ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 216 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ.
(ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5021742)
Α.Μ.01ΤΥ/2020
ΘΕΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 216
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.875.000€ μη συμπ.τουΦ.Π.Α 24%
2.325.000€ συμπερ.του Φ.Π.Α 24%

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ASIMINA NEKTARIA
ANTONOPOULOU
Ημερομηνία: 2020.03.03 14:59:13
EET
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 216
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Α.Μ.01ΤΥ/2020)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.875.000€ μη συμπ.τουΦ.Π.Α 24%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ
Ο.Τ. 216 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Α.Μ.01ΤΥ/2020)», ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης ΄΄ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ΄΄με κωδικό ΟΠΣ 5021742.
Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ στην θέση
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 216 - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ στον
Δ. Ηρακλείου Αττικής .
1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Το παρόν έργο αφορά την αποκατάσταση, στατική ενίσχυση, προσθήκη ανελκυστήρα και αλλαγή
χρήσης, υφιστάμενου κτιρίου που βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Παλαιολόγου και
Ελευθερίου Βενιζέλου του δήμου Νέου Ηρακλείου Αττικής. Πραγματοποιείται επίσης προσθήκη
κατ’ επέκταση εμβαδού 12,80τμ στον Β όροφο προκειμένου να αυξηθεί το εμβαδό της αίθουσας
σεμιναρίων που σχεδιάζεται. Το νέο κτίριο θα έχει χρήση πολιτιστικού κέντρου που θα
περιλαμβάνει στο ισόγειο καφετέρια, αίθουσα εκδηλώσεων, υποδοχή, WC και βοηθητικούς
χώρους, στον πρώτο όροφο, εκθεσιακό χώρο και χώρο γραφείων με WC, και στον τρίτο όροφο δύο
αίθουσες σεμιναρίων χώρος αναμονής WC και αίθουσα χορού με αποδυτήρια και WC.
Για τη λειτουργία του Κτιρίου ως χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων οι χώροι οι όποιοι θα
χρειαστούν είναι ενδεικτικά οι εξής:
ΙΣΟΓΕΙΟ (ΥΠΟΔΟΧΗ-ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ):
• Χώρος υποδοχής, Lobby: 19,00 τ.μ.
• Αναψυκτήριο/κυλικείο : 89,90 τ.μ.
• Κουζίνα παρασκευαστήριο με αποθήκη: 10,10τ.μ.
• Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με δυνατότητα 100 καθήμενων σύνεδρων : 96,90 τ.μ.
• Θάλαμος ελέγχου-αναπαραγωγής εικόνας και ήχου: 6,90 τ.μ.
• Αποθήκη επίπλων και κινητού εξοπλισμού: 4,80 τ.μ.
• Λοιποί βοηθητικοί χώροι (αποθήκη καθαρισμού, χώρος Η/Μ εγκαταστάσεων, κλπ): 10,10τ.μ.
• κλιμακοστάσιο -ανελκυστήρας: 25 τ.μ.
• WC (2+2) και WC AMEA (1): 23,90 Τ.Μ.
ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ: 339,14 τ.μ.
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Α' ΟΡΟΦΟΣ (ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ):
• Αίθουσα εκθέσεων με δυνατότητα διαχωρισμού σε 3 μικρότερες: 165,5 τ.μ.
• Χώρος υποδοχής, Lobby: 32,70 τ.μ.
• Γραφεία : 63,90 τ.μ.
• Κλιμακοστάσιο -ανελκυστήρας: 20 τ.μ.
• WC (1+1) και WC AMEA (1): 17.,45 τ.μ.
ΣΥΝΟΛΟ Α' ΟΡΟΦΟΥ: 339,14 τ.μ.
Β' ΟΡΟΦΟΣ (ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ)
• Αίθουσα χορού 20 ατόμων: 58,80τ.μ.
• Αποδυτήρια : 10 τ.μ.
• Χώρος αναμονής: 23,90 τ.μ.
• Αίθουσες διδασκαλίας-σεμιναρίων 40 ατόμων : 91,50 τ.μ.
• Βοηθητικοί χώροι (αποθ. εξοπλισμού, αποθ. καθαρισμού, χώρος Η/Μ): 9,10 τ.μ.
• Κλιμακοστάσιο -ανελκυστήρας: 20 τ.μ.
• WC (2+2) και WC AMEA (1): 23,60 τ.μ.
ΣΥΝΟΛΟ Β' ΟΡΟΦΟΥ: 249,48 τ.μ.
ΥΠΟΓΕΙΟ (ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)
•Προσθήκη υπόγειου χώρου ΗΜ εγκαταστάσεων στο Περιβάλλοντα Χώρο (Υποσταθμός Ηλ.
Ρεύματος, Μονάδες Κλιματισμού και αντλιοστάσιο/δεξαμενή πυρόσβεσης) : 80 τ.μ.
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ: 80 τ.μ.
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ
• Διαμόρφωση 12 θέσεων στάθμευσης (10+2 ΑΜΕΑ) : 100 τ.μ.
• Χώρος φορτοεκφόρτωσης: 70 τ.μ.
• Διαμορφωμένες επιφάνειες προσπέλασης πεζών και φύτευσης : 200 τ.μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ: 950 Τ.Μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π.Χ. : 370 Τ.Μ.
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Η συνολική δαπάνη του έργου υπολογίζεται ως εξής:
Άθροισμα Εργασιών
ΓΕ & ΟΕ 18,00%
Μερικό Σύνολο
Απρόβλεπτα
Απολογιστικές Εργασίες
Σύνολο Δαπανών
Πρόβλεψη αναθεώρησης
ΦΠΑ 24,00%
Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ

1.370.305,32
246.654,96
1.616.960,28
242.544,04
15.000,00
1.874.504,32
495,68
450.000,00
2.325.000,00

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου (γεωγραφική περιοχή) είναι ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής
(NUTS:EL301) και οι ανωτέρω εργασίες κατατάσσονται στην παρακάτω κατηγορία :
CPV
45453000-7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης
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Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.325.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
και θα καλυφθεί από :
1)ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΔΕ
[ΣΑΕ 1551, κωδικός εναρίθμου 2019ΣΕ15510014], ποσού 2.065.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΣΠΑ 2014-2020»,
2) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΟΣΟΥ 260.000,00 €. Κ.Α. : 64-7311.001
Π.Δ.Ε και από ιδίους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Ηράκλειο Αττικής 28/01/2020
Η Συντάξασα

ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
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∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.216 ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΟΠΣ5021742)
Α.Μ.01ΤΥ/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΑ
1

Είδος Εργασιών
2

A.T.
3

Κωδικός
Αρθρου

Κωδικός
Αναθεώρ.

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

4

5

6

7

8

∆απάνη (Ευρώ)
Μερική

Ολική

9

10

1. ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων
κλπ χώρων

Α.01

ΟΙΚ Α\20.02

ΟΙΚ 2112

m3

265

11.20

2,968.00

2

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη
χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη
γαιώδη-ηµιβραχώδη

Α.02

ΟΙΚ Α\20.04.01

ΟΙΚ 2122

m3

600

28.65

17,190.00

3

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων

Α.03

ΟΙΚ Α\20.10

ΟΙΚ 2162

m3

390

4.50

1,755.00

4

Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό
λατοµείου

Α.04

ΟΙΚ Α\20.20

ΟΙΚ 2162

m3

105

24.10

2,530.50

5

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών
µε µηχανικά µέσα

Α.05

ΟΙΚ Α\20.30

ΟΙΚ 2171

m3

765

0.90

688.50

6

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών
χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την
διάστρωση των προϊόντων µετά την
εκφόρτωση

Α.06

ΟΙΚ Α\20.31.02

ΟΙΚ 2173

m3

765

5.00

3,825.00

7

∆ιακίνηση προϊόντων εκσκαφών και
κατεδαφίσεων µε διάφορα µέσα πλήν
αυτοκινήτων

Α.07

ΟΙΚ Α\20.41

ΟΙΚ 2178

m3 x
100 m

350

2.20

770.00

8

Καθαιρέσεις πλινθοδοµών

Α.08

ΟΙΚ Α\22.04

ΟΙΚ 2222

m3

190

15.70

2,983.00

9

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από
οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή
συνήθων µεθόδων καθαίρεσης

Α.09

ΟΙΚ Α\22.15.01

ΟΙΚ 2226

m3

76

64.40

4,894.40

464

25.40

11,785.60

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από
οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή
10 τεχνικών αδιατάρακτης κοπής

Α.10

ΟΙΚ Α\22.15.03

ΟΙΚ 2226

m*cm
(dm2)

11 Καθαίρεση επιχρισµάτων

Α.11

ΟΙΚ Α\22.23

ΟΙΚ 2252

m2

350

5.60

1,960.00

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών
12 κουφωµάτων

Α.12

ΟΙΚ Α\22.45

ΟΙΚ 2275

m2

300

16.80

5,040.00

13 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά

Α.13

ΟΙΚ Α\23.03

ΟΙΚ 2303

m2

740

5.60

4,144.00

14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτων

Α.14

ΟΙΚ Α\23.14

ΟΙΚ 2314.1

m2

740

0.65

481.00

Σελ. 1

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

6

Επικάλυψη στοιχείων της κατασκευής µε
βότσαλα θαλάσσης ή ποταµού ή χαλικία
15 λατοµείου διαστ 1,6 - 3,2 cm

Α.15

ΟΙΚ
Ν\Α20.22.79.03

ΟΙΚ 2162

m3

3

25.12

75.36

Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου
16 πάχους 0,10 m

Α.16

Ο∆Ο Β\Γ01.2

Ο∆ΟΝ
3111Β

m2

1310

1.84

2,410.40

17 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

Α.17

Ο∆Ο Β\Γ02.2

Ο∆ΟΝ
3211Β

m2

1310

1.94

2,541.40

18 Ασφαλτική προεπάλειψη

Α.18

Ο∆Ο Β\∆03

Ο∆ΟΝ
4110

m2

477

1.10

524.70

Ο∆Ο Β\∆04

Ο∆ΟΝ
4120

m2

477

0.42

200.34

m2

477

6.92

3,300.84

1

Είδος Εργασιών
2

19 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

A.T.

Α.19

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

∆απάνη (Ευρώ)

Κωδικός
Αρθρου

ΑΑ

7

8

Μερική

Ολική

9

10

Ασφαλτική στρώση βάσης,
20 συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m

Α.20

Ο∆Ο Β\∆05.1

Ο∆ΟΝ
4321Β

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας,
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση
21 κοινής ασφάλτου

Α.21

Ο∆Ο Β\∆08.1

Ο∆ΟΝ
4521Β

m2

477

7.42

3,539.34

Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε
αστικές περιοχές , χωρίς την προµήθεια
22 του υλικού

Α.22

ΠΡΣ Α06

ΠΡΣ 1620

m3

10

2.60

26.00

23 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος

Α.23

ΠΡΣ ∆07

ΠΡΣ 1710

m3

10

8.50

85.00

Σύνολο οµάδας Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

73,718.38

2. ΟΜΑ∆Α Β: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ
Γαρµπιλοδέµατα των 250 kg τσιµέντου
24 ανά m3

Β.01

ΟΙΚ Α\31.02.02

ΟΙΚ 3208

m3

30

78.00

2,340.00

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από
25 σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15

Β.02

ΟΙΚ Α\32.01.03

ΟΙΚ 3213

m3

12

84.00

1,008.00

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

Β.03

ΟΙΚ Α\32.01.05

ΟΙΚ 3215

m3

70

95.00

6,650.00

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από
27 σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30

Β.04

ΟΙΚ Α\32.01.06

ΟΙΚ 3215

m3

380

101.00

38,380.00

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό
28 κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων.

Β.05

ΟΙΚ Α\35.02

ΟΙΚ 3504

m3

49

110.00

5,390.00

Σελ. 2

Κωδικός
Αρθρου

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

6

29 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών

Β.06

ΟΙΚ Α\38.02

ΟΙΚ 3811

m2

30 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Β.07

ΟΙΚ Α\38.03

ΟΙΚ 3816

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
31 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C.

Β.08

ΟΙΚ Α\38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
32 ∆οµικά πλέγµατα B500C

Β.09

Αποστατήρες σιδηροπλισµού
33 σκυροδεµάτων

ΑΑ

Είδος Εργασιών

A.T.

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

∆απάνη (Ευρώ)
Μερική

Ολική

8

9

10

10

22.50

225.00

m2

1800

15.70

28,260.00

ΟΙΚ 3873

kg

42000

1.07

44,940.00

ΟΙΚ Α\38.20.03

ΟΙΚ 3873

kg

3500

1.01

3,535.00

Β.10

ΟΙΚ Α\38.45

ΟΙΚ 3873

m2

1800

2.20

3,960.00

Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από
χάλυβα µε νευρώσεις S500s διαµέτρου
Φ12 mm και µήκους 200 mm, µε διάµετρο
34 τρυπών πάκτωσης Φ14 mm

Β.11

ΟΙΚ
Ν\Α38.21.79.21

ΟΙΚ 3873

τεµ

2500

3.28

8,200.00

Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από
χάλυβα µε νευρώσεις S500s διαµέτρου
Φ12 mm και µήκους 400 ~ 450 mm, µε
35 διάµετρο τρυπών πάκτωσης Φ14 mm

Β.12

ΟΙΚ
Ν\Α38.21.79.22

ΟΙΚ 3873

τεµ

1100

3.52

3,872.00

Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από
χάλυβα µε νευρώσεις S500s διαµέτρου
Φ14 mm και µήκους 300mm, µε διάµετρο
36 τρυπών πάκτωσης Φ16 mm

Β.13

ΟΙΚ
Ν\Α38.21.79.23

ΟΙΚ 3873

τεµ

900

5.61

5,049.00

Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από
χάλυβα µε νευρώσεις S500s διαµέτρου
Φ14 mm και µήκους 400mm, µε διάµετρο
37 τρυπών πάκτωσης Φ16 mm

Β.14

ΟΙΚ
Ν\Α38.21.79.24

ΟΙΚ 3873

τεµ

850

5.76

4,896.00

1

2

7

Σύνολο οµάδας Β: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ

156,705.00

3. ΟΜΑ∆Α Γ: ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους
τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19
38 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)

Γ.01

ΟΙΚ Α\46.10.02 ΟΙΚ 4662.1

m2

24

22.50

540.00

Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους
τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19
cm, πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί
39 τοίχοι)

Γ.02

ΟΙΚ Α\46.10.04 ΟΙΚ 4664.1

m2

355

33.50

11,892.50

∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά
οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά δροµικών
40 τοίχων

Γ.03

ΟΙΚ Α\49.01.01

ΟΙΚ 3213

m

24

16.80

403.20

∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά
οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά µπατικών
41 τοίχων

Γ.04

ΟΙΚ Α\49.01.02

ΟΙΚ 3213

m

257

19.70

5,062.90

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε
42 µαρµαροκονίαµα

Γ.05

ΟΙΚ Α\71.31

ΟΙΚ 7131

m2

1217

11.20

13,630.40

Σελ. 3

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

6

Ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής
θερµοµόνωσης , µε πάχος
θερµοµονωτικού υλικού EPS80 CE
(ETICS) 10 cm, µε σήµανση CE
συστήµατος και έτοιµα οργανικά
επιχρίσµατα συµπεριλαµβανοµένων
σκοτιών και του σοβά χρωµατισµένου
43 στην µάζα του

Γ.06

ΟΙΚ
Ν\Α71.86.98.01

ΟΙΚ 7136

m2

735

52.50

38,587.50

Ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής
θερµοµόνωσης (∆ιαµόρφωση λαµπάδωνπρεκιών-στηθαίων κλπ.) µε πάχος
θερµοµονωτικού υλικού EPS80 CE
(ETICS) 2 ή 3cm, µε σήµανση CE
συστήµατος και έτοιµα οργανικά
επιχρίσµατα συµπεριλαµβανοµένου και
44 σοβά

Γ.07

ΟΙΚ
Ν\Α71.86.98.02

ΟΙΚ 7136

m2

40

38.50

1,540.00

Είδος Εργασιών

1

2

A.T.

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

∆απάνη (Ευρώ)

Κωδικός
Αρθρου

ΑΑ

7

8

Μερική

Ολική

9

10

Σύνολο οµάδας Γ: ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

71,656.50

4. ΟΜΑ∆Α ∆: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Υ∆ΡΕΥΣΗ
Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και
λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή
προστασία και την βαφή, επί τόπου του
έργου, µε περιορισµένη µηχανουργική
45 επεξεργασία.

∆-1

11.05.02.Υ∆Ρ

6751.Υ∆Ρ

Kg

500

2.00

1,000.00

Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων
κατασκευών. Εφαρµογή διπλής
αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι,
46 rustprimer) µε υλικό εποξειδικής βάσεως.

∆-2

11.07.01.Υ∆Ρ

6751.Υ∆Ρ

Kg

500

0.12

60.00

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε
µη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την
στάθµη επεξεργαζοµένων υγρών, χωρίς
47 κίνδυνο διαβροχής.

∆-3

11.08.01.Υ∆Ρ

6751.Υ∆Ρ

Kg

500

0.17

85.00

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 1,00
48 ΜΜ, εξωτ. διαµέτρ. 15 ΜΜ.

∆-8

8041.5.2

ΗΛΜ7

Μ

120

8.46

1,015.20

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 1,00
49 ΜΜ, εξωτ. διαµέτρ. 22 ΜΜ.

∆-9

8041.7.2

ΗΛΜ7

Μ

85

12.60

1,071.00

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 1,00
50 ΜΜ, εξωτ. διαµέτρ. 28 ΜΜ.

∆-10

8041.8.2

ΗΛΜ7

Μ

15

15.61

234.15

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 1,00
51 ΜΜ, εξωτ. διαµέτρ. 35 ΜΜ.

∆-11

8041.9.1

ΗΛΜ7

Μ

30

19.79

593.70

Φρεάτιο προστασίας βανών, από
σκυρόδεµα, διαστάσεων 30x40cm, βάθος
52 έως 0.5Μ.

∆-22

Ν8066.21.1

3213.

τεµ.

1

104.86

104.86

Σελ. 4

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

Σύνδεση λήπτη νερού µε την σωλήνωση
53 του νερού.

∆-26

Ν8099.11.1

ΗΛΜ7

τεµ.

46

29.52

1,357.92

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE),
54 ορειχάλκινη, διαµέτρου 1/2 INS.

∆-28

Ν8106.1.1

ΗΛΜ11

τεµ.

3

13.53

40.59

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE),
55 ορειχάλκινη, διαµέτρου 3/4 INS.

∆-29

Ν8106.1.2

ΗΛΜ11

τεµ.

14

15.03

210.42

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE),
56 ορειχάλκινη, διαµέτρου 1 INS.

∆-30

Ν8106.1.3

ΗΛΜ11

τεµ.

2

17.94

35.88

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE),
57 ορειχάλκινη, διαµέτρου 1 1/4 INS.

∆-31

Ν8106.1.4

ΗΛΜ11

τεµ.

3

23.34

70.02

Βαλβίδα αντεπιστροφήs ορειχάλκινη µε
58 γλωττίδα (κλαπέ), διαµέτρου 3/4 INS.

∆-32

8125.1.2

ΗΛΜ11

τεµ.

1

20.31

20.31

Βαλβίδα αντεπιστροφήs ορειχάλκινη µε
59 γλωττίδα (κλαπέ), διαµέτρου 1 1/4 INS.

∆-33

8125.1.4

ΗΛΜ11

τεµ.

1

32.41

32.41

8131.2.1

ΗΛΜ11

τεµ.

46

15.02

690.92

8141.2.2

ΗΛΜ13

τεµ.

12

60.63

727.56

1

Είδος Εργασιών
2

A.T.

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή,
ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη, διαµέτρου
60 1/2 INS.
∆-36
Αναµικτήρας (µπαταρία) νιπτήρα, θερµού ψυχρού νερού, πάνω σε νιπτήρα,
ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, διαµέτρου
61 1/2 INS.
∆-37

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

∆απάνη (Ευρώ)

Κωδικός
Αρθρου

ΑΑ

6

7

8

Μερική

Ολική

9

10

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού
ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος,
62 νεροχύτη, διαµέτρου 1/2 INS.

∆-38

8141.3.2

ΗΛΜ13

τεµ

1

70.31

70.31

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού ψυχρού ύδατος, νιπτήρος, ορειχάλκινος,
επιχρωµιωµένος, κατάλληλος για χρήση
63 από ΑΜΕΑ, διαµέτρου 1/2INS.

∆-39

Ν8141.12.1

ΗΛΜ13

τεµ.

3

107.39

322.17

Θερµοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας
64 50 l, ισχύος 3000 W.

∆-62

8256.4.1

ΗΛΜ24

τεµ.

3

171.08

513.24

Ταχυθερµαντήρας ηλεκτρικός, συνεχούς
65 ροής, ισχύος 6ΚW, παροχής 3,4lt/min.

∆-63

Ν8256.21.1

ΗΛΜ24

τεµ

1

402.07

402.07

Θερµαντήρας νερού (µποϊλερ), διπλής
66 ενέργειας, χωρητικότητας 120 l.
Για την προµήθεια, προσκόµιση και
εγκατάσταση ενός Μ2 ηλιακού συλλέκτη,
επίπεδου, µε επιλεκτική απορροφητική
67 επιφάνεια, πολύ υψηλής απόδοσης.

∆-64

Ν8257.4.2

ΗΛΜ24

τεµ.

1

682.62

682.62

∆-65

Ν8260.11.1

ΗΛΜ24

τεµ.

3

312.27

936.81

Μονάδα ελέγχου ηλιακού συστήµατος,
Πίνακας αυτοµατισµού και ελεγκτής,
ηλιακού συστήµατος και ψηφιακός
68 διαφορικός θερµοστάτης.

∆-66

Ν8260.12.1

ΗΛΜ24

τεµ.

1

886.10

886.10

Σελ. 5

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

6

Μειωτής πίεσης ρευστού, φλαντζωτός,
69 ονοµαστικής διαµέτρου 20 ΜΜ.

∆-102

8638.2

ΗΛΜ12

τεµ.

1 1,107.68

1,107.68

Μειωτής πίεσης ρευστού, φλαντζωτός,
70 ονοµαστικής διαµέτρου 32 ΜΜ.

∆-103

8638.4

ΗΛΜ12

τεµ.

1 1,270.42

1,270.42

Θερµική µόνωση σωλήνων, µε εύκαµπτο
συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου
ARMAFLEX ή ισοδύναµου, πάχους 9mm,
71 γιά σωλήνα διαµέτρου 3/4 INS.

∆-104

Ν8694.19.4

ΗΛΜ40

M

Είδος Εργασιών

1

2

A.T.

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

∆απάνη (Ευρώ)

Κωδικός
Αρθρου

ΑΑ

7

8

75

Μερική

Ολική

9

10

5.98

448.50

Σύνολο Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ:

13,989.86

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή,
ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα),
72 πάχους 4,50ΜΜ και διαµ. 4INS.

∆-7

8036.9

ΗΛΜ5

M

55

73.88

4,063.40

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από
σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για
73 20°C, 6,0 AΤΜ, διαµέτρου 40 ΜΜ.

∆-13

Ν8042.4.2

ΗΛΜ8

Μ

20

13.18

263.60

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από
σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για
74 20°C, 6,0 AΤΜ, διαµέτρου 50 ΜΜ.

∆-14

Ν8042.4.3

ΗΛΜ8

Μ

18

13.80

248.40

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από
σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για
75 20°C, 6,0 AΤΜ, διαµέτρου 100 ΜΜ.

∆-15

Ν8042.4.7

ΗΛΜ8

Μ

117

23.71

2,774.07

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από
σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για
76 20°C, 6,0 AΤΜ, διαµέτρου 125 ΜΜ.

∆-16

Ν8042.4.9

ΗΛΜ8

Μ

10

25.93

259.30

Μηχανοσίφωνας πλαστικός από P.V.C.,
77 διαµέτρου 110 ΜΜ.

∆-17

Ν8045.11.2

ΗΛΜ8

τεµ.

1

81.12

81.12

Απορρόη οµβρίων δώµατος, κατακόρυφης
ή οριζόντιας σύνδεσης, από ενισχυµένο
πολυεστέρα, µε φλάτζα στεγανότητας και
ανοξείδωτο πλέγµα - σχάρα, διαµέτρου
78 εξόδου έως DN125.

∆-18

Ν8046.19.3

ΗΛΜ8

Τεµ.

6

158.01

948.06

Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, µε κόφτρα
οσµών, µε λαιµό και εσχάρα ανοξείδωτη,
τριών εισόδων Φ40-50ΜΜ και εξόδου έως
79 75ΜΜ.

∆-19

Ν8046.25.1

ΗΛΜ8

τεµ.

8

51.35

410.80

Πώµα καθαρισµού (σωληνοστόµιο µε
80 τάπα), πλαστικό, διαµέτρου 100 ΜΜ.

∆-20

Ν8054.11.7

ΗΛΜ8

τεµ.

5

10.55

52.75

Ακροστόµιο καθαρισµού, δαπέδου (τύπου
FLOOR CLEAN OUT), από
πολυπροπυλένιο (ΡΡ), µε ανοξείδωτο
81 βιδωτό κάλυµµα, διαµέτρου 100mm.

∆-21

Ν8054.32.1

ΗΛΜ8

τεµ.

1

193.70

193.70

Σελ. 6

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

6

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων
αποχέτευσης (ακαθάρτων ή οµβρίων) από
σκυρόδεµα, διαστάσεων 30x40cm, βάθος
82 έως 0.5Μ.

∆-23

Ν8066.24.1

3213.ΟΙΚ

τεµ.

5

104.61

523.05

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης
(ακαθάρτων ή οµβρίων) από σκυρόδεµα,
83 διαστάσεων 40x50cm, βάθος έως 1.0Μ.

∆-24

Ν8066.24.2

3213.ΟΙΚ

τεµ.

1

218.03

218.03

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης
(ακαθάρτων ή οµβρίων) από σκυρόδεµα,
84 διαστάσεων 50x60cm, βάθος έως 1.0Μ.

∆-25

Ν8066.24.3

3213.ΟΙΚ

τεµ.

1

302.40

302.40

Aυτόµατη δικλίδα αερισµού (µίκα,
85 κεφαλή), αλουµινίου.

∆-34

8129.2

ΗΛΜ11

τεµ.

1

38.51

38.51

∆-35

Ν8130.11.1

ΗΛΜ5

τεµ.

5

8.37

41.85

∆-40

8151.2

ΗΛΜ14

τεµ

11

192.13

2,113.43

Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Κ. από
88 πορσελάνη.

∆-41

Ν8151.12.1.1

ΗΛΜ14

τεµ.

3

555.13

1,665.39

Χειρολαβή ασφαλείας, χώρου υγιεινής
89 ΑΜΕΑ, ανακλεινόµενη µε χαρτοθήκη.

∆-42

Ν8151.91.1

ΗΛΜ14

τεµ.

3

235.06

705.18

Χειρολαβή ασφαλείας, χώρου υγιεινής
90 ΑΜΕΑ, σταθερή.

∆-43

Ν8151.92.1

ΗΛΜ14

τεµ.

3

156.71

470.13

Νιπτήρας πορσελάνης, διαστάσεων
91 περίπου 42Χ56 CM.

∆-44

8160.2

ΗΛΜ14

τεµ

12

164.74

1,976.88

92 Νιπτήρας για χρήση από Α.Μ.Ε.Α.

∆-45

Ν8160.21.1

ΗΛΜ14

τεµ

3

321.54

964.62

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος,
πλάτους περίπου 50 CM, δύο σκαφών,
διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 CM,
93 µήκους 1,80 Μ.

∆-46

8165.2.3

ΗΛΜ17

τεµ.

1

249.27

249.27

Σιφώνι νεροχύτου (µαρµάρινου ή
ανοξείδωτου) από πολυαιθυλένιο, δύο
94 σκαφών.

∆-47

8166.2

ΗΛΜ8

τεµ.

1

37.07

37.07

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 ΜΜ µπιζουτέ,
95 διαστ. 42Χ60 CM.

∆-48

8168.2

ΗΛΜ14

τεµ

12

36.21

434.52

Ανακλινόµενος καθρέπτης χώρου υγιεινής
ΑΜΕΑ, πάχους 5 ΜΜ, διαστάσεων 75χ60
96 CM.

∆-49

Ν8168.12.1

ΗΛΜ14

τεµ

3

291.01

873.03

Εταζέρα νιπτήρα πορσελάνης, µήκους 60
97 CM.

∆-50

8169.1.2

ΗΛΜ14

τεµ

15

21.05

315.75

Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης, διαστ.
98 30Χ15 CM µε χειρολαβή.

∆-51

8172.1

ΗΛΜ14

τεµ

1

23.53

23.53

1

Είδος Εργασιών
2

Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού
86 (καπέλο) διαµέτρου µέχρι 10 CM.
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη,
ευρωπαϊκού (καθηνένου) τύπου, χαµηλής
πίεσης µε το δοχείο πλύσης και τα
87 εξαρτήµατά του.

A.T.

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

∆απάνη (Ευρώ)

Κωδικός
Αρθρου

ΑΑ

7

8

Μερική

Ολική

9

10

Σελ. 7

Κωδικός
Αρθρου

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

6

99 ∆οχείο ρευστού σάπωνα, επιχρωµιωµένο.

∆-52

8174.1

ΗΛΜ14

τεµ

Αγγιστρο (γάντζος) ανάρτησης, από
100 πορσελάνη, εντοιχισµένο, διπλό.

∆-53

8175.2

ΗΛΜ14

101

∆-54

Ν8176.22.1

Βουρτσάκι καθαρισµού λεκάνης WC, µε το
102 δοχείο (πιγκάλ).

∆-55

103 Χαρτοπετσετοθήκη επίτοιχη, ανοξείδωτη.

ΑΑ

Είδος Εργασιών

A.T.

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

∆απάνη (Ευρώ)
Μερική

Ολική

8

9

10

15

46.06

690.90

τεµ

14

13.26

185.64

ΗΛΜ14

τεµ

14

58.06

812.84

Ν8176.23.1

ΗΛΜ14

τεµ

14

42.65

597.10

∆-56

Ν8176.24.1

ΗΛΜ14

τεµ

5

41.07

205.35

104 Χαρτοθήκη επιχρωµιωµένη, απλή.

∆-58

8178.1.1

ΗΛΜ14

τεµ.

14

8.53

119.42

Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα,
105 χρώµατος λευκού.

∆-59

8179.2

ΗΛΜ18

τεµ

11

22.97

252.67

Σύνολο ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ:

23,111.76

1

2

∆οχείο απορριµάτων WC, µεταλλικό.

7

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pα,
106 φορητός, γόµωσης 6 KG.

∆-60

8201.1.2

ΗΛΜ19

τεµ.

16

37.79

604.64

Πυροσβεστικό ερµάριο, τροφοδοτούµενο
από το δίκτυο ύδρευσης, µε εύκαµπτο
σωλήνα διαµέτρου 3/4" και µήκους 15m,
107 µε ακροφύσιο (αυλίσκο) και κρουνό 3/4".

∆-61

Ν8204.71.1

ΗΛΜ20

τεµ.

10

410.84

4,108.40

Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης και
συναγερµού, κατάλληλος για
διευθυνσιοδοτηµένη εγκατάσταση, 2
108 βρόγχων.

∆-147

Ν8994.19.2

ΗΛΜ62

τεµ.

1 2,603.55

2,603.55

Ανιχνευτής καπνού, φωτοηλεκτρικός,
109 σηµειακής αναγνώρισης.

∆-148

Ν8994.27.1

ΗΛΜ62

τεµ.

62

87.12

5,401.44

Κοµβίο χειροκίνητου συναγερµού
πυρανίχνευσης, διευθυνσιοδοτούµενου
110 τύπου.

∆-150

Ν8994.34.3

ΗΛΜ62

τεµ.

8

75.27

602.16

Σειρήνα σήµανσης συναγερµού,
111 διευθυνσιοδοτούµενη.

∆-151

Ν8994.73.1

ΗΛΜ56

τεµ.

7

109.22

764.54

Σηµείο τροφοδοσίας εξοπλισµού
πυρανίχνευσης, µε πυράντοχο καλώδιο
τύπου Firecel SR 114-H 2x1,5mm2, µέσου
112 µήκους γραµµής 20 Μ.
∆-156

Ν8995.94.1

ΗΛΜ49

τεµ.

77

69.88

5,380.76

Σύνολο ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ :

19,465.49

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Σελ. 8

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

6

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και
λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή
προστασία και την βαφή, επί τόπου του
έργου, µε περιορισµένη µηχανουργική
113 επεξεργασία.

∆-1

11.05.02.Υ∆Ρ

6751.Υ∆Ρ

Kg

800

2.00

1,600.00

Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων
κατασκευών. Εφαρµογή διπλής
αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι,
114 rustprimer) µε υλικό εποξειδικής βάσεως.

∆-2

11.07.01.Υ∆Ρ

6751.Υ∆Ρ

Kg

800

0.12

96.00

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε
µη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την
στάθµη επεξεργαζοµένων υγρών, χωρίς
115 κίνδυνο διαβροχής.

∆-3

11.08.01.Υ∆Ρ

6751.Υ∆Ρ

Kg

800

0.17

136.00

Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων
116 υγρού και αερίου, συστήµατος VRV.

∆-12

Ν8041.61.1

ΗΛΜ7

Μ

215

38.51

8,279.65

∆ιακλαδωτήρας ψυκτικού ρευστού
κλιµατιστικών µονάδων τύπου VRV, µίας
117 εισόδου και δύο εξόδων.

∆-27

Ν8099.81.1

ΗΛΜ7

Τεµ.

16

148.35

2,373.60

Aεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα
118 ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής.

∆-67

8537.1

ΗΛΜ34

KG

1600

8.71

13,936.00

Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος,
κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε
µόνωση υαλοβάµβακα ή άλλου
ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των
τοιχωµάτων, ονοµαστικής διαµέτρου 80
119 ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 132 ΜΜ.

∆-68

8537.4.2

ΗΛΜ35

Μ

10

9.97

99.70

Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος,
κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε
µόνωση υαλοβάµβακα ή άλλου
ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των
τοιχωµάτων, ονοµαστικής διαµέτρου 100
120 ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 157 ΜΜ.

∆-69

8537.4.4

ΗΛΜ35

Μ

5

11.87

59.35

Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος,
κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε
µόνωση υαλοβάµβακα ή άλλου
ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των
τοιχωµάτων, ονοµαστικής διαµέτρου 125
121 ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 187 ΜΜ.

∆-70

8537.4.6

ΗΛΜ35

Μ

15

14.17

212.55

Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος,
κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε
µόνωση υαλοβάµβακα ή άλλου
ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των
τοιχωµάτων, ονοµαστικής διαµέτρου 160
122 ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 207 ΜΜ.

∆-71

8537.4.9

ΗΛΜ35

Μ

10

16.16

161.60

1

Είδος Εργασιών
2

A.T.

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

∆απάνη (Ευρώ)

Κωδικός
Αρθρου

ΑΑ

7

8

Μερική

Ολική

9

10

Σελ. 9

Κωδικός
Αρθρου

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος,
κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε
µόνωση υαλοβάµβακα ή άλλου
ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των
τοιχωµάτων, ονοµαστικής διαµέτρου 180
123 ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 231 ΜΜ.

∆-72

8537.4.10

ΗΛΜ35

Μ

Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος,
κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε
µόνωση υαλοβάµβακα ή άλλου
ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των
τοιχωµάτων, ονοµαστικής διαµέτρου 200
124 ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 257 ΜΜ.

∆-73

8537.4.11

ΗΛΜ35

Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος,
κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε
µόνωση υαλοβάµβακα ή άλλου
ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των
τοιχωµάτων, ονοµαστικής διαµέτρου 224
125 ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 287 ΜΜ.

∆-74

8537.4.12

Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος,
κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε
µόνωση υαλοβάµβακα ή άλλου
ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των
τοιχωµάτων, ονοµαστικής διαµέτρου 250
126 ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 307 ΜΜ.

∆-75

Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών
ή δοχείων µε πλάκες υαλοβάµβακα,
127 πάχους 3 CM.

ΑΑ

Είδος Εργασιών

A.T.

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

∆απάνη (Ευρώ)
Μερική

Ολική

8

9

10

10

17.35

173.50

Μ

10

18.41

184.10

ΗΛΜ35

Μ

25

19.74

493.50

8537.4.13

ΗΛΜ35

Μ

15

21.91

328.65

∆-76

8539.2.1

ΗΛΜ40

Μ²

240

11.72

2,812.80

Στόµιο οροφής, προσαγωγής ή
επιστροφής αέρα, µε καµπύλα πτερύγια
και µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της
ποσότητας του αέρα, διαστάσεων
128 150χ150mm.

∆-77

Ν8542.21.1

ΗΛΜ36

τεµ.

8

55.01

440.08

Στόµιο οροφής, προσαγωγής ή
επιστροφής αέρα, µε καµπύλα πτερύγια
και µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της
ποσότητας του αέρα, διαστάσεων
129 200χ200mm.

∆-78

Ν8542.21.2

ΗΛΜ36

τεµ.

1

56.22

56.22

Στόµιο οροφής, προσαγωγής ή
επιστροφής αέρα, µε καµπύλα πτερύγια
και µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της
ποσότητας του αέρα, διαστάσεων
130 250χ250mm.

