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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντιι¢ίμενο του παρόντος τιμολογίου εναι ο καθορισμός τιμών μονάδας των εργασιών, που €Ριαι απαρατητες μια την
έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται σταλοπτάΤεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μανάδες πλήρως περαιωμ€νων εργασιών, όπως
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποες Θα εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιμές μανάδος
περίλαμβάναω όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται
γιατην πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωναχαι μετα λοιπάΤαίχη Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελ ωβεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων,
τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικαύ προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή
μηχανικών μέσων, εκτός αν άλhως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου Προκύπτει το προϋπολογιζόμενα
άμεσο κάστας του 'Εργου, δηλαδή πο συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, αι οποίες
συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο ταυ "Εργου_ Στις τιμές μανάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού,
ειδικούς φόρους κλπ, πλην ταυ ΦΙΙΑ. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδϊων των κάθε είδους
μεταφορικών του μέσων.

1.2

Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωμστουμ€νων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών!
μεταφοράς τους στις Θέσεις εκτέλεσης των εργασκάν, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται)
και προσέyγισής 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 σταλα μεταφορικών μέσων) των
πλεοναζόντων ή1και ακατάλληλων προτάντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους
απόρριψης, λαμβανοyένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Y. και τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Γο κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθαρίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/ΕΙ 03/2010 (ΦΕΚ 131262010) και εξειδικεύονται με την
Εγώκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-12013 του Υπουργείου Περιβάλλοντας Ενέργειας κατ Κλιματικής Αλλαγής, δεν
περιλαμβάνεται στις αντίστοίχες τιμές του τιμολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την
παράδοση των υλικών αυτών και την επ€κεroαδιαχείρισή τους.

1.3

βι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλισπκώυ εισφορών (στα ΙΚΑ., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδσπούς ή1και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων
εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας,
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κλπ.), νυκτεΡμής απασχόλησης (πλην των
έργων που η εκτέλεση τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του
πάσης φύσεως προσωπικού (εργστοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένα
αντι οάμενο, ημεδαπαύ 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 εργαταξιακαύ εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δσκgιών, είτε στο εργοταξιακό
εργαστήριο ή σε κρατικά ή σε ιδιωτικό της εγιφίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωΥις προκατασκευαομέυων στοιχείων, εφ' όσον
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προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υhικών
(σπαστηρατριβεϊσ), σκυροδέματος, ασφαλταμιγμάτων κλπ., στου εργαταξιακό χώρα ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνωτm: η εξασφάλση ταυ απmπουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών,
κτιρίακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτοωμέναυ κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μωάδα και
των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις Θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργα, καθώς και η αποσυναρμολόγηση
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ_
κατασκευές ειπα σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμά αποδεκτό από
την Υπηρεσία και σύμφωνα μεταυς ισχύοντες Περιβσλλσνταcούς όρους.
Οι ως άνω όροι μα την αποξήλωση των μανάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) Όταν αι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί
προσωρινή άδεια εγχστάστασης-λεπαυργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.6

Τα πάσης φύσεως ασφάλίστρα για τα προσωπικό του 'Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα
μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις.

1.7

Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της ίαικλοφορίας και την λήψη των
απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, αι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευων των
χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε
κινητά ή ακrνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ., καθώς και οί
δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του
έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ιχρτώματα, σκυροδετήσεις κλπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.θ

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
έλεγχοί χαι δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.).

1.9

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λεπουργας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων
(π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες ταυ έργου, στο πλαίσιο
του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνοντm τα ;μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η
συνgρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, αι αποδοχές οδηγών, χειριστών,
βοηθών και τέχωτών, τα καύσιμα, τα λτπανπκά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, αι επισκευές. οι
μετακrvήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και
καβυστερήσας (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του 'Εργου), η ατοσωαρμολδγησή τους (εάν
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το "Εργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες ταυ εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότηταγια
την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.18 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης κατ τυχόν
προσωρινών αποθέσεων κατ επαναφορτώσεων αδρανών υλπcών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην
των περιπτώσεων που στα οπεεία άρθρα ταυ παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά όπ η μεταφορά πληρώνεται
ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνοντm με αστερίσκο[q).
Περιλαμβάνονται σι δαπάνες πλύσεως, ωάμιξης ή εμπhσυτισμαύ των υλικών, ώστε να ωταποκρνανται στις
προβλεπόμενες από την Μελέτη του "Εργου προδιαγραφές, λαμβωομένων υπόψη των σχετικών
περιβαλλοντικών όρων
t_1

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, ;μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που
οφείλονται:
(α) σε εμπόδιο στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήμστα, δάcτυαΟ.Κ.Ω. κλπ.),
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων ταυ χώρου εκτέλεσης των εργασ ών (υπό
την προϋπόθεση άτι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),
(γ) στις τυχόν ιδιαίτφες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ,
Δ.Ε.Η. ΔΕΥΑχ κ.λπ:),
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(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων καί ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών,
γεωτεχν~cώυ κ.α.), καθώς και σεις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη
δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στα 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, βλίαες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων
έργων κλπ.).

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακνηση πεζών και σχημάτων σπς θέσεις εκτέλεσης των
εργασιών, όπως ενδεικτικά

(1)Οι δαπάνες πρασωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο ιφίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή ης αρμόδιες Αρχές

(2)Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοτπη 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 ταυ εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και
τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρ νή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι
δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την πφαϊωαη
των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αΡΧκής σήμανσης.

