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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες Θα εκτελεσθεί το έρμα,
όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.
1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σεμονάδες περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία
μια όλες τις εργασίες που θα εκrελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών
περιλαμβάνονται:
1.2.1 "Ολες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους
όρους ταυ παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 "Κάθεδσπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της μονάδας κάθεερμασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να Θεμελιωθείπου να έχει σχέση με το
είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.
1.3 Σύμφωνα μετα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (μια απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε
δαπάνη') οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και
δικαιώματα μιαπρομήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της
Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία,που Θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίω σης μια την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή
απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του
έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμανα ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.
1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς
τους στις Θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής
τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίq των μεταφορικών μέσων και τις
απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των οδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα
άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες μια την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (μετην σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή1και
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των
ισχυόντων Περιβαλλοντικών"Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Y. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνq μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερερμασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεόαπούς ή1και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών,
επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού,
Θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αρνιών κλπ),νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή
τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεω ς προσωπικού
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων ερμοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται μια την κατασκευή
ταυ έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης ερμοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, ερyαστηρίων και
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και
αποχέτευσης των ερμοταδ~ακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα μετους όρους
δημοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των ερμοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την
περαίωση του έργου, καθώς και σι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργο ταακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων
στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έρμο) 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 κατάπερίπτωση 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 Ερμο, καθώς και η αποσυναρμολόyηση 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
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όρους.