∆-79

Ν8542.21.3

ΗΛΜ36

τεµ.

9

61.12

550.08

Στόµιο οροφής, προσαγωγής ή
επιστροφής αέρα, µε καµπύλα πτερύγια
και µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της
ποσότητας του αέρα, διαστάσεων
131 300χ300mm.

∆-80

Ν8542.21.4

ΗΛΜ36

τεµ.

11

69.10

760.10

1

2

6

7

Σελ. 10

Κωδικός
Αρθρου

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

6

Στόµιο οροφής, προσαγωγής ή
επιστροφής αέρα, µε καµπύλα πτερύγια
και µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της
ποσότητας του αέρα, διαστάσεων
132 700χ200mm.

∆-81

Ν8542.21.5

ΗΛΜ36

τεµ.

Στόµιο οροφής, προσαγωγής ή
επιστροφής αέρα, µε καµπύλα πτερύγια
και µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της
ποσότητας του αέρα, διαστάσεων
133 350χ350mm.

∆-82

Ν8542.21.7

ΗΛΜ36

Στόµιο λήψης νωπού αέρα ή
ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από
αλουµίνιο, µε µία σειρά σταθερών
πτερυγίων και εσωτερικό µεταλλικό
134 πλέγµα, διαµέτρου Φ200.

∆-83

Ν8547.6.1

Στόµιο λήψης νωπού αέρα ή
ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από
αλουµίνιο, µε µία σειρά σταθερών
πτερυγίων και εσωτερικό µεταλλικό
135 πλέγµα, διαµέτρου Φ250.

∆-84

Στόµιο λήψης νωπού αέρα ή
ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από
αλουµίνιο, µε µία σειρά σταθερών
πτερυγίων και εσωτερικό µεταλλικό
136 πλέγµα, διαµέτρου Φ300.

ΑΑ

Είδος Εργασιών

A.T.

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

∆απάνη (Ευρώ)
Μερική

Ολική

8

9

10

2

89.59

179.18

τεµ.

15

77.63

1,164.45

ΗΛΜ36

Τεµ

1

78.06

78.06

Ν8547.6.2

ΗΛΜ36

Τεµ

2

85.83

171.66

∆-85

Ν8547.6.3

ΗΛΜ36

Τεµ

2

107.35

214.70

Στόµιο λήψης νωπού αέρα ή
ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από
αλουµίνιο, µε µία σειρά σταθερών
πτερυγίων και εσωτερικό µεταλλικό
137 πλέγµα, διαµέτρου Φ400.

∆-86

Ν8547.6.4

ΗΛΜ36

Τεµ

5

131.76

658.80

Μονάδα ανάκτησης θερµότητας (VAM),
138 παροχής αέρα έως 500 Μ3/Η.

∆-87

Ν8557.81.1

ΗΛΜ37

τεµ.

2 2,014.47

4,028.94

Μονάδα ανάκτησης θερµότητας (VAM),
139 παροχής αέρα 1000 Μ3/Η.

∆-88

Ν8557.81.4

ΗΛΜ37

τεµ.

1 3,523.04

3,523.04

Μονάδα ανάκτησης θερµότητας (VAM),
140 παροχής αέρα 1500 Μ3/Η.

∆-89

Ν8557.81.5

ΗΛΜ37

τεµ.

2 5,178.49

10,356.98

Μονάδα ανάκτησης θερµότητας (VAM),
141 παροχής αέρα 2000 Μ3/Η.

∆-90

Ν8557.81.6

ΗΛΜ37

τεµ.

1 7,368.42

7,368.42

Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα
πολυδιαιρούµενου συστήµατος VRF,
τύπου κασσέτα ψευδοροφής, δύο ή
τεσσάρων κατευθύνσεων, λειτουργίας µε
ψυκτικό ρευστό R-410A, τεχνολογίας
142 inverter, ψυκτικής ισχύος 2,2 KW.

∆-91

Ν8558.17.2

ΗΛΜ32

τεµ.

1 1,499.24

1,499.24

1

2

7

Σελ. 11

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

6

Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα
πολυδιαιρούµενου συστήµατος VRF,
τύπου κασσέτα ψευδοροφής, δύο ή
τεσσάρων κατευθύνσεων, λειτουργίας µε
ψυκτικό ρευστό R-410A, τεχνολογίας
143 inverter, ψυκτικής ισχύος 3,6 KW.

∆-92

Ν8558.17.3

ΗΛΜ32

τεµ.

8 1,631.54

13,052.32

Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα
πολυδιαιρούµενου συστήµατος VRF,
τύπου κασσέτα ψευδοροφής, δύο ή
τεσσάρων κατευθύνσεων, λειτουργίας µε
ψυκτικό ρευστό R-410A, τεχνολογίας
144 inverter, ψυκτικής ισχύος 4,5 KW.

∆-93

Ν8558.17.4

ΗΛΜ32

τεµ.

1 1,665.14

1,665.14

Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα
πολυδιαιρούµενου συστήµατος VRF,
τύπου κασσέτα ψευδοροφής, δύο ή
τεσσάρων κατευθύνσεων, λειτουργίας µε
ψυκτικό ρευστό R-410A, τεχνολογίας
145 inverter, ψυκτικής ισχύος 5,0 KW.

∆-94

Ν8558.17.5

ΗΛΜ32

τεµ.

4 1,820.54

7,282.16

Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα
πολυδιαιρούµενου συστήµατος VRF,
τύπου κασσέτα ψευδοροφής, δύο ή
τεσσάρων κατευθύνσεων, λειτουργίας µε
ψυκτικό ρευστό R-410A, τεχνολογίας
146 inverter, ψυκτικής ισχύος 7,1 KW.

∆-95

Ν8558.17.7

ΗΛΜ32

τεµ.

4 2,001.10

8,004.40

Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα
πολυδιαιρούµενου συστήµατος VRV,
ψευδοροφής, καναλάτη, λειτουργίας µε
ψυκτικό ρευστό R-410A, τεχνολογίας
147 inverter, ψυκτικής ισχύος 9,0KW.

∆-96

Ν8558.18.5

ΗΛΜ32

τεµ.

2 2,107.19

4,214.38

Κεντρικό τηλεχειριστήριο συστήµατος
148 κλιµατισµού.

∆-97

Ν8558.18.21.1

ΗΛΜ32

τεµ.

1 1,824.86

1,824.86

∆-98

Ν8558.19.1

ΗΛΜ32

τεµ.

1 6,479.31

6,479.31

∆-99

Ν8558.19.3

ΗΛΜ32

τεµ.

1 9,454.98

9,454.98

∆-100

Ν8558.19.4

ΗΛΜ32

τεµ.

1 10,542.95

10,542.95

1

Είδος Εργασιών
2

Aντλία θερµότητας πολυδιαιρούµενου
συστήµατος VRF, τεχνολογίας inverter,
λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό R-410A,
ψυκτικής ικανότητας τουλάχιστον 15,5
149 KW.
Aντλία θερµότητας πολυδιαιρούµενου
συστήµατος VRF, τεχνολογίας inverter,
λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό R-410A,
ψυκτικής ικανότητας τουλάχιστον 22,4
150 KW.
Aντλία θερµότητας πολυδιαιρούµενου
συστήµατος VRF, τεχνολογίας inverter,
λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό R-410A,
151 ψυκτικής ικανότητας τουλάχιστον 28 KW.

A.T.

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

∆απάνη (Ευρώ)

Κωδικός
Αρθρου

ΑΑ

7

8

Μερική

Ολική

9

10

Σελ. 12

ΑΑ

Είδος Εργασιών

1

2
Aντλία θερµότητας πολυδιαιρούµενου
συστήµατος VRF, τεχνολογίας inverter,
λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό R-410A,
ψυκτικής ικανότητας τουλάχιστον 33,5
152 KW.

Κωδικός
Αρθρου

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

6

∆-101

Ν8558.19.5

ΗΛΜ32

τεµ.

A.T.

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας
7

8

1 12,569.11

∆απάνη (Ευρώ)
Μερική

Ολική

9

10

12,569.11

Σύνολο ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ : 137,086.56

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ
Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και
λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή
προστασία και την βαφή, επί τόπου του
έργου, µε περιορισµένη µηχανουργική
153 επεξεργασία.

∆-1

11.05.02.Υ∆Ρ

6751.Υ∆Ρ

Kg

500

2.00

1,000.00

Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων
κατασκευών. Εφαρµογή διπλής
αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι,
154 rustprimer) µε υλικό εποξειδικής βάσεως.

∆-2

11.07.01.Υ∆Ρ

6751.Υ∆Ρ

Kg

500

0.12

60.00

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε
µη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την
στάθµη επεξεργαζοµένων υγρών, χωρίς
155 κίνδυνο διαβροχής.

∆-3

11.08.01.Υ∆Ρ

6751.Υ∆Ρ

Kg

500

0.17

85.00

Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου,
πλάτους 100 mm πάχους λαµαρίνας
156 1,0mm.

∆-4

65.80.40.01.ΗΛ
Μ

34.ΗΛΜ

Μ

20

12.50

250.00

Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου,
πλάτους 200 mm πάχους λαµαρίνας
157 1,0mm.

∆-5

65.80.40.02.ΗΛ
Μ

34.ΗΛΜ

Μ

20

17.50

350.00

Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου,
πλάτους 300 mm πάχους λαµαρίνας
158 1,0mm.

∆-6

65.80.40.03.ΗΛ
Μ

34.ΗΛΜ

Μ

20

23.00

460.00

159 Ηλεκτρική συσκευή στεγνώµατος χεριών.

∆-57

8177.

ΗΛΜ14

τεµ

3

238.66

715.98

Κανάλι πλαστικό καλωδίων από σκληρό
PVC, επίτοιχο, διµερές, διαστάσεων
160 150χ50 ΜΜ.

∆-105

Ν8741.21.2

ΗΛΜ8

Μ

20

24.26

485.20

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ),
ορατό ή εντοιχισµένο, τριπολικό, διατοµής
∆-106
161 3χ10 ΜΜ².

8774.3.5

ΗΛΜ47

Μ

50

10.70

535.00

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ),
ορατό ή εντοιχισµένο, τριπολικό, µε
ουδέτερο µειωµένης διατοµής, διατοµής
162 3χ50+25 ΜΜ².

∆-107

8774.4.3

ΗΛΜ47

Μ

25

35.98

899.50

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ),
ορατό ή εντοιχισµένο, τετραπολικό,
163 διατοµής 4χ4 ΜΜ².

∆-108

8774.5.3

ΗΛΜ47

Μ

50

8.12

406.00

Σελ. 13

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ),
ορατό ή εντοιχισµένο, τετραπολικό,
164 διατοµής 4χ6 ΜΜ².

∆-109

8774.5.4

ΗΛΜ47

Μ

50

9.90

495.00

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ),
ορατό ή εντοιχισµένο, πενταπολικό,
165 διατοµής 5χ2,5 ΜΜ².

∆-110

8774.6.2

ΗΛΜ47

Μ

50

7.64

382.00

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ),
ορατό ή εντοιχισµένο, πενταπολικό,
166 διατοµής 5χ6 ΜΜ².

∆-111

8774.6.4

ΗΛΜ47

Μ

95

11.43

1,085.85

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ),
ορατό ή εντοιχισµένο, πενταπολικό,
167 διατοµής 5χ10 ΜΜ2.

∆-112

8774.6.5

ΗΛΜ47

Μ

65

13.81

897.65

∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο, έντασης
10Α, τάσης 250V, µε το κουτί, απλός
168 µονοπολικός.

∆-113

8801.1.1

ΗΛΜ49

τεµ.

12

4.06

48.72

∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο,
έντασης 10Α, τάσης 250V, µε το κουτί,
169 κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ.

∆-114

8801.1.4

ΗΛΜ49

τεµ.

31

5.83

180.73

Μπουτονιέρα οκτώ κοµβίων
170 τηλεχειρισµού.

∆-115

Ν8821.51.1

ΗΛΜ49

τεµ.

4

161.42

645.68

∆ιακόπτης φωτεινού πιεστικού κοµβίου,
κλιµακοστασίου, έντασης 10Α, τάσης
171 250V.

∆-116

Ν8823.125.2

ΗΛΜ49

τεµ.

5

7.09

35.45

Ρευµατοδότης χωνευτός, SCHUKO,
172 έντασης 16Α.

∆-117

8826.3.2

ΗΛΜ49

τεµ.

100

9.04

904.00

Ρευµατοδότης στεγανός, χωνευτός,
173 SCHUKO, έντασης 16 Α.

∆-118

8827.3.2

ΗΛΜ49

τεµ.

11

13.90

152.90

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισµού & κίνησης
174 Α.Π.

∆-119

Ν8840.61.1

ΗΛΜ52

τεµ.

1 1,387.10

1,387.10

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισµού & κίνησης
175 Α1.Π.

∆-120

Ν8840.61.2

ΗΛΜ52

τεµ.

1 1,081.10

1,081.10

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισµού & κίνησης
176 Β.Π.
∆-121

Ν8840.61.3

ΗΛΜ52

τεµ.

1 1,007.68

1,007.68

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισµού & κίνησης
177 Κ.Π.

∆-122

Ν8840.61.4

ΗΛΜ52

τεµ.

1

730.26

730.26

Τριφασική ράγα οροφής, µήκους 3m, για
στήριξη και τροφοδότηση φωτιστικών
178 σωµάτων τύπου spot.

∆-123

Ν8970.130.1

ΗΛΜ45

Τεµ

33

117.35

3,872.55

Φωτιστικό τύπου χωνευτού panel, µε
λαµπτήρες LED ισχύος 32W, βαθµού
προστασίας ΙΡ44, ενδεικτικού τύπου
RC134B LED 37S/840PSD 60X60 OC ή
179 ισοδύναµου.

∆-124

Ν8973.71.1

ΗΛΜ59

τεµ.

53

218.07

11,557.71

1

Είδος Εργασιών
2

A.T.

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

∆απάνη (Ευρώ)

Κωδικός
Αρθρου

ΑΑ

6

7

8

Μερική

Ολική

9

10

Σελ. 14

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

6

Φωτιστικό σώµα οροφής, µε λαµπτήρες
LED ισχύος 23,5W, βαθµού προστασίας
ΙΡ65, ενδεικτικού τύπου WT120C LED
180 22S/840PSU L1200 ή ισοδύναµου.

∆-125

Ν8973.72.1

ΗΛΜ59

τεµ.

16

105.26

1,684.16

Φωτιστικό σώµα χωνευτό, µε λαµπτήρες
LED ισχύος 28W, βαθµού προστασίας
ΙΡ44, ενδεικτικού τύπου DN135B LED
181 20S/840PSU ή ισοδύναµου.

∆-126

Ν8973.73.1

ΗΛΜ59

τεµ.

31

122.60

3,800.60

Φωτιστικό σώµα χωνευτό, µε λαµπτήρες
LED ισχύος 19W, βαθµού προστασίας
ΙΡ20, ενδεικτικού τύπου DN140B LED
182 20S/840PSU WR P16 ή ισοδύναµου.

∆-127

Ν8973.74.1

ΗΛΜ59

τεµ.

55

109.34

6,013.70

Φωτιστικό σώµα χωνευτό, µε λαµπτήρες
LED ισχύος 18,6W, βαθµού προστασίας
ΙΡ20, ενδεικτικού τύπου DN471B LED
183 20S/840 ή ισοδύναµου.

∆-128

Ν8973.75.1

ΗΛΜ59

τεµ.

38

106.28

4,038.64

Φωτιστικό σώµα επίτοιχο, µε λαµπτήρες
LED ισχύος 24W, βαθµού προστασίας
ΙΡ20, ενδεικτικού τύπου SHADOW
184 GRANDE ή ισοδύναµου.

∆-129

Ν8973.76.1

ΗΛΜ59

τεµ.

16

119.54

1,912.64

Φωτιστικό σώµα τuπου σποτ ράγας, µε
185 λαµπτήρες LED ισχύος 24W.

∆-130

Ν8973.77.1

ΗΛΜ59

τεµ.

69

91.38

6,305.22

Φωτιστικό σώµα τuπου σποτ καθρέπτη,
186 µε λαµπτήρες LED.

∆-131

Ν8973.78.1

ΗΛΜ59

τεµ.

4

90.77

363.08

Φωτιστικό σώµα επίτοιχο, τύπου απλίκας
187 ή χελώνας, µετά των λαµπτήρων.

∆-132

Ν8975.34.1

ΗΛΜ59

τεµ.

8

67.92

543.36

Αυτόνοµο φωτιστικό σώµα φωτισµού
ασφαλείας, µε LED 5W, αυτονιµίας 90min
188 διπλής όψης.

∆-133

Ν8987.21.2.1

ΗΛΜ62

τεµ.

44

74.45

3,275.80

Ανιχνευτής κίνησης παθητικών
189 υπερύθρων, ψευδοροφής.

∆-149

Ν8994.33.21.1

ΗΛΜ62

τεµ.

21

114.30

2,400.30

∆-152

Ν8995.72.1

ΗΛΜ49

τεµ.

355

28.57

10,142.35

∆-153

Ν8995.81.1

ΗΛΜ49

τεµ.

111

32.79

3,639.69

Ν8995.83.1.2

ΗΛΜ49

τεµ.

42

49.42

2,075.64

1

Είδος Εργασιών
2

Φωτιστικό σηµείο απλό, κοµιτατέρ, αλλέ
ρετούρ ή χειριζόµενο από πίνακα, µε
καλώδιο AO5VV-(U,R) ή J1VV(U,R,S)
διατοµής 3x1.5MM2, µέσου µήκους
190 γραµµής 10 Μ.
Σηµείο ρευµατοδότου µονοφασικού, µε
καλώδιο AO5VV-(U,R) ή J1VV(U,R,S)
διατοµής 3x2.5MM2, µέσου µήκους
191 γραµµών 10 Μ.

A.T.

Σηµείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής,
µε καλώδιο H07V, AO5VV ή J1VV
διατοµής 3χ1.5ΜΜ2 ή 3x2.5MM2, µέσου
192 µήκους γραµµών 20 Μ.
∆-154

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

∆απάνη (Ευρώ)

Κωδικός
Αρθρου

ΑΑ

7

8

Μερική

Ολική

9

10

Σελ. 15

ΑΑ

Είδος Εργασιών

1

2

A.T.
3

Σηµείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής,
µε καλώδιο H07V, AO5VV ή J1VV
διατοµής 4χ2.5ΜΜ2 ή 3χ4ΜΜ2 ή 4χ4ΜΜ2,
193 µέσου µήκους γραµµών 25 Μ.
∆-155
194 Γειωτής τύπου "Ε".

∆-160

Κωδικός
Αρθρου

Κωδικός
Αναθεώρ.

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

4

5

6

Ν8995.83.2.1

ΗΛΜ49

τεµ.

5

Ν9985.81.1

ΗΛΜ45

Τεµ.

∆απάνη (Ευρώ)
Μερική

Ολική

8

9

10

85.23

426.15

1 1,965.83

1,965.83

Σύνολο ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ :

78,298.22

7

ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ
Συγκρότηµα κεραιών λήψης επίγειων και
195 δορυφορικών σηµάτων.

∆-134

Ν8992.14.1

ΗΛΜ61

τεµ.

1

997.10

997.10

196 Κεραιοδότης σηµάτων TV.

∆-135

Ν8992.21.1.1

ΗΛΜ49

τεµ.

9

24.63

221.67

Κεντρική ενισχυτική µονάδα τηλεόρασης
(επίγειων και δορυφορικών
197 προγραµµάτων).

∆-136

Ν8992.31.1

ΗΛΜ61

τεµ.

1

755.92

755.92

Καλώδιο οµοαξονικό µεταφοράς σήµατος
198 TV.

∆-137

Ν8992.53.1

ΗΛΜ46

Μ

350

6.82

2,387.00

199 Σύστηµα ανακοινώσεων κτιρίου.

∆-138

Ν8992.124.1.1

ΗΛΜ61

τεµ.

1 13,094.20

13,094.20

Τοπικό σύστηµα ανακοινώσεων αίθουσας
∆-139
200 εκδηλώσεων ή σεµιναρίων.

Ν8992.125.1.1

ΗΛΜ61

τεµ.

2 3,457.10

6,914.20

Συνεδριακό σύστηµα αίθουσας
201 εκδηλώσεων ή σεµιναρίων.

∆-140

Ν8992.125.2.2

ΗΛΜ61

τεµ.

2 9,305.65

18,611.30

Μεταφραστικό σύστηµα αίθουσας
202 εκδηλώσεων ή σεµιναρίων.

∆-141

Ν8992.125.3.1

ΗΛΜ61

τεµ.

2 26,117.10

52,234.20

Σύστηµα προβολής εικόνας και ήχου,
203 αίθουσας εκδηλώσεων ή σεµιναρίων.

∆-142

Ν8992.125.4.1

ΗΛΜ61

τεµ.

2 4,590.10

9,180.20

Κατανεµητής φωνής - δεδοµένων (DATA),
βυσµατικού τύπου, σύµφωνα µε το διεθνές
πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 κατηγορία 6, 19",
204 22U.
∆-143

Ν8993.19.19

ΗΛΜ52

τεµ.

1 1,838.68

1,838.68

205 Κεντρικός κατανεµητής εισαγωγής ΟΤΕ.

∆-144

Ν8993.21.1

ΗΛΜ52

τεµ.

1

676.10

676.10

206 Aυτόµατο ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο.

∆-145

Ν8993.61.1

ΗΛΜ61

τεµ.

1 5,617.10

5,617.10

Λήψη τηλεφώνων ή DATA, τύπου
ρευµατοδότη, διπλή, µε δύο εξόδους RG
207 45, cat 6a.

∆-146

Ν8993.67.2

ΗΛΜ61

τεµ.

12

20.87

250.44

Σηµείο τροφοδοσίας εξοπλισµού
τηλεφωνικής εγκατάστασης, µε καλώδιο
UTP 4" cat 6, µέσου µήκους γραµµής 30
208 Μ.

∆-157

Ν8995.95.1

ΗΛΜ49

τεµ.

24

71.09

1,706.16
Σελ. 16

ΑΑ

Κωδικός
Αρθρου

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

6

∆-161

Ν9986.4.1

ΗΛΜ61

τεµ.

Είδος Εργασιών

1

A.T.

2

Αναλογική τηλεφωνική συσκευή µε
209 πληκτρολόγιο 12 πλήκτρων, τονική.

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας
7
12

∆απάνη (Ευρώ)
Μερική

Ολική

8

9

10

30.22

362.64

Σύνολο ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ : 114,846.91

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Φωτοβολταϊκό σύστηµα για σύνδεση µε
τον ∆Ε∆∆ΗΕ µε τη µέθοδο συµψηφισµού
ηλεκτρικής ενέργειας (net meetering)
αποτελούµενο από 20 φωτοβολταϊκά
πάνελ µονοκρυσταλικού ή
πολυκρυσταλλικού πυριτίου ισχύος 215W
210 έκαστο, συνολικής ισχύος 20χ215=4,3kW. ∆-162

Ν9989.21.1

ΗΛΜ52

τεµ.

1 12,000.00

12,000.00

Σύνολο ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ :

12,000.00

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Ανελκυστήρας προσώπων,
ηλεκτροµηχανικός MLR, κατάλληλος για
χρήση και από ΑΜΕΑ, ωφέλιµου φορτίου
211 600 Kg (8 άτοµα), 3 στάσεων.

∆-159

Ν9051.41.1

ΗΛΜ63

τεµ.

1 25,000.00

25,000.00

Σύνολο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ :

25,000.00

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σηµείο ελέγχου εγκατάστασης BMS
(Συστήµατος Παρακολούθησης των
212 Εγκαταστάσεων).

∆-158

Ν8998.119.1

ΗΛΜ56

Σηµείο

120

130.00

15,600.00

Σύνολο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ :

15,600.00

Σύνολο οµάδας ∆: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

439,398.80

5. ΟΜΑ∆Α Ε: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους
τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου
213 δρυός

Ε.01

ΟΙΚ Α\53.50.03

ΟΙΚ 5353

µµ

100.00

7.30

730.00

Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου,
214 πλευράς 21 - 30 cm

Ε.02

ΟΙΚ Α\73.16.01

ΟΙΚ 7317

m2

255.00

16.80

4,284.00

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά
πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20
215 cm

Ε.03

ΟΙΚ Α\73.33.01

ΟΙΚ 7331

m2

72.00

31.50

2,268.00

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά
πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30
216 cm

Ε.04

ΟΙΚ Α\73.33.02

ΟΙΚ 7331

m2

94.00

33.50

3,149.00
Σελ. 17

ΑΑ
1

Είδος Εργασιών
2

A.T.
3

Κωδικός
Αρθρου

Κωδικός
Αναθεώρ.

4

5

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας
6

7

8

∆απάνη (Ευρώ)
Μερική

Ολική

9

10

Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια
217 GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

Ε.05

ΟΙΚ Α\73.34.01 ΟΙΚ 7326.1

m2

269.00

33.50

9,011.50

Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια
218 GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm

Ε.06

ΟΙΚ Α\73.34.02 ΟΙΚ 7326.1

m2

80.00

36.00

2,880.00

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά
219 πλακίδια

Ε.07

ΟΙΚ Α\73.35

ΟΙΚ 7326.1

µµ

96.00

4.50

432.00

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε
τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις,
220 πάχους 2,5 cm

Ε.08

ΟΙΚ Α\73.36.02

ΟΙΚ 7336

m2

258.00

15.70

4,050.60

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε
τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντο-ασβεστο221 κονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm

Ε.09

ΟΙΚ Α\73.37.02

ΟΙΚ 7338

m2

280.00

12.30

3,444.00

222 Περιθώρια δώµατος (λούκια)

Ε.10

ΟΙΚ Α\73.47

ΟΙΚ 7347

µµ

116.00

9.00

1,044.00

Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά
223 πλακίδια
Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε
υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους
224 8 cm

Ε.11

ΟΙΚ Α\73.75

ΟΙΚ 7396

µµ

30.00

3.90

117.00

Ε.12

ΟΙΚ Α\73.92

ΟΙΚ 7373.1

m2

11.00

28.00

308.00

225 Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο

Ε.13

ΟΙΚ Α\74.23

ΟΙΚ 7416

m2

95.00

5.60

532.00

∆άπεδο αµφιθεάτρου laminate φελλού,
ενδεικτικού τύπου VINYL COMFORT της
εταιρείας WICANDERS,
συµπεριλαµβανοµένου και του κόντρα
226 πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm

Ε.14

ΟΙΚ
Ν\Α53.43.82.01

ΟΙΚ 5343

m2

18.00

79.50

1,431.00

Ξύλινο πλωτό δάπεδο, laminate φελλού,
ενδεικτικού τύπου VINYL COMFORT της
227 εταιρείας WICANDERS

Ε.15

ΟΙΚ
Ν\Α53.44.79.06

ΟΙΚ 5342

m2

92.00

45.00

4,140.00

∆άπεδο αναβαθµών αµφιθεάτρου µε
λωρίδες laminate φελλού, ενδεικτικού
τύπου VINYL COMFORT της εταιρείας
WICANDERS, συµπεριλαµβανοµένου και
του κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20
228 mm

Ε.16

ΟΙΚ
Ν\Α53.44.79.07

ΟΙΚ 5343

m2

59.00

92.40

5,451.60

Αρµοκάλυπτρο για την σύνδεση
διαφορετικών δαπέδων από
αλουµίνιο,σύµφωνα µε την τεχνική
229 περιγραφή.

Ε.17

ΟΙΚ
Ν\Α65.43.99.01

ΟΙΚ 6543

m

10.00

7.20

72.00

Επίστεψη στηθαίων, µε τσιµεντοκονίαµα
230 πάχους 3 cm

Ε.18

ΟΙΚ
Ν\Α73.36.81.01

ΟΙΚ 7335

m2

3.00

19.80

59.40

Χυτό έγχρωµο βοτσαλωτό δάπεδο
(βιοµηχανικού τύπου), πάχους 5 cm,
ενδεικτικού τύπου χυτό KOURASANIT 1
231 Γ3

Ε.19

ΟΙΚ
Ν\Α73.95.79.22 ΟΙΚ 7337.1

m2

830.00

70.87

58,822.10
Σελ. 18

Κωδικός
Αρθρου

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

6

Επίστρωση µε φύλλα αφρώδους βινυλίου
(PVC) παχ. 2 mm σε ρολά πλάτους 2m
ενδεικτικού τύπου Tapiflex Excellence 65
232 της εταιρίας Tarkett

Ε.20

ΟΙΚ
Ν\Α73.96.81.08

ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις δαπέδων µε µάρµαρο
προελεύσεως Καβάλας Α ποιότητας
πάχους 3 cm, σε αναλογία πλακών έως 5
233 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο

Ε.21

ΟΙΚ
Ν\Α74.30.99.01

Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες)
επιστρώσεων εκ µαρµάρου προελεύσεως
Καβάλας Α ποιότητας πάχους 3cm και
234 πλάτους 11 έως 30 cm.

Ε.22

Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο
235 Καβάλας Α ποιότητας πλάτους έως 10 cm

ΑΑ
1

Είδος Εργασιών
2

A.T.

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

∆απάνη (Ευρώ)
Μερική

Ολική

9

10

7

8

m2

57.00

33.49

1,908.93

ΟΙΚ 7451

m2

436.00

52.00

22,672.00

ΟΙΚ
Ν\Α75.02.99.01

ΟΙΚ 7508

m2

18.00

54.50

981.00

Ε.23

ΟΙΚ
Ν\Α75.11.99.01

ΟΙΚ 7513

m

284.00

8.10

2,300.40

Επίστεψη στηθαίων µε µάρµαρο
236 προέλευσης Καβάλας πάχους 3 cm

Ε.24

ΟΙΚ
Ν\Α75.21.99.01

ΟΙΚ 7523

m2

10.00

49.00

490.00

Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο
237 Καβάλας Α' ποιότητας πάχους 2 cm

Ε.25

ΟΙΚ
Ν\Α75.31.99.01

ΟΙΚ 7534

m2

8.00

47.00

376.00

Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m
µε µάρµαρο προελεύσεως Καβάλας Α
ποιότητας πάχους 3 / 2 cm
238 (βατήρων/µετώπων)

Ε.26

ΟΙΚ
Ν\Α75.41.99.01

ΟΙΚ 7541

µµ

150.00

32.50

4,875.00

Σκαλοµέρια από µάρµαρο Καβάλας Α'
239 ποιότηταςπάχους 2 cm

Ε.27

ΟΙΚ
Ν\Α75.58.99.01

ΟΙΚ 7559

τεµ

64.00

13.25

848.00

Υπερυψωµένο δάπεδο ενδεικτικού τύπου
Uniflair της Movinord µε τελική επικάλυψη
αντιστατικό PVC Tarkett διαστάσεων
600x600 mm συµπεριλαµβανοµένης και
240 της αντιστατικής βαφής

Ε.28

ΟΙΚ
Ν\Α78.71.84.01

ΟΙΚ 7809

m2

7.00

91.05

637.35

Σύνολο οµάδας Ε: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

137,314.88

6. ΟΜΑ∆Α Ζ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές µε κάσσα
241 µπατική, πλάτους έως 23 cm

Ζ.01

Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα,
242 πρεσσαριστά

Ζ.02

ΟΙΚ Α\54.68

Επένδυση ξύλινων επιφανειών µε
243 φαινοπλαστικά φύλλα (formica)

Ζ.03

Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε
σιδηροδοκούς µεµονωµένες, ύψους ή
244 πλευράς 8 - 16 cm

Ζ.04

ΟΙΚ Α\54.40.02 ΟΙΚ 5441.2

m2

11.00

165.00

1,815.00

ΟΙΚ 5468.1

m2

66.00

112.00

7,392.00

ΟΙΚ Α\56.17

ΟΙΚ 5617

m2

132.00

16.80

2,217.60

ΟΙΚ Α\61.01

ΟΙΚ 6101

kg

50.00

2.50

125.00

Σελ. 19

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

6

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

Ζ.05

ΟΙΚ Α\61.05

ΟΙΚ 6104

kg

1000.00

2.70

2,700.00

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή
246 κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm

Ζ.06

ΟΙΚ Α\61.06

ΟΙΚ 6104

kg

2310.00

2.80

6,468.00

Γωνιόκρανα προστασίας ακµών
247 τοιχοπετασµάτων από γυψοσανίδες

Ζ.07

ΟΙΚ Α\61.12

ΟΙΚ 6116

m

75.00

3.90

292.50

Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων
248 ακµών επιχρισµάτων

Ζ.08

ΟΙΚ Α\61.13

ΟΙΚ 6116

m

85.00

2.60

221.00

249 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

Ζ.09

ΟΙΚ Α\61.30

ΟΙΚ 6118

kg

1650.00

3.10

5,115.00

250 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος

Ζ.10

ΟΙΚ Α\61.31

ΟΙΚ 6118

kg

1560.00

2.80

4,368.00

Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από
251 γαλβανισµένη λαµαρίνα

Ζ.11

ΟΙΚ Α\62.41

ΟΙΚ 6239

kg

540.00

6.20

3,348.00

Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες,
252 βιοµηχανικής προέλευσης

Ζ.12

ΟΙΚ Α\62.50

ΟΙΚ 6236

m2

4.00

200.00

800.00

Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας,
ανοιγόµενες, µονόφυλλες χωρίς φεγγίτη,
253 κλάσης πυραντίστασης 90 min

Ζ.13

ΟΙΚ Α\62.60.03

ΟΙΚ 6236

m2

9.00

335.00

3,015.00

254 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm

Ζ.14

ΟΙΚ Α\64.29

ΟΙΚ 6428

m

35.00

20.00

700.00

Ξύλινη επένδυση πλευρικών τοίχων
Αµφιθεάτρου µε διάτρητα
ηχοαπορροφητικά πανέλα πάχους 17
mm επί ξύλινου σκελετού µε καπλαµά
255 δρυός

Ζ.15

ΟΙΚ
Ν\Α52.97.82.01

ΟΙΚ 5281

m2

121.00

117.40

14,205.40

Περσίδες πέργκολας και στεγάστρου από
αντικολλητή ξυλεία διαστάσεων 40x385
mm, συµπεριλαµβανοµένου και του
256 βερνικώµατος

Ζ.16

ΟΙΚ
Ν\Α54.37.81.01

ΟΙΚ 5431

m2

40.00

63.71

2,548.40

Περσίδες κατακόρυφες από αντικολλητή
ξυλεία διαστάσεων 40x385 mm
τοποθετηµένες ανά 55 cm αξονικά, στο
µεταλλικό σκελετό, συµπεριλαµβανοµένων
του µεταλλικού σκελετού και του
257 βερνικώµατος

Ζ.17

ΟΙΚ
Ν\Α54.37.81.02

ΟΙΚ 5431

m2

110.00

90.71

9,978.10

Ξύλινες πρεσσαριστές µονόφυλλες ή
δίφυλλες πυράντοχες θύρες θερµικής
αντίδρασης Τ-60 συνολικού πάχους 50
mm, ενδεικτικού τύπου "Model 900
Berkopal BERKVENS της QUALITY" ή
άλλο ισοδύναµο µε παρόµοια
258 χαρακτηριστικά

Ζ.18

ΟΙΚ
Ν\Α54.68.99.01 ΟΙΚ 5468.1

m2

11.00

280.00

3,080.00

1

Είδος Εργασιών
2

A.T.

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

∆απάνη (Ευρώ)

Κωδικός
Αρθρου

ΑΑ

7

8

Μερική

Ολική

9

10

Σελ. 20

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

6

7

∆ιάφορες κατασκευές από γαλβανισµένη
259 λαµαρίνα

Ζ.19

ΟΙΚ
Ν\Α61.33.99.01

ΟΙΚ 7231

kg

110.00

3.14

345.40

Σύστηµα µηχανισµού επαναφοράς
µονόφυλλης θύρας, σύµφωνα µε την
260 τεχνική περιγραφή

Ζ.20

ΟΙΚ
Ν\Α62.66.99.01

ΟΙΚ 6131

τεµ

6.00

75.00

450.00

Σύστηµα µηχανισµού επαναφοράς
δίφυλλης θύρας, σύµφωνα µε την τεχνική
261 περιγραφή

Ζ.21

ΟΙΚ
Ν\Α62.66.99.02

ΟΙΚ 6131

τεµ

2.00

85.00

170.00

Ανοξείδωτο κιγκλίδωµα εξωτερικού
κλιµακοστασίου ή ράµπας ύψους 0,90 m
αποτελούµενο από κουπαστή ανοξείδωτη
Φ50/2 mm, ορθοστάτες από ανοξείδωτες
λάµες 50x5 mm και τρεις (3) παράλληλους
στην κουπαστή ανοξείδωτους σωλήνες
262 Φ10/2 mm

Ζ.22

ΟΙΚ
Ν\Α64.30.81.01

ΟΙΚ 6428

m

58.00

89.80

5,208.40

Υαλόθυρες αλουµινίου µονόφυλλες
σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε
µηχανική θερµοδιακοπή, σύµφωνα µε την
τεχνική περιγραφή, µε µηχανική
263 θερµοδιακοπή.