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών φyααιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης
τρίγωναμετρικαύ και πολυγωναμετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ,) που
απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοχείων 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 οχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και
εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπάνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ.
υπάρχοντα θεμέλια, ωψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ)),
1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έρyων κα λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οί
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης
επιμετρηπκών στοιχείων καί αναπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως
επιμ ετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που Θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναιιιυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται

στη μελέτη.
1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντσπιζσμένων με ερευνητικές
τομές ή κατά την εκτέλεση των ερyασιώυ δικτύων Ο.Κ.Ω.
1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχναών 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 κατασκευαζάμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα; εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
λ.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και εωρεαιτεχνιών που εφαρμόζονταί
κατά eπσισrδήπστε τρόπο ριc 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
δω προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβαταά τεύχη, καθώς και σι δαπάνες αποξήλωσης των
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων,
δαπέδων εργασίας κλπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας 'για την διατήρησή τους.
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 ας εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλαστική ευθύνη 'για την πρόκληση
ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά άσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο

Ανάδοχος του Έργου.
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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
εξοπλσμού 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 ισχυσυσών

διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.22 Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πhηρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες 'για ης
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κστασκαιής του Αναδόχου και απαπούντm για την
ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του 'Εργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κστασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση). καθώς
και οι δαπάνες εξασφάλ σης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων
εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτq, αν απαιτείται, εξασφάλ ση σχετικών αδειών, κστασκευή οδών
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχαυσών) 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 ασφαλπκών
επιστρώσεων ετ>' αυτών, όπως π.χ. mcούmσμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (mκούνισμα), 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 αγωηύν, φρεατίων, τεχνικών έργων κλπ., με
οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλάντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή
προς τούτο στατεύχη 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 αριωμάτων κ.λπ.
1.2δ Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία
και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελσας, εκτός αν προβλέπετm 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 ταυ Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι,
διώρυγες, υδστορέμστα κ.λπ.), τα οπο α επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
(2) θα εmβαρυνθεί υπέρμετραη λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβα μέτρα ηανα αποτρέψει
την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυΡίω 5• ή άλλες εργασίες.
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τμολοήου προσαυξάνονται κατά το ποσοστά Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του
Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται m πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κστωεμηθούν σε
συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως
δαπάνες διοίκησης και εmλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα τόκοι κεφαλαίων
κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λατουρήας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως
καθώς και το προσδοκώ μενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Γο ως άνω ποσοστό Γ.Ε 8 Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως
αυτός προκύπτει βάσει των ημών 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 ταυ Αναδόχου ή
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργσταξιακών εγκαταστάσεων ταυ Αναδόχου ή άλλων, εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
(3) Περίφραξης ήκαι διατάξεων επιτήρησης εΡΥοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
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(4)Εξοπλισμού κύριων και βοηθητκών εργοταξιmcών εγκαταστάσεων ηα τη διασφάλιση λειτουργικής
ετοιμότητας, εξασφάλσης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικης σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς
και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημαπρατησης.

(5)Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργαταξιακών εγκσταστύσεωυ μετά την περαίωση ταυ έργου, καθώς
και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους

Περιβαλλοντικούς Όρους.
(δ) Κνητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) ταυ απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί,
οχήματα μεταφοράς πρασωπικσώ), όπως προβλέπεται στα χρονοδιάγραμμα του έργου και

αποκωηταποίησηςμετο πέρας ταυ προβλεπόμενου χρόνού απασχόλησης.
(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τρσποποιήσας, εφόσον δεν
περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8) Οε δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥΙΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και ΥγείαςWάκελος Ασφάλειας και Υγείας),
σύμφωνα με τ ς κείμενες διατάξεις.

(9) Για φόρους.
(10) Για εγγυητές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) ΓΙροσυμβστικού σταδίου.
(13) Διάθεσης 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 hηφθείσες 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 εργατσξιαιάιν εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των
εγκσταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκειφιμ€νων Περίβαλλοντικών
Όρων) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργα (σε περίπτωση μη μόνιμης κα αποκλειστικής απασχόλησης θα
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στα έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνόνται και
αι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με
εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουρηκά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονταί.
(3) Νομικής υποστήριξης
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με αιi'hοε μετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας πρασωπκαώ π.χ. χρήση αυτοκινήτων
(fi) ΔστουΡΝας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί. οχήματα μεταφοράς προσωπικού

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους ε{κεκριμ€νους περιβαλλόυτικούς
όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
(θ) Συντήρησης ταυ έργου για ταν προβλεπόμενο χρόνο
(S) Τόκοι κεφαλαίων κύησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχερησης, κόστος έδρας
επιχείρησης ή!κm λειτουργίας κοωοπραξίας
Ο Φόρας Προστιθέμενης Αξxiς (Φ_ΠΑ_) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
Σελίδα 5 από 24

Τιμολόγιο μελέτης

Εάν προκύψει ωάγκη 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, σι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
(1) Διάτρηται σωλήνες στρπγγιστηρίων αγωγοί αποχέτέυσης ομβρίων και ακαθάρτων από πκιιράδεμσ PVC
κλπ.

Για ονομαστική διάμετρο ΟΝ χρησιμοποισύμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υπαάρθρα των
αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και
μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή ταυ μήκους του χρησιμοπαιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της
αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγια ονομαστικής διαμέτρου, μεβάση το λόγο:
ΟΝ! 914
όπου

ΟΝ: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμευου σωλήνα
Ου:

Η αμέσως μικρότερη δίόμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παράν Τιμ ολόηο.

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ω ς 1)14 θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.
(2) Μόρφωση αρμών με προκστασιςέιιαπμένες πλάκες τύπου ΕΙ .Ρ)(CρΙ Ί ή αναλόγπιι
Για πάχος ΟΝ χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβαπκής πλάκας του παρόντος

τιμολογίου (12 πια», θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοπακ ύμενης πλάκας σε επιφάνεια
συμβατιιής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:
ΟΝ! 12

όπου

ΟΝ: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) iτέγάνηιση πρμήιν ΙιΫτπroίέςπάππιιΗΥQRΩΕΟ{L ΡνΓ
Για πλάτος ΟΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος
Τιμολογίου (240 αυτή, θα γίνεται αναγωγή ταυ μήκους της χρησιμοποιούμενης ταrvίας σε μήκος συμβατική
ταινίας πλάτους 240 αυτί, με βάση το λόγο:
8Ν1240