Οι ως άνω όροι μια την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες
περ πτώσεις:
(α) "Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) "Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδετα
εγκατάστασης-λειτουργίας μια τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα μια το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα
έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων του Έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης
ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σεκινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής
ρύπανσης ρεμάτων,πσταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε καθε φάση της
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, Θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι
την οριστική παραλαβή τους.
1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών
τμημάτων'που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων
(π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται μια την κατασκευή του έργου στα 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 ημεραρμίες μια
οποιαδήποτε αιτία, οιπάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του
Εργου), η αποσυναρμσλόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εχρεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σεετοιμότητα μια την
αντιμετώπιση βλαβών ή μια οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων μια την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.
1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που
οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους μια αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η,
ΟΕΥΑχ κλπ.),
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών
κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αν αδ όχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω
αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.&Ο.Ε. ή σεάλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου
(ε) σεπροσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου μια οποιαδήποτεαιτία (π.χ.
εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έρμα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την
χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι όαπάνq σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την
προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο ταυ εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών
αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής
Ωφελείας [0ΚΩ], καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας
και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας ταυ'Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, σι
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης εττιμετρητικών
στοιχείων κατ' αντιπαράσταση μεεκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται
στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε'.
1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων μια την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων
και πηγαίων νερών ώστενα προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έρμα και το περιβάλλον
γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγμένου από ξέναπρος το έρμο αντικείμεχα,προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες μια την απόδοση,
μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτεπροσωρινές κατασκευές και όπως
στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά
οποιονδήποτε τρόπο μια την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου,
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και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που Θα απαιιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται
ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και
περήiαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας μια την διατήρησή τους.
1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή
μη συνήθη φθορά επί υφισtαμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού
του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρηtικάτητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε
μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.
1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απmτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και
τους Οργανισμούς Κοινής Πφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέιρων μια την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο
μέχρι και την παραλαβή του 'Εργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές
δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης ιουΣρρου.
1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων μετα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστά Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους
του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες
διοίκησης και επίβλεψης του 'Εργου, 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%ο) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28°/ο) του
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
1.5 0 Φ όρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύαα τον Κύριο του Έργου.
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 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 επιμετρητικων σχεδίων και πινάκων, λαμβανομέυων 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, προκειμέν ου να επιβεβαιώσει
την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. 0 Ακάδοχος υποχρεούται μεδική του δαπάνη να
διαθέσει τον οπmτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό μια την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή ταυ εν λόγω
ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω
μεκατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθαρίζεται στο παρόν Περιγραφικό
Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα μια κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις
αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντοc5 Τιμολογίου, που αναφέρεται σεμια τιμή μονάδας, ορίζει
άτι η εν λόγω τιμή αποιελεί πλήρη αποζημίωση μια την ολοκληρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι
ίδιες επιμέρους εργασίες δεν Θα επιμετρώνται ούτεθαπληρώνοντm στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο
Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας μετον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ 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
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επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.
* Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αρμιλικά, αρμιλοαμμώ δη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών,
οι μάρμq, τα με ρίω ς τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος,
και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν απότελεσματικά μεσυνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή
προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
* Ως iράχος" 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"πφιλαμβάνονταικαιμεμονωμάοι 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 ΜΡα. Η
εκσκαφή των σχηματισμών αυτών ειναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το τίρρeτ των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε
απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)
2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΠΕΡΙΑΣ
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να
τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είσαι τα ακόλουθα
Χειρολαβές
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών μια 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) μετις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέω σης
(μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματω μένη οπή μια κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλάας.
- Χειρολαβή (μρυλόχερσ) μια 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 μπρούτίμες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές μεκλειδαριά
ασφαλείας.
Κλαδαριές- διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλ~υδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωναιτή μια Θύρες πυρασφάλαας
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού μια Θύρες πυρασφάλαας 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 πυρασφάλαας,
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 κτυπήματαποδιών κτλ.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς Θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων φμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθετύπου μιαΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιμδμενων ή συρδμενων Θυρών ασφαλείας, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλασίματος κουφωμάτων κάθετύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων Θυρών, με ηλεκτρομηχανικά σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με συσκευή
μ ικρ οκυμ άτ ων
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, Θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού
προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων 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 σετειραγωνικά μέτρα (m') επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών
στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων,πλήρως πφαιωμένων, 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 μεάλλο είδος χρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών Θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σίδηρών
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Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν αανοποιητικά, όπως αυτός επιμετρούνται σύμφωνα μετα ανωτέρω και
έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, Θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσαπαράγραφο για τα διάφορα είδη
χρωματισμών.
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση μια τα όσα ορίζοαται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του
παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθεάλλη δαπάνη που είσαι αναγκαία σύμφωνα μετα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί
Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σεπραμματική
χρωματιζόμενη εmφάναα 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 τιμολοήου, τα οποία έχουν σyαρμομή όταν δεν
πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών πφιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές μια έγκριση
των χρωμάτων από την Επίβλαμη, τα κινητά ικριώματα τα οποία Θα κατασκευάζονται σύμφωνα μετα καθοριζόμενα με τις
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες φγατοτεχναούπροσωπικού, και η
εργασία αφαιρέσεως και επαναιοποθαήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτά
απαιτείται ή επιβάλλεται.
Οταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξολσκλήρου, η επιμαρούμενη επιφάνεια των
χρωματισμών υπολογίζεται ως ιο 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 συμβατικά συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
αΙα
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Β.
9.

Είδος
Συντελεστής
Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή
με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 114 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
μ) με κάσα επί μπατικού τοίχου
Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο
από το 50°/ο του ύψους κάσσα5 Θύρας.
α) μ ε κάσσα καδρόνι (ή 114 πλιν Θο υ)
β) μεκάσσα επί δρομικού τοίχου
μ) μεκάσσα επί μπατικού τοίχου
Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1Ι4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) μεκάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλώα
ε) σιδφένια
Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου
(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών.
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
Σιδερένιες Θύρες
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) μεεπένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
μ) χωρίς επένδυση μελαμαρίνα (ή μόνον μεποδιά)
δ) με κΜητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ω ς γ
Προπετάσματα σιδηρά:
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
μ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)
Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
θερμαντικά σώματα:
Πραγματική χρωμαιιζομένη επιφάναα βάσει των
Πινάκων συντελεστώα των εργοστασίων κατασκευής
των Θερμαντικών σωμάτων

2,70
3,00

2,30

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

Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και

σκληρότητα:
ΜΑΠΑΚΑ: συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1 Πεντέλης
2 Κοκκιναρά