Ζ.23

ΟΙΚ
Ν\Α65.01.39.01

ΟΙΚ 6519

m2

9.00

231.00

2,079.00

Υαλόθυρες αλουµινίου δίφυλλες σύµφωνα
µε την τεχνική περιγραφή, µε µηχανική
θερµοδιακοπή, σύµφωνα µε την τεχνική
264 περιγραφή, µε µηχανική θερµοδιακοπή.

Ζ.24

ΟΙΚ
Ν\Α65.01.39.02

ΟΙΚ 6519

m2

8.00

217.00

1,736.00

Υαλοστάσια αλουµινίου µονόφυλλα
ανοιγοανακλινόµενα, σύµφωνα µε την
τεχνική περιγραφή, µε µηχανική
265 θερµοδιακοπή

Ζ.25

ΟΙΚ
Ν\Α65.17.39.01

ΟΙΚ 6519

m2

12.00

260.00

3,120.00

Σύνθετα υαλοπετάσµατα αλουµινίου µε
σταθερά και ανοιγοανακλινόµενα τµήµατα
σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε
266 µηχανική θερµοδιακοπή.

Ζ.26

ΟΙΚ
Ν\Α65.20.39.01

ΟΙΚ 6522
50%

m2

142.00

253.50

35,997.00

Ζ.27

ΟΙΚ
Ν\Α65.20.39.02

ΟΙΚ 6522
50%

m2

22.00

266.18

5,855.96

Περσιδωτά κουφώµατα αλουµινίου
268 σταθερά

Ζ.28

ΟΙΚ
Ν\Α65.26.79.10

ΟΙΚ 6501

m2

4.00

200.00

800.00

269 Σύνθετο πανέλο κουφωµάτων αλουµινίου

Ζ.29

ΟΙΚ
Ν\Α65.33.79.10

ΟΙΚ 6532
50%

m2

5.00

95.50

477.50

1

Είδος Εργασιών
2

Σύνθετα υαλοπετάσµατα αλουµινίου µε
σταθερά τµήµατα και ενταγµένη δίφυλλη
θύρα σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή,
267 µε µηχανική θερµοδιακοπή.

A.T.

Σύνολο οµάδας Ζ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

∆απάνη (Ευρώ)

Κωδικός
Αρθρου

ΑΑ

8

Μερική

Ολική

9

10

124,628.26

7. ΟΜΑ∆Α Η: ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Σελ. 21

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

6

Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή
αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή
τριών συστατικών διαλύτου, µε βάση
εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο
270 πυριτικό ψευδάργυρο

Η.01

ΟΙΚ Α\77.20.02

ΟΙΚ 7744

m2

70.00

2.80

196.00

271 Αµµοβολή σιδηρών κατασκευών

Η.02

ΟΙΚ Α\77.34

ΟΙΚ 7740

kg

3360.00

0.17

571.20

ΟΙΚ 7771

m2

30.00

13.50

405.00

1

Είδος Εργασιών
2

A.T.

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

∆απάνη (Ευρώ)

Κωδικός
Αρθρου

ΑΑ

7

8

Μερική

Ολική

9

10

Εφαρµογή επί ξύλινων επιφανειών
βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η διαλύτη
ενός η δύο συστατικών, µε βερνικόχρωµα
272 νίτρου ενός συστατικού
Χρωµατισµοί επί επιφανειών
επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως εσωτερικών επιφανειών µε
χρήση χρωµάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή
273 πολυβινυλικής βάσεως

Η.03

ΟΙΚ Α\77.71.02

Η.04

ΟΙΚ Α\77.80.01 ΟΙΚ 7785.1

m2

83.00

9.00

747.00

Χρωµατισµοί επί επιφανειών
επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως εξωτερικών επιφανειών µε χρήση
χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο274 ακριλικής βάσεως.

Η.05

ΟΙΚ Α\77.80.02 ΟΙΚ 7785.1

m2

10.00

10.10

101.00

Χρωµατισµοί επί επιφανειών
επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε
χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως.µε σπατουλάρισµα εσωτερικών
επιφανειών µε χρήση ακρυλικών
χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής
275 βάσεως.

Η.06

ΟΙΚ Α\77.81.01 ΟΙΚ 7786.1

m2

825.00

13.50

11,137.50

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε
χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
νερού, χωρίς σπατουλάρισµα της
276 γυψοσανίδας

Η.07

ΟΙΚ Α\77.84.01 ΟΙΚ 7786.1

m2

47.00

9.00

423.00

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε
χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
νερού, µε σπατουλάρισµα της
277 γυψοσανίδας

Η.08

ΟΙΚ Α\77.84.02 ΟΙΚ 7786.1

m2

1075.00

12.40

13,330.00

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους
278 12,5 mm

Η.09

ΟΙΚ Α\78.05.01

ΟΙΚ 7809

m2

2327.00

13.00

30,251.00

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους
279 12,5 mm

Η.10

ΟΙΚ Α\78.05.04

ΟΙΚ 7809

m2

568.00

15.50

8,804.00

Σελ. 22

Κωδικός
Αρθρου

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

6

Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες,
280 πάχους 12,5 mm

Η.11

ΟΙΚ Α\78.05.05

ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες,
281 επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Η.12

ΟΙΚ Α\78.05.10

Ψευδοροφή από συµπαγείς ή διάτρητες
282 µεταλλικές πλάκες

Η.13

Ψευδοροφή επίπεδη διακοσµητική, από
283 λωρίδες αλουµινίου

ΑΑ
1

Είδος Εργασιών
2

A.T.

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας

∆απάνη (Ευρώ)
Μερική

Ολική

9

10

7

8

m2

112.00

16.80

1,881.60

ΟΙΚ 7809

m2

5.00

16.80

84.00

ΟΙΚ Α\78.50

ΟΙΚ 7809

m2

768.00

45.00

34,560.00

Η.14

ΟΙΚ Α\78.51

ΟΙΚ 7809

m2

56.00

50.50

2,828.00

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε
284 ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα

Η.15

ΟΙΚ Α\79.02

ΟΙΚ 7902

m2

341.00

2.20

750.20

Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες,
µεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό
πλεγµα και µε επικάλυψη ορυκτών
285 ψηφίδων

Η.16

ΟΙΚ Α\79.11.01

ΟΙΚ 7912

m2

362.00

14.60

5,285.20

Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 205
286 gr/m2

Η.17

ΟΙΚ Α\79.15.03

ΟΙΚ 7914

m2

25.00

3.00

75.00

Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά
µε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40
287 mm

Η.18

ΟΙΚ Α\79.16.01

ΟΙΚ 7914

m2

666.00

0.55

366.30

Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης µε
288 στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα
Θερµική αποµόνωση οροφών και
δαπέδων µε φύλλα διογκωµένης
289 πολυστερίνης πάχους 50 mm

Η.19

ΟΙΚ Α\79.17

ΟΙΚ 7244

µµ

116.00

2.80

324.80

Η.20

ΟΙΚ Α\79.45

ΟΙΚ 7934

m2

691.00

14.00

9,674.00

Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες
290 ορυκτοβάµβακα πάχους 50 mm

Η.21

ΟΙΚ Α\79.55

ΟΙΚ 7934

m2

779.00

14.00

10,906.00

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί
υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 26mm,
(κρύσταλλο lAMINATED 4/4 mm µε ειδική
µεµβράνη εξωτερικά, κενό 10 mm,
κρύσταλλο ασφαλείας 8 mm (SECURIT)
291 εσωτερικά) και ηχοµόνωση 50db

Η.22

ΟΙΚ
Ν\Α76.27.99.02 ΟΙΚ 7609.2

m2

170.00

126.00

21,420.00

Βερνικοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών,
292 µε ριπολίνη

Η.23

ΟΙΚ
Ν\Α77.74.99.01

ΟΙΚ 7774

m2

70.00

10.61

742.70

Επάλειψη διά υλικού ενίσχυσης
πρόσφυσης µεταξύ παλαιάς και νέας
κατάστασης, µε προϊόν γαλακτώµατος
ενός συστατικού, µε βάση συνθετικές
ρητίνες ενδεικτικού τύπου LAB της
Sintecno ή ισοδύναµο, µε ανοικτό χρόνο
293 ενέργειας µεγάλης διαρκείας

Η.24

ΟΙΚ
Ν\Α79.02.79.04

ΟΙΚ 7902

m2

1800.00

8.65

15,570.00

Σελ. 23

Κωδικός
Αρθρου

Κωδικός
Αναθεώρ.

3

4

5

6

Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα
οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα µε
χρήση ινοπλισµένων πολυµερών.
Επικόλληση συνθετικών λωρίδων
(ελάσµατα από ίνες άνθρακα) συστήµατος
S&P CFK 150/2000, ενδεικτικός τύπος
ανθρακοελάσµατος S&P CFK 150/2000
της Sintecno ή ισοδύναµο, πλάτους 5 cm
294 και πάχους 1.2 mm

Η.25

ΟΙΚ
Ν\Α79.13.79.10

ΟΙΚ 7914

m

4000.00

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε
295 θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό

Η.26

Ο∆Ο Β\Ε17.2

ΟΙΚ 7788

m2

25.00

ΑΑ

Είδος Εργασιών

1

2

A.T.

Μον.
Τιµή
Ποσότητα
Mετρ.
Μονάδας
7

∆απάνη (Ευρώ)
Μερική

Ολική

9

10

8

49.00 196,000.00
18.00

450.00

Σύνολο οµάδας Η: ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

366,883.50

Σύνολο Οµάδων:

1,370,305.32
Γενικά έξοδα και όφελος Εργολάβου

(18,00%)

Άθροισµα µετά ΓΕ & ΟΕ:
Απροβλεπτες Εργασίες : (15,00%)

ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

242,544.04
1,859,504.32

Απολογιστικές εργασίες:

15,000.00

Άθροισµα µετά Απολογιστικές εργασίες:

1,874,504.32

Πρόβλεψη αναθεώρησης

495.68

Σύνολο Προϋπολογισµού προ Φ.Π.Α.:

1,875,000.00
450,000.00

Σύνολο Προϋπολογισµού µετά Φ.Π.Α.:

2,325,000.00

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ ΕΥΡΩ ΕΓΚ. 36/13-12-2001

2,325,000.00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΣΑΡΑΦΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ

1,616,960.28

Άθροισµα µετά Απρόβλεπτες εργασίες:

Φ.Π.Α.: (24,00%)

ο συντάξας

246,654.96

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προιστ.Τµηµ.

Ο Προιστ.∆/νσης Πολ.&ΤΥ

ΤΑΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘ.

ΜΗΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Σελ. 24

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 216 ΓΙΑ ΤΗ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΟΠΣ 5021742)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τιµαριθµική 2012 Γ
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σελ. 1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την
έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
1.1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος
περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, τις
ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών
µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόµενο άµεσο
κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι:
1.1.1. Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους
µεταφορικών του µέσων.
1.1.2. Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών,
µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται)
και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των
µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η
µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης,
λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 13128/2010) και εξειδικεύονται µε την
Εγκύκλιο αρ. πρωτ. σικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν
περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου από την
παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.
1.1.3. Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης
φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε εξειδικευµένο
αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε
αλλού.
1.1.4. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό ερ-
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γαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
1.1.5. Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ' όσον
προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών,
κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και
των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση
των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την
Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.
1.1.6. Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα
µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις,
1.1.7. Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των
απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες
των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.1.8. Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιµαστικών
τµηµάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.)
1.1.9. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και
µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο
πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί
τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι
µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα
για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.10. Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και τυχόν
προσωρινών αποθέσεων και εηαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην
των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται
ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο[*]).
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Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις
προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.
1.1.11. Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που
οφείλονται:
(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),
(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό
την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ,
∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑχ κ.λπ.),
(δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,
(ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη
δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε
άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου
(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία
(π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.1.12. Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των
εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων
στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των
ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή
σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται
ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για
την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.
1.1.13. Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης
τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν
απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή
υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και
εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),
1.1.14. Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης
επιµετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως
επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.1.15. Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν
περιλαµβάνονται στη µελέτη.

σελ. 4

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.1.16. Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζονηονραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε ερευνητικές
τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.
1.1.17. Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή στην
περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και
των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.1.18. Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται
κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.1.19. Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν
προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.1.20. Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
1.1.21. Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους
βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερηυστριοφόρων
µηχανηµάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.1.22. Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή
διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από
ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες
εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών,
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.1.23. Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω
εργασιών.
1.1.24. Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., µε
οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή
προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.1.25. Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο
χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων
κ.λπ.
1.1.26. Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη
δηµοπράτησης.
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1.1.27. Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων
στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει
την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.
Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να
κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί,
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ.,
τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού των εργασιών,
όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
(4) Εξοπλισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής
ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς
και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την περαίωση του έργου, καθώς
και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί,
οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και αποκινητοποίησης
µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης.
(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν
περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος.
(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας),
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
(9) Για φόρους.
(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου. (12) Προσυµβατικού σταδίου.
(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.
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(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων,
χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας
από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση).
(β) Χρονικώς συνnρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, τα οποία
περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων)
(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται
υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες
για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο
αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται.
(3) Νοµικής υποστήριξης
(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων
(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος
(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς
αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή
εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος
Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα:
(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC κλπ
Για ονοµαστική διάµετρο ΟΝ χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης
στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:
DN / DM
όπου

DN:

Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα

DM:

Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο.

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

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
2.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1. Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και
των συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών.
2.1.2. Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
2.1.3. Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο.
2.1.4. Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται
στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος
Τιµολογίου
2.1.5. Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου
άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου
που περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο.
2.1.6. Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα



Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.



Ως "γαίες και ηµίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα
αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή αποσαθρω-
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µένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού.



Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 m³.



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

2.2.2. ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προµηθευτεί και
να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές



Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης
(µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.



Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης
(µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.



Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης
χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).



Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά
ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης



Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας



Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος



Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας



Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου



Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
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Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας.



Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας.



Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση



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



Αναστολείς (stoppers)



Αναστολείς θύρας - δαπέδου



Αναστολείς θύρας - τοίχου



Αναστολείς φύλλων ερµαρίου



Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων



Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ



Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας



Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα)



Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ



Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key



Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου



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

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m) γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν
χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.
Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών
επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα
διάφορα είδη χρωµατισµών.
Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί
όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική
χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν
εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές
για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε
τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου
κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α

Είδος

1.

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

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Συντελεστής

α) µε κάσα καδρόνι (ή ¼ πλίνθου)

2,30

β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου

2,70

γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου

3,00

Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας
α) µε κάσα καδρόνι (ή ¼ πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου
Υαλοστάσια
α) µε κάσα καδρόνι (ή ¼ πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού,
γερµανικού) πλην ρολλών
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου

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

Σιδερένιες θύρες:
α) µε µιαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα

2,80

β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές

2,00

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

1,00

δ) µε κινητά υαλοστάσια κατά τα λοιπά ως γ

1,60

Προπετάσµατα σιδηρά:
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα

2,50

β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα

1,00

γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)

1,60

Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά:
α) απλού ή σύνθετου σχεδίου

1,00

β) πολυσύνθετου σχεδίου

1,50

Θερµαντικά σώµατα:
Πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια βάσει των πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερµαντικών σωµάτων

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα αναφερόµενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώµατος µαρµάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδοµένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καµµιά περίπτωση δεν σηµαίνει ότι τα κοιτάσµατα µαρµάρου των διαφόρων περιοχών είναι οµοιόµορφα ως προς το χρώµα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιό-

σελ. 11

τητες. Άλλωστε και οι τιµές διάθεσης των µαρµάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και µάλιστα σηµαντικά, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους.
Για το λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης µε µάρµαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαµβάνουν ιδιαιτέρως τιµή “φατούρας” που επισηµαίνεται µε διπλό αστερίσκο.
2. Οι τιµές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκο, εξαιρετικής ποιότητας
(extra), σκληρό ή µαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις µε µάρµαρο µέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.
3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του µαρµάρου που θα χρησιµοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώµα, υφή,
σκληρότητα, διαθεσιµότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιµή διάθεσης του συγκεκριµένου τύπου µαρµάρου και σ’ αυτήν να προσθέσει την τιµή “φατούρας” που προβλέπεται στο
ΝΕΤ ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να επέµβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του µαρµάρου.
Επειδή οι τιµές των µαρµάρων διαφέρουν σηµαντικά, είναι σκόπιµο η επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση
µε την ∆/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.
4. Επισηµαίνεται ότι τα µάρµαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058 :
Natural stone flooring and stair – Προϊόντα από φυσικούς λίθους – Πλάκες για δάπεδα και σκάλες – Απαιτήσεις και
ΕΛΟΤ ΕΝ 1469 : Natural stone cladding – Προϊόντα από φυσικούς λίθους – Πλάκες για επενδύσεις – Απαιτήσεις
και να φέρουν σήµανση CE, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007.
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

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

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

σελ. 12

1

Ερέτριας

Ερυθρότεφρο

2

Αµαρύνθου

Ερυθρότεφρο

3

∆οµβραϊνης Θηβών

Μπεζ

4

∆οµβραϊνης Θηβών

Κίτρινο

5

∆οµβραϊνης Θηβών

Ερυθρό

6

Στύρων

Πράσινο

7

Λάρισας

Πράσινο

8

Ιωαννίνων

Μπεζ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

9

Φαρσάλων

Γκρι

10

Ύδρας

Ροδότεφρο πολύχρωµο

11

∆ιονύσου

Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ιωαννίνων
Χίου
Χίου
Τήνου
Ρόδου
Αγίου Πέτρου
Βυτίνας
Μάνης
Ναυπλίου
Ναυπλίου
Μυτιλήνης
Τρίπολης
Σαλαµίνας
Αράχωβας

Ροδόχρουν
Τεφρό
Κίτρινο
Πράσινο
Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο
Ερυθρό
Ερυθρό
Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωµο
Γκρι µε λευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρωµο
καφέ

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

2.2.5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα
άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε
το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του
άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις
εργασίες αλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση
χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55.

2.2.6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ) όπως αυτό καθορίζεται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε 103/2010 (ΦΕΚ 13128/2010) και εξειδικεύονται µε την
Εγκύκλιο αρ. Πρωτ. ΟΙΚ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενεργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
θα γίνει απολογιστικά και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείµενες ‘’Περί ∆ηµοσίων
Έργων ‘’ διατάξεις.

σελ. 13

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α. Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή
προϊόντων.
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία
της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m³.km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0.28

- απόσταση ≥ 5 km
Εκτός πόλεως

0,21

· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση ≥ 3 km

0,20

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

0,03

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m³ κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου).
Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**] παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην
καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή
θα προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραµικών πλακιδίων και µαρµάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).
Γ. Επισηµαίνεται ότι, όπου στο παρόν τιµολόγιο αναφέρεται ο όρος ενδεικτικός τύπος, δεν αποτελεί δέσµευση συγκεκριµένου εταιρικού τύπου εξοπλισµού, αλλά αποσκοπεί στη δέσµευση του Αναδόχου ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά (ποιότητα κατασκευής, προδιαγραφές κλπ) του προτεινόµενου εξοπλισµού. Ο εξοπλισµός και τα
εξαρτήµατα, που θα προταθούν, θα πρέπει να είναι κατ'ελάχιστον ισοδύναµα του ενδεικτικού τύπου.
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ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Α.Τ.: Α.01
Άρθρο: ΟΙΚ Α\20.02

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων
κλπ χώρων

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2112 100%

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων,
σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την
προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου
η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των
παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση
των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
(Ολογράφως) :

11,20

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Α.02
Άρθρο: ΟΙΚ Α\20.04.01

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2122 100%

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

28,65

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Α.03
Άρθρο: ΟΙΚ Α\20.10
Κωδικός αναθεώρησης:

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων
ΟΙΚ 2162 100%

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, δια-

σελ. 15

βροχή και συµπύκνωση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών
έργων".
Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται ο αστερίσκος, ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση µηδενίζεται.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

4,50

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Α.04
Άρθρο: ΟΙΚ Α\20.20

Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162 100%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ).
Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του
κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού υλικού από οποιαδήποτε απόσταση.
Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την επίχωση.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

24,10

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Α.05
Άρθρο: ΟΙΚ Α\20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2171 100%

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

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

0,90

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Α.06
Άρθρο: ΟΙΚ Α\20.31.02

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς
την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2173 100%

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων
επί παντός τύπου µεταφορικού µέσου. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού µέσου κατά την
φόρτωση.
Χωρίς την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή,
ΕΥΡΩ

σελ. 16

(Αριθµητικά) :

5,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

(Ολογράφως) :

ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.: Α.07
Άρθρο: ΟΙΚ Α\20.41

∆ιακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε διάφορα µέσα πλήν αυτοκινήτων

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2178 100%

∆ιακίνηση προς απόρριψη πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων µε χρήση διτρόχου ή ελαφρών εργοταξιακών οχηµάτων εµπροσθίας ανατροπής (mini dumpers), εντός του εργοταξίου ή µέχρι του ορίου που προβλέπεται από την µελέτη ή καθορίζεται από την Υπηρεσία. Η τιµή έχει εφαρµογή µόνον σε περιπτώσεις σηµαντικής έκτασης
πλαγίων µεταφορών, µετά από πλήρη τεκµηρίωση.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο και εκατοντάµετρο (m3 x 100 m) σε όγκο ορύγµατος.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

2,20

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Α.08
Άρθρο: ΟΙΚ Α\22.04

Καθαιρέσεις πλινθοδοµών

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2222 100%

Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός".
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

15,70

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Α.09
Άρθρο: ΟΙΚ Α\22.15.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου.
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των µέσων κοπής του οπλισµού (µε τα σχετικά αναλώσιµα), των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεµαχισµός των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,, σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα".
Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή εξοπλισµό.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

σελ. 17

64,40

ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Α.10
Άρθρο: ΟΙΚ Α\22.15.03

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου.
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των µέσων κοπής του οπλισµού (µε τα σχετικά αναλώσιµα), των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεµαχισµός των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,, σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα".
Καθαιρέσεις στοιχείων δοµηµάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα µε υψηλές απαιτήσεις ακριβείας, ελαχιστοποίηση της όχλησης (λ.χ. εκτέλεση εργασιών σε κτίρια εν λειτουργία) και αποφυγή ζηµιών σε παρακείµενες ευπαθείς εγκαταστάσεις ή κατασκευές, µε χρήση συστηµάτων συρµατοκοπής, δισκοκοπής, αδαµαντοκοπής, υδροκοπής κλπ συναφών τεχνολογιών.
Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µόνον όταν τα χαρακτηριστικά προς καθαίρεση στοιχείου και οι επιτόπιες συνθήκες καθιστούν
ανέφικτη την εφαρµογή του άρθρου 22.15.02, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκµηριώνεται στην Μελέτη του Έργου.
Τιµή ανά µέτρο µήκους(m) και ανά εκατoστό (cm) βάθους κοπής
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

25,40

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Α.11
Άρθρο: ΟΙΚ Α\22.23

Καθαίρεση επιχρισµάτων

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2252 100%

Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, µαρµαροκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός
όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

5,60

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Α.12
Άρθρο: ΟΙΚ Α\22.45
Κωδικός αναθεώρησης:

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων
ΟΙΚ 2275 100%

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

σελ. 18

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

16,80

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Α.13
Άρθρο: ΟΙΚ Α\23.03

Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2303 100%

Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύπου, µε δάπεδο εργασίας από µαδέρια, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
01-03-00-00 "Ικριώµατα".
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και στηριγµάτων, η µεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά της ξυλείας και των µεταλλικών µερών.
Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη
κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα ασφαλείας και κλίµακες ανόδου.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την µελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων
ικριωµάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγµένα στις επί µέρους τιµές µονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόµενη
κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώµατος, εφ' όσον έχουν βάθος µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν περιλαµβάνονται ενδεχόµενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

5,60

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Α.14
Άρθρο: ΟΙΚ Α\23.14

Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτων

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2314.1 100%

Επένδυση πρόσοψης ικριωµάτων µε λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεµένα µε σύρµα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώµατος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσµένα.
Επισηµαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωµάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές εντός κατοικηµένων
περιοχών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

0,65

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Α.15
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α20.22.79.03
Κωδικός αναθεώρησης:

σελ. 19

Επικάλυψη στοιχείων της κατασκευής µε βότσαλα θαλάσσης ή ποταµού ή χαλικία
λατοµείου διαστ 1,6 - 3,2 cm
ΟΙΚ 2162 100%

Επικάλυψη στοιχείων της κατασκευής µε βότσαλα θαλάσσης ή ποταµού ή χαλικία λατοµείου διαστ 1,6 - 3,2 cm . Τα βότσαλα διαστάσεων 1,6 - 3,2 cm τοποθετούνται χύδην και σε πάχος που προβλέπει η µελέτη. Η τιµή περιλαµβάνει προµήθεια και
µεταφορά του υλικού, φορτοεκφορτώσεις, καθυστερήσεις αυτοκινήτου, µεταφορά και διάστρωση στις θέσεις που προβλέπει
η µελέτη σε οποιοδήποτε ύψος από την επιφάνεια του εδάφους. Επιµέτρηση τοποθετηµένου υλικού.
(1m3)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

25,12

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Α.16
Άρθρο: Ο∆Ο Β\Γ01.2

Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m

Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 3111Β 100%

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από
τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, - η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
(Ολογράφως) :

1,84

ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Α.17
Άρθρο: Ο∆Ο Β\Γ02.2

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 3211Β 100%

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου
τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, - η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
(Ολογράφως) :

1,94

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Α.18
Άρθρο: Ο∆Ο Β\∆03
Κωδικός αναθεώρησης:

σελ. 20

Ασφαλτική προεπάλειψη
Ο∆ΟΝ 4110 100%

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα
από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική
προεπάλειψη".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και η µεταφορά
τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, - η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), - ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο
και χειρωνακτική υποβοήθηση, - η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο
διανοµέα ασφάλτου (Federal), - η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), - η ενδεχόµενη
διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 1,10

(Ολογράφως) :ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Α.19
Άρθρο: Ο∆Ο Β\∆04

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 4120 100%

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και η µεταφορά
τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, - η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση, - η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο
διανοµέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

0,42

ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:Α.20
Άρθρο:Ο∆Ο Β\∆05.1
Κωδικός αναθεώρησης:

Ασφαλτική στρώση βάσης, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m
Ο∆ΟΝ 4321Β 100%

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ
31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού
τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος

σελ. 21

- η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως
- η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher
- η σταλία των µεταφορικών µέσων
- η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα
- η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών
ιχνών.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ
05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της, ως εξής:
Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 6,92

(Ολογράφως) :ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Α.21
Άρθρο: Ο∆Ο Β\∆08.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου

Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 4521Β 100%

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της
επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου,
τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις
κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της µασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος
- η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως
- η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher
- η σταλία των µεταφορικών µέσων
- η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα
- η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών
ιχνών.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την
ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου, ως εξής:
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

σελ. 22

7,42

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ.: Α.22
Άρθρο: ΠΡΣ Α06

Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προµήθεια του
υλικού

Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 1620 100%

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος ή φυτικής γης για την συµπλήρωση παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων µε φυτική γη".
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες µεταφορές των υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων µεταφοράς, η δαπάνη προετοιµασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συµπύκνωσης της φυτικής
γης ή/και του κηπευτικού χώµατος και η συντήρησή τους µέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση
νοείται η διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και µορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο συντήρησης), µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώµατος.
Η πρόµήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα άρθρα ∆7 και ∆8 του Τιµολογίου ΠΡΣ
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

2,60

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Α.23
Άρθρο: ΠΡΣ ∆07

Προµήθεια κηπευτικού χώµατος

Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 1710 100%

Προµήθεια κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55 % και κατά το
δυνατόν απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά
υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

σελ. 23

8,50

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΟΜΑ∆Α Β: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΠΙΛΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟ∆ΕΜΑΤΑΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ
Α.Τ.: Β.01
Άρθρο: ΟΙΚ Α\31.02.02

Γαρµπιλοδέµατα των 250 kg τσιµέντου ανά m3

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3208 100%

Γαρµπιλόδεµα µε λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους τµηµάτων έργου, σε στρώσεις µέσου
πάχους άνω των 4 και µέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος".
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος),
η διάστρωση στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, η συµπύκνωση και η διαµόρφωση της άνω στάθµης.
Για γαρµπιλόδεµα των 250 kg τσιµέντου ανά m3.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

78,00

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ

Α.Τ.: Β.02
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03

Κωδικός αναθεώρησης:

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C
12/15
ΟΙΚ 3213 100%

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος
και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η
χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα
µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων,
νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση
διάστρωσης, µε χρήση οποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό,

σελ. 24

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεπόµενων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης
χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές
του τελειώµατος.
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανοιγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας) και η
περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη
διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C 12/15.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

84,00

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.: Β.03
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05

Κωδικός αναθεώρησης:

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C
20/25
ΟΙΚ 3215 100%

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος
και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η
χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα
µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:

σελ. 25

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων,
νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση
διάστρωσης, µε χρήση οποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό,
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεπόµενων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης
χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές
του τελειώµατος.
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανοιγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας) και η
περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη
διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C 20/25.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

95,00

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.: Β.04
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\32.01.06

Κωδικός αναθεώρησης:

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C
25/30
ΟΙΚ 3215 100%

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος
και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",

σελ. 26

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η
χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα
µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων,
νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση
διάστρωσης, µε χρήση οποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό,
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεπόµενων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης
χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές
του τελειώµατος.
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανοιγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας) και η
περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη
διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C 25/30.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

101,00

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ

Α.Τ.: Β.05
Άρθρο: ΟΙΚ Α\35.02
Κωδικός αναθεώρησης:

σελ. 27

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων.
ΟΙΚ 3504 100%

Κατασκευή στρώσεων µεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεµα βάρους 400 και 600 kg/m3, µε 250 kg τσιµέντου ανά
m3, στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις για την µόνωση δωµάτων και την δηµιουργία των απαιτουµένων ρύσεων.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος),
o καθαρισµός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεµα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό
κονιόδεµα των 400 kg/m3 (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεποµένου) και η διάστρωση, µετά την παρέλευση
του προβλεποµένου από την µελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους µε κυψελωτό κονιόδεµα των 600 kg/m3.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

110,00

ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ

Α.Τ.: Β.06
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\38.02

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3811 100%

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού µέχρι 0,30 m² κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσηςσυναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν
για την διαµόρφωσή του.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) αναπτύγµατος επιφανείας.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

22,50

ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Β.07
Άρθρο: ΟΙΚ Α\38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3816 100%

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων
κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο
δάπέδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσηςσυναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν
για την διαµόρφωσή του.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

15,70

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Β.08
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02
Κωδικός αναθεώρησης:

σελ. 28

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C.
ΟΙΚ 3873 100%

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας
B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε
οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-0201-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων
(αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο,
τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων
βάσει ζυγολογίου.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ονοµ.
διάµετρος
(mm)

Β500C

Β500Α

Β500C

Ηλεκτροσυγκολληµένα
πλέγµατα και δικτυώµατα
Β500Α

Ονοµαστ.
∆ιατοµή
(mm²)

Ονοµ.
µάζα/µέτρο
(kg/m)

Β500C

5,0





19,6

0,154

5,5





23,8

0,187

28,3

0,222

6,0

σελ. 29

Ράβδοι

Κουλούρες και
ευθυγραµµισµένα
προϊόντα











6,5





33,2

0,260

7,0





38,5

0,302

7,5





44,2

0,347



50,3

0,395

8,0









10,0







78,5

0,617

12,0







113

0,888

14,0







154

1,21

16,0







201

1,58

18,0



254

2,00

20,0



314

2,47

22,0



380

2,98

25,0



491

3,85

28,0



616

4,83

32,0



804

6,31



40,0

1257

9,86

Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού,
περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
 Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
 Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.

 Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
 Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν
(εργασία και υλικά).

 Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .
∆οµικά πλέγµατα B500C.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

1,07

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Β.09
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03
Κωδικός αναθεώρησης:

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος ∆οµικά πλέγµατα B500C
ΟΙΚ 3873 100%

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας
B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε
οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-0201-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων
(αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο,
τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων
βάσει ζυγολογίου.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

σελ. 30

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ονοµ.
διάµετρος
(mm)

Ράβδοι

Κουλούρες και
ευθυγραµµισµένα
προϊόντα

Β500C

Β500Α

Β500C

Ηλεκτροσυγκολληµένα
πλέγµατα και δικτυώµατα
Β500Α

Ονοµαστ.
∆ιατοµή
(mm²)

Ονοµ.
µάζα/µέτρο
(kg/m)

Β500C

5,0





19,6

0,154

5,5





23,8

0,187

28,3

0,222

6,0











6,5





33,2

0,260

7,0





38,5

0,302

7,5





44,2

0,347



50,3

0,395

8,0









10,0







78,5

0,617

12,0







113

0,888

14,0







154

1,21

16,0







201

1,58

18,0



254

2,00

20,0



314

2,47

22,0



380

2,98

25,0



491

3,85

28,0



616

4,83

32,0



804

6,31

40,0



1257

9,86

Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού,
περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
 Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
 Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.

 Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
 Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν
(εργασία και υλικά).

 Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .
∆οµικά πλέγµατα B500C.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.
ΕΥΡΩ

σελ. 31

(Αριθµητικά) :

1,01

(Ολογράφως) :

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ

Α.Τ.:Β.10
Άρθρo : ΟΙΚ Α\38.45

Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιµεντοειδή υλικά στηριγµάτων (αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισµού στοιχείων από σκυρόδεµα, για την επίτευξη της προβλεπόµενης από τους κανονισµούς και την µελέτη επικάλυψης του οπλισµού, σε
οποιαδήποτε τµήµατα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

2,20

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:Β.11
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α38.21.79.21
Κωδικός αναθεώρησης:

Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από χάλυβα µε νευρώσεις S500s διαµέτρου
Φ12 mm και µήκους 200 mm, µε διάµετρο τρυπών πάκτωσης Φ14 mm
ΟΙΚ 3873 100%

Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από χάλυβα µε νευρώσεις S500s διαµέτρου Φ12 mm και µήκους 200 mm, µε διάµετρο
τρυπών πάκτωσης Φ14 mm που αποτελούνται - περιλαµβάνουν:
α) τη διάνοιξη της τρύπας αγκύρωσης µε περιστροφικό τρυπάνι,
β) τον καθαρισµό της τρύπας µε πεπιεσµένο αέρα,
γ) την αγκύρωση του βλήτρου µε εποξειδικό στόκο, µη συρρικνούµενο, ανθεκτικό στην υγρασία.
∆ηλαδή, στην τιµή περιλαµβάνονται:
Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη λειτουργία και
ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχν. προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλεψης.
Οι φθορές των υλικών και µικροϋικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το
έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας),
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά (κόλλα κ.λπ), καθώς και η εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του εξοπλισµού εάν απαιτείται.
Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.
Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
(Ολογράφως) :

σελ. 32

3,28

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ.:Β.12
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α38.21.79.22
Κωδικός αναθεώρησης:

Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από χάλυβα µε νευρώσεις S500s διαµέτρου
Φ12 mm και µήκους 400 ~ 450 mm, µε διάµετρο τρυπών πάκτωσης Φ14 mm
ΟΙΚ 3873 100%

Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από χάλυβα µε νευρώσεις S500s διαµέτρου Φ12 mm και µήκους 400 ~ 450 mm, µε διάµετρο τρυπών πάκτωσης Φ14 mm που αποτελούνται - περιλαµβάνουν:
α) τη διάνοιξη της τρύπας αγκύρωσης µε περιστροφικό τρυπάνι,
β) τον καθαρισµό της τρύπας µε πεπιεσµένο αέρα,
γ) την αγκύρωση του βλήτρου µε εποξειδικό στόκο, µη συρρικνούµενο, ανθεκτικό στην υγρασία.
∆ηλαδή, στην τιµή περιλαµβάνονται:
Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη λειτουργία και
ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχν. προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλεψης.
Οι φθορές των υλικών και µικροϋικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το
έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας),
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά (κόλλα κ.λπ), καθώς και η εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του εξοπλισµού εάν απαιτείται.
Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.
Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
(Ολογράφως) :

3,52

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:Β.13
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α38.21.79.23
Κωδικός αναθεώρησης:

Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από χάλυβα µε νευρώσεις S500s διαµέτρου
Φ14 mm και µήκους 300 mm, µε διάµετρο τρυπών πάκτωσης Φ16 mm
ΟΙΚ 3873 100%

Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από χάλυβα µε νευρώσεις S500s διαµέτρου Φ14 mm και µήκους 300 mm, µε διάµετρο
τρυπών πάκτωσης Φ16 mm που αποτελούνται - περιλαµβάνουν:
α) τη διάνοιξη της τρύπας αγκύρωσης µε περιστροφικό τρυπάνι,
β) τον καθαρισµό της τρύπας µε πεπιεσµένο αέρα,
γ) την αγκύρωση του βλήτρου µε εποξειδικό στόκο, µη συρρικνούµενο, ανθεκτικό στην υγρασία.
∆ηλαδή, στην τιµή περιλαµβάνονται:
Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη λειτουργία και
ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχν. προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλεψης.
Οι φθορές των υλικών και µικροϋικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και

σελ. 33

α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το
έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας),
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά (κόλλα κ.λπ), καθώς και η εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του εξοπλισµού εάν απαιτείται.
Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.
Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
(Ολογράφως) :

5,61

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:Β.14
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α38.21.79.24
Κωδικός αναθεώρησης:

Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από χάλυβα µε νευρώσεις S500s διαµέτρου
Φ14 mm και µήκους 400 mm, µε διάµετρο τρυπών πάκτωσης Φ16 mm
ΟΙΚ 3873 100%

Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από χάλυβα µε νευρώσεις S500s διαµέτρου Φ14 mm και µήκους 400 mm, µε διάµετρο
τρυπών πάκτωσης Φ16 mm που αποτελούνται - περιλαµβάνουν:
α) τη διάνοιξη της τρύπας αγκύρωσης µε περιστροφικό τρυπάνι,
β) τον καθαρισµό της τρύπας µε πεπιεσµένο αέρα,
γ) την αγκύρωση του βλήτρου µε εποξειδικό στόκο, µη συρρικνούµενο, ανθεκτικό στην υγρασία.
∆ηλαδή, στην τιµή περιλαµβάνονται:
Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη λειτουργία και
ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχν. προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλεψης.
Οι φθορές των υλικών και µικροϋικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το
έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας),
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά (κόλλα κ.λπ), καθώς και η εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του εξοπλισµού εάν απαιτείται.
Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.
Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
(Ολογράφως) :

σελ. 34

5,76

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑ∆Α Γ: ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Α.Τ.: Γ.01
Άρθρο: ΟΙΚ Α\46.10.02

Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4662.1 100%

Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου.
Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

22,50

ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Γ.02
Άρθρο: ΟΙΚ Α\46.10.04

Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4664.1 100%

Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου.
Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
(Ολογράφως) :

33,50

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Γ.03
Άρθρο: ΟΙΚ Α\49.01.01
Κωδικός αναθεώρησης:

∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά δροµικών τοίχων
ΟΙΚ 3213 100%

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

σελ. 35

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

16,80

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Γ.04
Άρθρο: ΟΙΚ Α\49.01.02

∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά µπατικών

τοίχων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3213 100%

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

(Αριθµητικά) :

19,70

(Ολογράφως) :∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Γ.05
Άρθρο: ΟΙΚ Α\71.31

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7131 100%

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

11,20

(Ολογράφως) :ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Γ.06
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α71.86.98.01

Κωδικός αναθεώρησης:

Ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης, µε πάχος θερµοµονωτικού
υλικού EPS80 CE (ETICS) 10 cm, µε σήµανση CE συστήµατος και έτοιµα οργανικά
επιχρίσµατα συµπεριλαµβανοµένων σκοτιών και του σοβά χρωµατισµένου στην
µάζα του
ΟΙΚ 7136 100%

Ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης,µε γραφειούχα διογκωµένη πολυστερίνη EPS 80 µε σήµανση CE για
χρήση σε ETICS (λ=0,032W/mK) πάχους 10 cm (EN 13163:2001) και οργανικά έτοιµα επιχρίσµατα λεπτού πάχους µε πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το πρότυπο EN 15824. Το προϊόν-σύστηµα θα πρέπει να φέρει σήµανση CE συστήµατος βάσει

σελ. 36

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

της τεχνικής έγκρισης ETAG 004 από αρµόδιο κοινοποιηµένο φορέα πιστοποίησης. Το σύστηµα θα πρέπει να φέρει 10ετή
εγγύηση. Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης θα πρέπει να περιλαµβάνει λεπτοµέρειες στεγάνωσης στο
επίπεδο του εδάφους και στα σηµεία επαφής µε οριζόντιες επιφάνειες καθώς και στις καταλήξεις κάτω από τις ποδιές των
στηθαίων ή των παραθύρων, λεπτοµέρειες για τη διαµόρφωση των λαµπάδων των κουφωµάτων, νεροσταλάκτες και γωνιόκρανα µε ενσωµατωµένο υαλόπλεγµα και βάσει των υποδείξεων του πιστοποιητικού ΕΤΑG και των λοιπών προδιαγραφών
του συστήµατος.
Το Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης αποτελείται από:
α) Θερµοµονωτικές πλάκες γραφειούχας διογκωµένης πολυστερίνης, ενδεικτικού τύπου Sto-EPS Board K80 µε σήµανση CE
για χρήση σε ETICS (λ=0,032W/mK), πάχους 10 cm βάσει της µελέτης και κολληµένες στα δοµικά στοιχεία µε ειδικό ενός
συστατικού συγκολλητικό υψηλής συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για όλα σχεδόν τα υποστρώµατα και περιορισµένης
αναφλεξιµότητας κλάση Β1 βάση DIN 4102-1α. Η χρήση πιστοποιηµένων µε CE βυσµάτων για την µηχανική στερέωση των
θερµοµονωτικών πλακών θα πρέπει να γίνεται βάση των υποδείξεων του πιστοποιητικού ETAG 014 και των λοιπών προδιαγραφών του συστήµατος.
β) Οργανικός έτοιµος προς χρήση σοβάς σε µορφή πάστας, µε πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το πρότυπο EN 15824, υψηλής
ελαστικότητας, χωρίς τσιµέντο, µε υψηλή αντοχή στις µηχανικές καταπονήσεις που επιτρέπει τον εµποτισµό υαλοπλέγµατος
για την πλήρη αντιρρηγµατική προστασία του συστήµατος, ο οποίος απλώνεται οµοιόµορφα στο σύνολο της επιφάνειας των
θερµοµονωτικών πλακών και εντός του οποίου όσο είναι ακόµα υγρός εµβαπτίζεται υαλόπλεγµα, ανθεκτικό στα αλκάλια,
σταθερών διαστάσεων, µε µεγάλη ικανότητα απορρόφησης τάσεων (1700N/50mm), µε επικάλυψη 10εκ στο σηµείο συνάντησης των λωρίδων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του συστήµατος.
γ) Τελική επικάλυψη µε οργανικό έτοιµο προς χρήση σοβά χρωµατισµένου στην µάζα του σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
µελέτης και εµπλουτισµένος µε πρόσθετα για προστασία ενάντια σε άλγη και µύκητες, µε πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το
πρότυπο EN 15824,σε κατανάλωση ~2,3 kg/m. Ο τελικός σοβάς πρέπει να είναι ιδιαίτερα ελαστικός, ανθεκτικός σε µηχανικές καταπονήσεις, εξαιρετικά ανθεκτικός σε µικροοργανισµούς, υψηλής υδρατµοδιαπερατότητας και υδροφοβίας.
Το παραπάνω σύστηµα θα εφαρµοστεί και σε ζώνη στεγάνωσης (~60cm ύψος - περιµετρικά στο επίπεδο του εδάφους) η
οποία εφαρµόζεται µε τον εξής τρόπο :
Τοποθέτηση οδηγών αλουµινίου στήριξης (µε κενό µεταξύ τους 3mm ανά τεµάχιο λόγω συστολοδιαστολών του υλικού) ανάλογου µεγέθους του πάχους της πολυστερίνης και έλεγχος µε αλφάδι ως προς την επιπεδότητα, βάση της πιστοποίησης
ETAG και του CE του συστήµατος καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών εφαρµογής από την προµηθεύτρια εταιρεία. Εφαρµογή στο κάτω άκρο του κτιρίου και σε ύψος περίπου ~60εκ. από το φυσικό έδαφος, στεγανωτικό υλικό διασποράς, το
οποίο αναµιγνύεται 1:1 µε τσιµέντο Portland. Αρχικά εφαρµόζουµε µια στρώση σαν αστάρι διαλύοντας το µε µέχρι 10% µε
νερό. Τοποθετούµε τις πλάκες ενισχυµένης διογκωµένης πολυστερίνης, µε σήµανση CE πάχους 7 cm. Επειδή η τοποθέτηση
των πλακών διογκωµένης πολυστερίνης ξεκινά απευθείας από το δάπεδο (δηλαδή το δάπεδο και το θερµοµονωτικό υλικό
έρχονται σε άµεση επαφή), η διεπιφάνεια δαπέδου και πλακών (κάτω σόκορο πλάκας) καλύπτεται,µε εµβαπτισµό υαλοπλέγµατος στην επιφάνεια του τοίχου (υπόστρωµα) και σε ύψος περίπου 10 - 15 cm και στο δάπεδο σε φάρδος περίπου 5cm,
ενώ θα παραµένει αναµονή υαλοπλέγµατος 10-15 cm για την αλληλοεπικάλυψη µε το πλέγµα της επιφάνειας στην συνέχεια
µετά την συγκόλληση των πλακών ενισχυµένης διογκωµένης πολυστερίνης. Εφαρµογή σε όλη την επιφάνεια ενδιάµεσης
στρώσης ενίσχυσης στο οποίο εµβαπτίζεται το ενισχυτικό υαλοπλέγµα. Αφού στεγνώσει πλήρως η ενδιάµεση ενισχυτική
στρώση, εφαρµόζεται µε κατάλληλη ανοξείδωτη σπάτουλα ή µε µηχανικά µέσα, ο οργανικός ελαστικός σοβάς τελικής επικάλυψης πάχους 1,50 mm (χωριάτικος σοβάς) σε οποιοδήποτε χρώµα ανάλογα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. Η τελική διαµόρφωση γίνεται µε πλαστική σπάτουλα.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια θερµοµονωτικών πλακών, κόλλας, σοβάδων, υαλοπλέγµατος,σκοτιών, και τυχόν βυσµάτων που θα απαιτηθούν, καθώς και τα (απαραίτητα µηχανήµατα και εργαλεία εφαρµογής, η εργασία για την εφαρµογή
σε (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και ύψος από το δάπεδο εργασίας, καθαρισµός κλπ. σύµφωνα µε τις οδηγίες της
επίβλεψης και του προµηθευτή.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

52,50

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.: Γ.07
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α71.86.98.02

Κωδικός αναθεώρησης:

Ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης (∆ιαµόρφωση λαµπάδωνπρεκιών-στηθαίων κλπ.) µε πάχος θερµοµονωτικού υλικού EPS80 CE (ETICS) 2 ή
3cm, µε σήµανση CE συστήµατος και έτοιµα οργανικά επιχρίσµατα συµπεριλαµβανοµένου και σοβά χρωµατισµένου στην µάζα του

ΟΙΚ 7136 100%

Ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης (∆ιαµόρφωση λαµπάδων-πρεκιών), µε γραφειούχα διογκωµένη πολυστερίνη EPS 80 µε σήµανση CE για χρήση σε ETICS (λ=0,032W/mK) πάχους 2 ή 3 cm (EN 13163:2001) και οργανικά έτοιµα
επιχρίσµατα λεπτού πάχους µε πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το πρότυπο EN 15824 ή άλλο ισοδύναµο µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Το προϊόν-σύστηµα θα πρέπει να φέρει σήµανση CE συστήµατος βάσει της τεχνικής έγκρισης ETAG 004 από
αρµόδιο κοινοποιηµένο φορέα πιστοποίησης. Το σύστηµα θα πρέπει να φέρει 10ετή εγγύηση. Το ολοκληρωµένο σύστηµα
εξωτερικής θερµοµόνωσης θα πρέπει να περιλαµβάνει λεπτοµέρειες στεγάνωσης στο επίπεδο του εδάφους και στα σηµεία
επαφής µε οριζόντιες επιφάνειες καθώς και στις καταλήξεις κάτω από τις ποδιές των στηθαίων ή των παραθύρων, λεπτοµέρειες για τη διαµόρφωση των λαµπάδων των κουφωµάτων, νεροσταλάκτες και γωνιόκρανα µε ενσωµατωµένο υαλόπλεγµα
και βάσει των υποδείξεων του πιστοποιητικού ΕΤΑG και των λοιπών προδιαγραφών του συστήµατος.
Το Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης αποτελείται από:
α) Θερµοµονωτικές πλάκες γραφειούχας διογκωµένης πολυστερίνης,µε σήµανση CE για χρήση σε ETICS (λ=0,032W/mK),
πάχους 2 ή 3 cm βάσει της µελέτης και κολληµένες στα δοµικά στοιχεία µε ειδικό ενός συστατικού συγκολλητικό υψηλής
συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για όλα σχεδόν τα υποστρώµατα και περιορισµένης αναφλεξιµότητας κλάση Β1 βάση
DIN 4102-1α σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του συστήµατος. Η χρήση πιστοποιηµένων µε CE βυσµάτων για την µηχανική
στερέωση των θερµοµονωτικών πλακών θα πρέπει να γίνεται βάση των υποδείξεων του πιστοποιητικού ETAG 014 και των
λοιπών προδιαγραφών του συστήµατος.
β) Οργανικός έτοιµος προς χρήση σοβάς σε µορφή πάστας, µε πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το πρότυπο EN 15824, υψηλής
ελαστικότητας, χωρίς τσιµέντο, µε υψηλή αντοχή στις µηχανικές καταπονήσεις που επιτρέπει τον εµποτισµό υαλοπλέγµατος
για την πλήρη αντιρρηγµατική προστασία του συστήµατος,ο οποίος απλώνεται οµοιόµορφα στο σύνολο της επιφάνειας των
θερµοµονωτικών πλακών και εντός του οποίου όσο είναι ακόµα υγρός εµβαπτίζεται υαλόπλεγµα, ανθεκτικό στα αλκάλια,
σταθερών διαστάσεων, µε µεγάλη ικανότητα απορρόφησης τάσεων (1700N/50mm), µε επικάλυψη 10εκ στο σηµείο συνάντησης των λωρίδων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του συστήµατος.
γ) Τελική επικάλυψη µε οργανικό έτοιµο προς χρήση σοβά χρωµατισµένου στην µάζα του σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
µελέτης και εµπλουτισµένος µε πρόσθετα για προστασία ενάντια σε άλγη και µύκητες, µε πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το
πρότυπο EN 15824,σε κατανάλωση ~2,3 kg/m. Ο τελικός σοβάς πρέπει να είναι ιδιαίτερα ελαστικός, ανθεκτικός σε µηχανικές καταπονήσεις, εξαιρετικά ανθεκτικός σε µικροοργανισµούς, υψηλής υδρατµοδιαπερατότητας και υδροφοβίας.
Το παραπάνω σύστηµα θα εφαρµοστεί και σε ζώνη στεγάνωσης (~60 cm ύψος - περιµετρικά στο επίπεδο του εδάφους) η
οποία εφαρµόζεται µε τον εξής τρόπο :
Τοποθέτηση οδηγών αλουµινίου στήριξης (µε κενό µεταξύ τους 3mm ανά τεµάχιο λόγω συστολοδιαστολών του υλικού) ανάλογου µεγέθους του πάχους της πολυστερίνης και έλεγχος µε αλφάδι ως προς την επιπεδότητα, βάση της πιστοποίησης
ETAG και του CE του συστήµατος καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών εφαρµογής από την προµηθεύτρια εταιρεία. Εφαρµογή στο κάτω άκρο του κτιρίου και σε ύψος περίπου ~60εκ. από το φυσικό έδαφος -οργανικής βάσης στεγανωτικό υλικό διασποράς, το οποίο αναµιγνύεται 1:1 µε τσιµέντο Portland. Αρχικά εφαρµόζουµε µια στρώση σαν αστάρι διαλύοντας το
µε µέχρι 10% µε νερό. Τοποθετούµε τις πλάκες ενισχυµένης διογκωµένης πολυστερίνης µε σήµανση CE πάχους 3 cm. Επειδή η τοποθέτηση των πλακών διογκωµένης πολυστερίνης ξεκινά απευθείας από το δάπεδο (δηλαδή το δάπεδο και το θερµοµονωτικό υλικό έρχονται σε άµεση επαφή), η διεπιφάνεια δαπέδου και πλακών (κάτω σόκορο πλάκας) καλύπτεται µε εµβαπτισµό υαλοπλέγµατος στην επιφάνεια του τοίχου (υπόστρωµα) και σε ύψος περίπου 10 - 15 cm και στο δάπεδο σε φάρδος
περίπου 5cm, ενώ θα παραµένει αναµονή υαλοπλέγµατος 10-15 cm για την αλληλοεπικάλυψη µε το πλέγµα της επιφάνειας
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στην συνέχεια µετά την συγκόλληση των πλακών ενισχυµένης διογκωµένης πολυστερίνης. Εφαρµογή σε όλη την επιφάνεια
ενδιάµεσης στρώσης ενίσχυσης στο οποίο εµβαπτίζεται το ενισχυτικό υαλοπλέγµα. Αφού στεγνώσει πλήρως η ενδιάµεση
ενισχυτική στρώση, εφαρµόζεται µε κατάλληλη ανοξείδωτη σπάτουλα ή µε µηχανικά µέσα, ο οργανικός ελαστικός σοβάς
τελικής επικάλυψης πάχους 1,50 mm (χωριάτικος σοβάς) σε οποιοδήποτε χρώµα ανάλογα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. Η
τελική διαµόρφωση γίνεται µε πλαστική σπάτουλα.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια θερµοµονωτικών πλακών, κόλλας, σοβάδων,υαλοπλέγµατος, και τυχόν βυσµάτων
που θα απαιτηθούν, καθώς και τα απαραίτητα µηχανήµατα και εργαλεία εφαρµογής, η εργασία για την εφαρµογή σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και ύψος από το δάπεδο εργασίας, καθαρισµός κλπ. σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης
και του προµηθευτή.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
(Ολογράφως) :
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ΟΜΑ∆Α ∆ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ ∆- 1
(11.05.02.Υ∆Ρ) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6751.Υ∆Ρ
Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου, µε περιορισµένη µηχανουργική επεξεργασία Κατασκευή στοιχείων από δοµικό χάλυβα, από τυποποιηµένες ή µή
διατοµές και χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του
χάλυβα, των αναλωσίµων συγκόλλησης και κοπής, των εξαρτηµάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη, σε µόνιµη εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών ή/και εν µέρει επί τόπου του έργου, η προσυναρµολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και µεταφορά τους επί τόπου του έργου προς οριστική συναρµολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιµολογείται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε το άρθρο Υ∆Ρ 11.09). Το παρόν άρθρο
έχει εφαρµογή:
(α) στις φέρουσες και µή κατασκευές από δοµικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών έργων, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.
(β) στην κατασκευή θυροφραγµάτων, συσκευών ρυθµίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ),
δοκών εµφράξεως ανοιγµάτων και εσχαρών παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων (trashracks), βάσει εγκεκριµένων
σχεδίων.
Επισηµαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασµού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β), καθώς και τα τυχόν δικαιώµατα
επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας του παρόντος άρθρου. Αναλόγως του απαιτούµενου βαθµού επεξεργασίας των µορφοχαλύβων και της προβλεπόµενης αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα επιµέρους άρθρα. Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) πλήρως αποπερατωµένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών του βάρους. Το άρθρο έχει εφαρµογή στις κοχλιωτές κατασκευές, και γενικά κατασκευές που απαιτούν διάτρηση ή στραντζάρισµα. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιµή προσαυξάνεται κατά 0,20 /kg
(1 Kg)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΥΟ ( 2.00)

ΑΡΘΡΟ ∆- 2
(11.07.01.Υ∆Ρ) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6751.Υ∆Ρ
Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών. Εφαρµογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) µε
υλικό εποξειδικής βάσεως
Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων κατασκευών µετά την διαµόρφωση των στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόµισή τους στο εργοτάξιο για την τελική συναρµολόγηση και ανέγερσή τους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".
Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των επιφανειών των στοιχείων κατά
την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". Τιµή ανά χιλιόγραµµο
(kg) έτοιµης κατασκευής Οι δύο στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υµένα (SFΤ) 25 5 µm εκάστη, θα είναι διαφορετικής
απόχρωσης για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρµόσθηκαν. Η προστατευτική επάλειψη εφαρµόζεται µετά την αµµοβολή/µεταλλοβολή και πριν από την έναρξη της µηχανουργικής επεξεργασίας.
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(1 Kg)
Ε Υ Ρ Ω: ΚΑΙ (12%)( 0.12)

ΑΡΘΡΟ ∆- 3
(11.08.01.Υ∆Ρ) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6751.Υ∆Ρ
Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών σε µη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθµη επεξεργαζοµένων υγρών,
χωρίς κίνδυνο διαβροχής.
Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, µε συνολικό πάχος ξηρού υµένα
χρώµατος (SFT) τουλάχιστον 125 µm, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-02-01
"Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". Επισηµαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρµογή στην βαφή σωληνώσεων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) έτοιµης κατασκευής. Εφαρµογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας
Α, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-02-01. Ενδεικτικώς µε χρήση των στην πρώτη στρώση εποξειδικού µαρµαρυγικού οξειδίου του σιδήρου δύο συστατικών και στην δεύτερη ελαιοχρώµατος αλκυδικής σιλικόνης
(1 Kg)
Ε Υ Ρ Ω: ΚΑΙ (17%)( 0.17)

ΑΡΘΡΟ ∆- 4
(65.80.40.01.ΗΛΜ) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 34.ΗΛΜ
Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 100 mm πάχους λαµαρίνας 1,0mm
Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισµένη εν θερµώ, λαµαρίνα πάχους 1,0 mm, ύψους 60 mm, µε
όλα τα ειδικά εξαρτήµατα διαµόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστηµένες σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". Περιλαµβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισµός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωµατώνονται.
Τιµή ανά µέτρο µήκους
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ (50%) ( 12.50)

ΑΡΘΡΟ ∆- 5
(65.80.40.02.ΗΛΜ) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 34.ΗΛΜ
Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 200 mm πάχους λαµαρίνας 1,0mm
Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισµένη εν θερµώ, λαµαρίνα πάχους 1,0 mm, ύψους 60 mm, µε
όλα τα ειδικά εξαρτήµατα διαµόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστηµένες σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". Περιλαµβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισµός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωµατώνονται.
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Τιµή ανά µέτρο µήκους
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (50%) ( 17.50)

ΑΡΘΡΟ ∆- 6
(65.80.40.03.ΗΛΜ) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 34.ΗΛΜ
Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 300 mm πάχους λαµαρίνας 1,0mm
Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισµένη εν θερµώ, λαµαρίνα πάχους 1,0 mm, ύψους 60 mm, µε
όλα τα ειδικά εξαρτήµατα διαµόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστηµένες σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". Περιλαµβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισµός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωµατώνονται.
Τιµή ανά µέτρο µήκους
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ( 23.00)

ΑΡΘΡΟ ∆- 7
(8036.9) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), πάχους 4,50ΜΜ και διαµ. 4INS, δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδος ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερέωσης σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ
2Μ, και µικροϋλικά (καννάβι, σχοινί, µίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών
πίεσης.
(1 M)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (88%) ( 73.88)

ΑΡΘΡΟ ∆- 8
(8041.5.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 1,00 ΜΜ, εξωτ. διαµέτρ. 15 ΜΜ, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης,
υλικά στερέωσης (απαγορεύεται η στερέωση µε βελόνες) και συγκόλλησης, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ,
ταυ κλπ., στον τόπο του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ (46%) ( 8.46)

ΑΡΘΡΟ ∆- 9
(8041.7.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7
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Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 1,00 ΜΜ, εξωτ. διαµέτρ. 22 ΜΜ, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης,
υλικά στερέωσης (απαγορεύεται η στερέωση µε βελόνες) και συγκόλλησης, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ,
ταυ κλπ., στον τόπο του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ (60%) ( 12.60)

ΑΡΘΡΟ ∆- 10
(8041.8.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 1,00 ΜΜ, εξωτ. διαµέτρ. 28 ΜΜ, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης,
υλικά στερέωσης (απαγορεύεται η στερέωση µε βελόνες) και συγκόλλησης, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ,
ταυ κλπ., στον τόπο του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (61%)( 15.61)

ΑΡΘΡΟ ∆- 11
(8041.9.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 1,00 ΜΜ, εξωτ. διαµέτρ. 35 ΜΜ, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης,
υλικά στερέωσης (απαγορεύεται η στερέωση µε βελόνες) και συγκόλλησης, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ,
ταυ κλπ., στον τόπο του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (79%)( 19.79)

ΑΡΘΡΟ ∆- 12
(Ν8041.61.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7
Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων υγρού και αερίου, συστήµατος VRV, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και
Προδιαγραφές της µελέτης, µε τη µόνωση και την προστασία της
µόνωσης (αν απαιτείται), το καλώδιο ενδοεπικοινωνίας
αυτοµατισµού, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια
σύνδεσης, υλικά στερέωσης και συγκόλλησης, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά, στον τόπο του έργου και εργασία για πλήρη
εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (51%) ( 38.51)

ΑΡΘΡΟ ∆- 13
(Ν8042.4.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8
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Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαµέτρου 40 ΜΜ πλήρως
τοποθετηµένος, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (όπως καµπύλες, µούφες, ταυ, ηµιταύ, σαµάρια, συστολές, κλπ), τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγµατα
και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (18%) ( 13.18)

ΑΡΘΡΟ ∆- 14
(Ν8042.4.3) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαµέτρου 50 ΜΜ πλήρως
τοποθετηµένος, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (όπως καµπύλες, µούφες, ταυ, ηµιταύ, σαµάρια, συστολές, κλπ), τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγµατα
και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (80%) ( 13.80)

ΑΡΘΡΟ ∆- 15
(Ν8042.4.7) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαµέτρου 100 ΜΜ πλήρως
τοποθετηµένος, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (όπως καµπύλες, µούφες, ταυ, ηµιταύ, σαµάρια, συστολές, κλπ), τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγµατα
και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (71%) ( 23.71)

ΑΡΘΡΟ ∆- 16
(Ν8042.4.9) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαµέτρου 125 ΜΜ, πλήρως
τοποθετηµένος, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (όπως καµπύλες, µούφες, ταυ, ηµιταύ, σαµάρια, συστολές, κλπ), τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγµατα
και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (93%) ( 25.93)

ΑΡΘΡΟ ∆- 17
(Ν8045.11.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8
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Μηχανοσίφωνας πλαστικός από P.V.C., διαµέτρου 110 ΜΜ, µε δύο ή τρεις τάπες, πλήρως τοποθετηµένος εντός υπάρχοντος φρεατίου, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών, προσκόµιση επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµών και
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (12%) ( 81.12)

ΑΡΘΡΟ ∆- 18
(Ν8046.19.3) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8
Απορροή οµβρίων δώµατος, κατακόρυφης ή οριζόντιας σύνδεσης, από ενισχυµένο πολυεστέρα, µε φλάντζα στεγανότητας και ανοξείδωτο πλέγµα - σχάρα, διαµέτρου εξόδου έως DN125, πλήρως τοποθετηµένη και συνδεδεµένη µετά των µικροϋλικών καθώς και της εργασίας διανοίξεων των απαραίτητων οπών.
(1 Τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (1%) ( 158.01)

ΑΡΘΡΟ ∆- 19
(Ν8046.25.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ8
Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, µε κόφτρα οσµών, µε λαιµό και εσχάρα ανοξείδωτη, τριών εισόδων Φ40-50ΜΜ και εξόδου
έως 75ΜΜ, πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης,
µετά των µικροϋλικών καθώς και της εργασίας διανοίξεων των απαραίτητων οπών.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (35%) ( 51.35)

ΑΡΘΡΟ ∆- 20
(Ν8054.11.7) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8
Πώµα καθαρισµού (σωληνοστόµιο µε τάπα), πλαστικό, διαµέτρου 100 ΜΜ, κατάλληλο για το είδος του σωλήνα στο οποίο τοποθετείται, πλήρες, µε τα µικροϋλικά και την εργασία για πλήρη τοποθέτηση
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΚΑΙ (55%) ( 10.55)

ΑΡΘΡΟ ∆- 21
(Ν8054.32.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8
Ακροστόµιο καθαρισµού, δαπέδου (τύπου FLOOR CLEAN OUT), από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), µε ανοξείδωτο βιδωτό κάλυµµα, διαµέτρου 100mm, πλήρως τοποθετηµένο, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης
(1 τεµ.)
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Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (70%)( 193.70)

ΑΡΘΡΟ ∆- 22
(Ν8066.21.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3213.
Φρεάτιο προστασίας βανών, από σκυρόδεµα, διαστάσεων 30x40cm, βάθος έως 0.5Μ, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, διάστρωση του
πυθµένα και δόµηση των πλευρικών επιφανειών µε σκυρόδεµα, µε κατάλληλο χαλύβδινο οπλισµό, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφής και
αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνεται και το χυτοσιδηρό κάλυµµα του φρεατίου
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (86%) ( 104.86)

ΑΡΘΡΟ ∆- 23
(Ν8066.24.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3213.ΟΙΚ
Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή οµβρίων) από σκυρόδεµα, διαστάσεων 30x40cm, βάθος έως
0.5Μ, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος
γαιώδες ή ηµιβραχώδες, διάστρωση του πυθµένα και δόµηση των πλευρικών επιφανειών µε σκυρόδεµα µε κατάλληλο
χαλύβδινο οπλισµό, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου πλαστικού σωλήνα PVC Φ160mm τοµής
ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού για διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα
του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνεται και το χυτοσιδηρό κάλυµµα του φρεατίου µε την δαπάνη κατασκευής της υποδοµής για τη στήριξή του (διαµόρφωση λαιµού, δακτύλιος στήριξης, κλπ)
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (61%) ( 104.61)

ΑΡΘΡΟ ∆- 24
(Ν8066.24.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3213.ΟΙΚ
Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή οµβρίων)
από σκυρόδεµα, διαστάσεων 40x50cm, βάθος έως 1.0Μ, σύµφωνα
µε την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της
µελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, διάστρωση του πυθµένα και δόµηση των πλευρικών επιφανειών µε σκυρόδεµα µε κατάλληλο χαλύβδινο οπλισµό, τοποθέτηση στο
σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου πλαστικού σωλήνα PVC
Φ160mm τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού για
διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών
του
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φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνεται και το χυτοσιδηρό
κάλυµµα του φρεατίου µε την δαπάνη κατασκευής της υποδοµής
για τη στήριξή του (διαµόρφωση λαιµού, δακτύλιος στήριξης, κλπ)
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (3%) ( 218.03)

ΑΡΘΡΟ ∆- 25
(Ν8066.24.3) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3213.ΟΙΚ
Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή οµβρίων)
από σκυρόδεµα, διαστάσεων 50x60cm, βάθος έως 1.0Μ, σύµφωνα
µε την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της
µελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, διάστρωση του πυθµένα και δόµηση των πλευρικών επιφανειών µε σκυρόδεµα µε κατάλληλο χαλύβδινο οπλισµό, τοποθέτηση στο
σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου πλαστικού σωλήνα PVC
Φ160mm τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού για
διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών
του
φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνεται και το χυτοσιδηρό
κάλυµµα του φρεατίου µε την δαπάνη κατασκευής της υποδοµής
για τη στήριξή του (διαµόρφωση λαιµού, δακτύλιος στήριξης, κλπ)
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ (40%) ( 302.40)

ΑΡΘΡΟ ∆- 26
(Ν8099.11.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7
Σύνδεση λήπτη νερού µε την σωλήνωση του νερού, πίεσης
λειτουργίας 10 AΤΜ, µήκους έως 50cm, πλήρης, σύµφωνα µε την
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή
χαλκοσωλήνας διαµέτρου 10/12 ΜΜ, σπιράλ, επιχρωµιωµένος, µε ειδικούς συνδέσµους στα άκρα διαµ. 1/2 INS για σύνδεση µε τον σωλήνα του δικτύου, ρακόρ, γωνία υδροληψίας, µίνι
σφαιρικός διακόπτης, σωλήνας µήκους 0.30m και όλα τα
απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία
εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµών και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
(1 τεµ.)
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Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (52%) ( 29.52)

ΑΡΘΡΟ ∆- 27
(Ν8099.81.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7
∆ιακλαδωτήρας ψυκτικού ρευστού κλιµατιστικών µονάδων τύπου
VRV, µίας εισόδου και δύο εξόδων, πλήρως τοποθετηµένος
(1 Τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (35%) ( 148.35)

ΑΡΘΡΟ ∆- 28
(Ν8106.1.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11
Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 1/2
INS, πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την
εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (53%) ( 13.53)

ΑΡΘΡΟ ∆- 29
(Ν8106.1.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11
Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 3/4
INS, πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την
εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (3%) ( 15.03)

ΑΡΘΡΟ ∆- 30
(Ν8106.1.3) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11
Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 1 INS, πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
της µελέτης, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία
πλήρους εγκατάστασης.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (94%) ( 17.94)
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ΑΡΘΡΟ ∆- 31
(Ν8106.1.4) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11
Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 1 ¼ INS, πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και
Προδιαγραφές της µελέτης, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (34%) ( 23.34)

ΑΡΘΡΟ ∆- 32
(8125.1.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη µε γλωττίδα (κλαπέ), διαµέτρου 3/4 INS, συνδεόµενη µε σπείρωµα, κατακόρυφης ή
οριζόντιας τοποθέτησης, µε λυόµενο πώµα για επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία για την πλήρη τοποθέτηση.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ (31%) ( 20.31)

ΑΡΘΡΟ ∆- 33
(8125.1.4) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη µε γλωττίδα (κλαπέ), διαµέτρου 1 1/4 INS, συνδεόµενη µε σπείρωµα, κατακόρυφης ή
οριζόντιας τοποθέτησης, µε λυόµενο πώµα για επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία για την πλήρη τοποθέτηση.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ (41%) ( 32.41)

ΑΡΘΡΟ ∆- 34
(8129.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11
Αυτόµατη δικλίδα αερισµού (µίκα, κεφαλή), αλουµινίου, πλήρως τοποθετηµένη.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (51%) ( 38.51)

ΑΡΘΡΟ ∆- 35
(Ν8130.11.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5
Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλο) διαµέτρου µέχρι 10
CM, πλήρως τοποθετηµένη.
(1 τεµ.)
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Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ (37%) ( 8.37)

ΑΡΘΡΟ ∆- 36
(8131.2.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη, διαµέτρου 1/2 INS, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και
την εργασία για την πλήρη εγκατάσταση.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (2%) ( 15.02)

ΑΡΘΡΟ ∆- 37
(8141.2.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 13
Αναµικτήρας (µπαταρία) νιπτήρα, θερµού - ψυχρού νερού, πάνω σε νιπτήρα, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, διαµέτρου
1/2 INS, δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά στον τόπο και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και εγκατάστασης.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ (63%) ( 60.63)

ΑΡΘΡΟ ∆- 38
(8141.3.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 13
Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, νεροχύτη, διαµέτρου 1/2 INS, δηλαδή,
αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης.
(1 τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ (31%) ( 70.31)

ΑΡΘΡΟ ∆- 39
(Ν8141.12.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 13
Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, νιπτήρος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, κατάλληλος για χρήση από
ΑΜΕΑ, διαµέτρου 1/2INS, µε µακρύ ρουξούνι, µακρύ στέλεχος χειρισµού, µε κεραµικό δίσκο και φίλτρο οικονοµίας, πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή, αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου
και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρης εγκατάστασης.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (39%) ( 107.39)

ΑΡΘΡΟ ∆- 40
(8151.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14

σελ. 50

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, ευρωπαϊκού (καθηµένου) τύπου, χαµηλής πίεσης µε το δοχείο πλύσης και τα
εξαρτήµατά του, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερέωσης και συγκόλλησης επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης
και σύνδεσης στοµίων.
(1 τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ (13%) ( 192.13)

ΑΡΘΡΟ ∆- 41
(Ν8151.12.1.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14
Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Κ. από πορσελάνη, µε τον µηχανισµό πλύσης και το ανατοµικό κάθισµα βαρέως τύπου,
πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά υλικών, µικροϋλικών και ειδικών εξαρτηµάτων σύνδεσης και στήριξης και της εργασίας πλήρους τοποθέτησης, σύνδεσης και παράδοσης σε λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (13%) ( 555.13)

ΆΡΘΡΟ ∆- 42
(Ν8151.91.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14
Χειρολαβή ασφαλείας, χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, ανακλεινόµενη µε χαρτοθήκη τοποθετούµενη δίπλα στη λεκάνη, πλήρης,
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια υλικών και µικροϋλικών, προσκόµιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (6%) ( 235.06)

ΑΡΘΡΟ ∆- 43
(Ν8151.92.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14
Χειρολαβή ασφαλείας, χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, σταθερή
τοποθετούµενη δίπλα στο νιπτήρα, πλήρης, σύµφωνα µε την
Τεχνική Περιγραφή και προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή
προµήθεια υλικών και µικροϋλικών, προσκόµιση και εργασία
πλήρους εγκατάστασης
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (71%) ( 156.71)

ΑΡΘΡΟ ∆- 44

σελ. 51

(8160.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14
Νιπτήρας πορσελάνης, διαστάσεων περίπου 42Χ56 CM, πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ (στραγγιστήρα) πώµα µε αλυσίδα,
σιφώνι χρωµέ Φ
11/4 INS, στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο
κλπ.) και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και µε παράδοση
σε λειτουργία.
(1 τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (74%) ( 164.74)

ΑΡΘΡΟ ∆- 45
(Ν8160.21.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14
Νιπτήρας για χρήση από Α.Μ.Ε.Α. πλήρης, σύµφωνα µε την
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, µε σιφώνι, τα υλικά και µικροϋλικά (χαλκοσωλήνες, ρακόρ, κλπ) και
την
εργασία πλήρους εγκατάστασης και µε παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ (54%)( 321.54)

ΑΡΘΡΟ ∆- 46
(8165.2.3) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 17
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 CM, δύο σκαφών, διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 CM, µήκους 1,80 Μ, πλήρης µε βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώµα, σωλήνα υπερχείλισης
και στηρίγµατα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήµατα
και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης για
λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (27%) ( 249.27)

ΑΡΘΡΟ ∆- 47
(8166.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8
Σιφώνι νεροχύτου (µαρµάρινου ή ανοξείδωτου) από
πολυαιθυλένιο, δύο σκαφών, µε όλα τα εξαρτήµατα, υλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στήριξης και την εργασία
εγκατάστασης και προσαρµογής στο δίκτυο αποχέτευσης.
(1 τεµ.)

