολυουρίας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912
Επίστρωση µε πολυουρία δυο συστατικών σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-0601-01
"Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες".
Περιλαµβάνεται προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας
εφαρµογής από νερά σκονες και σαθρά υλικά.Η προετοιµασία της επιφάνειας µε ειδικό primer
δυο συστατικών µε επίπαση χαλαζία. Η προµήθεια και διαστρωση πολυουρίας δύο συστατικών
µε κατανάλωση 2-2,5kg/m2 µε τον καταλληλο εξοπλισµό σε οποιοδήποτε υψος και µε πίεση
190 bar.Περιλαµβάνεται η προµήθεια και διαστρωση υλικού αλειφατικής βάσεως UV Resistans
καθώς και τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά !SO.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτόµενης επιφανείας
ΕΥΡΩ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

40,00€

Α.Τ.60
Άρθρο 11.02

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής

Κωδικός Αναθεώρησης

Υ∆Ρ 6752

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετηµένες,
σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης
αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση στερεών
υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη συρρικνούµενο
κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).
Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση τους πίνακες
βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς

υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που χρησιµοποιούνται για την
κατασκευή τους. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο

11.02.01

Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο, της προβλεπόµενης από την µελέτη φέρουσας
ικανότητας D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ

08-07-01-01 "Εσχάρες

υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο".

ΕΥΡΩ

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

1,44€

Α.Τ.61
Άρθρο 12.13

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U

Αγωγοί υπό πίεση µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U),
συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 0806-02-01 "∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

α.

Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των

απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων από PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και
µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κλπ).

β.

Οι πλάγιες µεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του

αγωγού και ειδικών τεµαχίων αυτού, καθώς και η δοκιµασία του σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-0602-01.
γ.

Η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης, του χρώµατος που θα καθορίσει

η Υπηρεσία, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων"

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U µε
υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου
και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που
πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.

Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά κατηγορία
ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για την
πλήρη και κανονική λειτουργία:
12.13.01

Ονοµαστικής πίεσης 6 at

12.13.01.08

Ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm

Κωδικός αναθεώρησης Υ∆Ρ 6620.4

14,10€

ΕΥΡΩ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.62
Άρθρο 16.01

Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το δίκτυο οµβρίων

Κωδικός Αναθεώρησης

Υ∆Ρ 6744

Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε υφιστάµενο ή κατασκευαζόµενο
δίκτυο οµβρίων από προκατασκευασµένους οπλισµένους τσιµεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως
διατοµής αγωγού δικτύου).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πάσης φυσεως µικροϋλικά, ο εξοπλισµός, τα µέσα και το
προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

103,00€

Α.Τ.63
ΑΤΗΕ 8151.2

Λεκάνη Αποχωρητηρίου Χαµηλής Πιέσεως

Κωδικός Αναθεώρησης

ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη , " Ευρωπαϊκού " [ καθήµενου ] τύπου , δηλαδή
λεκάνη και υλικά

στερεώσεως

και συγκολλήσεως επί

τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων.
( ΤΕΜΑΧΙΟ )

ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.64
ΑΤΗΕ 8153.2

∆οχείο Πλύσεως Λεκάνης Χαµηλής Πιέσεως 10 λίτρων

190,00€

Κωδικός Αναθεώρησης

ΗΛΜ 14

∆οχείο πλύσεως λεκάνης χαµηλής πιέσεως 10 λίτρων από πορσελάνη, κυλινδρικό
πρισµατοειδές , πλήρες , µε τον

ορειχάλκινο

και εκροής , τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως

ή

πλωτήρα, τα ρακόρ στοµίων τροφοδοτήσεως
µε το δίκτυο νερού

και τους

γάντζους

στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για
κανονική λειτουργία .
( ΤΕΜΑΧΙΟ )

ΕΥΡΩ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

95,00€

Τρίκαλα, Μάιος 2018
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