Λευκό
Τεφρόν

3 Κοζάνης

Λευκό

4 Αμ. Μαρίνας
Λευκό συννεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρrυωπό

6 Μαραθώνα
7 Νάξου

Γκρί
Λευκό

8 Αλιβερίου

Τεφρόχρουν-μελανό

9 Μαραθώνα

Τεφρόχρουν-μελανό

10 Βέροιας
11 Θάσου
12 Πηλίου

Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1
2

Ερέτριας
Αμαρύνθου

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο

3
4

Οομβραϊνης Θηβών
Οομβραϊνης Θηβών

Μπεζ
Κίτρrυο

5

❑ομβραϊνης Θηβών

Ερυθρό

6
7
8
9
10

Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Υδρας

Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφροπσλύχρωμο

11

Διονύσου

Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

Ροδόχρουν

1

Ιωαννίνων

2
3
4
5
6
7

Χίου
Τεφρό
Κίτρο
Χίου
Πράσινο
Τήνου
Ρόδου
Μπεζ
Αγίου Πέτρου Μαύρο
Βυτίνας
Μαύρο

Β

Μάνης

Ερυθρό

9
10
11
12
13

Ναυπλίου
Ναυπλίου
Μυτιλήνης
Τρίπολης
Σαλαμίνας

Ερυθρό
Κίτρrυο
Ερυθρά πολύχρωμο
Γκρι μελευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρω μο

14

Αράχωβας

Καφέ

2.
3.

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

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ 1641 ΨΕΥΟΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται μετα άρθρα
61.30 και 61 .31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας μυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται μετα άρθρα
78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου
78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης μυψσσανίόων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες
αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης
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μυψοσανίδας 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 ταυ τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

ΑΡΘΡΑ
Α.Τ.
Άρθρο

:1
: ΟΙΚ Ν.Τ.1

Σύνταξη και υποβολή σχεδίου εκτέλεσης εργασιών αποξήλωσης υλικών αμιάντου
και διαχείρισης αυτών.
Κωδικός αναθεώρησης:

Σύνταξη και υποβολή σχεδίού εκτέλεσης εργασιών αποξήλωσης υλικών αμιάντου και διαχείρισης αυτών, στην
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας, σύμφωνα με το άρθρο
12 του Π.Δ. 212/2006, (ΦΕΚ Α' 212/09.10.2006) και το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. 8293/1113/1991, (ΦΕΚ
138Β/08.03.1991) καθώς και έγκριση του από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας εάν ζητηθεί, (αρμόδια υπηρεσία
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ. θ του Ν. 2639/1998). Επίσης υποχρέωση τον
Αναδόχου είναι η έκδοση τυχόν πρόσθετα απαιτούμενων οικοδομικών αδειών είτε για τις εργασίες αποξήλωσης,
είτε για ανέγερση προσωρινών κατασκευών (π.χ. ικριωμάτων).
Το σχέδιο εκτέλεσης των εργασιών πέραν των παραπάνω θα περιλαμβάνει επιπροσθέτως σκαρίφημα τον υποστέγον
και επιμέτρηση των εργασιών πού αφορούν αποξήλωση υλικών αμιάντου. Το σχέδιο εκτέλεσης εργασιών Θα
υποβάλλεται και στην υπηρεσία επίβλεψης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ

Α.Τ.
Άρθρο

(Αριθμητικά): 1.000,00
(Ολογράφως): χίλια

:2
: ΟΙΚ Ν.Τ.2

Σχετικό

Αποξήλωση στέγης από κυματοειδή φύλλα αμιαντοτσιμέντου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