σελ. 52

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (7%) ( 37.07)

ΑΡΘΡΟ ∆- 48
(8168.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 ΜΜ µπιζουτέ, διαστ. 42Χ60 CM, δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσερες κοχλίες µε κοµβία χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
(1 τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (21%) ( 36.21)

ΑΡΘΡΟ ∆- 49
(Ν8168.12.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14
Ανακλινόµενος καθρέπτης χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, πάχους 5 ΜΜ, διαστάσεων 75χ60 CM, µε εξαρτήµατα από ανοξείδωτο
χάλυβα ή
ορειχάλκινα επιχρωµιωµένα, δηλαδή καθρέπτης και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
(1 τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (1%)( 291.01)

ΑΡΘΡΟ ∆- 50
(8169.1.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14
Εταζέρα νιπτήρα πορσελάνης, µήκους 60 CM, πλήρης, δηλαδή
υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθέτησης.
(1 τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ (5%) ( 21.05)

ΑΡΘΡΟ ∆- 51
(8172.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14
Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης, διαστ. 30Χ15 CM µε χειρολαβή, πλήρης, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και
εργασία
πλήρους τοποθέτησης.
(1 τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (53%) ( 23.53)

σελ. 53

ΑΡΘΡΟ ∆- 52
(8174.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14
∆οχείο ρευστού σάπωνα, επιχρωµιωµένο, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης και
παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (6%)( 46.06)

ΑΡΘΡΟ ∆- 53
(8175.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14
Άγκιστρο (γάντζος) ανάρτησης, από πορσελάνη, εντοιχισµένο, διπλό, µε τα µικροϋλικά στερέωσης και την εργασία πλήρους
εγκατάστασης.
(1 τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (26%) ( 13.26)

ΑΡΘΡΟ ∆- 54
(Ν8176.22.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14
∆οχείο απορριµµάτων WC, µεταλλικό πλήρες, σύµφωνα µε την
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή
προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση.
(1 τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (6%) ( 58.06)

ΑΡΘΡΟ ∆- 55
(Ν8176.23.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14
Βουρτσάκι καθαρισµού λεκάνης WC, µε το δοχείο (πιγκάλ)
πλήρες, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση.
(1 τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ (65%) ( 42.65)

ΑΡΘΡΟ ∆- 56
(Ν8176.24.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14

σελ. 54

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Χαρτοπετσετοθήκη επίτοιχη, ανοξείδωτη, πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης,
δηλαδή
προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση.
(1 τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (7%)( 41.07)

ΑΡΘΡΟ ∆- 57
(8177.) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14
Ηλεκτρική συσκευή στεγνώµατος χεριών πλήρης, δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση, σύνδεση µε το ηλεκτρικό
δίκτυο, δοκιµή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (66%) ( 238.66)

ΑΡΘΡΟ ∆- 58
(8178.1.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14
Χαρτοθήκη επιχρωµιωµένη, απλή, πλήρης, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ (53%) ( 8.53)

ΑΡΘΡΟ ∆- 59
(8179.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 18
Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα, χρώµατος λευκού, πλήρες, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία
πλήρους τοποθέτησης.
(1 τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ (97%)( 22.97)

ΑΡΘΡΟ ∆- 60
(8201.1.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 19
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pα, φορητός, γόµωσης 6 KG, πλήρης, µε το αντίστοιχο στήριγµα ανάρτησής του στον τοίχο, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (79%) ( 37.79)

σελ. 55

ΑΡΘΡΟ ∆- 61
(Ν8204.71.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 20
Πυροσβεστικό ερµάριο, τροφοδοτούµενο από το δίκτυο ύδρευσης, µε εύκαµπτο σωλήνα διαµέτρου 3/4" και µήκους 15m,
µε ακροφύσιο (αυλίσκο) και κρουνό 3/4" µε µια βάνα αποκοπής, κορµό, ηµισύνδεσµο και διπλωτήρα, πλήρης, σύµφωνα
µε την
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου µε την εργασία συναρµολόγησης, βαφής µε κόκκινο χρώµα, σύνδεσης, στερέωσης και πλήρους
εγκατάστασης.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΚΑΙ (84%) ( 410.84)

ΑΡΘΡΟ ∆- 62
(8256.4.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 24
Θερµοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 50 l, ισχύος 3000 W, κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ΑΤΜ, εφοδιασµένος
µε όλα
τα αναγκαία όργανα αυτόµατης λειτουργίας και ρύθµισης, όπως και τα ασφαλιστικά του, σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς, δηλαδή θερµοσίφωνας µε τα όργανά του, υλικά και µικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης. Περιλαµβάνονται
οι
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ σύνδεσης στον τόπο του έργου και η
εργασία τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (8%) ( 171.08)

ΑΡΘΡΟ ∆- 63
(Ν8256.21.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 24
Ταχυθερµαντήρας ηλεκτρικός, συνεχούς ροής, ισχύος 6ΚW, παροχής 3,4lt/min εφοδιασµένος µε όλα τα αναγκαία όργανα
αυτόµατης λειτουργίας και ρύθµισης όπως και τα ασφαλιστικά του σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, πλήρης,
σύµφωνα
µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή ταχυθερµαντήρας µε τα όργανά του, υλικά και µικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ (7%) ( 402.07)

ΑΡΘΡΟ ∆- 64

σελ. 56

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

(Ν8257.4.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 24
Θερµαντήρας νερού (µποϊλερ), διπλής ενέργειας, χωρητικότητας
120 l, µε ηλεκτρική αντίσταση και σύνδεση µε συγκρότηµα
ηλιακών συλλεκτών, από χαλυβδοελάσµατα, συγκολλητά, εξολοκλήρου γαλβανισµένος θερµά µετά την αποκατασκευή
του, για πίεση λειτουργίας 10 AΤΜ, πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική
Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή θερµαντήρας
και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρης λειτουργίας.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ (62%)( 682.62)

ΑΡΘΡΟ ∆- 65
(Ν8260.11.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 24
Για την προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση ενός Μ2
ηλιακού συλλέκτη, επίπεδου, µε επιλεκτική απορροφητική
επιφάνεια, πολύ υψηλής απόδοσης για την παραγωγή θερµού
νερού χρήσης, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και προδιαγραφές της µελέτης και δείχνεται στα σχέδια,
πλήρως τοποθετηµένος και συναρµολογηµένος σε συγκρότηµα ηλιακών
συλλεκτών, δηλαδή προµήθεια όλων των υλικών, των διαφόρων
στηριγµάτων, υλικών συνδέσεων και µικροϋλικών, εγκατάσταση, σύνδεση µε τα δίκτυα και δοκιµή και παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η
προµήθεια, προσκόµιση, κατασκευή και τοποθέτηση της βάσης
στήριξης του συλλέκτη
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ (27%) ( 312.27)

ΑΡΘΡΟ ∆- 66
(Ν8260.12.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 24
Μονάδα ελέγχου ηλιακού συστήµατος, Πίνακας αυτοµατισµού και ελεγκτής, ηλιακού συστήµατος και ψηφιακός διαφορικός
θερµοστάτης αποτελούµενη από ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµού, διαφορικό θερµοστάτη, κυκλοφορητή νερού, όργανα διακοπής και ελέγχου (βάνες, θερµόµετρα, µανόµετρα, κλπ) καλωδιώσεις και κάθε απαιτούµενο υλικό, µικροϋλικό και δαπάνη, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και προδιαγραφές
της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση και εργασία
εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµών και παράδοση του εξοπλισµού
έτοιµου προς χρήση
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (10%) ( 886.10)

σελ. 57

ΑΡΘΡΟ ∆- 67
(8537.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34
Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής οποιωνδήποτε διαστάσεων, Θηλυκωτός ή
φλαντζωτός, κατασκευασµένος σύµφωνα µε τους Aµερικάνικους Κανονισµούς.
Περιλαµβάνονται τα κάθε φύσης ειδικά τεµάχια (καµπύλες, γωνίες, ταυ, S κλπ.), οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγµατα
διαχωρισµού και ρύθµισης της ποσότητας του αέρα και τα στόµια λήψης ή απόρριψης αέρα, µε τις ενισχύσεις από µορφοσίδηρο και τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης και στεγάνωσης και την εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθµισης.
(1 KG)
Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ (71%) ( 8.71)

ΑΡΘΡΟ ∆- 68
(8537.4.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 35
Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των τοιχωµάτων, ονοµαστικής διαµέτρου 80 ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 132 ΜΜ, πάχους
αλουµινίου 6mm, µε τα ειδικά εξαρτήµατα σύνδεσης, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία τοποθέτησης για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (97%) ( 9.97)

ΑΡΘΡΟ ∆- 69
(8537.4.4) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 35
Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των τοιχωµάτων, ονοµαστικής διαµέτρου 100 ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 157 ΜΜ, πάχους αλουµινίου 6mm, µε τα ειδικά εξαρτήµατα σύνδεσης, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία τοποθέτησης για
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΝ∆ΕΚΑ ΚΑΙ (87%) ( 11.87)

ΑΡΘΡΟ ∆- 70
(8537.4.6) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 35
Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των τοιχωµάτων, ονοµαστικής διαµέτρου 125 ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 187 ΜΜ, πάχους αλουµινίου 6mm, µε τα ειδικά εξαρτήµατα σύνδεσης, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία τοποθέτησης για
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 Μ)
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Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (17%) ( 14.17)

ΑΡΘΡΟ ∆- 71
(8537.4.9) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 35
Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των τοιχωµάτων, ονοµαστικής διαµέτρου 160 ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 207 ΜΜ, πάχους αλουµινίου 6mm, µε τα ειδικά εξαρτήµατα σύνδεσης, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία τοποθέτησης για
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (16%) ( 16.16)

ΑΡΘΡΟ ∆- 72
(8537.4.10) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 35
Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των τοιχωµάτων, ονοµαστικής διαµέτρου 180 ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 231 ΜΜ, πάχους αλουµινίου 6mm, µε τα ειδικά εξαρτήµατα σύνδεσης, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία τοποθέτησης για
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (35%) ( 17.35)

ΑΡΘΡΟ ∆- 73
(8537.4.11) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 35
Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των τοιχωµάτων, ονοµαστικής διαµέτρου 200 ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 257 ΜΜ, πάχους αλουµινίου 6mm, µε τα ειδικά εξαρτήµατα σύνδεσης, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία τοποθέτησης για
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (41%) ( 18.41)

ΑΡΘΡΟ ∆- 74
(8537.4.12) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 35
Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των τοιχωµάτων, ονοµαστικής διαµέτρου 224 ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 287 ΜΜ, πάχους αλουµινίου 6mm, µε τα ειδικά εξαρτήµατα σύνδεσης, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία τοποθέτησης για
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 Μ)
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Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (74%)( 19.74)

ΑΡΘΡΟ ∆- 75
(8537.4.13) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 35
Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των τοιχωµάτων, ονοµαστικής διαµέτρου 250 ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 307 ΜΜ, πάχους αλουµινίου 6mm, µε τα ειδικά εξαρτήµατα σύνδεσης, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία τοποθέτησης για
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ (91%)( 21.91)

ΑΡΘΡΟ ∆- 76
(8539.2.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40
Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείων µε πλάκες υαλοβάµβακα, πάχους 3 CM, πυκνότητας τουλάχιστον 40
KG/M3, που φέρουν επικάλυψη φύλλου αλουµινίου πάχους δέκα µικρών και ενισχυµένου µε υαλοπίληµα επί χάρτου. Οι
πλάκες επικολλούνται σε όλη την επιφάνεια και στεγανοποιούνται στους αρµούς µε αυτοκόλλητη πλαστική ταινία πλάτους 5 CM ή στερεώνονται στην επιφάνεια των αεραγωγών µε βελόνες τύπου STIC-KLIPS και πλακίδια συγκράτησης της
µόνωσης σε ποσότητα 5 τεµάχια ανά Μ², δηλαδή προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά επικόλλησης ή στερέωσης της µόνωσης και την απαιτούµενη εργασία για την πλήρη εγκατάσταση.
(1 Μ²)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΝ∆ΕΚΑ ΚΑΙ (72%) ( 11.72)

ΑΡΘΡΟ ∆- 77
(Ν8542.21.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36
Στόµιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, µε καµπύλα πτερύγια και µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 150χ150mm, βαµµένο ηλεκτροστατικά σε απόχρωση επιλογής της επιβλέπουσας αρχής,
πλήρες, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του
έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθµισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (1%) ( 55.01)

ΑΡΘΡΟ ∆- 78
(Ν8542.21.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36
Στόµιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, µε καµπύλα πτερύγια και µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 200χ200mm, βαµµένο ηλεκτροστατικά σε απόχρωση επιλογής της επιβλέπουσας αρχής,
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πλήρες, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του
έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθµισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (22%) ( 56.22)

ΑΡΘΡΟ ∆- 79
(Ν8542.21.3) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36
Στόµιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, µε καµπύλα πτερύγια και µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 250χ250mm, βαµµένο ηλεκτροστατικά σε απόχρωση επιλογής της επιβλέπουσας αρχής,
πλήρες, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του
έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθµισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (12%)( 61.12)

ΑΡΘΡΟ ∆- 80
(Ν8542.21.4) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36
Στόµιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, µε καµπύλα πτερύγια και µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 300χ300mm, βαµµένο ηλεκτροστατικά σε απόχρωση επιλογής της επιβλέπουσας αρχής,
πλήρες, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του
έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθµισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (10%) ( 69.10)

ΑΡΘΡΟ ∆- 81
(Ν8542.21.5) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36
Στόµιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, µε καµπύλα πτερύγια και µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 700χ200mm, βαµµένο ηλεκτροστατικά σε απόχρωση επιλογής της επιβλέπουσας αρχής,
πλήρες, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του
έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθµισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (59%) ( 89.59)

ΑΡΘΡΟ ∆- 82
(Ν8542.21.7) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36
Στόµιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, µε καµπύλα πτερύγια και µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 350χ350mm, βαµµένο ηλεκτροστατικά σε απόχρωση επιλογής της επιβλέπουσας αρχής,
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πλήρες, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του
έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθµισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (63%) ( 77.63)

ΑΡΘΡΟ ∆- 83
(Ν8547.6.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36
Στόµιο λήψης νωπού αέρα ή ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από αλουµίνιο, µε µία σειρά σταθερών πτερυγίων και εσωτερικό µεταλλικό πλέγµα, διαµέτρου Φ200 πλήρες, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης,
δηλαδή υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθµισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
(1 Τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (6%) ( 78.06)

ΑΡΘΡΟ ∆- 84
(Ν8547.6.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36
Στόµιο λήψης νωπού αέρα ή ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από αλουµίνιο, µε µία σειρά σταθερών πτερυγίων και εσωτερικό µεταλλικό πλέγµα, διαµέτρου Φ250 πλήρες, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης,
δηλαδή υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθµισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
(1 Τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (83%) ( 85.83)

ΑΡΘΡΟ ∆- 85
(Ν8547.6.3) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36
Στόµιο λήψης νωπού αέρα ή ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από αλουµίνιο, µε µία σειρά σταθερών πτερυγίων και εσωτερικό µεταλλικό πλέγµα, διαµέτρου Φ300 πλήρες, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης,
δηλαδή υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθµισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
(1 Τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (35%) ( 107.35)

ΑΡΘΡΟ ∆- 86
(Ν8547.6.4) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36
Στόµιο λήψης νωπού αέρα ή ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από
αλουµίνιο, µε µία σειρά σταθερών πτερυγίων και εσωτερικό
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µεταλλικό πλέγµα, διαµέτρου Φ400 πλήρες, σύµφωνα µε την
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή υλικά
και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθµισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
(1 Τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (76%) ( 131.76)

ΑΡΘΡΟ ∆- 87
(Ν8557.81.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37
Μονάδα ανάκτησης θερµότητας (VAM), παροχής αέρα έως 500
Μ3/Η, κατάλληλη για σύνδεση µε αεραγωγούς για την προσαγωγή
νωπού αέρα και την απόρριψη αέρα στο περιβάλλον, µε το
χειριστήριο, πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις
Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα
αεραγωγών
και ηλεκτρικού ρεύµατος µε τα αντικραδασµικά στηρίγµατα και λοιπά υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης
και την
εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (47%) ( 2,014.47)

ΑΡΘΡΟ ∆- 88
(Ν8557.81.4) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37
Μονάδα ανάκτησης θερµότητας (VAM), παροχής αέρα 1000 Μ3/Η, κατάλληλη για σύνδεση µε αεραγωγούς για την προσαγωγή νωπού
αέρα και την απόρριψη αέρα στο περιβάλλον, µε το
χειριστήριο, πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις
Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα
αεραγωγών
και ηλεκτρικού ρεύµατος µε τα αντικραδασµικά στηρίγµατα και λοιπά υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης
και την
εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ
ΤΡΙΑ ΚΑΙ (4%) ( 3,523.04)

ΑΡΘΡΟ ∆- 89
σελ. 63

(Ν8557.81.5) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37
Μονάδα ανάκτησης θερµότητας (VAM), παροχής αέρα 1500 Μ3/Η, κατάλληλη για σύνδεση µε αεραγωγούς για την προσαγωγή νωπού
αέρα και την απόρριψη αέρα στο περιβάλλον, µε το
χειριστήριο, πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις
Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα
αεραγωγών
και ηλεκτρικού ρεύµατος µε τα αντικραδασµικά στηρίγµατα και λοιπά υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης
και την
εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ
ΚΑΙ (49%) ( 5,178.49)

ΑΡΘΡΟ ∆- 90
(Ν8557.81.6) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37
Μονάδα ανάκτησης θερµότητας (VAM), παροχής αέρα 2000 Μ3/Η, κατάλληλη για σύνδεση µε αεραγωγούς για την προσαγωγή νωπού
αέρα και την απόρριψη αέρα στο περιβάλλον, µε το
χειριστήριο, πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις
Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα
αεραγωγών
και ηλεκτρικού ρεύµατος µε τα αντικραδασµικά στηρίγµατα και λοιπά υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης
και την
εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ
ΚΑΙ (42%) ( 7,368.42)

ΑΡΘΡΟ ∆- 91
(Ν8558.17.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32
Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα πολυδιαιρούµενου συστήµατος
VRF, τύπου κασέτα ψευδοροφής, δύο ή τεσσάρων κατευθύνσεων, λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό R-410A, τεχνολογίας
inverter, ψυκτικής ισχύος 2,2 KW µε το χειριστήριο και την
προστατευτική µάσκα, συµβατή µε την εξωτερική µονάδα του
συστήµατος, πλήρης σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια όλων των
απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του

σελ. 64

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθµισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ
(24%)( 1,499.24)

ΑΡΘΡΟ ∆- 92
(Ν8558.17.3) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32
Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα πολυδιαιρούµενου συστήµατος
VRF, τύπου κασέτα ψευδοροφής, δύο ή τεσσάρων κατευθύνσεων, λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό R-410A, τεχνολογίας
inverter, ψυκτικής ισχύος 3,6 KW µε το χειριστήριο και την
προστατευτική µάσκα, συµβατή µε την εξωτερική µονάδα του
συστήµατος, πλήρης σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια όλων των
απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του
έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθµισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (54%) ( 1,631.54)

ΑΡΘΡΟ ∆- 93
(Ν8558.17.4) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32
Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα πολυδιαιρούµενου συστήµατος
VRF, τύπου κασέτα ψευδοροφής, δύο ή τεσσάρων κατευθύνσεων, λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό R-410A, τεχνολογίας
inverter, ψυκτικής ισχύος 4,5 KW µε το χειριστήριο και την
προστατευτική µάσκα, συµβατή µε την εξωτερική µονάδα του
συστήµατος, πλήρης σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια όλων των
απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του
έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθµισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ
(14%)( 1,665.14)

ΑΡΘΡΟ ∆- 94
(Ν8558.17.5) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32
Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα πολυδιαιρούµενου συστήµατος
VRF, τύπου κασέτα ψευδοροφής, δύο ή τεσσάρων κατευθύνσεων, λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό R-410A, τεχνολογίας
inverter, ψυκτικής ισχύος 5,0 KW µε το χειριστήριο και την
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προστατευτική µάσκα, συµβατή µε την εξωτερική µονάδα του
συστήµατος, πλήρης σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια όλων των
απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του
έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθµισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ (54%) ( 1,820.54)

ΑΡΘΡΟ ∆- 95
(Ν8558.17.7) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32
Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα πολυδιαιρούµενου συστήµατος
VRF, τύπου κασέτα ψευδοροφής, δύο ή τεσσάρων κατευθύνσεων, λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό R-410A, τεχνολογίας
inverter, ψυκτικής ισχύος 7,1 KW µε το χειριστήριο και την
προστατευτική µάσκα, συµβατή µε την εξωτερική µονάδα του
συστήµατος, πλήρης σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια όλων των
απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του
έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθµισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΑ ΚΑΙ (10%) ( 2,001.10)

ΑΡΘΡΟ ∆- 96
(Ν8558.18.5) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32
Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα πολυδιαιρούµενου συστήµατος
VRV, ψευδοροφής, καναλάτη, λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό
R-410A, τεχνολογίας inverter, ψυκτικής ισχύος 9,0KW µε το
χειριστήριο, συµβατή µε την εξωτερική µονάδα του συστήµατος, πλήρης σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή και Προδιαγραφές
της µελέτης, δηλαδή προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών
και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθµισης και παράδοσης σε πλήρη
λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (19%) ( 2,107.19)

ΑΡΘΡΟ ∆- 97
(Ν8558.18.21.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32
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Κεντρικό τηλεχειριστήριο συστήµατος κλιµατισµού συµβατό µε τις κλιµατιστικές µονάδες, πλήρες σύµφωνα µε την Τεχνική
Προδιαγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια
όλων των απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών, µεταφορά επί
τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθµισης
και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ
(86%)( 1,824.86)

ΑΡΘΡΟ ∆- 98
(Ν8558.19.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32
Αντλία θερµότητας πολυδιαιρούµενου συστήµατος VRF, τεχνολογίας inverter, λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό R-410A,
ψυκτικής ικανότητας τουλάχιστον 15,5 KW πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης,
πλήρως συνεργαζόµενη µε τις εσωτερικές µονάδες του συστήµατος και µε το κεντρικό σύστηµα ελέγχου του κλιµατισµού,
δηλαδή
προµήθεια υλικών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του
έργου και εργασία εγκατάστασης, στήριξης, σύνδεσης, ρύθµισης, δοκιµών και παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η αντικραδασµική
µεταλλική βάση στήριξης της µονάδας
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ
ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (31%) ( 6,479.31)

ΑΡΘΡΟ ∆- 99
(Ν8558.19.3) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32
Αντλία θερµότητας πολυδιαιρούµενου συστήµατος VRF, τεχνολογίας inverter, λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό R-410A,
ψυκτικής ικανότητας τουλάχιστον 22,4 KW πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης,
πλήρως συνεργαζόµενη µε τις εσωτερικές µονάδες του συστήµατος και µε το κεντρικό σύστηµα ελέγχου του κλιµατισµού,
δηλαδή
προµήθεια υλικών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του
έργου και εργασία εγκατάστασης, στήριξης, σύνδεσης, ρύθµισης, δοκιµών και παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η αντικραδασµική
µεταλλική βάση στήριξης της µονάδας
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (98%)( 9,454.98)
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ΑΡΘΡΟ ∆- 100
(Ν8558.19.4) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32
Αντλία θερµότητας πολυδιαιρούµενου συστήµατος VRF, τεχνολογίας inverter, λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό R-410A,
ψυκτικής ικανότητας τουλάχιστον 28 KW πλήρης, σύµφωνα µε την
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, πλήρως συνεργαζόµενη µε τις εσωτερικές µονάδες του συστήµατος
και µε το κεντρικό σύστηµα ελέγχου του κλιµατισµού, δηλαδή
προµήθεια υλικών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του
έργου και εργασία εγκατάστασης, στήριξης, σύνδεσης, ρύθµισης, δοκιµών και παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η αντικραδασµική
µεταλλική βάση στήριξης της µονάδας
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ
∆ΥΟ ΚΑΙ (95%) ( 10,542.95)

ΑΡΘΡΟ ∆- 101
(Ν8558.19.5) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32
Αντλία θερµότητας πολυδιαιρούµενου συστήµατος VRF, τεχνολογίας inverter, λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό R-410A,
ψυκτικής ικανότητας τουλάχιστον 33,5 KW πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης,
πλήρως συνεργαζόµενη µε τις εσωτερικές µονάδες του συστήµατος και µε το κεντρικό σύστηµα ελέγχου του κλιµατισµού,
δηλαδή
προµήθεια υλικών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του
έργου και εργασία εγκατάστασης, στήριξης, σύνδεσης, ρύθµισης, δοκιµών και παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η αντικραδασµική
µεταλλική βάση στήριξης της µονάδας
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ∆Ω∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ
ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (11%) ( 12,569.11)

ΑΡΘΡΟ ∆- 102
(8638.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12
Μειωτής πίεσης ρευστού, φλαντζωτός, ονοµαστικής διαµέτρου 20
ΜΜ, µε σώµα από χυτοσίδηρο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση, σύνδεση, ρύθµιση, έλεγχος και παράδοση
σε
κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
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Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (68%) ( 1,107.68)

ΑΡΘΡΟ ∆- 103
(8638.4) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12
Μειωτής πίεσης ρευστού, φλαντζωτός, ονοµαστικής διαµέτρου 32
ΜΜ, µε σώµα από χυτοσίδηρο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση, σύνδεση, ρύθµιση, έλεγχος και παράδοση
σε
κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ (42%) ( 1,270.42)

ΑΡΘΡΟ ∆- 104
(Ν8694.19.4) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40
Θερµική µόνωση σωλήνων, µε εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX ή ισοδύναµου, πάχους
9mm, για
σωλήνα διαµέτρου 3/4 INS, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών
θερµοµονωτικών εξαρτηµάτων ανάρτησης του σωλήνα (για αποφυγή
θερµογέφυρων), πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή µονωτικό υλικό σε
µορφή
σωλήνων, µε τα υλικά και µικροϋλικά για την στερέωση του
υλικού και την στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά µήκος
αρµών και µε την εργασία για πλήρη κατασκευή της µόνωσης.
(1 M)
Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (98%) ( 5.98)

ΑΡΘΡΟ ∆- 105
(Ν8741.21.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8
Κανάλι πλαστικό καλωδίων από σκληρό PVC, επίτοιχο, διµερές, διαστάσεων 150χ50 ΜΜ, µε το κάλυµµά του και µε όλα
τα ειδικά
τεµάχια (σύνδεσης, στροφής, ανόδου, καθόδου, προβόλου, ταυ, συστολών, σταυρών, ορθοστατών, αναρτήρων, διαχωριστικών, κλπ.) και τα πλαστικά στηρίγµατα στερέωσης των καλωδίων ανά
ένα, πλήρες, δηλαδή προµήθεια όλων των υλικών και µικροϋλικών, προσκόµιση, κατασκευή, στερέωση στον τοίχο ή
ανάρτησης από την οροφή µέχρι παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (26%) ( 24.26)
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ΑΡΘΡΟ ∆- 106
(8774.3.5) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισµένο, τριπολικό, διατοµής 3χ10 ΜΜ², δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση
υλικών και µικροϋλικών (κόλλαρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,
διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (µέσα στα κουτιά και µε τα εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΚΑΙ (70%) ( 10.70)

ΑΡΘΡΟ ∆- 107
(8774.4.3) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισµένο, τριπολικό, µε ουδέτερο µειωµένης διατοµής, διατοµής
3χ50+25
ΜΜ², δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών
(κόλλαρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία
εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία
διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του
κτιρίου, τοποθέτηση, διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του
(µέσα στα κουτιά και µε τα εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (98%) ( 35.98)

ΑΡΘΡΟ ∆- 108
(8774.5.3) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισµένο, τετραπολικό, διατοµής 4χ4 ΜΜ², δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση
υλικών και µικροϋλικών (κόλλαρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,
διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (µέσα στα κουτιά και µε τα εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για
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παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ (12%) ( 8.12)

ΑΡΘΡΟ ∆- 109
(8774.5.4) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισµένο, τετραπολικό, διατοµής 4χ6 ΜΜ², δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση
υλικών και µικροϋλικών (κόλλαρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,
διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (µέσα στα κουτιά και µε τα εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (90%) ( 9.90)

ΑΡΘΡΟ ∆- 110
(8774.6.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισµένο, πενταπολικό, διατοµής 5χ2,5 ΜΜ², δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κόλλαρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,
διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (µέσα στα κουτιά και µε τα εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑ ΚΑΙ (64%) ( 7.64)

ΑΡΘΡΟ ∆- 111
(8774.6.4) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισµένο, πενταπολικό, διατοµής 5χ6 ΜΜ², δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση
υλικών και µικροϋλικών (κόλλαρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

σελ. 71

κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,
διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (µέσα στα κουτιά και µε τα εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΝ∆ΕΚΑ ΚΑΙ (43%) ( 11.43)

ΑΡΘΡΟ ∆- 112
(8774.6.5) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισµένο, πενταπολικό, διατοµής 5χ10 ΜΜ2, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση
υλικών και µικροϋλικών (κόλλαρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,
διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (µέσα στα κουτιά και µε τα εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (81%) ( 13.81)

ΑΡΘΡΟ ∆- 113
(8801.1.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49
∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, µε το κουτί, απλός µονοπολικός, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (6%) ( 4.06)

ΑΡΘΡΟ ∆- 114
(8801.1.4) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49
∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, µε το κουτί, κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (83%) ( 5.83)

ΑΡΘΡΟ ∆- 115
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

(Ν8821.51.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49
Μπουτονιέρα οκτώ κοµβίων τηλεχειρισµού πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης,
δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (42%) ( 161.42)

ΑΡΘΡΟ ∆- 116
(Ν8823.125.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49
∆ιακόπτης φωτεινού πιεστικού κοµβίου, κλιµακοστασίου, έντασης 10Α, τάσης 250V, επίτοιχος ή χωνευτός, µε το κουτί
τοποθέτησης, πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά
επί
τόπου του έργου, και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµών
και παράδοση σε κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑ ΚΑΙ (9%) ( 7.09)

ΑΡΘΡΟ ∆- 117
(8826.3.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49
Ρευµατοδότης χωνευτός, SCHUKO, έντασης 16Α, µε το κουτί, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά, εγκατάσταση
και σύνδεση, παραδοµένος σε λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (4%) ( 9.04)

ΑΡΘΡΟ ∆- 118
(8827.3.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49
Ρευµατοδότης στεγανός, χωνευτός, SCHUKO, έντασης 16 Α, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση ρευµατοδότη και µικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (90%) ( 13.90)

ΑΡΘΡΟ ∆- 119
(Ν8840.61.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52
Ηλεκτρικός πίνακας φωτισµού & κίνησης Α.Π. πλήρης, σύµφωνα

σελ. 73

µε τα µονογραµµικά διαγράµµατα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της µελέτης, µε όλα τα όργανα
διακοπής, ελέγχου, προστασίας και µετρήσεων (όπως διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις
διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), µε τα
απαραίτητα στηρίγµατα, τις µπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου
και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, τους ακροδέκτες
καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας, την εσωτερική
συνδεσµολογία, τις βαφές κλπ. µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια
ηλεκτρικού πίνακα µε πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση
συγκροτηµένου σε ενιαίο σύνολο, µεταφορά επί τόπου του έργου
και εργασία εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των
εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών, µετά των µικροϋλικών
στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για
την δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ
(10%)( 1,387.10)

ΑΡΘΡΟ ∆- 120
(Ν8840.61.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52
Ηλεκτρικός πίνακας φωτισµού & κίνησης Α1.Π πλήρης, σύµφωνα
µε τα µονογραµµικά διαγράµµατα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της µελέτης, µε όλα τα όργανα
διακοπής, ελέγχου, προστασίας και µετρήσεων (όπως διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις
διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), µε τα
απαραίτητα στηρίγµατα, τις µπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου
και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, τους ακροδέκτες
καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας, την εσωτερική
συνδεσµολογία, τις βαφές κλπ. µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια
ηλεκτρικού πίνακα µε πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση
συγκροτηµένου σε ενιαίο σύνολο, µεταφορά επί τόπου του έργου
και εργασία εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των
εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών, µετά των µικροϋλικών
στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για
την δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
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(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (10%) ( 1,081.10)

ΑΡΘΡΟ ∆- 121
(Ν8840.61.3) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52
Ηλεκτρικός πίνακας φωτισµού & κίνησης Β.Π. πλήρης, σύµφωνα
µε τα µονογραµµικά διαγράµµατα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της µελέτης, µε όλα τα όργανα
διακοπής, ελέγχου, προστασίας και µετρήσεων (όπως διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις
διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), µε τα
απαραίτητα στηρίγµατα, τις µπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου
και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, τους ακροδέκτες
καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας, την εσωτερική
συνδεσµολογία, τις βαφές κλπ. µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια
ηλεκτρικού πίνακα µε πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση
συγκροτηµένου σε ενιαίο σύνολο, µεταφορά επί τόπου του έργου
και εργασία εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των
εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών, µετά των µικροϋλικών
στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για
την δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (68%) ( 1,007.68)

ΑΡΘΡΟ ∆- 122
(Ν8840.61.4) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52
Ηλεκτρικός πίνακας φωτισµού & κίνησης Κ.Π. πλήρης, σύµφωνα
µε τα µονογραµµικά διαγράµµατα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της µελέτης, µε όλα τα όργανα
διακοπής, ελέγχου, προστασίας και µετρήσεων (όπως διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις
διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), µε τα
απαραίτητα στηρίγµατα, τις µπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου
και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, τους ακροδέκτες
καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας, την εσωτερική
συνδεσµολογία, τις βαφές κλπ. µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια
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ηλεκτρικού πίνακα µε πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση
συγκροτηµένου σε ενιαίο σύνολο, µεταφορά επί τόπου του έργου
και εργασία εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των
εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών, µετά των µικροϋλικών
στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για
την δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ (26%) ( 730.26)

ΑΡΘΡΟ ∆- 123
(Ν8970.130.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45
Τριφασική ράγα οροφής, µήκους 3m, για στήριξη και τροφοδότηση φωτιστικών σωµάτων τύπου spot µε τα ειδικά
εξαρτήµατα σύνδεσης τµηµάτων µεταξύ τους, τα εξαρτήµατα
τροφοδοσίας και τερµατισµού και όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και
Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση ροηφόρου ράγας και εξαρτηµάτων, στερέωση,
σύνδεση, δοκιµές και παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
(1 Τεµ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (35%) ( 117.35)

ΑΡΘΡΟ ∆- 124
(Ν8973.71.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59
Φωτιστικό τύπου χωνευτού panel, µε λαµπτήρες LED ισχύος 32W, βαθµού προστασίας ΙΡ44, ενδεικτικού τύπου RC134B
LED
37S/840PSD 60X60 OC ή ισοδύναµου µε πλήρη ηλεκτρολογική
εξάρτηση και όλα τα παρελκόµενα (ενσωµατωµένο ή εξωτερικό
όργανο έναυσης, κουτί εντοιχισµού αναλόγως του τρόπου
τοποθέτησης σε ψευδοροφή, στοιχεία beton, κλπ), τεχνικών
χαρακτηριστικών (ισχύς, τάση τροφοδότησης, βαθµός
προστασίας, κλπ) όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική
Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή προµήθεια υλικών και µικροϋλικών, προσκόµιση επί
τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (7%) ( 218.07)
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ΑΡΘΡΟ ∆- 125
(Ν8973.72.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώµα οροφής, µε λαµπτήρες LED ισχύος 23,5W, βαθµού
προστασίας ΙΡ65, ενδεικτικού τύπου WT120C LED 22S/840PSU
L1200 ή ισοδύναµου µε πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα
τα παρελκόµενα (ενσωµατωµένο ή εξωτερικό όργανο έναυσης, κουτί εντοιχισµού αναλόγως του τρόπου τοποθέτησης σε
ψευδοροφή, στοιχεία beton, κλπ), τεχνικών χαρακτηριστικών
(ισχύς, τάση τροφοδότησης, βαθµός προστασίας, κλπ) όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, τις
Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή προµήθεια
υλικών και µικροϋλικών, προσκόµιση επί τόπου και εργασία
εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (26%) ( 105.26)