όπου ΘΝ Τα πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε αντι
Παρεμφερής πρακτική μπορείνα έχει εφαρμογή και σε άλλες περπττώσεις άρθρων ταυ π οντος Τιμολοήου.
Οπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕϊΙ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική
εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί υα αντιστοχζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα
περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους ταυ παρόντος.
2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7ΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται ότε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάστα μετρήσεων και
των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητιαύν σχεδίων και πινάκων, λ.αμβανσμέιων υπόψη των έγγραφων
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.
2.12 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του 'Εργου, κστάτηυ κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει
την ορθότητα των εmμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας ατην
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, εmμετραϋμενης ως ανωτέρω
με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τgιή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν
Περιγραφικό Τιμολόγιο.
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2.1.4 Ειδικότερα για καθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και α τρόπος πληρωμής καθορίζονται
στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΌΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος
Τιμολογίου.
2Α.5 Αν τα περιεχάμσtο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει
ότι η εν λόγω τιμή αποτελει πλήρη αποζημίωση γιο την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκσcgιμένου άρθρου,

τότε αι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που
περιλαμβάνεται στοΤιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικά πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι ταυ παρόντας.
2.2

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
κατάταΣπ εδααχύν ως πος τπυ εκσκαυιιυότπτg
Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται m φυτικές γα ες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει
απο επιχωμστώσεις με ανομοιογενή ύλκά.
Ως 'γαίες και ημιίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αρηλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλυκώδη υλικά, καθώς και
μίγματα αυτών, σι μ άργες, τα μ ετρίω ς τσιμ εντω μ έια (οemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμ Σκας ή
απσσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη
εκσκσττπκά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση ε φηκπκτίιν υλών ή
κρουατικού εξοπλισμού.
Ως "βράχος" χαρακτηριζετm το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορά να εκσχαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί
προηγουμένως με εκρηισικ€ς ύλες, δισγκωτικά υλικά ή κραυστικό εξοπλισμό (λχ. αερόσφυρες ή υδραυλικές
σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50
m3.
Ως "σκληρά ΥΡανιταά" και 'φοκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκhηροί βραχώδας σχηματισμοί από
πυριγενή πετρώματα και οι ίσχυρώ{ τσιμεντωμένες κρακάλες ή αμμοχάλικα, θλιτπικής αντοχής μεγαλύτερης
των 150 ΜΡα. Η eκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλεύονται με το ιίρραr των
προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)
2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά κατ όχι περιοριστικά) να
προμηθευτά και νατα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς Λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χεφολσβές
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές. πλάκες
στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο οδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινοκόκανο), όπου απαιτείται.
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες
στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολο$ών και ενσωματωμένη οπή για κύλνδρο κλειδαριάς
ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με 'μήχανισμό
ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- χωνευτές χειμσλαβές γιο συρό,μενα κουφώματα μπρούτζrvες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδrvες ή πλσσταές με
κλειδαριά ασφαλείας.
ι

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
-

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, yαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
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-

Ράβδοι (μπάρες) πανικού για Θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

-

Χωνευτός,χσλύβδrvος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω
μέσα σε διπλά αντίστοιχα σντικρίσματα (πλαίσισ- φύλλο και φύλλα- δάπεδο)_

Μηχανκιμοί λειroυργίας και επαναφοράς θυρών
Μηχανισμός επαναφοράς ατην κλειστή Θέση με χρονική καθυστέρηση στρεmής Θύρας χωρίς απαιτήσεις
πυρασφάλασς, στο άνω μέρος της θύρας
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλεxiς_ Μηχανισμός επαναφοράς
θύρα{ επιδαπέδιος, μεχρσνική καθυστέρηση
Πλάκα στο καίω μέρος Θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ
Αναστολείς (.α ρρθΓΞ)
- Ανσότολείς θύρας - δαπέδου
- Αναοτολείς Θύρας - τοίχου
- Αναστολείςφύλλωνφμαρίσυ
- ΑναστοΑείς συγιφάτησης εξώφυλλων παραθύρων
Πλάκες στήριξης, Rοζέτες κλπ.
Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας Μηχανισμοί σκιασμοώ (ρσλοπε άσμστq σκίαστρα) Ειδικός
Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή αυρόμενων θυρών ασφαλεας, μεΜαsΥeι Key
Ειδικοί μηχανισμσϊ αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
Μηχανισμοί αυτόματων Θυρών, με ηλεκτρομηχανικά σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με συσκευή
μ αρ οκυμ άτ ων
Ν προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, Θα γίνει απολαμισταά, και σύμφωνα με τις διαδιιαεσίες πού
προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Έργων' διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα
οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοπσθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους
κουφώματος.
2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (ιιι2) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m)
γραμμικών στοιχείων αυγκ€κριμένων διαστάσεων, πλήρως περακαμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις
επιμετραύμενες εmφάνειες αφαιρείται κάθεάνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχείσκαθε ασυνέχεια
που δεν χρωματίζεται Π χρωματίζεται με άλλο είδοςΧΡωματισμού_
Η εφαρμογή συντελεστών θαγrvεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σ δηρών
επιφαναών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκ ελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές εmμετρούνται σύμφωνα με πα
ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, Θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο
για τα δίάφορα είδη χρωμ στισμών.
Οι τιμές μονάδας Θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται ατην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί
όροί' του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 'Γενικοίαροι".
Οι τιμές μονάδας όλων των κατηγοριών χρωματισμών ταυ παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική
χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από τα δάπεδο εργασίας μέχρι 5,Θ m. Οι τιμές για χρωμαπσμούς που
εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν
εφαρμογή όταν δεν πhηρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι rnιαμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές
για έγκρίση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ιιφιώμστα τα οποία Θα κστασκευάζανται σύμφωνα
με τα καθορζόμενα με τις ίσχύουαες διατάξεις περί ασφαλεϊας ταυ ασχολούμενου στις οαεοδομικές εργασίες
εργστοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως κατ επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων
κουφωμάτων κ.λπ.) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
οταν πρόιαπαι για κουφώματα και κιγκλυόώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η εmρεsρούμενη
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επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζετm ως το γινόμενο της σττ1ιτλς συμβατικής επιφάνειας
κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του ιετράξυλου ή τρξυλου) ή της
καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή ωγκλίδωμαπλήραυς, απλής επιφάνειας, επί συμβαπκό συντελεστή
ο οποίας ορίζεται παρακάτω:
σ/α Είδος
1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με
υαλοπίνακες αι οποίοι καλύπτουν λyότερο από το 50°5 του
ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 114 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
Υ) μ ε κάσα επί μπατι ιού τοίχου
2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτ€ς ή πρεσσαριστ€ς
με υαλοπωακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50%
του ύψους κάσσας Θύρας.
α) με κάσσα καδράνι (ή 114 πλνθου)
β) με κάσσα επί δρομίιmώ τοίχου
y) μεχάσσσ επί μπαταού τοίχου
3. Υαλοστάσια:
α) με κάσσα καδρόνι (ή 114 πλνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολhών
ε) σιδερένια
4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιαυδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, Υερμ ανικαύ) πλην ρολhών
5. Ραλλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών
διαστάσεων σιδηραύ πλαισίου
fi.
Σιδερένιες θύρες:
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
Ύ) χωρίς επένδυση μελαμαρ ια (ή μόνον μεποδιά)
δ) με ανητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ω ς γ
7. Προπετάσματασιδηρά:
α) ροΜά από χαλυβδολαμαρϊνα
β) ροΜά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)
8. Κιyκλιδώματαξύλινσήσιδηρά:
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
9. Θερμαντικά σώματα:
Πραγματική ΧΡωματιζομ€νη επιφάνεια βάσει των Πινάκων
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευή ς των
θερρmπικών σωμάτων