100%

Στην τιμή τον παρόντος άρθρον περιλαμβάνεται η αποξήλωση στέγης από κυματοειδή φύλλα αμιαντοτσιμέντον
οποιοδήποτε ύφος από το έδαφος, η συγκέντρωση τους ο διαχωρισμός των υλικών πού δεν περιέχούν αμίαντο
και η συσκευασία των υλικών αμιάντου κατά τα ενδεδειγμένα από το Νόμο. Κατά την διάρκεια της εργασίας
πρέπει να αποφεύγονται τα σπασίματα των πλακών, ώστε να μην υπάρχει διαρροή ινών αμιάντου.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός από τις ίνες αμιάντου των υλικών που δεν περιέχουν αμίαντο
καθώς και ο καθαρισμός τον παραμένοντας σκελετού της στέγης.
Η τιμή της σήμανσης και διάθεσης των προϊόντων αμιάντου περιλαμβάνεται στο άρθρο Ν.Τ.3 τον παρόντος
τιμολογίού.
Η αποξήλωση θα γίνει λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα ενδεδειγμένα από την Νομοθεσία μέτρα προστασίας, σύμφωνα
με τα διαλαμβανόμενα στο παράρτημα της Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής.
Τιμή ανά τετραγωνικά μέτρο (m2).

Ευρώ

Α.Τ.
Άρθρο
Σχετικό

(Αριθμητικά): 30,00
(Ολογράφως) : τριάντα

:3
: ΟΙΚ Ν.Τ.3

Συλλογή, συσκευασία, σήμανση, προσωρινή αποθήκευση και διασυνοριακή
μεταφορά αποβλήτων αμιαντούχων υλικών που προέκυψαν από τις εργασίες
αποξήλωσης.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180
0°/υ

Για την εκτέλεση της εργασίας ισχύούν όλα τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 21017/84/30.06.2009, (ΦΕΚ
1267/Β/30.06.2009) και όλα όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την διασννοριαχή μεταφορά.
Στην τιμή τον παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η σήμανση των συσκευασιών των υλικών αμιάντου σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην Ειδική Τεχνική Περιγραφή, η μεταφορά, προσωρινή αποθήκεύση και τελική διάθεση
αυτών
Η απομάκρυνση των αποβλήτων αμιάντου από τούς χώρους εργασίας με προορισμό την εγκατάσταση τελικής
διάθεσης ή αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, πρέπει να γίνεται
το συντομότερο δυνατόν, (άμεσα).
Η μεταφορά των αποβλήτων αμιάντου, σε πρώτη φάση οδική, μέχρι τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προσωρινής
αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, και σε δεύτερη φάση οδική και θαλάσσια μέχρι την εγκεκριμένη
(διακρατική συμφωνία) εγκατάσταση τελικής τούς διάθεσης, Περιλαμβάνει και όλες τις απαραίτητες
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ενέργειες, όπως σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, κατάθεση και έκδοση όλων κατά την ισχύουσα Νομοθεσία
απαραίτητων και προβλεπόμενων από την νομοθεσία εγγράφων, δελτία κρατικής και διασννοριαχής μεταφοράς
αμιάντου, αδειών και εγκρίσεων για την διαχείριση και την διασννοριαχή μεταφορά τον φορτίου των απορλήτων,
έλεγχο της υπάρχουσας συσκευασίας, σήμανσης, πιστοποίησης εμπορενματοχιβωτίων και γενικότερα τήρηση των
διεθνών προδιαγραφών μεταφοράς επικινδύνων υλικών, όπως αυτές ορίζονται από την Νομοθεσία, χορήγηση.
Επίσημου Πιστοποιητικού Διάθεσης των αποβλήτων, τόσο από την εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, όσο
και από την εγκατάσταση τελικής διάθεσης, ασφάλιση από την έναρξη των εργασιών και για όλο το στάδιο
μεταφοράς των υλικών αμιάντου, μέχρι τον χώρο τελικής διάθεσης για περιπτώσεις ατυχημάτων και ρύπανσης
του περιβάλλοντος.
Κοινοποίηση όλων των παραπάνω στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργού και όπού αλλού απαιτείται, από την
ισχύουσα Νομοθεσία.
0 ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία όλα τα αποδειχτικά ζυγολόγια, τα δελτία φορτωτικών
αποστολών και κάθε άλλο στοιχείο που Θα ζητηθεί, ώστε να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο η διαπίστωση του
πραγματικού βάρούς των μεταφερομένων επικίνδυνων αποβλήτων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο(kg).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,50
(Ολογράφως): ένα και πενήντα λεπτά

Α.Τ.