ΑΡΘΡΟ ∆- 126
(Ν8973.73.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώµα χωνευτό, µε λαµπτήρες LED ισχύος 28W, βαθµού
προστασίας ΙΡ44, ενδεικτικού τύπου DN135B LED 20S/840PSU ή
ισοδύναµου µε πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα
παρελκόµενα (ενσωµατωµένο ή εξωτερικό όργανο έναυσης, κουτί
εντοιχισµού αναλόγως του τρόπου τοποθέτησης σε ψευδοροφή, στοιχεία beton, κλπ), τεχνικών χαρακτηριστικών (ισχύς,
τάση
τροφοδότησης, βαθµός προστασίας, κλπ) όπως περιγράφονται
αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα
σχέδια της µελέτης, δηλαδή προµήθεια υλικών και µικροϋλικών, προσκόµιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ (60%) ( 122.60)

ΑΡΘΡΟ ∆- 127
(Ν8973.74.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώµα χωνευτό, µε λαµπτήρες LED ισχύος 19W, βαθµού
προστασίας ΙΡ20, ενδεικτικού τύπου DN140B LED 20S/840PSU WR
P16 ή ισοδύναµου µε πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα
παρελκόµενα (ενσωµατωµένο ή εξωτερικό όργανο έναυσης, κουτί
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εντοιχισµού αναλόγως του τρόπου τοποθέτησης σε ψευδοροφή, στοιχεία beton, κλπ), τεχνικών χαρακτηριστικών (ισχύς,
τάση
τροφοδότησης, βαθµός προστασίας, κλπ) όπως περιγράφονται
αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα
σχέδια της µελέτης, δηλαδή προµήθεια υλικών και µικροϋλικών, προσκόµιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (34%) ( 109.34)

ΑΡΘΡΟ ∆- 128
(Ν8973.75.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώµα χωνευτό, µε λαµπτήρες LED ισχύος 18,6W, βαθµού προστασίας ΙΡ20, ενδεικτικού τύπου DN471B LED
20S/840
ή ισοδύναµου µε πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα
παρελκόµενα (ενσωµατωµένο ή εξωτερικό όργανο έναυσης, κουτί
εντοιχισµού αναλόγως του τρόπου τοποθέτησης σε ψευδοροφή, στοιχεία beton, κλπ), τεχνικών χαρακτηριστικών (ισχύς,
τάση
τροφοδότησης, βαθµός προστασίας, κλπ) όπως περιγράφονται
αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα
σχέδια της µελέτης, δηλαδή προµήθεια υλικών και µικροϋλικών, προσκόµιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΚΑΙ (28%) ( 106.28)

ΑΡΘΡΟ ∆- 129
(Ν8973.76.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώµα επίτοιχο, µε λαµπτήρες LED ισχύος 24W, βαθµού
προστασίας ΙΡ20, ενδεικτικού τύπου SHADOW GRANDE ή
ισοδύναµου µε πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα
παρελκόµενα (ενσωµατωµένο ή εξωτερικό όργανο έναυσης, κουτί
εντοιχισµού αναλόγως του τρόπου τοποθέτησης σε ψευδοροφή, στοιχεία beton, κλπ), τεχνικών χαρακτηριστικών (ισχύς,
τάση
τροφοδότησης, βαθµός προστασίας, κλπ) όπως περιγράφονται
αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα
σχέδια της µελέτης, δηλαδή προµήθεια υλικών και µικροϋλικών, προσκόµιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
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Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (54%) ( 119.54)

ΑΡΘΡΟ ∆- 130
(Ν8973.77.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώµα τύπου σποτ ράγας, µε λαµπτήρες LED ισχύος 24W
µε πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα παρελκόµενα
(ενσωµατωµένο ή εξωτερικό όργανο έναυσης, κουτί εντοιχισµού
αναλόγως του τρόπου τοποθέτησης σε ψευδοροφή, στοιχεία
beton, κλπ), τεχνικών χαρακτηριστικών (ισχύς, τάση
τροφοδότησης, βαθµός προστασίας, κλπ) όπως περιγράφονται
αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα
σχέδια της µελέτης, δηλαδή προµήθεια υλικών και µικροϋλικών, προσκόµιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (38%) ( 91.38)

ΑΡΘΡΟ ∆- 131
(Ν8973.78.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώµα τύπου σποτ καθρέπτη, µε λαµπτήρες LED µε πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα παρελκόµενα
(ενσωµατωµένο ή εξωτερικό όργανο έναυσης, κουτί εντοιχισµού
αναλόγως του τρόπου τοποθέτησης σε ψευδοροφή, στοιχεία
beton, κλπ), τεχνικών χαρακτηριστικών (ισχύς, τάση
τροφοδότησης, βαθµός προστασίας, κλπ) όπως περιγράφονται
αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα
σχέδια της µελέτης, δηλαδή προµήθεια υλικών και µικροϋλικών, προσκόµιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ (77%) ( 90.77)

ΑΡΘΡΟ ∆- 132
(Ν8975.34.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώµα επίτοιχο, τύπου απλίκας ή χελώνας, µετά των
λαµπτήρων µε πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση, σύµφωνα µε την
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή
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προµήθεια υλικών και µικροϋλικών, προσκόµιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµών και παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (92%) ( 67.92)

ΑΡΘΡΟ ∆- 133
(Ν8987.21.2.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62
Αυτόνοµο φωτιστικό σώµα φωτισµού ασφαλείας, µε LED 5W, αυτονοµίας 90min διπλής όψης µε οποιαδήποτε σήµανση
(όδευσης
διαφυγής, ΕΧΙΤ κλπ), µε ενσωµατωµένο συσσωρευτή Νικελίου Καδµίου, αυτόµατη φόρτιση και αυτόµατο µεταγωγέα σε περίπτωση
ανάγκης, µε ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και κοµβίο
δοκιµής, πλήρες, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιµών για παράδοση σε
κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (45%) ( 74.45)

ΑΡΘΡΟ ∆- 134
(Ν8992.14.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61
Συγκρότηµα κεραιών λήψης επίγειων και δορυφορικών σηµάτων, αποτελούµενο από
- κεραίες λήψης επίγειων τηλεοπτικών και ακουστικών
σηµάτων (FM, VHF, UHF) επί µεταλλικού ιστού,
- σύστηµα δορυφορικής κεραίας λήψης ψηφιακής εικόνας και ήχου µε δέκτη (πιάτο) διαµέτρου 1.2m για τη λήψη σήµατος
στις επίσηµες περιοχές συχνοτήτων δορυφορικής εκποµπής
(αναλογικές και ψηφιακές)
και όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά (ενισχυτής, µονάδα µίξης προενίσχυσης σήµατος, διαµορφωτής QPSK σε
RF, τερµατικό, µετασχηµατιστής προσαρµογής, κλπ) πλήρης, σύµφωνα
µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, µε τον αναγκαίο εξοπλισµό στήριξης του ιστού και του κάτοπτρου
και τις καλωδιώσεις, δηλαδή προµήθεια υλικών και µικροϋλικών
και εργασία εγκατάστασης, στήριξης ιστού και κατόπτρων, σύνδεσης, ρύθµισης, δοκιµών και παράδοσης σε λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (10%) ( 997.10)
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ΑΡΘΡΟ ∆- 135
(Ν8992.21.1.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49
Κεραιοδότης σηµάτων TV σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, µε την µέτρηση των αντιστάσεων και την
πιστοποίηση του συστήµατος
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (63%) ( 24.63)

ΑΡΘΡΟ ∆- 136
(Ν8992.31.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61
Κεντρική ενισχυτική µονάδα τηλεόρασης (επίγειων και δορυφορικών προγραµµάτων) µε τους ενισχυτές και τους µίκτες,
πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
της µελέτης, δηλαδή προµήθεια υλικών και µικροϋλικών και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, µετρήσεων, δοκιµών και
παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (92%) ( 755.92)

ΑΡΘΡΟ ∆- 137
(Ν8992.53.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46
Καλώδιο οµοαξονικό µεταφοράς σήµατος TV, ορατό ή
εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια υλικών και µικροϋλικών, προσκόµιση επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλακιών και
οπών
σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαµόρφωση
των άκρων, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία.
(1 Μ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΙ ΚΑΙ (82%) ( 6.82)

ΑΡΘΡΟ ∆- 138
(Ν8992.124.1.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61
Σύστηµα ανακοινώσεων κτιρίου αποτελούµενο από
- ενισχυτές µε πιστοποίηση κατά ΕΝ54-24
- 1 FM tuner
- 1 MP3-SD-USB player
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- 1 κονσόλα αναγγελίας µε οθόνη αφής 5", πιστοποιηµένη
ότι όταν λειτουργεί µε τις κεντρικές συσκευές ικανοποιεί την
ΕΝ54-24
- ικρίωµα Rack 42U για την τοποθέτηση του εξοπλισµού
- καλωδίωση σύνδεσης του εξοπλισµού
και κάθε απαιτούµενο υλικό, µικροϋλικό και δαπάνη, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
µελέτης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση
και ρύθµιση µέχρι πλήρους και κανονικής λειτουργίας.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (20%) ( 13,094.20)

ΑΡΘΡΟ ∆- 139
(Ν8992.125.1.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61
Τοπικό σύστηµα ανακοινώσεων αίθουσας εκδηλώσεων ή σεµιναρίων
αποτελούµενο από
- ένα µίκτη-ενισχυτή 250W-100V, µε πιστοποίηση κατά
ΕΝ54-24
- ένα ψηφιακό ραδιόφωνο (USB, MP3 player)
- δύο επίτοιχα ηχεία 3 µεγαφώνων, ισχύος 150W έκαστο
- ικρίωµα Rack 22U για την τοποθέτηση του εξοπλισµού
- καλωδίωση σύνδεσης του εξοπλισµού
και κάθε απαιτούµενο υλικό, µικροϋλικό και δαπάνη, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
µελέτης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση
και ρύθµιση µέχρι πλήρους και κανονικής λειτουργίας.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
ΕΠΤΑ ΚΑΙ (10%) ( 3,457.10)

ΑΡΘΡΟ ∆- 140
(Ν8992.125.2.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61
Συνεδριακό σύστηµα αίθουσας εκδηλώσεων ή σεµιναρίων
αποτελούµενο από
- την κεντρική µονάδα του συστήµατος
- 1 µικροφωνική µονάδα προέδρου µε µικρόφωνο, πλήκτρο
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προτεραιότητας και πλήκτρα ψηφοφορίας
- 2 µικροφωνικές µονάδες συνέδρων µε µικρόφωνο και πλήκτρα ψηφοφορίας
- 1 µικροφωνική µονάδα βήµατος
- 1 ασύρµατο µικρόφωνο χειρός
- 1 κουτί οπτικοακουστικών λήψεων
- 1 κάµερα αυτόµατης εστίασης στον οµιλητή, HD
- 1 µονάδα ελέγχου καµερών
- καλωδίωση σύνδεσης του εξοπλισµού
και κάθε απαιτούµενο υλικό, µικροϋλικό και δαπάνη, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
µελέτης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση
και ρύθµιση µέχρι πλήρους και κανονικής λειτουργίας.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ
(65%)( 9,305.65)

ΑΡΘΡΟ ∆- 141
(Ν8992.125.3.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61
Μεταφραστικό σύστηµα αίθουσας εκδηλώσεων ή σεµιναρίων
αποτελούµενο από
- την κεντρική µονάδα µεταφραστικού συστήµατος 4 γλωσσών
- 2 µονάδες 2 διερµηνέων µε headset και επιπλέον 2
µικρόφωνα
- 3 ακτινοβολητές υπερύθρων µε βάση στήριξης σε τοίχο
- 100 ασύρµατους δέκτες υπερύθρων 4 γλωσσών µε ακουστικά
- 2 βαλίτσες αποθήκευσης και φόρτισης 50 δεκτών
- καλωδίωση σύνδεσης του εξοπλισµού
και κάθε απαιτούµενο υλικό, µικροϋλικό και δαπάνη, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
µελέτης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση
και ρύθµιση µέχρι πλήρους και κανονικής λειτουργίας.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ
ΕΠΤΑ ΚΑΙ (10%) ( 26,117.10)

ΑΡΘΡΟ ∆- 142
(Ν8992.125.4.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61
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Σύστηµα προβολής εικόνας και ήχου, αίθουσας εκδηλώσεων ή
σεµιναρίων αποτελούµενο από
- 1 βιντεοπροβολέα οροφής, LCD, φωτεινότητας 1500 ANSI
LUMENS, ανάλυσης XVGA 1024x768 pixels, µε ηλεκτρικό lift
απόσυρσης στην οροφή
- 1 ηλεκτρική οθόνη 2,5x2m, µε ενσύρµατο χειριστήριο
UP-DOWN
- καλωδίωση σύνδεσης του εξοπλισµού
και κάθε απαιτούµενο υλικό, µικροϋλικό και δαπάνη, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
µελέτης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση
και ρύθµιση µέχρι πλήρους και κανονικής λειτουργίας.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ (10%) ( 4,590.10)

ΑΡΘΡΟ ∆- 143
(Ν8993.19.19) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52
Κατανεµητής φωνής - δεδοµένων (DATA), βυσµατικού τύπου, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 κατηγορία 6,
19", 22U σφηνωτής σύνδεσης, µε εξόδους RJ45, µετά του κατάλληλου
ικριώµατος τοποθέτησης (RACK 19"), πλήρως εγκατεστηµένος, µε τα patch panels χαλκού, οπτικά patch panels, pigtails,
οδηγούς καλωδίων, ράφια, patch cords χαλκού και οπτικά, πολύπριζα, ανεµιστήρες, θερµοστάτες, µε πρόβλεψη κενών
θέσεων για µελλοντική τοποθέτηση του ενεργού εξοπλισµού, πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές
και τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης µε τα εισερχόµενα και εξερχόµενα καλώδια, αρίθµηση καλωδίων, πιστοποίηση, δοκιµών
και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ
(68%)( 1,838.68)

ΑΡΘΡΟ ∆- 144
(Ν8993.21.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52
Κεντρικός κατανεµητής εισαγωγής ΟΤΕ µεταλλικός µε ρεγκλέτες, πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές
και τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης µε τα εισερχόµενα και εξερχόµενα καλώδια, αρίθµηση καλωδίων, δοκιµών και παράδοση
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
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(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (10%) ( 676.10)

ΑΡΘΡΟ ∆- 145
(Ν8993.61.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61
Αυτόµατο ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές EURO ISDN τεχνολογίας VOIP, πλήρες από άποψη
συσκευών και προγραµµάτων ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
της
µελέτης, µε τις µεταλλακτικές συσκευές, το σύστηµα χρέωσης, καταγραφής και επεξεργασίας τηλεφωνηµάτων, την ανορθωτική
διάταξη για την τροφοδοσία του από την ∆ΕΗ, κλπ., δηλαδή
προµήθεια και προσκόµιση των συσκευών στον τόπο του έργου, µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιµών για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ
ΚΑΙ (10%) ( 5,617.10)

ΑΡΘΡΟ ∆- 146
(Ν8993.67.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61
Λήψη τηλεφώνων ή DATA, τύπου ρευµατοδότη, διπλή, µε δύο
εξόδους RG 45, cat 6a, πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική
Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, µε το κουτί του και όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά για την τοποθέτησή
του σε τοίχο, γυψοσανίδα, οροφή ή κανάλι διανοµής, δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών για παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ (87%) ( 20.87)

ΑΡΘΡΟ ∆- 147
(Ν8994.19.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62
Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης και συναγερµού, κατάλληλος
για διευθυνσιοδοτηµένη εγκατάσταση, 2 βρόγχων µε πληκτρολόγιο χειρισµού και προγραµµατισµού, κάρτες βρόχου, µονάδα τροφοδοσίας, τροφοδοτικό ηχητικών σηµάτων, καµπίνα, συσσωρευτές, τερµατικό (οθόνη) LDC, σύστηµα ενδοεπικοινωνίας
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πυροσβεστών, πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση συσκευής στον
τόπο του έργου, µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης και εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιµών για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (55%) ( 2,603.55)

ΑΡΘΡΟ ∆- 148
(Ν8994.27.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62
Ανιχνευτής καπνού, φωτοηλεκτρικός, σηµειακής αναγνώρισης, µε ενσωµατωµένη µονάδα αποµόνωσης, µε βάση και
πλαστικό
περίβληµα, ενσωµατωµένο διακόπτη για έλεγχο της κατάστασής
του, δύο φωτεινές ενδείξεις LED ενεργοποιούµενες στον
συναγερµό και επαφές για σύνδεση οπτικής ένδειξης LED σε
αποµακρυσµένο σηµείο, πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική
Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση συσκευής στον τόπο του έργου, µικροϋλικά στήριξης
και σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιµών
για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (12%) ( 87.12)

ΑΡΘΡΟ ∆- 149
(Ν8994.33.21.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62
Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων, ψευδοροφής πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
της
µελέτης, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση στον τόπο του έργου
υλικών και µικροϋλικών στήριξης και σύνδεσης και εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιµών για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (30%) ( 114.30)

ΑΡΘΡΟ ∆- 150
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(Ν8994.34.3) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62
Κοµβίο χειροκίνητου συναγερµού πυρανίχνευσης, διευθυνσιοδοτούµενου τύπου, κατάλληλο για επίτοιχη
τοποθέτηση, µε προστατευτικό γυαλί ασφαλείας, πλήρες, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
µελέτης, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (27%) ( 75.27)

ΑΡΘΡΟ ∆- 151
(Ν8994.73.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56
Σειρήνα σήµανσης συναγερµού, διευθυνσιοδοτούµενη, πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
της
µελέτης, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης, ηλεκτρικής σύνδεσης, ρύθµισης, δοκιµών και παράδοσης σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (22%) ( 109.22)

ΑΡΘΡΟ ∆- 152
(Ν8995.72.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49
Φωτιστικό σηµείο απλό, κοµιτατέρ, αλλέ ρετούρ ή χειριζόµενο
από πίνακα, µε καλώδιο AO5VV-(U,R) ή J1VV(U,R,S) διατοµής
3x1.5MM2, µέσου µήκους γραµµής 10 Μ, το οποίο περιλαµβάνει
τα αναλογούντα µήκη της συνολικής γραµµής ηλεκτροδότησης, δηλαδή το καλώδιο, τον πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ
κατάλληλης διατοµής (στις εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά
διακλάδωσης, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά
υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την
απαιτούµενη εργασία για παράδοση του φωτιστικού σηµείου σε
πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται
η αξία του φωτιστικού σώµατος, του διακοπτικού υλικού και οι
σχάρες ή τα κανάλια διέλευσης
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (57%) ( 28.57)

ΑΡΘΡΟ ∆- 153
(Ν8995.81.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49
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Σηµείο ρευµατοδότου µονοφασικού, µε καλώδιο AO5VV-(U,R) ή
J1VV(U,R,S) διατοµής 3x2.5MM2, µέσου µήκους γραµµών 10 Μ, το
οποίο περιλαµβάνει τα αναλογούντα µήκη της συνολικής γραµµής
ηλεκτροδότησης, δηλαδή το καλώδιο, τον πλαστικό σωλήνα ευθύ
και σπιράλ κατάλληλης διατοµής (στις εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά διακλάδωσης, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε
είδους
λοιπά υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την
απαιτούµενη εργασία για παράδοση του σηµείου ρευµατοληψίας
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιµή δεν
περιλαµβάνεται η αξία του ρευµατοδότη και οι σχάρες ή τα
κανάλια διέλευσης
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ (79%) ( 32.79)

ΑΡΘΡΟ ∆- 154
(Ν8995.83.1.2) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49
Σηµείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, µε καλώδιο H07V, AO5VV ή J1VV διατοµής 3χ1.5ΜΜ2 ή 3x2.5MM2, µέσου
µήκους
γραµµών 20 Μ, το οποίο περιλαµβάνει τα αναλογούντα µήκη της
συνολικής γραµµής ηλεκτροδότησης, δηλαδή το καλώδιο, τον
πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ κατάλληλης διατοµής (στις
εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά διακλάδωσης, τους
διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και µικροϋλικά
εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούµενη εργασία για
παράδοση του σηµείου ρευµατοληψίας σε πλήρη και κανονική
λειτουργία. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της
ηλεκτρικής συσκευής
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (42%) ( 49.42)

ΑΡΘΡΟ ∆- 155
(Ν8995.83.2.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49
Σηµείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, µε καλώδιο H07V, AO5VV ή J1VV διατοµής 4χ2.5ΜΜ2 ή 3χ4ΜΜ2 ή 4χ4ΜΜ2,
µέσου
µήκους γραµµών 25 Μ, το οποίο περιλαµβάνει τα αναλογούντα
µήκη της συνολικής γραµµής ηλεκτροδότησης, δηλαδή το
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καλώδιο, τον πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ κατάλληλης
διατοµής (στις εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά
διακλάδωσης, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά
υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την
απαιτούµενη εργασία για παράδοση του σηµείου ρευµατοληψίας
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιµή δεν
περιλαµβάνεται η αξία της ηλεκτρικής συσκευής
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (23%) ( 85.23)

ΑΡΘΡΟ ∆- 156
(Ν8995.94.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49
Σηµείο τροφοδοσίας εξοπλισµού πυρανίχνευσης, µε πυράντοχο
καλώδιο τύπου Firecel SR 114-H 2x1,5mm2, µέσου µήκους
γραµµής 20 Μ, το οποίο περιλαµβάνει από τον πίνακα
πυρανίχνευσης µέχρι τη συσκευή τα αναλογούντα µήκη
ηλεκτρικής γραµµής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ (στις
εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά διακλάδωσης, το καλώδιο, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούµενη
εργασία για παράδοση της συσκευής σε πλήρη και κανονική
λειτουργία. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία του
εξοπλισµού και οι σχάρες
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (88%) ( 69.88)

ΑΡΘΡΟ ∆- 157
(Ν8995.95.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49
Σηµείο τροφοδοσίας εξοπλισµού τηλεφωνικής εγκατάστασης, µε καλώδιο UTP 4" cat 6, µέσου µήκους γραµµής 30 Μ, το
οποίο
περιλαµβάνει από τον κατανεµητή µέχρι τη συσκευή τα
αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής από πλαστικό σωλήνα ευθύ
και σπιράλ (στις εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά
διακλάδωσης, το καλώδιο, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε
είδους λοιπά υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης
και την απαιτούµενη εργασία για παράδοση της συσκευής σε
πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται
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η αξία των τηλεφωνικών λήψεων και οι σχάρες
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (9%) ( 71.09)

ΑΡΘΡΟ ∆- 158
(Ν8998.119.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56
Σηµείο ελέγχου εγκατάστασης BMS (Συστήµατος Παρακολούθησης
των Εγκαταστάσεων)
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η αναλογία δαπάνης όλου
του εξοπλισµού, δηλαδή:
α) κεντρική µονάδα ελέγχου
β) τοπικό κατανεµητή των καλωδίων ελέγχου των σηµείων
των εγκαταστάσεων
γ) τα αισθητήρια ελέγχου, προστασίας, εντολών και µετρήσεων όλων των ελεγχοµένων σηµείων,
δ) τα αποµακρυσµένα κέντρα ελέγχου (ΑΚΕ),
ε) τις καλωδιώσεις διασύνδεσης όλων των σηµείων ελέγχου
και εντολών µε τα ΑΚΕ, καθώς και την καλωδίωση διασύνδεσης
των ΑΚΕ µεταξύ τους και µε την κεντρική µονάδα,
στ) τo σύνολο των περιφερειακών οργάνων ελέγχου
(αισθητήρια, πιεζοστάτες, µορφοµετατροπείς, κεντρικό
επίτοιχο ενσύρµατο χειριστήριο συστήµατος κλιµατισµού, κλπ)
εάν δεν τιµολογούνται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου
µε την εργασία πλήρους εγκατάστασης των αισθητηρίων, οργάνων ελέγχου, εντολών, κατανεµητών, καλωδιώσεων του
κεντρικού συστήµατος κλπ και παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ο προγραµµατισµός
του συστήµατος και η εκπαίδευση χειρισµού του συστήµατος στα
άτοµα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία Τιµή ανά
ελεγχόµενο σηµείο
(1 Σηµείο)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ( 130.00)

ΑΡΘΡΟ ∆- 159
(Ν9051.41.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 63
Ανελκυστήρας προσώπων, ηλεκτροµηχανικός MLR, κατάλληλος για
χρήση και από ΑΜΕΑ, ωφέλιµου φορτίου 600 Kg (8 άτοµα), 3
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στάσεων, µε µηχανοστάσιο εντός του φρεατίου, χαρακτηριστικών
και αποδόσεων όπως µε λεπτοµέρεια περιγράφονται στην Τεχνική
Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή προµήθεια όλων των απαιτουµένων µηχανηµάτων, συσκευών, µηχανισµών, διατάξεων, υλικών και λοιπών δαπανών
(πρόσθετες οικοδοµικές εργασίες, επενδύσεις φρέατος, ηλεκτρική τροφοδότηση συµπεριλαµβανοµένου και του ηλεκτρικού
πίνακα, θάλαµος, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, κοντρόλ, χειρισµός, διατάξεις ασφάλειας κλπ.), εγκατάσταση του
ανελκυστήρα, συνδέσεις, δοκιµές, ρυθµίσεις και παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ( 25,000.00)

ΑΡΘΡΟ ∆- 160
(Ν9985.81.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45
Γειωτής τύπου "Ε" πλήρως συναρµολογηµένος, σύµφωνα µε την
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή
προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών, προσκόµιση, τοποθέτηση, σύνδεση, µετρήσεις και παράδοση
έτοιµου προς χρήση
(1 Τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ
(83%)( 1,965.83)

ΑΡΘΡΟ ∆- 161
(Ν9986.4.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61
Αναλογική τηλεφωνική συσκευή µε πληκτρολόγιο 12 πλήκτρων, τονική, µε πλήκτρο γειώσεως ή συχνότητας (RECALL),
πλήκτρο
επανάκλησης τελευταίου αριθµού, ρυθµιστές τόνου και έντασης
ήχου κλήσεως, οθόνη, 10 πλήκτρα µνηµών, ανοικτή ακρόαση και οµιλία, καλώδιο σύνδεσης µε φις για υποδοχή τύπου
RJ45, πλήρης, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση και εργασία σύνδεσης και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ (22%) ( 30.22)

ΑΡΘΡΟ ∆- 162
(Ν9989.21.1) ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52

σελ. 91

Φωτοβολταϊκό σύστηµα για σύνδεση µε τον ∆Ε∆∆ΗΕ µε τη µέθοδο
συµψηφισµού ηλεκτρικής ενέργειας (net meetering)
αποτελούµενο από 20 φωτοβολταϊκά πάνελ µονοκρυσταλικού ή
πολυκρυσταλλικού πυριτίου ισχύος 215W έκαστο, συνολικής
ισχύος 20χ215=4,3kW που περιλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες
οικοδοµικές εργασίες και τον Η/Μ εξοπλισµό, όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια απόδοσης >15%, µεταλλικές βάσεις
στήριξης, µετατροπείς συχνότητας / ισχύος, µετρητικό /
καταγραφικό σύστηµα, ηλεκτρικούς πίνακες, καλωδιώσεις, σύστηµα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ,
πλήρες, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, συνδέσεις, δοκιµές
και παράδοση του
συστήµατος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ∆εν
περιλαµβάνεται η δαπάνη σύνδεσης µε τον ∆Ε∆∆ΗΕ, η οποία θα
επιβαρύνει τον κύριο του έργου, αλλά περιλαµβάνεται η
απαιτούµενη πλήρης τεκµηρίωση προς τον ∆Ε∆∆ΗΕ για την θέση
σε λειτουργία του Συστήµατος
(1 τεµ.)
Ε Υ Ρ Ω: ∆Ω∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ( 12,000.00)

σελ. 92

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑ∆Α Ε: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
Α.Τ.: Ε.01
Άρθρο: ΟΙΚ Α\53.50.03

Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου
δρυός

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5353 100%

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και µήκους τουλάχιστον 2,00 m,
πλήρως κατεργασµένα και τοποθετηµένα µε ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται µε στόκο στην απόχρωση του ξύλου), µε τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές-αρµούς αερισµού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά µε ανοξείδωτη σίτα για τη δηµιουργία διακένου αερισµού (στις απαιτούµενες θέσεις), πλήρως τοποθετηµένα.
Από ξυλεία τύπου δρυός.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

7,30

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Ε.02
Άρθρο: ΟΙΚ Α\73.16.01

Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου, πλευράς 21 - 30 cm

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7317 100%

Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Επιστρώσεις µε πλακες τσιµέντου πλευράς 21 - 30 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

16,80

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Ε.03
Άρθρο: ΟΙΚ Α\73.33.01
Κωδικός αναθεώρησης:

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
ΟΙΚ 7331 100%

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

σελ. 93

Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

31,50

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ε.04
Άρθρο: ΟΙΚ Α\73.33.02

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7331 100%

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η
πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό πληρώσεως συµβατό µε
τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

33,50

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ε.05
Άρθρο : ΟΙΚ Α\73.34.01

Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7326.1 100%

Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωµατιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των
450 kg τσιµέντου, µε πρόσµικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου
χρώµατος, το αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής καθαρισµός των
τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λπ.
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

σελ. 94

33,50

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ. : Ε.06
Άρθρο : ΟΙΚ Α\73.34.02

Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7326.1 100%

Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωµατιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των
450 kg τσιµέντου, µε πρόσµικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου
χρώµατος, το αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής καθαρισµός των
τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λπ.
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

36,00

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ

Α.Τ. : Ε.07
Άρθρο : ΟΙΚ Α\73.35

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7326.1 100%

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, µονόχρωµα ή έχρωµα, µε αρµούς
πλάτους 2 mm, στερεούµενα µε τσιµεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

4,50

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ε.08
Άρθρο : ΟΙΚ Α\73.36.02

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7336 100%

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε δύο στρώσεις τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg
τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο.
Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 2,5 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

σελ. 95

15,70

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ε.09
Άρθρο : ΟΙΚ Α\73.37.02

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντο-ασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7338 100%

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε πρώτη στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg
τσιµέντου ή στρώση τσιµεντο-ασβεστο-κονιάµατος των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου µε άµµο χονδρόκοκκη, ή
στρώση και δεύτερη στρώση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο.
Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 1,5 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

12,30

∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ε.10
Άρθρο : ΟΙΚ Α\73.47

Περιθώρια δώµατος (λούκια)

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7347 100%

Περιθώρια δώµατος (λούκια) αναπτύγµατος έως 0,30 m, µέσου πάχους 3,5 cm, αποτελούµενα από πρώτη στρώση πεταχτού
τσιµεντοκινιάµατος των 450 kg τσιµέντου και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg, µε αυξηµένο πάχος στα σηµεία συµβολής του δώµατος και του στηθαίου.
Περιλαµβάνεται η εργασία µορφώσεως και συναρµογής µε την επίστρωση του δώµατος, η διαµόρφωση καµπύλου τµήµατος
µε ακτίνα 4 έως 5 cm, µε κατάλληλο καλούπι (απαγορεύεται η διαµόρφωση µε τα χέρια ή µε ύφασµα), τα υλικά και µικροϋλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

9,00

ΕΝΝΕΑ

Α.Τ. : Ε.11
Άρθρο : ΟΙΚ Α\73.75

Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7396 100%

Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια διαστάσεων 30x10 cm ή λωρίδων, πάχους 5,0 mm, από χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC), µονοπαγούς υφής (χωρίς πολλαπλές στρώσεις) οποιουδήποτε σχεδίου και χρωµατισµού, σύµφωνα µε την µελέτη.
Περιλαµβάνεται η τοποθέτηση των πλαστικών περιθωρίων µε ειδικές κόλλες, οι ειδικές λωρίδες τελειωµάτων αρµών, η στίλβωση και ο καθαρισµός της επιφάνειας.
Yλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράµµισης.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

σελ. 96

3,90

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ. : Ε.12
Άρθρο : ΟΙΚ Α\73.92

Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 8
cm

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7373.1 100%

Κατασκευή εγχρώµου βαρέως τύπου βιοµηχανικού δαπέδου, µετά της απαιτουµένης υποβάσεως από οπλισµένο σκυρόδεµα
ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισµένη κονία (µε ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, µε σµύριδα ή
χαλαζιακή άµµο, σύµφωνα µε την µελέτη.
Περιλαµβάνονται: α) ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σηµεία απορροής και 10 έως 12 cm στις κορυφές και εφαρµογή στις περιµετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέµατος µε το παλαιό.
β) Εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συµπύκνωση του σκυροδέµατος και λείανση της επιφανείας του µε χρήση στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως µε την επίπαση µε µίγµα αποτελούµενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άµµο και 40% από τσιµέντο, πλαστικοποιητές και
χρωστικές ουσίες, σύµφωνα µε την µελέτη.
δ) Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, µε την χρήση µίγµατος λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώµατα (quartz) και προσµίκτων.
ε) ∆ιαµόρφωση αρµών µε κοπή εκ των υστέρων µε αρµοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο
5 έως 6 m και πλήρωση αυτών µε ελαστοµερές υλικό.
στ) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ηµέρες τουλάχιστον, µε κάλυψη αυτής µε νάϋλον.
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, συντήρησης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την
µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

28,00

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ

Α.Τ. : Ε.13
Άρθρο : ΟΙΚ Α\74.23

Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7416 100%

Επεξεργασία της επιφάνειας του µαρµάρου µε µηχανικά µέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός, για την απόκτηση αδρής
επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισµα) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικής επιφάνειας (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

5,60

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ε.14
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α53.43.82.01

Κωδικός αναθεώρησης:
σελ. 97

∆άπεδο αµφιθεάτρου laminate φελλού, ενδεικτικού τύπου VINYL COMFORT της
εταιρείας WICANDERS, συµπεριλαµβανοµένου και του κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 20 mm
ΟΙΚ 5343 100%

∆άπεδο αµφιθεάτρου laminate φελλού, ενδεικτικού τύπου VINYL COMFORT της εταιρείας WICANDERS µε συναρµογή σανίδων Clic Connect σε κατάλληλο ξύλινο υπόστρωµα πάχους 20 mm κόντρα πλακέ θαλάσσης, σε µεταλλικό σκελετό (που
αποτιµάται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου) δηλαδή σανίδες laminate φελλού, φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους 2
mm, µικροϋλικά, και εργασία τοποθέτησης και κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

79,50

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ε.15
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α53.44.79.06
Κωδικός αναθεώρησης:

Ξύλινο πλωτό δάπεδο, laminate φελλού, ενδεικτικού τύπου VINYL COMFORT της
εταιρείας WICANDERS
ΟΙΚ 5342 100%

Ξύλινο πλωτό δάπεδο, laminate φελλού, ενδεικτικού τύπου VINYL COMFORT της εταιρείας WICANDERS µε συναρµογή
σανίδων Clic Connect. Η τοποθέτηση θα είναι πλωτή πάνω σε σύνθετο υπόστρωµα πάχους 2mm συµπεριλαµβανοµένης και
της επιπέδωσης της επιφανείας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευήςκαι τοποθέτησης για παράδοση σε λειτουργία.
(1 m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

45,00

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ. : Ε.16
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α53.44.79.07

Κωδικός αναθεώρησης:

∆άπεδο αναβαθµών αµφιθεάτρου µε λωρίδες laminate φελλού, ενδεικτικού τύπου
VINYL COMFORT της εταιρείας WICANDERS, συµπεριλαµβανοµένου και του κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm
ΟΙΚ 5343 100%

∆άπεδο αναβαθµών αµφιθεάτρου µε λωρίδες laminate φελλού, ενδεικτικού τύπου VINYL COMFORT της εταιρείας
WICANDERS µε συναρµογή σανίδων Clic Connect σε κατάλληλο ξύλινο υπόστρωµα πάχους 20 mm κόντρα πλακέ θαλάσσης, σε µεταλλικό σκελετό (που αποτιµάται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου),µε δηµιουργία µετώπης ύψους 16 cm
από το ίδιο υλικό στην πρόσθια ακµή κάθε αναβαθµού και τοποθέτηση ειδικού τεµµαχίου - γωνιόκρανο από µασίφ ξυλεία
∆ρυός δηλαδή σανίδες laminate φελλού, φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους 2 mm, µικροϋλικά, και εργασία τοποθέτησης και
κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
(Ολογράφως) :

σελ. 98

92,40

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ. : Ε.17
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α65.43.99.01
µε την τεχνική περιγραφή.