Σωτελεστής

2 30
2,70
3;00

1,90
230
2,δ0
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2;50
1,00
1,δ0
1,00
1,50

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος μαρμάρων *αι
ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλϊες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν
σημανει ότι τα καιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιάμορφα ως προς το χρώμα, την
ακληρότητα και τις λοιπές ιδιάτητες. Αλλωστε και οι τμιές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής
διαφοροποισώνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.
Για ταν λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙ
περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή φαταύρας" που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο.
2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονταί σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής
ποιότητος (extra), σκληρά ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για
επιστρώσεις με μάρμαρα μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.
3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά ταυ μαρμάρου που Θα χρησιμοποιήσει στο έργα (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 d αυτήν να προσθέσει την τιμή
"φατούgας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ. Παράλληλα Θα πρέπει να επέμβει στgν περιγραφή του
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άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου.
Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρούν σημαντικά, εναι σκόπιμο η επιλογή του τύπου να γίνεται σε
συνεννόηση με την Δkουσατην Μελέτη Υπηρεσία.
4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ
12058: ΝαtυrαΙ stone flοαrίηg &Μ sΥαίε - Προϊόντα από φυσαcούς λίθους - Πλάκες μια δάπεδα και σκάλες Απmτήσεις και ΕΛΟΤ ΕΝ 14θ9: ΝατυrαΙ stοne εladding - Πρόϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για
επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CΕ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 109761244, ΦΕΚ 973Β/18-47-

2007.
ΜΑΛΠΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1

Πεντέλης

Λευκό

2 Κοκκίναρά
3 Κοζάνης

Τεφρόυ
Λευκό

4
5
6
7
Θ

Αν. Μαρίνας
Καπανδριτίου
Μαραθώνα
Νάξου
Αλ βερίού

Λευκό σωεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν μελανά

Μαραθώνα

Τεφρόχρουν-μελανό

10

Βέροιας

Λευκό

11

Θάσου

Λευκό

12

Πηλου

Λευκό

9

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1

Ερέτριας

Ερυθρότεφρο

2 Αμαρύνθου

Ερυθρότεφρο
Μπεζ

3

ΔομβραϊνηςΟηβών

4

ΔομβρΠΝης Θηβών

Κί7QΙΥο

5

ΔομβρφUης Θηβών

Ερυθρά

6
7
8
9

Σrύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων

Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρί

10 Ύδρας
11 Διανύσου

Ροδότεφρο πολύχρωμο
χιονόλευκο

ΕJΙΙΡΕϊλΚQΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1

Ιωσωίνων

2 Χίου

Ροδόχρουν

τεφρό

3

Χίου

Κτρινα

4

Τήνου

Πράσινο

5
6
7

Ρόδου
Αγου'Πέτρσυ
Ευτ~✓ ας

Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο

Μάνης

Ερυθρό

Ναυπλου
Ναυπλου
Μυτιλήνης
Τρίπολης
Σαλαμίνας

Ερυθρό
Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωμο
Γκριμελευκέςφέrες
Γκρι ή πολύχρωμα

8
9
10
11
12
13

14 ΑΡάχω{iας

καφέ

5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαρσστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
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τα άρθρα 613β και 61.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης εmφάιειας γυψοσανδων τοιχοπετάσματσς σε€τοιμα σκελετό τιμολαγείται
με το άρθρα 78.0&.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τσιχοπετασμάrων αποζημιώνονται εmπλέον και με την πρόσθετη τιμή του
άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανιδων εσ πεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις
εργασίες αλουμίνίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην
περίπτωση χρήσης γυψοσανιδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34
και 76.35, οι τιμές προσαρμόζονται ωαλσηκά με τις τιμές του άρθρου 81.30.
Σε περ πτωση τοποθέτησης και ορυισαβάμβιυcα, η αποζημίωσή του τμολογείται με m άρθρο Τ9.55.
ΓΕ Ν ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΣΗ ΜΑΝ ΣΕ ΙΣ

Α.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολαγου που φέρουν την σήμανση ["] παραπλεύρως Της αναΥραΦάμενης τιμής
σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περ πτωση, υλικών ή

προϊόντων.
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τ μές 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 σι ακόλουθες τιμές μονάδας σε
€Jm3.km
Σε αστικές περιοχές
απόσταση <5 km
- απόσταση i 5 km
Εκτός πόλεως

β,28
0,21

οδοίκαhής βατότητας
- σττόστσαη <5 fοπ
απόσταση τ 5 km
οδοί καλής βατότητας
- απόσταση c5 Ισιτ
- απόσταση τ 5 km
εργοταξιακές οδοί

0,20
0,19

απόσταση c 3 στι
απόσταση ~ 3 km

0,22
0,20

Πρόσθετη τιμή μια παρατεταμένη αναμονή φορπιεκφόρτωσης
(ασφαλπκά, εκσκαφές θεμελίων και χσνδάκων, μικρής κλίμακας