:4

Άρθρο : ΟΙΚ Ν.Τ.4

Απορρύπανση χώρων με την διεξαγωγή τελικών μετρήσεων διάχυσης ινών αμιάντου που να
αποδεικνύουν ότι είναι κάτω του ορίου, σύμφωνα με την νομοθεσία και ότι ο χώρος είναι

καθαρός από αμίαντο.
Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Για την εκτέλεση της εργασίας ισχύούν όλα τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 9229/395/14.02.2013, (ΦΕΚ
316/Β/15.02.2013) και όλα όσα ορίζονται στην ισχύούσα νομοθεσία για την διενέργεια μετρήσεων.
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η τιμή της συνολικής δαπάνης όλων των μετρήσεων που Θα γίνούν σε κάθε
χώρο που θα γίνούν εργασίες αποξηλώσεως στοιχείων αμιάντου και μετά από ολοκλήρωση τούς από διαπιστενμένο
από το ΕΣΥΔ κατά το πρότύπο ΕΑΟΤ ΕΝ ΙΒΟ 17025, Εξειδικευμένο Εργαστήριο μετρήσεων, όπως ορίζει η Νομοθεσία

και η Ειδική Τεχνική Περιγραφή. Οι τελικές αυτές μετρήσεις πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι τιμές διάχύσης
ινών αμιάντου, είναι κάτω από το όριο του ορίζει η Νομοθεσία και ο χώρος είναι καθαρός από αμίαντο, έτοιμος

για τη συνέχιση των εργασιών και την αποκατάσταση των αποξηλωθέντων στοιχείων, με άλλα οικολογικά.
Στην τιμή του παρόντος άρθρον περιλαμβάνεται και η έκδοση πιστοποιητικού καθαρότητας από διάχύση ινών
αμιάντου του χώρού που αποξηλώθηχαν τα στοιχεία αμιάντου, από το διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά το πρότυπο

ΕΛΟΤ ΕΝ ΙΒΟ 17025, εγκεκριμένο Εργαστήριο, και παράδοση αυτού για οποιαδήποτε χρήση.
Η εργασία θα εκτελείται μετά την διαπιστωμένη από την επίβλεψη ολοκλήρωση των εργασιών αποξήλωσης των
αμιαντούχων υλικών, καθώς και των λοιπών αποξηλώσεων υλικών που έρχονται σε επαφή με αμιαντούχα
(υαλοστάσια , επενδύσεις κ.λ.π.), ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.000,00
(Ολογράφως) : χίλια

Α.Τ.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α12.01 Ν

Καθαίρεση και τεμαχισμός οποιονδήποτε στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2227

100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός οποιονδήποτε στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, (δοκών, πλακών τοιχίων κ.λ.π.),
μετά των τυχόν επενδύσεων ή και εγκαταστάσεων επ' αυτών, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, μετά των
φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων χαθαίρεσης.Τέλος
περιλαμβάνεται και κάθε είδούς εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός τον κτιρίου είτε ως
προσάρτημα αυτού.
Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποχομιδή και απόθεση
όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε χώρούς επιτρεπόμενούς από
τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση τον απαιτούμενού εξοπλισμού,
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-·η αποσύνθεση και ο τεμαχισμός πλακών, δοκών, τοιχίων και υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα,
λιθοδομών και οπτοπλινθοδομών, θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, τον χτίσματος και οποιωνδήποτε άλλων
συμπληρωματικών κατασκευών, καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειμμένού εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντός τον
χτιρίού είτε ως προσάρτημα αυτού κ.λπ.
- η διαρκής διαβροχή των εργασιών
- η επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που δημιουργούνται λόγω των κατεδαφίσεων,
- οι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τούς σε χώρους επιτρεπόμενους
από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,
- η σταλία αυτοκινήτων, μηχανημάτων κλπ,
- ο καθαρισμός τον χώρού από τα κάθε είδούς υλικά και η αποκατάσταση τον υφιστάμενού δαπέδου, στα σημεία
σύνδεσης των υποστυλωμάτων και των τοιχίων με το δάπεδο με χρήση χυτού σκυροδέματος, όπού κρίνεται αυτή
απαραίτητη, για την εξομάλύνση και τη φυσική συνέχειά τον,
- η λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
Κατά τα λοιπά οι εργασίες Θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-01-01-00 και ΕΤΕΠ
15-02-01-01.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων πού μετράται σε όγκο πριν από την καθαίρεση.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 56,00
(Ολογράφως) : πενήντα έξι

Α.Τ.