Αρµοκάλυπτρο για την σύνδεση διαφορετικών δαπέδων από αλουµίνιο,σύµφωνα

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6543 100%

Αρµοκάλυπτρο για την σύνδεση διαφορετικών δαπέδων από αλουµίνιο,σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τοποθετούµενο
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και όπως πιο κάτω αναλυτικά περιγράφεται :
- τοποθέτηση λαµών αλουµινίου, πάχους και πλάτους σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης τοποθετούµενες στον διαµορφοθέντα αρµό
Yλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράµµισης.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

7,20

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ε.18
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α73.36.81.01

Επίστεψη στηθαίων, µε τσιµεντοκονίαµα πάχους 3 cm

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7335 100%

Επίστεψη στηθαίων, µε τσιµεντοκονίαµα πάχους 3 cm, αποτελούµενη εκ δυο διαστρώσεων τσιµεντοκονιάµατος των 450kg
τσιµέντου δι' άµµου χονδροκόκκου και µετριοκόκκου και τρίτης διαστρώσεως εκ πατητού τσιµεντοκονιάµατος των 600 kg
τσιµέντου δι' άµµου λεπτοκόκκου, ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη για τις αποξέσεις των επιχρισµάτων όπου απαιτούνται, τις αυξήσεις του πάχους στα σηµεία συµβολής, της δηµιουργία
µικρών ρύσεων, τις συναρµογές, τις στρογγυλεύσεις των ακµών κλπ., καθώς και τα ικριώµατα που πιθανόν θα χρειαστούν.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

19,80

∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ε.19
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α73.95.79.22

Χυτό έγχρωµο βοτσαλωτό δάπεδο (βιοµηχανικού τύπου), πάχους 5 cm, ενδεικτικού τύπου χυτό KOURASANIT 1 Γ3

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7337.1 100%

Χυτό έγχρωµο βοτσαλωτό δάπεδο (βιοµηχανικού τύπου), πάχους 5 cm, ενδεικτικού τύπου χυτό KOURASANIT 1 Γ3 ή ισοδυνάµου.
Το µίγµα των υλικών, αναµιγνύεται σε µπετονιέρα και για την παρασκευή του µίγµατος των υλικών για 1 m2 επίστρωσης
πάχους 5 cm, απαιτούνται:
1. Βοτσαλωτό δάπεδο 1Γ3 (σάκοι) 2,50
2.Πρόσµικτο

(σάκοι) 0,80

3.Ρητίνη (αναραίωτη)
4.Ινες TECHNOCEL
5.Ρητίνη νερού (3-1)

σελ. 99

(kg) 0,35
(kg) 0,175
(kg) 0,35

6.Καθαριστικό κονιαµάτων (kg) 0,20
-Το κονίαµα αποτελείται από βότσαλα πάχους 2-8 mm, 8-16 mm και 16-32 mm, σε συνδυασµό χρωµάτων ξανθά, µαύρα
(µαύρο-γκρί), λευκά ή πράσινα ή κεραµική ψηφίδα (κόκκινη), αναµεµειγµένα µε αδρανή υλικά ειδικής σύνθεσης (κεραµικό
υλικό, θηραϊκή γή τύπου Ε, επεξεργασµένη κίτρινη άµµο, ξανθή άµµο) σε απόχρωση ώχρα 1Γ3 και ρητίνη.
-Το πρόσµικτο αποτελείται από τσιµέντο µη αλκαλικό και σε απόχρωση ανάλογη µε το φόντο.
Το υλικό επίστρωσης, εφαρµόζεται σε υπόβαση από οπλισµένο σκυρόδεµα (η οποία τιµολογείται µε άλλα άρθρα του παρόντος τιµολογίου), η επιφάνεια του οποίου καθαρίζεται διαβρέχεται και στην συνέχεια επαλείφεται µε ρητίνη, πριν την εφαρµογή του µίγµατος.
Η διάστρωση του υλικού θα γίνει σε τελάρα, µε αρµούς διακοπής, βάση σχεδίου. Τα τελάρα πρέπει να έχουν βάθος 5 cm
και µέγιστη επιφάνεια έως 15 m2.Οι αρµοί διακοπής του δαπέδου, πρέπει να δηµιουργηθούν υποχρεωτικά πάνω από τους
αρµούς διαστολής του σκυροδέµατος της υπόβασης.
Κατά την εφαρµογή του υλικού, το δάπεδο σαρώνεται µε αλφάδι. Μετά την διάστρωση του υλικού και αφού το δάπεδο αρχίσει να " τραβάει" σκουπίζεται απαλά µε λαστιχένια σκούπα για να εµφανιστεί η ψηφίδα σε λεία µορφή.
Για ανάγλυφη επιφάνεια ψηφίδας, "χτενίζεται" το δάπεδο άλλη µία φορά ξεπλένοντάς το µε µαλακή σκούπα και µικρή ποσότητα νερού. Μόλις τα δάπεδα στεγνώσουν και καθαρισθούν, ραντίζονται µε ρητίνη νερού (3-1), για προστασία.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, µικροϋλικά, µηχανικά µέσα και εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου, συµπεριλαµβανοµένων και των αρµών διακοπής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

70,87

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ε.20
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α73.96.81.08
Κωδικός αναθεώρησης:

Επίστρωση µε φύλλα αφρώδους βινυλίου (PVC) παχ. 2 mm σε ρολά πλάτους 2m
ενδεικτικού τύπου Tapiflex Excellence 65 της εταιρίας Tarkett
ΟΙΚ 7396 100%

Επίστρωση µε φύλλα αφρώδους βινυλίου (PVC) παχ. 2 mm σε ρολά πλάτους 2m ενδεικτικού τύπου Tapiflex Excellence 65
της εταιρίας Tarkett ή άλλο ισοδύναµο µε παρόµοια χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης.
Το υλικό περιέχει πάνω απο 52% φυσικές πρώτες ύλες ενώ το συνολικό τους βάρος είναι 3.240 g/m2. Κατατάσσεται στην
Κατηγορία 34 για εµπορική χρήση σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 685 και παρουσιάζει αντοχή στη διάτρηση 0,08 mm πσύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 433. Η ακουστική απόκρισή του στους κτυπογενής θορύβους είναι 19 dB.
Πριν την εφαρµογή του υλικού θα πρέπει να µετρηθεί το υπόλοιπο υγρασίας που εσωκλείεται στο υπόστρωµα (τσιµεντοκονία δαπέδου, κ.α.) το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την τάξη µεγέθους 4,0%. Η υγρασία µετριέται µε ειδικό υγρόµετρο
ηλεκτροδίων σε βάθος 25,0 mm.
Τα φύλλα επικολλούνται σε υπόστρωµα λείο, στέρεο, επίπεδο και µόνιµα στεγνό χωρίς υπολείµµατα οικοδοµικών υλικών,
τυχόν ρωγµές ή άλλες ατέλειες.
Το υλικό εφαρµόζεται µε σπάτουλα, λαστιχένια σκούπα ή αντλία.
Για την τοποθέτηση χρησιµοποιείται ειδική µαγνητική κόλλα ενδεικτικού τύπου Uzin KE2005.
Περιλαµβάνονται ο τάπητας αφρώδους βινυλίου (PVC), η κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

σελ. 100

33,49

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ. : Ε.21
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α74.30.99.01
Κωδικός αναθεώρησης:

Επιστρώσεις δαπέδων µε µάρµαρο προελεύσεως Καβάλας Α ποιότητας πάχους 3
cm, σε αναλογία πλακών έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο
ΟΙΚ 7451 100%

Επιστρώσεις δαπέδων µε µάρµαρο προελεύσεως Καβάλας Α ποιότητας πάχους 3 cm, σε αναλογία πλακών έως 5 τεµάχια
ανά τετραγωνικό µέτρο. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά
λειότριψης, στρώσεως και καθαρισµού και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

52,00

ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ

Α.Τ. : Ε.22
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α75.02.99.01
Κωδικός αναθεώρησης:

Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων εκ µαρµάρου προελεύσεως Καβάλας Α ποιότητας πάχους 3cm και πλάτους 11 έως 30 cm.
ΟΙΚ 7508 100%

Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων εκ µαρµάρου προελεύσεως Καβάλας Α ποιότητας πάχους 3cm και
πλάτους 11 έως 30 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

54,50

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ε.23
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α75.11.99.01
Κωδικός αναθεώρησης:

Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο Καβάλας Α ποιότητας πλάτους έως 10 cm
ΟΙΚ 7513 100%

Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο Καβάλας Α ποιότητας πλάτους έως 10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

8,10

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ε.24
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α75.21.99.01
Κωδικός αναθεώρησης:

Επίστεψη στηθαίων µε µάρµαρο προέλευσης Καβάλας πάχους 3 cm
ΟΙΚ 7523 100%

Επίστεψη στηθαίων µε µάρµαρο προέλευσης Καβάλας πάχους 3 cm. Περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και η εργασία µόρφωσης εγκοπής (ποταµού) κάτω από το εξέχον άκρο και πλήρους τοποθέτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

σελ. 101

49,00

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ

Α.Τ. : Ε.25
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α75.31.99.01
Κωδικός αναθεώρησης:

Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο Καβάλας Α' ποιότητας πάχους 2 cm
ΟΙΚ 7534 100%

Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο Καβάλας Α' ποιότητας πάχους 2 cm πλάτους έως 45 cm, µε την µόρφωση εγκοπής (ποταµού) κάτω από το εξέχον άκρο τους. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

47,00

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ε.26
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α75.41.99.01
Κωδικός αναθεώρησης:

Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο προελεύσεως Καβάλας Α
ποιότητας πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων)
ΟΙΚ 7541 100%

Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο Α ποιότητας προελεύσεως Καβάλας πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων) µήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, µε µάρµαρο λευκό. Μάρµαρο σχιστό, και υλικά λειοτρίψεως, στρώσεως
και καθαρισµού επί τόπου και εργασία κοπής πλακών, λειοτρίψεως, στρώσεως και καθαρισµού.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

32,50

ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ε.27
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α75.58.99.01
Κωδικός αναθεώρησης:

Σκαλοµέρια από µάρµαρο Καβάλας Α' ποιότηταςπάχους 2 cm
ΟΙΚ 7559 100%

Σκαλοµέρια από µάρµαρο Καβάλας Α' ποιότητας πάχους 2 cm, αποτελούµενα από ένα τραπεζοειδές τεµάχιο ή από δύο ορθογωνικά τεµάχια (κλιµακωτά). Μάρµαρο και υλικά τοποθετήσεως και εργασία κοπής, λειάνσεως, τοποθετήσεως και καθαρισµού.
(1 τεµ )
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

13,25

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ε.28
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α78.71.84.01

Κωδικός αναθεώρησης:

Υπερυψωµένο δάπεδο ενδεικτικού τύπου Uniflair της Movinord µε τελική επικάλυψη αντιστατικό PVC Tarkett διαστάσεων 600x600 mm συµπεριλαµβανοµένης
και της αντιστατικής βαφής
ΟΙΚ 7809 100%

Υπερυψωµένο δάπεδο ενδεικτικού τύπου Uniflair της Movinord µε τελική επικάλυψη αντιστατικό PVC Tarkett διαστάσεων
600x600 mm, πλήρες µε τον σκελετό, που αποτελείται από:

σελ. 102

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

α) Σκελετό στήριξης από µεταλλικό γαλβανισµένο υποστύλωµα, µε ρυθµιζόµενη καθ' ύψος κεφαλή Φ90 mm ενδεικτικού τύπου UNI 8 EVO της UNIFLAIR, σε κάνναβο 60 cm.
β) Πλάκα από πυρήνα µοριοσανίδας 40LA και περιµετρική επικάλυψη µε τελείωµα άκρου ενδεικτικού τύπου Uni Edge.
γ) Τελική επικάλυψη µε αντιστατικό PVC Tarkett διαστάσεων 600x600 mm.
∆ηλαδή υλικά και µικροϋλικά (στηρίγµατα, αντιστατικό PVC, κόλλες, κ.λπ.) συµπεριλαµβανοµένης και της αντιστατικής βαφής και κάθε άλλο υλικό που δεν αναφέρεται πιο πάνω, αλλά είναι απαραίτητο για την κατασκευή του δαπέδου σύµφωνα µε
την µελέτη και τις προδιαγραφές του προµηθευτή, καθώς και εργασία για την κατασκευή για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

σελ. 103

91,05

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΟΜΑ∆Α Ζ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
Α.Τ. : Ζ.01
Άρθρο : ΟΙΚ Α\54.40.02

Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές µε κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5441.2 100%

Κατασκευή θύρας ταµπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα
κουφώµατα", µε καθρέφτες (ταµπλάδες) από κόντρα πλακέ ή από µοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων
περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τµήµα, ενδιάµεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και πλάτους µέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία,
σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και µικροϋλικά καθώς και
εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς
και χειρολαβών.
Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

165,00

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ. : Ζ.02
Άρθρο : ΟΙΚ Α\54.68

Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5468.1 100%

Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, µονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ πάχους 5 mm συνολικού πάχους θυροφύλλου 5 cm µε ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγµα στο κάτω ή πάνω τµήµα του αποτελούµενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής
ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή µε κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς,
δρυός, καστανιάς). Συµπεριλαµβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, η κατασκευή και τοποθέτηση των
φύλλων, η προµήθεια και τοποθέτηση των µηχανισµών κύλισης και η τοποθέτηση µόνον των κλειδαριών και χειρολαβών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

112,00

ΕΚΑΤΟΝ ∆Ω∆ΕΚΑ

Α.Τ. : Ζ.03
Άρθρο : ΟΙΚ Α\56.17
Κωδικός αναθεώρησης:

Επένδυση ξύλινων επιφανειών µε φαινοπλαστικά φύλλα (formica)
ΟΙΚ 5617 100%

Επένδυση ξυλίνων επιφανειών µε φαινοπλαστικά φύλλα (formica), απαλλαγµένα φορµαλδεϋδης, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και υφής (λείας ή µάτ) εφαρµοζόµενα µε πρέσσα µε χρήση κόλλας φορµάικας και µε περιθώρια από πηχάκια είτε µε
συναρµογή ακριβείας των ακµών της φορµάικας, µε όλες τις αναγκαίες οπές ή εντορµίες για την εφαρµογή, τα εξαρτήµατα ή
µηχανισµούς και γενικά φορµάικα σε φύλλα µε τις φθορές και αποµειώσεις, κόλλα φορµάικας και µικροϋλικά καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

σελ. 104

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

16,80

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ζ.04
Άρθρο : ΟΙΚ Α\61.01

Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε σιδηροδοκούς µεµονωµένες, ύψους ή
πλευράς 8 - 16 cm

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6101 100%

Υπέρθυρα, πρόβολοι, κρυφοδοκοί πακτωµένοι στο σκυρόδεµα και σχετικές κατασκευές από µεµονωµένες σιδηροδοκούς µε
απλές διατοµές ή κοιλοδοκούς, µε ύψος ή πλευρά 8 έως 16 cm και γενικά σίδηρος επί τόπου και εργασία κοπής, τοποθέτησης και πάκτωσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

2,50

∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ζ.05
Άρθρο : ΟΙΚ Α\61.05

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

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6104 100%

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

2,70

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ζ.06
Άρθρο : ΟΙΚ Α\61.06
Κωδικός αναθεώρησης:

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm
ΟΙΚ 6104 100%

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος ή πλευρά µεγαλύτερη από 160 mm,
ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το
δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες
οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύµφωνα µε την µελέτη και έδρασή τους επί των

σελ. 105

στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE).
Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)κατασκευής.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

2,80

∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ζ.07
Άρθρο : ΟΙΚ Α\61.12

Γωνιόκρανα προστασίας ακµών τοιχοπετασµάτων από γυψοσανίδες

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6116 100%

Γωνιόκρανα από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαµορφωµένη, διατοµής 30x30 mm, τοποθετούµενα
για προστασία των κατακόρυφων ακµών γωνιών τοιχοπετασµάτων, στερεούµενα µε γαλβανισµένες βίδες, στον µεταλλικό
σκελετό του τοιχοπετάσµατος.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

3,90

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ζ.08
Άρθρο : ΟΙΚ Α\61.13

Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6116 100%

Γωνιόκρανα από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαµορφωµένη, διατοµής 30x30 mm, τοποθετούµενα
για προστασία των κατακόρυφων ακµών επιχρισµένων τοίχων, στερεούµενα µε γαλβανισµένους ήλους και τσιµεντοκονία
στον τοίχο.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

2,60

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ζ.09
Άρθρο : ΟΙΚ Α\61.30
Κωδικός αναθεώρησης:

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
ΟΙΚ 6118 100%

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

σελ. 106

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

3,10

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ζ.10
Άρθρο : ΟΙΚ Α\61.31

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6118 100%

Κατασκευή µεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση µη φέροντος τοιχοπετάσµατος µε ή χωρίς ανοίγµατα (εκτός ψευδοροφών), σύµφωνα µε την µελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατοµές γαλβανισµένου µορφοσιδήρου ή διατοµές στραντζαριστής λαµαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωµένες µε γαλβανισµένα εκτονούµενα ή χηµικά βύσµατα και γενικά µορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά
καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

2,80

∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ζ.11
Άρθρο : ΟΙΚ Α\62.41

Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισµένη λαµαρίνα

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6239 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου, από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα. Συµπεριλαµβάνεται η πλήρωση των διακένων µε αφρό πολυουρεθάνης ή µε αραιωµένο τσιµεντοκονίαµα
(αριάνι) των 600 kg τσιµέντου ή πυράντοχο ή ηχοµονωτικό υλικό πληρώσεως (σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την µελέτη), η σφράγιση των αρµών µε πολυουρεθανική µαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κάσσας.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

6,20

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ζ.12
Άρθρο : ΟΙΚ Α\62.50
Κωδικός αναθεώρησης:

Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης
ΟΙΚ 6236 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιοµηχανικής προέλευσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα", µε ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόµενες ή µη, µε θυρόφυλλα από δύο φύλλα
λαµαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, µε πλήρωση από ορυκτοβάµβακα των 50 kg/m3, κάσσα δροµική ή µπατική από
στρατζαριστή λαµαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, µε ελαστικά παρεµβύσµατα, αντισκωριακή προστασία µε δύο
στρώσεις βερνικοχρώµατος συνθετικών ρητινών, µε την προµήθεια και τοποθέτηση των εξαρτηµάτων λειτουργίας, και γενικά
υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου.

σελ. 107

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

200,00

∆ΙΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ. : Ζ.13
Άρθρο : ΟΙΚ Α\62.60.03

Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6236 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης µεταλλικής ανοιγόµενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόµενης από πιστοποιητικό
κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευµένο Φορέα, αποτελούµενης από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερµοδιογκούµενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, µε
εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες),
µε µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και µπάρα
πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων
των εξαρτηµάτων της θύρας.
Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

335,00

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ. : Ζ.14
Άρθρο : ΟΙΚ Α\64.29

Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6428 100%

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

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

20,00

ΕΙΚΟΣΙ

Α.Τ. : Ζ.15
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α52.97.82.01
Κωδικός αναθεώρησης:

σελ. 108

Ξύλινη επένδυση πλευρικών τοίχων Αµφιθεάτρου µε διάτρητα ηχοαπορροφητικά
πανέλα πάχους 17 mm επί ξύλινου σκελετού µε καπλαµά δρυός
ΟΙΚ 5281 100%

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ξύλινη επένδυση πλευρικών τοίχων Αµφιθεάτρου µε διάτρητα ηχοαπορροφητικά πανέλα πάχους 17 mm επί ξύλινου σκελετού µε καπλαµά δρυός, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης η οποία περιλαµβάνει:
- Σκελετό από πήχεις λευκής ξυλείας διατοµής 40Χ40 mm, τοποθετούµενες κατ' αποστάσεις 60 cm και σε διάταξη σύµφωνα
µε τα σχέδια.
- Επένδυση µε διάτρητα ηχοαπορροφητικά πανέλα ινοσανίδας Ε1/Β2 κατά DIN 4107-B5 476/Clean III µε επένδυση καπλαµά
δρυός, (ηχοαπορρόφησης 5,5% ή 7,1%, µε µαύρο άκαυστο ηχοαπορροφητικό υαλοπίληµα Soundtex)
- Τοποθέτηση πλακών ορυκτοβάµβακα πάχους 50 mm και βάρους 40 kg/m3.
∆ηλαδή, υλικά στον τόπο του έργου και εργασία τελειωµένης κατασκευής, τοποθέτηση, στερέωση και σε λειτουργία σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, συµπεριλαµβανοµένης και της εργασίας διοαµόρφωσης των προβλεπόµενων ανοιγµάτων για
την τοποθέτηση ρευµατοδοτών κλιµατιστικών στοµίων κ.λπ.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
(Ολογράφως) :

117,40

ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ζ.16
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α54.37.81.01
Κωδικός αναθεώρησης:

Περσίδες πέργκολας και στεγάστρου από αντικολλητή ξυλεία διαστάσεων 40x385
mm, συµπεριλαµβανοµένου και του βερνικώµατος
ΟΙΚ 5431 100%

Περσίδες στεγάστρου από αντικολλητή ξυλεία διαστάσεων 40x385 mm τοποθετηµένες ανά 55 cm αξονικά, σύµφωνα µε τα
σχέδια της µελέτης, δηλαδή υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

63,71

ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ζ.17
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α54.37.81.02

Κωδικός αναθεώρησης:

Περσίδες κατακόρυφες από αντικολλητή ξυλεία διαστάσεων 40x385 mm τοποθετηµένες ανά 55 cm αξονικά, στο µεταλλικό σκελετό, συµπεριλαµβανοµένων του
µεταλλικού σκελετού και του βερνικώµατος
ΟΙΚ 5431 100%

Περσίδες κατακόρυφες από αντικολλητή ξυλεία διαστάσεων 40x385 mm τοποθετηµένες ανά 55 cm αξονικά, στο µεταλλικό
σκελετό, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

90,71

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ζ.18
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α54.68.99.01

σελ. 109

Ξύλινες πρεσσαριστές µονόφυλλες ή δίφυλλες πυράντοχες θύρες θερµικής αντίδρασης Τ-60 συνολικού πάχους 50 mm, ενδεικτικού τύπου "Model 900 Berkopal
BERKVENS της QUALITY" ή άλλο ισοδύναµο µε παρόµοια χαρακτηριστικά

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5468.1 100%

Ξύλινες πρεσσαριστές µονόφυλλες ή δίφυλλες πυράντοχες θύρες θερµικής αντίδρασης Τ-60 συνολικού πάχους 50 mm, ενδεικτικού τύπου "Model 900 Berkopal BERKVENS της QUALITY", ή άλλο ισοδύναµο µε παρόµοια χαρακτηριστικά, αποτελούµενη:
- Κάσσα από λαµαρίνα DKP πάχους 1,5 mm µε περιµετρικό λάστιχο.
- Θυρόφυλλο µε πλαίσιο από λευκή ξυλεία διαστ. 35Χ44 mm, και πυρήνα από δύο συµπαγείς µοριοσανίδες παχ. 43 mm και
µάζας όγκου 600 Kg/m3, οπλισµένη µε διογκωτικό υλικό.
- Επένδυση των δύο όψεων των θυροφύλλων µε µοριοσανίδα (HDF) παχ. 3 mm.
∆ηλαδή κάσα, θυρόφυλλα, εξαρτήµατα ανάρτησης µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά στερέωσης και εργασία τοποθέτησης της θύρας και των εξαρτηµάτων λειτουργίας
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

280,00

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ

Α.Τ. : Ζ.19
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α61.33.99.01
Κωδικός αναθεώρησης:

∆ιάφορες κατασκευές από γαλβανισµένη λαµαρίνα
ΟΙΚ 7231 100%

∆ιάφορες κατασκευές από γαλβανισµένη λαµαρίνα οιουδήποτε πάχους, σχεδίου, σχήµατος επιφανειών και κατασκευών,
στραντζαρισµένης σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, σε οποιοδήποτε σηµείο του έργου, που στερεώνεται µε γαλβανισµένες ή ορειχάλκινες βίδες, πριτσίνια κλπ. Ήτοι γαλβανισµένη λαµαρίνα µε τη φθορά και τα µικροϋλικά συγκόλησης και στερέωσης, ικριώµατα και εργασία κοπής, µόρφωσης, συγκόλλησης, στερέωσης και γενικά πλήρους κατασκευής σύµφωνα µε
τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης, συµπεριλαµβανοµένης της αξίας υλικών και εργασίας γιά
το σφράγισµα των αρµών µεταξύ των τεµαχίων της λαµαρίνας και µεταξύ των λοιπών δοµικών στοιχείων επάνω στα οποία
στηρίζεται σε µαστίχη σιλικόνης καθώς και το χρωµατισµό µε ισχυρό αντισκωριακό χρώµα σε δύο στρώσεις όλων των
µεταλλικών επιφανειών που θα γίνουν αφανείς.
Στην τιµή περιλαβάνονται τα πιο πάνω υλικά, ικριώµατα και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

3,14

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ζ.20
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α62.66.99.01
Κωδικός αναθεώρησης:

Σύστηµα µηχανισµού επαναφοράς µονόφυλλης θύρας, σύµφωνα µε την τεχνική
περιγραφή
ΟΙΚ 6131 100%

Σύστηµα µηχανισµού επαναφοράς µονόφυλλης θύρας,σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφη, µε όλα τα απαιτούµενα ειδικά
εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας.
Ητοι υλικά γενικά και εργασία πλήρους κατασκευής, έτοιµο προς λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

σελ. 110

75,00

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ. : Ζ.21
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α62.66.99.02

Σύστηµα µηχανισµού επαναφοράς δίφυλλης θύρας, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6131 100%

Σύστηµα µηχανισµού επαναφοράς δίφυλλης θύρας, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε όλα τα απαιτούµενα ειδικά εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας.
Ητοι υλικά γενικά και εργασία πλήρους κατασκευής, έτοιµο προς λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

85,00

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ. : Ζ.22
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α64.30.81.01

Ανοξείδωτο κιγκλίδωµα εξωτερικού κλιµακοστασίου ή ράµπας ύψους 0,90 m αποτελούµενο από κουπαστή ανοξείδωτη Φ50/2 mm, ορθοστάτες από ανοξείδωτες
λάµες 50x5 mm και τρεις (3) παράλληλους στην κουπαστή ανοξείδωτους σωλήνες
Φ10/2 mm

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6428 100%

Ανοξείδωτο κιγκλίδωµα εξωτερικού κλιµακοστασίου ή ράµπας ύψους 0,90 m
αποτελούµενο από κουπαστή ανοξείδωτη Φ50/2 mm, ορθοστάτες από ανοξείδωτες λάµες 50x5 mm και τρεις (3) παράλληλους στην κουπαστή ανοξείδωτους σωλήνες Φ10/2 mm, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης αποτελούµενο από :
1.Ορθοστάτες από ανοξείδωτες λάµες 50/5 mm στερούµενοι στα δοµικά στοιχεία.
2.Χειρολισθήρα διατοµής Φ50/2 mm.
3.Τρεις (3) παράλληλους στον χειρολισθήρα ανοξείδωτους σωλήνες Φ10/2 mm τοποθετούµενοι ανά 20 cm µεταξύ τους και
στερεούµενες στους ορθοστάτες.
∆ηλαδή, υλικά στον τόπο του έργου και εργασία τελειωµένης κατασκευής,τοποθέτησης στερέωσης, σύµφωνα µε τα σχέδια
της µελέτης.
Tιµή ανά µέτρο (m) κιγκλιδώµατος
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

89,80

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ζ.23
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α65.01.39.01

Κωδικός αναθεώρησης:

Υαλόθυρες αλουµινίου µονόφυλλες σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε µηχανική θερµοδιακοπή, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε µηχανική θερµοδιακοπή.
ΟΙΚ 6519 100%

Υαλόθυρες αλουµινίου µονόφυλλες σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε µηχανική θερµοδιακοπή, µορφής και διαστάσεων
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, σε ότι δε αφορά τα υλικά και την εν γένει κατασκευή, τοποθέτηση στερέωση, ανάρτηση,

σελ. 111

στεγανοποίηση, λειτουργία κλπ. των κουφωµάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από τους συµβατικούς όρους του περιγραφικού τιµολογίου οικοδοµικών εργασιών. Ειδικά όµως, οι διατοµές αλουµινίου που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι προχρωµατισµένες µε ηλεκτροστατική βαφή 'πούδρας' µε πολυεστερικά χρώµατα αποχρώσεων της εκλογής της επιβλέψεως, οι
δε σιδερένιες ψευτόκασσες στερεώσεως των κουφωµάτων θα είναι γαλβανισµένες 'εν θερµώ.
∆ηλαδή, υλικά και µικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συµπεριλαµβανοµένων των ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεµβυσµάτων γιά την στερέωση των υαλοπινάκων και τη σφράγιση των αρµών µεταξύ των στοιχείων των κουφωµάτων, την
προµήθεια παντός είδους εξαρτηµάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωµάτων, ως και εργασία πλήρους κατασκευής,
τοποθετήσεως και αναρτήσεως προς πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

231,00

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ

Α.Τ.: Ζ.24
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α65.01.39.02
Κωδικός αναθεώρησης:

Υαλόθυρες αλουµινίου δίφυλλες σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε µηχανική
θερµοδιακοπή, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε µηχανική θερµοδιακοπή.
ΟΙΚ 6519 100%

Υαλόθυρες αλουµινίου δίφυλλες σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε µηχανική θερµοδιακοπή, µορφής και διαστάσεων
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, σε ότι δε αφορά τα υλικά και την εν γένει κατασκευή, τοποθέτηση στερέωση, ανάρτηση,
στεγανοποίηση, λειτουργία κλπ. των κουφωµάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από τους συµβατικούς όρους του περιγραφικού τιµολογίου οικοδοµικών εργασιών. Ειδικά όµως, οι διατοµές αλουµινίου που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι προχρωµατισµένες µε ηλεκτροστατική βαφή 'πούδρας' µε πολυεστερικά χρώµατα αποχρώσεων της εκλογής της επιβλέψεως, οι
δε σιδερένιες ψευτόκασσες στερεώσεως των κουφωµάτων θα είναι γαλβανισµένες 'εν θερµώ.
∆ηλαδή, υλικά και µικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συµπεριλαµβανοµένων των ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεµβυσµάτων γιά την στερέωση των υαλοπινάκων και τη σφράγιση των αρµών µεταξύ των στοιχείων των κουφωµάτων, την
προµήθεια παντός είδους εξαρτηµάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωµάτων, ως και εργασία πλήρους κατασκευής,
τοποθετήσεως και αναρτήσεως προς πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

217,00

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ζ.25
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α65.17.39.01
Κωδικός αναθεώρησης:

Υαλοστάσια αλουµινίου µονόφυλλα ανοιγοανακλινόµενα, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε µηχανική θερµοδιακοπή
ΟΙΚ 6519 100%

Υαλοστάσια αλουµινίου µονόφυλλα ανοιγοανακλινόµενα, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε µηχανική θερµοδιακοπή,
µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, σε ότι δε αφορά τα υλικά και την εν γένει κατασκευή, τοποθέτηση στερέωση, ανάρτηση, στεγανοποίηση, λειτουργία κλπ. των κουφωµάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από τους συµβατικούς όρους του περιγραφικού τιµολογίου οικοδοµικών εργασιών. Ειδικά όµως, οι διατοµές αλουµινίου που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι προχρωµατισµένες µε ηλεκτροστατική βαφή 'πούδρας' µε πολυεστερικά χρώµατα αποχρώσεων της εκλογής της επιβλέψεως, οι δε σιδερένιες ψευτόκασσες στερεώσεως των κουφωµάτων θα είναι γαλβανισµένες 'εν θερµώ.
∆ηλαδή, υλικά και µικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συµπεριλαµβανοµένων των ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεµβυσµάτων γιά την στερέωση των υαλοπινάκων και τη σφράγιση των αρµών µεταξύ των στοιχείων των κουφωµάτων, την

σελ. 112

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

προµήθεια παντός είδους εξαρτηµάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωµάτων, ως και εργασία πλήρους κατασκευής,
τοποθετήσεως και αναρτήσεως προς πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

260,00

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ

Α.Τ. : Ζ.26
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α65.20.39.01
Κωδικοί αναθεώρησης:

Σύνθετα υαλοπετάσµατα αλουµινίου µε σταθερά και ανοιγοανακλινόµενα τµήµατα
σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε µηχανική θερµοδιακοπή.
ΟΙΚ 6522 50%
ΟΙΚ 6523 50%

Σύνθετα υαλοπετάσµατα αλουµινίου µε σταθερά και ανοιγοανακλινόµενα τµήµατα, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε
µηχανική θερµοδιακοπή,µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, σε ότι δε αφορά τα υλικά και την εν
γένει κατασκευή, τοποθέτηση στερέωση, ανάρτηση, στεγανοποίηση, λειτουργία κλπ. των κουφωµάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από τους συµβατικούς όρους του περιγραφικού τιµολογίου οικοδοµικών εργασιών. Ειδικά όµως, οι διατοµές
αλουµινίου που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι προχρωµατισµένες µε ηλεκτροστατική βαφή 'πούδρας' µε πολυεστερικά χρώµατα αποχρώσεων της εκλογής της επιβλέψεως, οι δε σιδερένιες ψευτόκασσες στερεώσεως των κουφωµάτων θα είναι γαλβανισµένες 'εν θερµώ.
∆ηλαδή, υλικά και µικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συµπεριλαµβανοµένων των ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεµβυσµάτων γιά την στερέωση των υαλοπινάκων και τη σφράγιση των αρµών µεταξύ των στοιχείων των κουφωµάτων, την
προµήθεια παντός είδους εξαρτηµάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωµάτων, ως και εργασία πλήρους κατασκευής,
τοποθετήσεως και αναρτήσεως προς πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

253,50

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ζ.27
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α65.20.39.02
Κωδικοί αναθεώρησης:

Σύνθετα υαλοπετάσµατα αλουµινίου µε σταθερά τµήµατα και ενταγµένη δίφυλλη
θύρα σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε µηχανική θερµοδιακοπή.
ΟΙΚ 6522 50%
ΟΙΚ 6523 50%

Σύνθετα υαλοπετάσµατα αλουµινίου µε σταθερά τµήµατα και ενταγµένη δίφυλλη θύρα, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης,
σε ότι δε αφορά τα υλικά και την εν γένει κατασκευή, τοποθέτηση στερέωση, ανάρτηση, στεγανοποίηση, λειτουργία κλπ. των
κουφωµάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από τους συµβατικούς όρους του περιγραφικού τιµολογίου οικοδοµικών εργασιών. Ειδικά όµως, οι διατοµές αλουµινίου που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι προχρωµατισµένες µε ηλεκτροστατική βαφή
'πούδρας' µε πολυεστερικά χρώµατα αποχρώσεων της εκλογής της επιβλέψεως, οι δε σιδερένιες ψευτόκασσες στερεώσεως
των κουφωµάτων θα είναι γαλβανισµένες 'εν θερµώ.
∆ηλαδή, υλικά και µικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συµπεριλαµβανοµένων των ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεµβυσµάτων γιά την στερέωση των υαλοπινάκων και τη σφράγιση των αρµών µεταξύ των στοιχείων των κουφωµάτων, την

σελ. 113

προµήθεια παντός είδους εξαρτηµάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωµάτων, ως και εργασία πλήρους κατασκευής,
τοποθετήσεως και αναρτήσεως προς πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

266,18

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Ζ.28
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α65.26.79.10
Κωδικός αναθεώρησης:

Περσιδωτά κουφώµατα αλουµινίου σταθερά
ΟΙΚ 6501 100%

Σταθερά περσιδωτά κουφώµατα αλουµινίου από προφίλ προχρωµατισµένα µε ηλεκτροστατική βαφή 'πούδρας' µε πολυεστερικά χρώµατα αποχρώσεων της εκλογής της επιβλέψεως,οι δε σιδερένιες ψευτόκασσες στερεώσεως των κουφωµάτων θα
είναι γαλβανισµένες 'εν θερµώ.
Ητοι υλικά και µικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συµπεριλαµβανοµένων των ψευτοκασσών και τη σφράγιση των αρµών µεταξύ
των στοιχείων των κουφωµάτων, ως και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και αναρτήσεως προς πλήρη λειτουργία,περιλαµβανοµένης και της προµήθειας και τοποθετήσεως παντός είδους εξαρτηµάτων λειτουργίας και ασφαλείας
των κουφωµάτων,σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

200,00

∆ΙΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ. : Ζ.29
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α65.33.79.10
Κωδικοί αναθεώρησης:

Σύνθετο πανέλο κουφωµάτων αλουµινίου
ΟΙΚ 6532 50%
ΟΙΚ 5281 50%

Σύνθετο πανέλο κουφωµάτων αλουµινίου, οιονδήποτε διαστάσεων, αποτελούµενο από ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό
φύλλο αλουµινίου πάχους 0,5 mm βαµµένων µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου όµοιας απόχρωσης µε τα κουφώµατα αλουµινίου επί των οποίων τοποθετείται και ενδιάµεσα πλάκες περοβάµβακα συνολικού πάχους 10 cm, πλήρως τοποθετηµένο
επί κουφωµάτων αλουµινίου.
Ήτοι υλικά γενικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης
(1 m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

σελ. 114

95,50

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑ∆Α Η: ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
Α.Τ. : Η.01
Άρθρο : ΟΙΚ Α\77.20.02

Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, µε βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό
ψευδάργυρο

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7744 100%

Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".
Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, µε βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο.Εφαρµογή υλικού µε ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο (Zinc Ethyl Silicate) ως βασικό φορέα του
συστήµατος προστασίας και υψηλής περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο(Zinc Rich Primer) µε συνολικό τελικό πάχος ξηρού
υµένα τα 80 µικρά. Η συµµετοχή του ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό πάχος του ξηρού υµένα του υποστρώµατος θα υπερβαίνει το 85%.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

2,80

∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Η.02
Άρθρο : ΟΙΚ Α\77.34

Αµµοβολή σιδηρών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7740 100%

Αµµοβολή ή µεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιοµηχανική εγκατάσταση ποιότητας SA 2, σύµφωνα µε το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. Σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηροκατασκευής.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

0,17

∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Η.03
Άρθρο : ΟΙΚ Α\77.71.02

Εφαρµογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η διαλύτη
ενός η δύο συστατικών, µε βερνικόχρωµα νίτρου ενός συστατικού

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7771 100%

Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών".
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασµα, σπατουλάρισµα, στοκαρίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώµατος ή
υποστρώµατος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε βερνικόχρωµα νίτρου ενός συστατικού
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

σελ. 115

13,50

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Η.04
Άρθρο : ΟΙΚ Α\77.80.01

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών
µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7785.1 100%

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

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

9,00

ΕΝΝΕΑ

Α.Τ. : Η.05
Άρθρο: ΟΙΚ Α\77.80.02

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών
µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7785.1 100%

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής
βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου, ικριώµατα και εργασία.
Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

10,10

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Η.06
Άρθρο: ΟΙΚ Α\77.81.01

Κωδικός αναθεώρησης:

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε χρώµατα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.µε σπατουλάρισµα εσωτερικών επιφανειών µε χρήση ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως.
ΟΙΚ 7786.1 100%

Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος", 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".