0,25
0,21

0;03

εκσκαφές)
Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή οταν προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*j των άρθρων του παρόντος
τιμολογίου των οποίων σι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m ), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο

άρθρο.
Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο
υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετραϋμενα m3 κάβε 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 [*{, κα αναθεωρείται με βάση ταν εκάστοτε καθοριζάμευο κωδικό
αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτφη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).
Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση ["*] παρατίθεται η τιμή που αναλαγέϊ ατην
καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά Όταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστωά των
κυρίων ενσωμσταυμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Άρθρα, η dημοπρσταϋσαΑρχή
Θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιτπώσεις ξυhεϊας, κεραμικών πλαιοδϊων και μαρμάρων
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΓ Ή ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίού έχουν εφαρμογή μόνον για τις μεταφορές υλικών (και όχι των προϊόντων
εκσκαφών, οι οποίες ρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε περιπτώσεις δυσπροσίτων και ειδωών
έργων.
Γιατην εφαρμογή τους mτmτείται πλήρης τεκμηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.
Στις συνήθεις εργασίες αι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης-μεταφοράς των υλικών περιλσΕιβάνοντm ανηγμένες στις
οικείες τιμές μονάδας, εκτός αν προβλέπεται διαφορεπκά στα οικεία άρθρα_
20.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών
και καθαιρέσεων, δε» συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν φορτοεκφσρτώσεις τιμολογούνται
με βάση τα σχετικό άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου[*),
συ' μφωνα με τους Γενικούς Ορους τοω ΝΕΤ ΟΙΚ.

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών Θα εταμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική
ποσότητα προϊόντων εκσκαφών- καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται γιαεπανετπχώσεις)
Ζ2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων
των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσες", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης
προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδας.
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 2221, 22.22, 2223, 22:50,22:53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.52
αποζημιώνονται σι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν yνοντm μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το
οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμq οροφή, δάπεδο κλπ.).
Με τις τιμές των άρθρων 22 .30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται σι φγασες διάνοιξης απών χωρίς τα συνήθη
διατρηπκά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων μετα μέσα αυτά για την τοποθέτηση
συνδετικών μέσων στερέωσης, αyκυρώσεων, βλη' τρων κλπ..
42. ΑΡΓΟΑΙΘΟΔΟΜΕΣ
Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή
εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του
Ευροκώδικα θ) και χρησιμοποιούνται μετά από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιμο για βελτίωση της
ευστάθειάς τους (αργολθσδσμή).
Οι αργοί λιbm δεν θα έχουν προσμίζεις ή Ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δει Θα έχουν σημαντικές
αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είνm επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με αρμούς το
πολύ 25 mm.
Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες σι δαπάνες:
- απαθήίαυσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λασπη, σκουριά,
χρώματα κλπ.),
-

επί τόπού παραγωγής των ωσφεράμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιίας, ή χρήσης ετοίμων κονισμάπυν κατα
ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE,

- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pϊgments), σε αναλοyία έως 5% κατά βάρος της
συνδετικής ύλης, ήΓκαι τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγμστα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2),
κατασκευής των απαπούμενων απλών αρμαλογημάτων. κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή
κστωφλ ωυ,
Δεν συμπεριλαμβάνονται σι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόμυφων ή οριζόντιων
ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την
τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της
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ενότητας 45.

43. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ
Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή
εξωτεριιαάν τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του
Ευροιαύδικα 6) και χρησgιοπαιούνται μετά από επεξεργασία ώστε να αποκτήσουν κανονικά οχήματα και διmcριτές
εmφάναες (ημιhαξευτή λιθοδομή) ή κανονικά οχήματα σε σταθερά μεγέθη και ομοιόμορφες επιφάνειες (λαξευτή
λιθοδομή ).
Οι λίθοι δεν Θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν Θα έχουν σημαντικ€ς
απακΝσεις στη διάστασή τους και Θα είναι εmόεκπκαί επεξεργασίας ώστε να κτ ζοντατ με αρμούς τα πολύ 8 mm
στην περίπτωση της λαξευτής λιβαδομής και 15 mm περ πτωση της ημιhαξευτής λιθοδομής
Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες:
αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά,
χρώματα κλπ_),
-

επί τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιίας, ή χρήσης ετοίμων κονιαμάτων κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση ΟΕ,

- ενδεχόμενης χρήσης ΧΡωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigmeοts), σε αναλογία έως 5% κατά βαρος της
συνδετικής ύλης, ήκαι τριμμάτων απτή{ αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 9982),

- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολαγημάτων.
-

κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες μα την κατασκευή στρώσης €όρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων
ενιοχυτικών ζωνών, ανωφΝων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την
τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και αι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ίδιαfτερα με τις τιμές της
ενότητας 45.
46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ

Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οτπαπλνθαυζ έχουν εφαρμο'ή αι
ακόλουθοι γενικοί όροι:
α)

Στις τιμές μωάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οτποπλίν8mν κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
771-1 "Στοιχε α τοιχοποιίας από άργιλο ", με σήμανση (Ε, η δαπάνη ταυ απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης
και τροφοδοσίας του κονιάματος, σι πλάγιες μεταφορές, τα ίκριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, α
καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου
κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 9962 με σήμανση (Ε ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που
παρασκευάζεται επί τόπου

R)

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση Ρεωστοποιητικών πρασμσcτων κονιαμάτων, αλλά δεν
συμπεριλαβάνεται:

y)

Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλ.ιίάυοντm και τιμολογούνται ίδιαίτερα:
- τα τυχόν χρωστικά και ωτισυρρικνωτικά πράσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία
(τΤλέλΜατ4 γαλβανισμένοι σύνδεσμοι και αγχύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)
-

η τοποθέτηση υγραμονωτικώυ μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών

-

η πλήρωση των αρμών μεμαστίχη

- η κατασκευή αυωφλfων, ποδίών και κστακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων
δ)

53.

Οι οτπόπλτν@οι @α απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θσ έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη,
οι μεν πλήρεις και αι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 Νfmm2, οι δε διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2;5
Νfmιτι2.

3ΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ
Γιατο άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
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α) Η κατασκευή ψευδαπατώματος συμπεριλαμβάνεται στην πμή των άρθρων όταν αυτό αναφέρεται ,ρητά στην.
περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη, το ψευδαπάτωμα 8α απατεhείται::
- από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και υγρασία
μιφότερη από 10%
-

από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιατικάκριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση

-

από μοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm με υγρασία μικρότερη από 1θ%.

β) Στην πμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη η κατασκευή των διατάξεων αερισμού του
καδρσνιαρίσμστος (αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και ταυ ψευδοσαβατεπισύ).
V)

Η ενδεχόμενη κστασαωή στρώσεως γαρμπιλομωσαϊκού, στρώσεως στεγνής άμμου, στρώσεως
απομόνωσης υγρασίας, φράγματας υδρατμών, στρώσηςδιmcοπήςκτυπαγενοώςΘορύβου ή θερμομονωτιιdς
στρώσης, τιμολογούνται ιδιαίτερα, εκτός αν στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται ρ
ϊ ητά ότι
περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας.

δ)

Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου Θα εΓνατ πρώτης διαλάγής μετα παρακάτω χαρακτηριστικά:
δ1)

δ2)

Υγρασία ξυλείας
ο τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης μεσογείου,
εΛέπης και ερυθρσελάτης
α δρυός
ο κολλητές λωρίδες
Ανοχές των διαστάσεων:
ο πάχους
ο πλάτους
ο μήκους

54.

7-13%.
7-11%

- 0;5 mm έως+0,1 mm
i 0,7°/ο
t 0,2 mm

ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΕλΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ
Για τις εργασίες κατασκευής ξύλroων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των Ν ΕΤ ΟΙΚ
έχουν εφαρμογή οι ακήλαυθοιγεναοί όροι:
α)

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι ακόλούθες εργασίες και υλικά:
- Όλα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν Θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές
κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχm κα στηρίγματα. βύσματα χημκά ή τιπονσύμενα κλπ.
Η προστασία της ξυλάς από τα έντομα.
- Τα ελαστικά παρεμβύσμστα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιαδήποτε
συνθετικά υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυΛικές, σιλικόνης, πσΛυουραιθάνης κλπ.),
Τα στηργμστα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα
κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2χ30 mm, μαζί με την
τσ μεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,
Οι σϋνδεσμαι ακαμψίας για την προσωρroή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων
στήριξης,
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12χ 1) mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυτπρο διαστάσεων
τουλάχιστον 2,5χ2,5 mm (εκτός ει ορζσντοι μεγαλύτερα στα επιμέρους άρθρα),
Οι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στα κατωκάσς στα κουφώματα με ποδιά,
-

Οι προδιαμαρφωμένες στα εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων,

-

Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη ανπσταίχισή τους,

-

Τα ενδεχόμενα ξύλινα κστωκάσισ,

-

Οι ψευτόκασες(αν αφαιρούν-ται επιτρέπεται να είναι από μσρισσωίδα25 mm ενώ αν παραμένουν Θα άαι
από εμπσπσμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
Τα ενδεχόμενα ιτηχάιιια συγφάτησης υαλστπνάκων,

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετρσβάμβακας κλπ.)
Σελίδα 14 από 24

Τιμολόγιο μελέτης

- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και
κύησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά
στο αντίστοιχο άρθρο,
Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός ω ορίζεται ρητά στο αντίστοιχα άρθρο):

β)

- yιακλείθρα,χειραλαβές,σύρτες,
-

yια ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κστωκάσια.

Οι τιμές μονάδας (Τι ) 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 (τα j Θα προσδιορίζεται
βάσει ταυ τύπου:

Υ)

Τ2 = Τι ήντ 1 [1,1D χ ν1 ]), όπου Νι ο αρχικός συμβατικά πραβλεπόμενσς στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας
και Vz ο νέος.
61.

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικαί όροι:
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- όλα τα οδικά τεμσχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, καχλες κ.λπ.), στερέωσης (χημικά ή
εκταναύμενα βύσμ στq με Ευρωπαί ή Τεχνική Έγκριση
-

-ΕΓΑ-, σύμφωνα με τις ΕΤΑG 001.ΧΧ), και λειτουργίας (όπου τυχόν σπmτείται, στροφεΓς, ράαυλα κύλισης
κ.λπ.) από ανοξεδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβωισμένα,

-

τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεαπρένιο, ΕΡDΜ κ.λπ.),

-

ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στο χείων.

(β) Οταν μεταβάhλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη
περίπτωση που η τιμολόγηση Της εργασίας γήtεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογίασυνολκού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.
62.

ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΟΜΑΤΑΚΟΙΝΑ— ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ
Στις τιμές μονάδας των εργασιών σιδηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΓ ΟΙΚ περιλαμβάνονται
γενικώς τα ακόλουθα:
-

όλατα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ.), στερέωσης (χημικά ή εκτοναύμενα
βύσμ στα, με Ευρωπσπή Τεχνική Έγκριση

- ξΤΑ-, σύμφωνα με τις ΕΤΑG 0βίΧΧ), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλσ κύλσης κ.λπ.) από :ανοξείδωτο
χάλυβα ή ω θερμώ Υαλβανισμένα,
- τα υΝκά συγκόλλησης και τα παρεμβλήμσταστεγανότητσς (υεοπρένιο, ·ΕΡΟΜ, κυψελωτό χαρτί, κλπ.),
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.
Οταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γνετm με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή
αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.
65.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Γιατα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι α αίhανθοι yεναcοί όροι:
α)

Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμίνίου θα είναι:
φορτ ο Θραύσης 180-220 ΜΡα,
- όριο ελασπκότητας 140- 180 ΜΡα,
-

επιμήκυνση ε= 4-6%.
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β) ΤαελάχισταπάχηεπίστρωσηςαναδίωσηςΘαενα:
ηα κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,
ηα κατασκευές στα εξωτερικό αυτού 20 μm
-

σεισχυρά διαβρωτικά περιβάλλον 25 μm.

y)

Το ελάχιστο πάχος ηλεασρσστατικής'βαφής Θα εναι 50 μm.