:6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45.Ν

Καθαίρεση κουφωμάτων (θυρών, υαλοστασίων) και κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε είδους,
χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων τεμαχίων.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2275
100%

Καθαίρεση κουφωμάτων (Θυρών, υαλοστασίων) και κιγκλιδωμάτων, οποιονδήποτε είδους (σιδηρών, αλουμινίου,
κλπ) και οποιονδήποτε διαστάσεων, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
τεμαχίων. Ειδικότερα, όσον αφορά στα κουφώματα στην τιμή τον παρόντος περιλαμβάνεται αφ' ενός η αφαίρεση
των φύλλων και πρεβαζ ίων και αφ' ετέρου δε η απελευθέρωση τον πλαισίού από τα σιδηρά στηρίγματα (τζ ινέτ ια) .
Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη, σε οποιοδήποτε ύφος από τον δαπέδου εργασίας
και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφούς. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης
φύσεως απαιτούμένων ικριωμάτων, διάθεσης τον πάσης φύσεως απαιτουμένού εξοπλισμού και εργαλείων επί τόπού
ταν έργού, λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχημάτων, αποκατάστασης των ζημιών
πού ενδεχομένως προκληθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων
καθαίρεσης με οποιοδήποτε μέσο στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης, καθώς και φόρτωσης σε αυτοκίνητο μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση επιτρεπτή από τις Αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτού περιγράμματος πλαισίου θυρών, υαλοστασίων και κιγκλιδωμάτων.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 8,40
(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά

Α.Τ.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51.Ν

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5276
100°/ο
Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζενχτά κάθε τύπον), σε
οποιοδήποτε ύφος και φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης με οποιοδήποτε μέσο στις θέσεις
προσωρινής συσσώρεύσης, καθώς και φόρτωση σε αυτοκίνητο - μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωση
και απόρριψη σε θέση επιτρεπτή από τις Αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκού.
Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00
(Ολογράφως) : πενήντα έξι
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Α.Τ.
:8
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.52.Ν

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2275
100°/ο
Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή με μόνωση, με τις
αντίστοιχες τεγίόες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με τη φόρτωση και μεταφορά των προ ίόντων
καθαίρεσης με οποιοδήποτε μέσο στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης, καθώς και φόρτωση σε αυτοκίνητο μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωση και απόρριψη σε Θέση επιτρεπτή από τις Αρμόδιες Αρχές.

Τιμή ανά τετραγωνικά μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,60
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

Α.Τ.
:9
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56.Ν

Καθαίρεση μεταλλικών υποστυλωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6102
100°/ο
Καθαίρεση μεταλλικών υποστυλωμάτων ξύλινης στέγης σε οποιαδήποτε ύφος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές
ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, η προσωρινή συσσώρευση αυτών προς
φόρτωση καθώς και η φόρτωση, η μεταφορά και η παράδοση των προϊόντων καθαίρεσης στην Υπηρεσία, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02 -02-02
"Καθαιρέσεις ιμεταλλιχών κατασκευών με θερμικές μεθόδούς".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Πάτρα, 05-05-2017
Η Συντδξασα

Πάτρα, 08-05-2017
Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής

Χριστίνα Παπασπυρελιώτη
Πολ. Μην/κοε Τ.Ε

Φώτης Αναστ. ΣμυΡνής
Διπλ. Πολ. Μην/κοε

Σελίδα 10 από 10

Τίτλος Αρθρου
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Καθαίρεση μεταλλικών υποστυλωμάτων
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Καθαίρεση φέρσντσς οργανισμού ξύλινης στέγης
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Άρθρα μελέτη

ΑντιοτοΓχιοη άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ
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