δ)

Στις πμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάυαντm :ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλ κά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας χα λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών,
εκτός αν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους
δ2) Η κατασκευή ψεύτόκασσας από στρσντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1;8 mm,

διατομής αρθομωνικής ή Π. μετα στηρίγμστα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 58Χ3 mm,
δ3) Τα ελαστικά παρεμβώσμστα σmι ταμίες (νεοπρέν, ΕΡDΜ κ.λπ:), καθώς και όλα τα απαιτούμενα
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης τού προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την
εξασφάλιση της υδσταστεγανότητας, της σεροσαεγανότητος, της ηχσμόνωσης της κα θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαφrnίμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκσσες ανοικτών διατομών
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ ταυ αλουμινίου, εκτός αν ρητά σναφέρετσι στο άρθρο
ότι πμολογεπαι ιδιαίτερα .
ε)

Τα σκούρα (παντ(ούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιασερα με
βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ θ544.

71. ΑΡΜΟΠΟΓΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΜΡΙΣΜΑΤΑ
Για sα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή αι αιαίλουθοι γεναοί όροι:
α)

Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρσμσmς_ όπως αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκgτοκτόνα διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ.
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακεϊμενων κατασκευών και ο καθορισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς κα η
εττικάλυψη αγωγών με οικοδικά χαρτί.
Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακόρυφων οδηγών. ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών κ® ορίων
κλπ.

Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται, εκτός συ αναφέρεται ρητά στην ττεριγραφή τους, τα
ακόλουθα (φγασ α και υλικά):

β)

-

Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό

- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,
y)

Οι τψιές των άρθρων ισχύουν:

- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων
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(μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, ταυ μαρμαρακονιάματος ή της περιεκηαότητας του
κονιάματος οτα υλικά αυτά).
Ανεξάρτητα από ταν τρόπο εφαρμογής (με ιο χέρι ή πισταπαιΠμ Π μηχανή).
Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω
καιραών συνθηκών).
72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή σι ακόλουθοι yενασί όροι:
Στις τιμές μονάδας των άρθρων αυμπεριλαμβάναντm ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

α)

Τα πάσης φύσεως απmταύμεχα ειδαά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαϊνές καταλήξεις κλπ_)_
Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. Η σφράγιση των απολήξεων των
κορφιάδων.
— Η στερέωση των κεραμιδιών (συνήθως βυζαντινών), των κορφιάόων κλπ., με σύρμα από σκληρά
χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκ στρα, αυτσδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κ.λπ.
Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάάων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην
περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επιιαράμωσης

β)

—

Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξείδωτων κτενών ή σϊτας ηα την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις
επιστ€γασης με βυζαντrvά ή άλλα κοίλα κεραμίδια.

—

4ι τυχόν αυτοκάλλητες ασφσλτικ€ς μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καττναδόχων κ.λπ.,

—

Τα κονιάματα κάθε μορφής στην περίτπωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντdστοχα πρόσμικια αυτών.

Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπερσλαμβπνεται (εκτός ον αναφέρεται ρητά στην περιγραφή
του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, γαλβανισμένης λαμαρϊνας ή ηλεκτροστατικά βαμμένου
αλουμινίου.

ν) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρμογή ανεξαρτήτως της κλίσης της
στέγης και του ύψους της από τον περίβάλλοντσ χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαhύψεις των
κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάβε δαπάνη 'νια την
λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα μετις κείμωες διστάξεις_
Π. ΧΡΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙ Κ έχουν εφαρμογή αι ακόΑαυθοι ειδικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες αι εργασίες και τα απαιτούμενα μαρούhικά για την
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες,
διακότπες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ., καθώς και μα την προστασία στοιχείων της
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ.) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από
ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων
νάυλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ.).
β)

Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κ.λπ.), θα χρησιμοπmούνται ως
έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προ όντος Θα είνm οι καθαρι{όμευες από
τον παραγωγό.

Υ)

Όταν προβλέπεται από την μελέτη ταυ έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν Θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος
που αφορούν προσστiξηση της τιμής των χρωμστισμών πάνω από ορισμένο ύψος.
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(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφάμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (Μ8Ο5: Material Safety
Ο&12 Shee[) τσυ προμηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλαό Θα είναι εφοδιασμένο, με
μέριμνα ταυ Αναδόχου μετα κατάλληλα κστά περίmωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η
δαπάνη περιλαμβάνεται ωηyμένη στις τιμές μονάδας.
78.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ-ΕWΙΚΕΣΚΑΑΥΨΕff
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 7Θ έχουν εφαρμογή αι ακόλουθοι γενι αιί όροι:
Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψ€ωυ (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κ.λπ) επιμετρώνται με βάση τα εξωτερικό
τους περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές καί αποτμήσεις που γναντm για την τοποθέτηση φωτιστ κών ή
την διέλεύση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων εγκαταστάσεων, όταν η επιφάυειακάθε οπής ή
απότμησης είναι έως :850 ατ2
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις Θα αφmρσώτm.

79.

ΜΟΝΏΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ- ΗΧΟΥ.- ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή αι ακόλουθοι γενικοί όροι:
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλϊας των προ όντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε
κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην
έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση ταυ Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχναcών
δεδομένων του προμηθευτή του υhικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.
(β) Τα ενσωμσταύμενα υλκά Θα προσκομίζονται στο εργοτάξια στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των
οποίων Θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η

περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία
(Υ) Η χρήση όλων των ενσωματαυμένων υλικών Θα γίνεται από έμπειρα προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες
του προμηθευτή
(δ) Εφιστάτσι η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (Μ5Ο&: Mateτial Safety
Data Sheet) του προμηθευτού ταυ. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό Θα ervm εφοδιασμένο, με
μέριμνα του Αναδοχου μετα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τ μές μονάδας.
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ΑΡΘΡΑ

Α.Τ.
:1
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2269Α

100%

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχούς, με χρήση
ασφαλτοκδπτη, 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 τσν αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως
"Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκδπτη.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,00
(Ολογράφως) : ένα

Α.Τ.
:2
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01

Εκσκαφή Θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2124

100°/ο

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, οε βάθος μέχρι
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος
βάθους έως 0,30m, του οποίον 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"
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επ[ ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιυέτοηση υε λήΦη διατουών πσο και υετά την εκσκαφή.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Α.Τ.
:3
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03

Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm'
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

100%

προμήθεια, προσκόμιση επί τύπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαμβανομένων όλων
των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες,
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινού αγωγού
διατομής 25 mm

Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,70
(Ολογράφως): πέντε και εβδομήντα λεπτά

Α.Τ.
:4
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Κωδικός αναθεώρησης:

1

ΝΟΔΟ3121Β

100%

Κατασκευή νπόβααης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από Θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιονμένου τύπον
σύμφωνα με την εΤεπ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά
στρώσεις μεγίστού συμπυκνωμένού πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
- η μεταφορά τούς επ[ τόπου του έργού από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διάστρωση, όιαβΑοχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική
επιφάνεια.
_
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστdθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευfi τΛς στρώσεως,
σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους.
11,50 + ΜΤΦ

ΕΥΡΩ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5(αm)
7,60
(0,196/m3.km)
90 χ 0,19 =
Συνολικό κόστος άρθρου 19,10

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 19,10
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και δέκα λεπτά

Α.Τ.
:5
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.2.2

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα ε12115

Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2531

100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιονδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με Θραυστά αδρανή λατομείού κατάλληλης
κοκκομέτρηαης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας,
ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητιχά, νπερρευατοποιητικά, αεραχτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρδαμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιαχού
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 αιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς κρι ειδικών
συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προχατασχενής, προώθησης,
προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότνποι 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,
επεξεργασία των χατασκευαστ ιχών 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 μεθόδού, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως
ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδούς προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων
αυτοφερομένων δοκών),
- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,
- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκνροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 χ
10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
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εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο τον επιφανειακού τελειώματος, βάσει τον οποίου θα
γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εχτελέσθηκε (προσαρμογή κοκχομετρικής διαβάθμισης
αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίχτων κλπ).
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα
με τη μελέτη, μη αφαιρούμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάαεως (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 πού διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση
του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση τον σκυροδέματος πού διαατρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις
των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηχε λόγω έλλειψης
ξυλοτύπων.
Οπού στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από τω έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος τον
φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος
από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία
τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών,
υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται
ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν
της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής,
δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση

Οι εργασίες Θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλούθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο
κατασκευής:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-09-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
Συντήρηση σκυροδέματος
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα και βάσεις
έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτεύσης, ινοτσιμεντοαωλήνων, σιδηροσωλήνων
κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικά οχετών, επένδύση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος
C12/15.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 89,80
(Ολογράφως) : ογδόντα εννέα και ογδόντα λεπτά

Α.Τ.
:6
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03

=υλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3816
100%
Ενλότ νποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθμένα του ξυλστύπον μέχρι +9,00 m από τσ υποκείμενο δάπέδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-09-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρηαιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού χρι απομάκρύνσης όλων των υλικών πού χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά
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Α.Τ.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

100%

Προμήθεια και μεταφορά επ( τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας 3500λ, 35000 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 τον σιδηροπλιαμού Θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξνλοτύπου
ή της επιφανείας έδρααης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ)
0 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 Αναδόχού και Θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και Θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης τον
οπλισμού.
Οι Πίνακες Θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και Θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρούς, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερχάλυφης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρούς 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 μέτρό βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 τον ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός τον μοναδιαίου βάρούς των ράβδων βάσει
ζνγολογίου.
πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
διάμετρος
(π m)

Κουλούρες και
Ράβδοι ευθυγραμμισμένα
προ Ι όντα
35000

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

ν

7,5

8,0
10,0
12,0
19,0
16,0

16, 0

20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν

350 Ολ
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν

350 ΟΟ

ν

ν
ν
ν
ν
ν

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δ ιχτυώματα
850 Ολ
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν

Ονομ.
διατομή
(mm2)

Ονομ.
μάζα/μέτρο
(Kg/m)

85000

ν

ν
ν
ν
ν
ν

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
99,2
50,3
78,5
113
154
201
254
319
380
991
616
809
1257

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,397
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
9,83
6,31
9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης τον 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 ΙΒΟ 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση τον οπλισμού σε οποιοδήποτε ύφος από το
δάπεδο εργασίας.
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ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 35000.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηροG οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένού
σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,07
(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

Α.Τ.
:8
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3215

100°/ο

παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επ( τόπού του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάατρωαη 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
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

"παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
"Διtrστρωση σκυροδέματος",
"Συντήρηση σκυροδέματος",
"Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
"Δονητ ιχή συμπύκνωση σκυροδέματος",
"Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπού
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, τον σκυροδέματος εφόσον
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών,
τσιμέντων, νερού) νια την παρασκευή τον 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 δι.άστρωση.
Επισημαίνεται άτι ατην 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 χοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτεύξη της
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχού.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευατοποιητιχών 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 σκνροδοτουμένων
στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη τον έργου αναφορικά με την
ποιότητα και τις ανοχές τον τελειώματος.
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς τοι σκυροδέματος (βαΡέλας),
η δαπάνη μετάβασης επ( τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή,
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε.Δεν 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.
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Επιμέτρηση ανά κυβικά μέτρο κατασχευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από
την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 020/25.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ

(Αριθμητικά): 95,00
(Ολογράφως): ενενήντα πέντε

:9
Α.Τ.
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05Ν

Φέροντα στοιχεια από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm
ΟΙΚ 6104

Κωδικός αναθεώρησης:

100°/ο

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπον, με ύψος
ή πλευρά έως 160 πυπ, ποιότητας 5235, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε
σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,
συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπονλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από
ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με
ηλεκτροσνγχόλληση, 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 ΟΕ)
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 και το βάψιμο εξωτερικά με δύο στρώσεις μίνιον
και δύο στρώσεις χρώματος.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)χατασκενής.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,70
(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

πάτρα 9...81Ι2018
Η Προϊστ. Τμήματος
Συντ. Χερσαίων & Λιμ. Εγκ/σεων

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

-

Πάτρα Χ9 .../9/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΦΩΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ

Σελίδα 24 από 24
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