σελ. 116

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προετοιµασία της επιφανείας, σπατουλάρισµα και διάστρωση χρώµατος υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.
Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου,ικριώµατα και εργασία.
Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

13,50

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Η.07
Άρθρο : ΟΙΚ Α\77.84.01

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής
ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7786.1 100%

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
σε δύο διαστρώσεις, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".
Προετοιµασία των επιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των γυψοσανίδων, αστάρωµα µε υλικό έµφραξης
των πόρων της γυψοσανίδας (για την µείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώµατα και εργασία.
Χωρίς σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

9,00

ΕΝΝΕΑ

Α.Τ. : Η.08
Άρθρο : ΟΙΚ Α\77.84.02

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής
ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, µε σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7786.1 100%

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
σε δύο διαστρώσεις, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".
Προετοιµασία των επιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των γυψοσανίδων, αστάρωµα µε υλικό έµφραξης
των πόρων της γυψοσανίδας (για την µείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώµατα και εργασία.
Με σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

σελ. 117

12,40

∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Η.09
Άρθρο : ΟΙΚ Α\78.05.01

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809 100%

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε σήµανση CE, για την επένδυση τοίχων ή
άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδού ετοίµου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός τιµολογείται ιδιαιτέρως).
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου µικρότερου από 0.72 m2, οι τιµές των
άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται µε την τιµή του άρθρου 78.05.13.
Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

13,00

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ

Α.Τ. : Η.10
Άρθρο : ΟΙΚ Α\78.05.04

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809 100%

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε σήµανση CE, για την επένδυση τοίχων ή
άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδού ετοίµου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός τιµολογείται ιδιαιτέρως).
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου µικρότερου από 0.72 m2, οι τιµές των
άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται µε την τιµή του άρθρου 78.05.13.
Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

15,50

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Η.11
Άρθρο : ΟΙΚ Α\78.05.05
Κωδικός αναθεώρησης:

Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
ΟΙΚ 7809 100%

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε σήµανση CE, για την επένδυση τοίχων ή
άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδού ετοίµου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός τιµολογείται ιδιαιτέρως).
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου µικρότερου από 0.72 m2, οι τιµές των
άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται µε την τιµή του άρθρου 78.05.13.
Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

σελ. 118

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

16,80

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Η.12
Άρθρο : ΟΙΚ Α\78.05.10

Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809 100%

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε σήµανση CE, για την επένδυση τοίχων ή
άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδού ετοίµου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός τιµολογείται ιδιαιτέρως).
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου µικρότερου από 0.72 m2, οι τιµές των
άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται µε την τιµή του άρθρου 78.05.13.
Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

16,80

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Η.13
Άρθρο : ΟΙΚ Α\78.50

Ψευδοροφή από συµπαγείς ή διάτρητες µεταλλικές πλάκες

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809 100%

Ψευδοροφή επίπεδη διακοσµητική, επισκέψιµη από συµπαγείς ή διάτρητες µεταλλικές πλάκες διαστάσεων 600x600x20 mm,
που στερεώνονται σε υπάρχοντα κρυφό ή εµφανή σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-02 "Ηχοαπορ-ροφητικές ψευδοροφές".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η προµήθεια και τοποθέτηση σε εµφανή σηµεία (αρµοί, πέρας ψευδοροφής κ.λπ.), ειδικών τεµαχίων από προβαµµένη
στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,5 mm οποιουδήποτε σχεδίου (πι, γωνία κ.λπ.)
γ) Η προµήθεια και τοποθέτηση κουµπωτών ή επικαθήµενων έτοιµων µεταλλικών πλακών από αλουµίνιο ή γαλβανισµένη
λαµαρίνα πάχους 0,45 mm οιουδήποτε σχεδίου και χρώµατος.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

σελ. 119

45,00

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ. : Η.14
Άρθρο : ΟΙΚ Α\78.51

Ψευδοροφή επίπεδη διακοσµητική, από λωρίδες αλουµινίου

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809 100%

Ψευδοροφή επίπεδη διακοσµητική, από λωρίδες αλουµινίου πλάτους 225 mm, πάχους 0,45 mm και µήκους έως 6,00 m που
στερεώνονται σε υπαρχοντα κλειστό ή εµφανή σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η προµήθεια και τοποθέτηση σε εµφανή σηµεία (αρµοί, πέρας ψευδοροφής κ.λπ.), ειδικών τεµαχίων από προβαµµένη
στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,0 mm οποιουδήποτε σχεδίου (πι, γωνία κ.λπ.)
γ) Η προµήθεια και τοποθέτηση έτοιµων λωρίδων από ανοδιωµένο αλουµίνιο πάχους 0,45 mm, οιουδήποτε σχεδίου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

50,50

ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Η.15
Άρθρο : ΟΙΚ Α\79.02

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7902 100%

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα, εκτελούµενη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε
ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

2,20

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Η.16
Άρθρο : ΟΙΚ Α\79.11.01
Κωδικός αναθεώρησης:

Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες, µεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό
πλεγµα και µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων
ΟΙΚ 7912 100%

Επίστρωση µε ελαστοµερή µεµβράνη, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01
"Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες".
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας εφαρµογής, η επάλειψη µε
θερµή οξειδωµένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερµοκόλληση
στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακµές, γωνίες και συναρµογές, και απολήξεις.
Μεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό πλεγµα και µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.

σελ. 120

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

14,60

∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Η.17
Άρθρο : ΟΙΚ Α\79.15.03

Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 205 gr/m2

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7914 100%

Στρώσεις γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, σύµφωνα µε
την µελέτη.
Γεωύφασµα µη υφαντό βάρους 205 gr/m2.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

3,00

ΤΡΙΑ

Α.Τ.: Η.18
Άρθρο: ΟΙΚ Α\79.16.01

Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά µε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7914 100%

∆ηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση του έργου.
Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

Α.Τ.:

0,55

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Η.19

Άρθρο: ΟΙΚ Α\79.17

Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης µε στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7244 100%

Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, µε στραντζαριστή γαλβανισµένη
λαµαρίνα πλάτους 200 mm περίπου και πάχους 1 mm, οιασδήποτε µορφής, µε στηρίγµατα από ειδικά γαλβανισµένα βύσµατα και ειδικές ροδέλες, και σφράγιση τών κενών µε µαστίχα σιλικόνης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02
"Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε µεµβράνες PVC".
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

σελ. 121

2,80

∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: Η.20
Άρθρο: ΟΙΚ Α\79.45

Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε φύλλα διογκωµένης πολυστερίνης
πάχους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934 100%

Θερµοµόνωση οροφών και δάπεδων µε πλάκες µονωτικού υλικού, µε φύλλα διογκωµένης πολυστερίνης, χωρίς στερέωση
αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερµοµονώσεις δωµάτων".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

14,00

∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.: Η.21
Άρθρο: ΟΙΚ Α\79.55

Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες ορυκτοβάµβακα πάχους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934 100%

Θερµοµόνωση - ηχοµόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ µε πλάκες ορυκτοβάµβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 80
kg/m3, µε ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 0306-02-02 "Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

14,00

∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.: Η.22
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α76.27.99.02

Κωδικός αναθεώρησης:

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 26mm,
(κρύσταλλο lAMINATED 4/4 mm µε ειδική µεµβράνη εξωτερικά, κενό 10 mm, κρύσταλλο ασφαλείας 8 mm (SECURIT) εσωτερικά) και ηχοµόνωση 50db
ΟΙΚ 7609.2 100%

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 26 mm, (κρύσταλλο lAMINATED 4/4 mm µε ειδική
ακουστική µεµβράνη εξωτερικά, κενό 10 mm, κρύσταλλο ασφαλείας 8 mm (SECURIT) εσωτερικά), oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή και ηχοµόνωση 50db, πλήρως τοποθετηµένοι µε σύστηµα πατούρας και πηχίσκων πού θα ακινοποιούνται µε συνεχή ελαστικά παρεµβύσµατα από EPDM και από τις δύο πλευρές.Το σύνολο υαλοπίνακες-πλαίσιο θα είναι σφραγισµένο περιφερειακά µε διπλή
σφράγιση (double glazing system). Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

σελ. 122

126,00

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ.:

Η.23

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α77.74.99.01
Κωδικός αναθεώρησης:

Βερνικοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών, µε ριπολίνη
ΟΙΚ 7774 100%

Βερνικοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών (κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, κλπ) µε βερνικόχρωµα ριπολίνης από συνθετικές ρητίνες χωρίς σπατουλάρισµα. Απόξεση και καθαρισµός των επιφανειών µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση ελαιοχρώµατος µινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώµατος.
Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

10,61

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Η.24
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Α79.02.79.04

Κωδικός αναθεώρησης:

Επάλειψη διά υλικού ενίσχυσης πρόσφυσης µεταξύ παλαιάς και νέας κατάστασης,
µε προϊόν γαλακτώµατος ενός συστατικού, µε βάση συνθετικές ρητίνες ενδεικτικού τύπου LAB της Sintecno ή ισοδύναµο, µε ανοικτό χρόνο ενέργειας µεγάλης
διαρκείας
ΟΙΚ 7902 100%

Επάλειψη διά υλικού ενίσχυσης πρόσφυσης µεταξύ παλαιάς και νέας κατάστασης, µε προϊόν γαλακτώµατος ενός συστατικού, µε βάση συνθετικές ρητίνες ενδεικτικού τύπου LAB της Sintecno ή ισοδύναµο, µε ανοικτό χρόνο ενέργειας µεγάλης διαρκείας, εκτελουµένη σε µία ή δύο στρώσεις επί οιασδήποτε επιφανείας διά βούρτσας, ρολού ή ψήκτρας. Πριν την εφαρµογή
του υλικού οι επιφάνειες πρέπει να είναι εντελώς στεγνές και ξηρές.
∆ηλαδή υλικά, µικρουλικά και εργασία επαλλείψεως σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

8,65

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Η.25
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α79.13.79.10

Κωδικός αναθεώρησης:

Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισµού από οπλισµένοσκυρόδεµα µε
χρήση ινοπλισµένων πολυµερών. Επικόλληση συνθετικών λωρίδων (ελάσµατα
από ίνες άνθρακα) συστήµατος S&P CFK 150/2000, ενδεικτικός τύπος ανθρακοελάσµατος S&P CFK 150/2000 της Sintecno ή ισοδύναµο, πλάτους 5 cm και πάχους
1.2 mm
ΟΙΚ 7914 100%

Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα µε χρήση ινοπλισµένων πολυµερών (σύνθετα
συστήµατα εφαρµογής). Επικόλληση συνθετικών λωρίδων (ελάσµατα από ίνες άνθρακα) συστήµατος S&P CFK 150/2000,
ενδεικτικός τύπος ανθρακοελάσµατος S&P CFK 150/2000 της Sintecno ή ισοδύναµο, µέσου µέτρου ελαστικότητας >=170.000
Ν/mm, πλάτους 5 cm και πάχους 1.2 mm, που περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

σελ. 123

Α) Επιµελής καθαρισµός, τυχόν διευθέτηση υποστρώµατος επί των επιφανειών αναφοράς, ήτοι αφαίρεση τυχόν χαλαρών σαθρών στοιχείων δια χειρός (καλέµισµα) ή µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων και εξυγίανση υποστρώµατος µε εποξειδική πάστα ή ρητινοκονίαµα.
Β) Καθάρισµα - ενεργοποίηση του ελάσµατος µε ειδικό διαλύτη – ενεργοποιητή ενδεικτικού τύπου Cleaner X3 της Sintecno ή
ισοδυνάµου.
Γ) Την εφαρµογή γραµµικά µε κανονική σπάτουλα ενός στρώµατος εποξειδικής πάστας (κόλλας επικόλλησης) ενδεικτικού
τύπου Sinmast P103 ή ισοδυνάµου, πάχους περίπου 1 mm, άµεσα επάνω στην επιφάνεια του δοµικού στοιχείου στα σηµεία
προσαρµογής των ελασµάτων. Η εποξειδική πάστα προσαρµογής αποτελεί το µέσο µεταφοράς των τάσεων από το δοµικό
στοιχείο στην σύνθετη διατοµή S&P CFK 150/2000.
∆) Την εφαρµογή µε σπάτουλα οµοιόµορφα (γραµµικά επίσης σε όλο το ανάπτυγµα της προδιαµορφωµένης διατοµής S&P
CFK 150/2000), ενός στρώµατος εποξειδικής πάστας ενδεικτικού τύπου Sinmast P103 ή ισοδυνάµου, µέσου πάχους περίπου
2-3 mm, µε τρόπο τέτοιο ώστε η µεγαλύτερη ποσότητα της ρητίνης να συγκεντρώνεται αξονικά (σε σχήµα πρίσµατος) στο
µέσο του πλάτους της εξεταζόµενης διατοµής του ελάσµατος.
Ε) Συµπίεση του ελάσµατος µε κυλινδρικό ρολό από καουτσούκ, πλάτους πέλµατος 40 mm, ώστε η κόλλα να βγει από τα δύο
άκρα, αφαιρώντας την περίσσεια κόλλα εκατέρωθεν του ελάσµατος µε τη βοήθεια σπάτουλας.
Πλήρης περατωµένη εργασία και υλικά, επί οποιασδήποτε επιφανείας, καθαριζοµένης καλώς,εκτελεσµένης σύµφωνα µε τη
µελέτη,τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισµούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου
και τις τεχνικές οδηγίες του προµηθευτή, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν φθορών, ικριωµάτων, καθώς επίσης την εισκόµιση,
λειτουργία και αποκόµιση οιουδήποτε εξοπλισµού που τυχόν απαιτηθεί.
(1 m πλήρως τοποθετηµένο συνθετικό έλασµα ως άνω)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

Α.Τ.

49,00

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ

: Η.26

Άρθρο: Ο∆Ο Β\Ε17.2

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7788 100%

∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε σχήµατος, µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824
και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00
"Οριζόντια σήµανση οδών".
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)
- η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους
- ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση
- η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)
- η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο του χρησιµοποιουµένου υλικού
- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών

σελ. 124

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία µέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και
στην συνέχεια η άρση τους.
∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό.
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) :

(Ολογράφως) :

18,00

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
&ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΤΜΗΜ.

Ο ΠΡΟΙΣΤ.∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛ.&Τ.Υ

ΣΑΡΑΦΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΑΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘ.

ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

σελ. 125

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΤ. 216 ΓΙΑ ΤΗΝ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΜ :01ΤΥ/2020)
(ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ
ΟΠΣ.5021742)
Αντιστοίχιση άρθρων µελέτης µε ΕΤΕΠ
Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 & ΦΕΚ 4607 Β'/13-12-2019

Κωδικός Άρθρου

Τίτλος Αρθρου

A.T.

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"

Αρθρα Μελέτης
02-03-00-00

ΝΑΟΙΚ Α\20.02

Α.01

ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01

Α.02

ΝΑΟΙΚ Α\20.10

Α.03

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ
χώρων
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη
γαιώδη-ηµιβραχώδη
Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων

ΝΑΟΙΚ Α\20.20

Α.04

Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου

-

ΝΑΟΙΚ Α\20.30

Α.05

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα

-

ΝΑΟΙΚ Α\20.31.02

Α.06

-

ΝΑΟΙΚ Α\20.41

Α.07

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την
διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση
∆ιακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε διάφορα µέσα πλήν
αυτοκινήτων
Καθαιρέσεις πλινθοδοµών

02-04-00-00
02-07-02-00

14-02-02-01

ΝΑΟΙΚ Α\22.04

Α.08

ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01

Α.09

ΝΑΟΙΚ Α\22.15.03

Α.10

ΝΑΟΙΚ Α\22.23

Α.11

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή
συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή τεχνικών
αδιατάρακτης κοπής
Καθαίρεση επιχρισµάτων

ΝΑΟΙΚ Α\22.45

Α.12

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων

ΝΑΟΙΚ Α\23.03

Α.13

Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά

ΝΑΟΙΚ Α\23.14

Α.14

Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτων

-

ΝΑΟΙΚ Ν\Α20.22.79.03

Α.15

-

ΝΑΟ∆Ο Β\Γ01.2

Α.16

Επικάλυψη στοιχείων της κατασκευής µε βότσαλα θαλάσσης ή ποταµού ή χαλικία
λατοµείου διαστ 1,6 - 3,2 cm
Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m

05-03-03-00

ΝΑΟ∆Ο Β\Γ02.2

Α.17

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

05-03-03-00

ΝΑΟ∆Ο Β\∆03

Α.18

Ασφαλτική προεπάλειψη

05-03-11-01

ΝΑΟ∆Ο Β\∆04

Α.19

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

ΝΑΟ∆Ο Β\∆05.1

Α.20

Ασφαλτική στρώση βάσης, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m

05-03-11-04

ΝΑΟ∆Ο Β\∆08.1

Α.21

05-03-11-04

ΝΑΠΡΣ Α06

Α.22

ΝΑΠΡΣ ∆07

Α.23

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής
ασφάλτου
Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προµήθεια του
υλικού
Προµήθεια κηπευτικού χώµατος

ΝΑΟΙΚ Α\31.02.02

Β.01

Γαρµπιλοδέµατα των 250 kg τσιµέντου ανά m3

01-01-01-00

ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03

Β.02

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15

01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05

Β.03

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

01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

15-02-01-01
15-02-01-01
14-02-01-01
01-03-00-00

-

02-07-05-00
02-07-05-00

Σελίδα : 2
Κωδικός Άρθρου

A.T.

Τίτλος Αρθρου

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"

01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

ΝΑΟΙΚ Α\32.01.06

Β.04

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30

ΝΑΟΙΚ Α\35.02

Β.05

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων.

ΝΑΟΙΚ Α\38.02

Β.06

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών

01-04-00-00

ΝΑΟΙΚ Α\38.03

Β.07

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

01-04-00-00

-

ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02

Β.08

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C.

01-02-01-00

ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03

Β.09

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος ∆οµικά πλέγµατα B500C

01-02-01-00

ΝΑΟΙΚ Α\38.45

Β.10

Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων

ΝΑΟΙΚ Ν\Α38.21.79.21

Β.11

ΝΑΟΙΚ Ν\Α38.21.79.22

Β.12

ΝΑΟΙΚ Ν\Α38.21.79.23

Β.13

ΝΑΟΙΚ Ν\Α38.21.79.24

Β.14

ΝΑΟΙΚ Α\46.10.02

Γ.01

ΝΑΟΙΚ Α\46.10.04

Γ.02

ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01

Γ.03

Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από χάλυβα µε νευρώσεις S500s διαµέτρου Φ12
mm και µήκους 200 mm, µε διάµετρο τρυπών πάκτωσης Φ14 mm
Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από χάλυβα µε νευρώσεις S500s διαµέτρου Φ12
mm και µήκους 400 ~ 450 mm, µε διάµετρο τρυπών πάκτωσης Φ14 mm
Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από χάλυβα µε νευρώσεις S500s διαµέτρου Φ14
mm και µήκους 300mm, µε διάµετρο τρυπών πάκτωσης Φ16 mm
Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από χάλυβα µε νευρώσεις S500s διαµέτρου Φ14
mm και µήκους 400mm, µε διάµετρο τρυπών πάκτωσης Φ16 mm
Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους
1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)
Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους
1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)
∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά δροµικών τοίχων

ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02

Γ.04

∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά µπατικών τοίχων

ΝΑΟΙΚ Α\71.31

Γ.05

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα

03-03-01-00

ΝΑΟΙΚ Ν\Α71.86.98.01

Γ.06

03-03-01-00
03-06-02-02

ΝΑΟΙΚ Ν\Α71.86.98.02

Γ.07

ΝΑΟΙΚ Α\53.50.03

Ε.01

ΝΑΟΙΚ Α\73.16.01

Ε.02

Ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης , µε πάχος θερµοµονωτικού
υλικού EPS80 CE (ETICS) 10 cm, µε σήµανση CE συστήµατος και έτοιµα οργανικά
επιχρίσµατα συµπεριλαµβανοµένων σκοτιών και του σοβά χρωµατισµένου στην
µάζα του
Ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης (∆ιαµόρφωση
λαµπάδων-πρεκιών-στηθαίων κλπ.) µε πάχος θερµοµονωτικού υλικού EPS80 CE
(ETICS) 2 ή 3cm, µε σήµανση CE συστήµατος και έτοιµα οργανικά επιχρίσµατα
συµπεριλαµβανοµένου και σοβά χρωµατισµένου στην µάζα του
Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου
δρυός
Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου, πλευράς 21 - 30 cm

ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01

Ε.03

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

03-07-02-00

ΝΑΟΙΚ Α\73.33.02

Ε.04

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm

03-07-02-00

ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01

Ε.05

Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

03-07-02-00

ΝΑΟΙΚ Α\73.34.02

Ε.06

Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm

03-07-02-00

ΝΑΟΙΚ Α\73.35

Ε.07

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια

ΝΑΟΙΚ Α\73.36.02

Ε.08

ΝΑΟΙΚ Α\73.37.02

Ε.09

ΝΑΟΙΚ Α\73.47

Ε.10

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις, πάχους
2,5 cm
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε
τσιµεντο-ασβεστο-κονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm
Περιθώρια δώµατος (λούκια)

ΝΑΟΙΚ Α\73.75

Ε.11

Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια

-

ΝΑΟΙΚ Α\73.92

Ε.12

-

ΝΑΟΙΚ Α\74.23

Ε.13

Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 8
cm
Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο

ΝΑΟΙΚ Ν\Α53.43.82.01

Ε.14

03-07-01-02

ΝΑΟΙΚ Ν\Α53.44.79.06

Ε.15

∆άπεδο αµφιθεάτρου laminate φελλού, ενδεικτικού τύπου VINYL COMFORT της
εταιρείας WICANDERS, συµπεριλαµβανοµένου και του κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 20 mm
Ξύλινο πλωτό δάπεδο, laminate φελλού, ενδεικτικού τύπου VINYL COMFORT της
εταιρείας WICANDERS

14-01-12-01
14-01-12-01
14-01-12-01
14-01-12-01
03-02-02-00
03-02-02-00
-

03-03-01-00
03-06-02-02

-

08-05-01-04
-

-

03-07-01-02

Σελίδα : 3
Κωδικός Άρθρου

Τίτλος Αρθρου

A.T.

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"

∆άπεδο αναβαθµών αµφιθεάτρου µε λωρίδες laminate φελλού, ενδεικτικού τύπου
VINYL COMFORT της εταιρείας WICANDERS, συµπεριλαµβανοµένου και του
κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm
Αρµοκάλυπτρο για την σύνδεση διαφορετικών δαπέδων από αλουµίνιο,σύµφωνα µε
την τεχνική περιγραφή.
Επίστεψη στηθαίων, µε τσιµεντοκονίαµα πάχους 3 cm

03-07-01-02

05-03-05-01

Ε.23

Χυτό έγχρωµο βοτσαλωτό δάπεδο (βιοµηχανικού τύπου), πάχους 5 cm, ενδεικτικού
τύπου χυτό KOURASANIT 1 Γ3
Επίστρωση µε φύλλα αφρώδους βινυλίου (PVC) παχ. 2 mm σε ρολά πλάτους 2m
ενδεικτικού τύπου Tapiflex Excellence 65 της εταιρίας Tarkett
Επιστρώσεις δαπέδων µε µάρµαρο προελεύσεως Καβάλας Α ποιότητας πάχους 3
cm, σε αναλογία πλακών έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο
Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων εκ µαρµάρου προελεύσεως
Καβάλας Α ποιότητας πάχους 3cm και πλάτους 11 έως 30 cm.
Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο Καβάλας Α ποιότητας πλάτους έως 10 cm

ΝΑΟΙΚ Ν\Α75.21.99.01

Ε.24

Επίστεψη στηθαίων µε µάρµαρο προέλευσης Καβάλας πάχους 3 cm

03-07-03-00

ΝΑΟΙΚ Ν\Α75.31.99.01

Ε.25

Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο Καβάλας Α' ποιότητας πάχους 2 cm

03-07-03-00

ΝΑΟΙΚ Ν\Α75.41.99.01

Ε.26

03-07-04-00

ΝΑΟΙΚ Ν\Α75.58.99.01

Ε.27

Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο προελεύσεως Καβάλας Α
ποιότητας πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων)
Σκαλοµέρια από µάρµαρο Καβάλας Α' ποιότηταςπάχους 2 cm

ΝΑΟΙΚ Ν\Α78.71.84.01

Ε.28

ΝΑΟΙΚ Α\54.40.02
ΝΑΟΙΚ Α\54.68

ΝΑΟΙΚ Ν\Α53.44.79.07

Ε.16

ΝΑΟΙΚ Ν\Α65.43.99.01

Ε.17

ΝΑΟΙΚ Ν\Α73.36.81.01

Ε.18

ΝΑΟΙΚ Ν\Α73.95.79.22

Ε.19

ΝΑΟΙΚ Ν\Α73.96.81.08

Ε.20

ΝΑΟΙΚ Ν\Α74.30.99.01

Ε.21

ΝΑΟΙΚ Ν\Α75.02.99.01

Ε.22

ΝΑΟΙΚ Ν\Α75.11.99.01

-

03-07-06-02
03-07-03-00
03-07-03-00
03-07-03-00

03-07-03-00

Ζ.01

Υπερυψωµένο δάπεδο ενδεικτικού τύπου Uniflair της Movinord µε τελική επικάλυψη
αντιστατικό PVC Tarkett διαστάσεων 600x600 mm συµπεριλαµβανοµένης και της
αντιστατικής βαφής
Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές µε κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm

-

03-08-01-00

Ζ.02

Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά

03-08-01-00

ΝΑΟΙΚ Α\56.17

Ζ.03

Επένδυση ξύλινων επιφανειών µε φαινοπλαστικά φύλλα (formica)

-

ΝΑΟΙΚ Α\61.01

Ζ.04

-

ΝΑΟΙΚ Α\61.05

Ζ.05

Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε σιδηροδοκούς µεµονωµένες, ύψους ή
πλευράς 8 - 16 cm
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm

-

ΝΑΟΙΚ Α\61.06

Ζ.06

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

-

ΝΑΟΙΚ Α\61.12

Ζ.07

Γωνιόκρανα προστασίας ακµών τοιχοπετασµάτων από γυψοσανίδες

-

ΝΑΟΙΚ Α\61.13

Ζ.08

Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων

-

ΝΑΟΙΚ Α\61.30

Ζ.09

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

-

ΝΑΟΙΚ Α\61.31

Ζ.10

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος

-

ΝΑΟΙΚ Α\62.41

Ζ.11

Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισµένη λαµαρίνα

-

ΝΑΟΙΚ Α\62.50

Ζ.12

Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης

03-08-02-00

ΝΑΟΙΚ Α\62.60.03

Ζ.13

-

ΝΑΟΙΚ Α\64.29

Ζ.14

Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 90 min
Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm

ΝΑΟΙΚ Ν\Α52.97.82.01

Ζ.15

-

ΝΑΟΙΚ Ν\Α54.37.81.01

Ζ.16

ΝΑΟΙΚ Ν\Α54.37.81.02

Ζ.17

ΝΑΟΙΚ Ν\Α54.68.99.01

Ζ.18

ΝΑΟΙΚ Ν\Α61.33.99.01

Ζ.19

Ξύλινη επένδυση πλευρικών τοίχων Αµφιθεάτρου µε διάτρητα ηχοαπορροφητικά
πανέλα πάχους 17 mm επί ξύλινου σκελετού µε καπλαµά δρυός
Περσίδες πέργκολας και στεγάστρου από αντικολλητή ξυλεία διαστάσεων 40x385
mm, συµπεριλαµβανοµένου και του βερνικώµατος
Περσίδες κατακόρυφες από αντικολλητή ξυλεία διαστάσεων 40x385 mm
τοποθετηµένες ανά 55 cm αξονικά, στο µεταλλικό σκελετό, συµπεριλαµβανοµένων
του µεταλλικού σκελετού και του βερνικώµατος
Ξύλινες πρεσσαριστές µονόφυλλες ή δίφυλλες πυράντοχες θύρες θερµικής
αντίδρασης Τ-60 συνολικού πάχους 50 mm, ενδεικτικού τύπου "Model 900 Berkopal
BERKVENS της QUALITY" ή άλλο ισοδύναµο µε παρόµοια χαρακτηριστικά
∆ιάφορες κατασκευές από γαλβανισµένη λαµαρίνα

ΝΑΟΙΚ Ν\Α62.66.99.01

Ζ.20

ΝΑΟΙΚ Ν\Α62.66.99.02

Ζ.21

Σύστηµα µηχανισµού επαναφοράς µονόφυλλης θύρας, σύµφωνα µε την τεχνική
περιγραφή
Σύστηµα µηχανισµού επαναφοράς δίφυλλης θύρας, σύµφωνα µε την τεχνική
περιγραφή

-

-

03-08-01-00

-

Σελίδα : 4
Κωδικός Άρθρου

A.T.

Τίτλος Αρθρου

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"

ΝΑΟΙΚ Ν\Α64.30.81.01

Ζ.22

ΝΑΟΙΚ Ν\Α65.01.39.01

Ζ.23

ΝΑΟΙΚ Ν\Α65.01.39.02

Ζ.24

ΝΑΟΙΚ Ν\Α65.17.39.01

Ζ.25

ΝΑΟΙΚ Ν\Α65.20.39.01

Ζ.26

ΝΑΟΙΚ Ν\Α65.20.39.02

Ζ.27

ΝΑΟΙΚ Ν\Α65.26.79.10

Ζ.28

Ανοξείδωτο κιγκλίδωµα εξωτερικού κλιµακοστασίου ή ράµπας ύψους 0,90 m
αποτελούµενο από κουπαστή ανοξείδωτη Φ50/2 mm, ορθοστάτες από ανοξείδωτες
λάµες 50x5 mm και τρεις (3) παράλληλους στην κουπαστή ανοξείδωτους σωλήνες
Φ10/2 mm
Υαλόθυρες αλουµινίου µονόφυλλες σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε µηχανική
θερµοδιακοπή, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε µηχανική θερµοδιακοπή.
Υαλόθυρες αλουµινίου δίφυλλες σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε µηχανική
θερµοδιακοπή, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε µηχανική θερµοδιακοπή.
Υαλοστάσια αλουµινίου µονόφυλλα ανοιγοανακλινόµενα, σύµφωνα µε την τεχνική
περιγραφή, µε µηχανική θερµοδιακοπή
Σύνθετα υαλοπετάσµατα αλουµινίου µε σταθερά και ανοιγοανακλινόµενα τµήµατα
σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε µηχανική θερµοδιακοπή.
Σύνθετα υαλοπετάσµατα αλουµινίου µε σταθερά τµήµατα και ενταγµένη δίφυλλη
θύρα σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, µε µηχανική θερµοδιακοπή.
Περσιδωτά κουφώµατα αλουµινίου σταθερά

-

ΝΑΟΙΚ Ν\Α65.33.79.10

Ζ.29

Σύνθετο πανέλο κουφωµάτων αλουµινίου

ΝΑΟΙΚ Α\77.20.02

Η.01

03-10-03-00

ΝΑΟΙΚ Α\77.34

Η.02

Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών
συστατικών διαλύτου, µε βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό
ψευδάργυρο
Αµµοβολή σιδηρών κατασκευών

ΝΑΟΙΚ Α\77.71.02

Η.03

03-10-05-00

ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01

Η.04

ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02

Η.05

ΝΑΟΙΚ Α\77.81.01

Η.06

ΝΑΟΙΚ Α\77.84.01

Η.07

ΝΑΟΙΚ Α\77.84.02

Η.08

ΝΑΟΙΚ Α\78.05.01

Η.09

Εφαρµογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η
δύο συστατικών, µε βερνικόχρωµα νίτρου ενός συστατικού
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών µε
χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών µε
χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε χρώµατα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.µε
σπατουλάρισµα εσωτερικών επιφανειών µε χρήση ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής
ή πολυβινυλικής βάσεως.
Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισµα της
γυψοσανίδας
Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, µε σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας
Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

ΝΑΟΙΚ Α\78.05.04

Η.10

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

-

03-08-03-00
03-08-03-00
03-08-03-00
03-08-03-00
03-08-03-00
-

08-07-02-01

03-10-02-00

03-10-02-00

03-10-01-00
03-10-02-00

03-10-02-00

03-10-02-00
-

ΝΑΟΙΚ Α\78.05.05

Η.11

Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

-

ΝΑΟΙΚ Α\78.05.10

Η.12

Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

-

ΝΑΟΙΚ Α\78.50

Η.13

Ψευδοροφή από συµπαγείς ή διάτρητες µεταλλικές πλάκες

03-07-10-02

ΝΑΟΙΚ Α\78.51

Η.14

Ψευδοροφή επίπεδη διακοσµητική, από λωρίδες αλουµινίου

-

ΝΑΟΙΚ Α\79.02

Η.15

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα

-

ΝΑΟΙΚ Α\79.11.01

Η.16

ΝΑΟΙΚ Α\79.15.03

Η.17

Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες, µεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό
πλεγµα και µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων
Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 205 gr/m2

ΝΑΟΙΚ Α\79.16.01

Η.18

ΝΑΟΙΚ Α\79.17

Η.19

ΝΑΟΙΚ Α\79.45

Η.20

ΝΑΟΙΚ Α\79.55

Η.21

ΝΑΟΙΚ Ν\Α76.27.99.02

Η.22

ΝΑΟΙΚ Ν\Α77.74.99.01

Η.23

Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά µε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40
mm
Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης µε στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα

03-06-01-01
03-06-01-02

Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε φύλλα διογκωµένης πολυστερίνης
πάχους 50 mm
Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες ορυκτοβάµβακα πάχους 50 mm

03-06-02-01

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 26mm,
(κρύσταλλο lAMINATED 4/4 mm µε ειδική µεµβράνη εξωτερικά, κενό 10 mm,
κρύσταλλο ασφαλείας 8 mm (SECURIT) εσωτερικά) και ηχοµόνωση 50db
Βερνικοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών, µε ριπολίνη

03-08-07-02

03-06-02-02

03-10-03-00

Σελίδα : 5
Κωδικός Άρθρου

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ

Τίτλος Αρθρου

A.T.

"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"

ΝΑΟΙΚ Ν\Α79.02.79.04

Η.24

ΝΑΟΙΚ Ν\Α79.13.79.10

Η.25

ΝΑΟ∆Ο Β\Ε17.2

Η.26

Επάλειψη διά υλικού ενίσχυσης πρόσφυσης µεταξύ παλαιάς και νέας κατάστασης, µε
προϊόν γαλακτώµατος ενός συστατικού, µε βάση συνθετικές ρητίνες ενδεικτικού
τύπου LAB της Sintecno ή ισοδύναµο, µε ανοικτό χρόνο ενέργειας µεγάλης διαρκείας
Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα µε
χρήση ινοπλισµένων πολυµερών. Επικόλληση συνθετικών λωρίδων (ελάσµατα από
ίνες άνθρακα) συστήµατος S&P CFK 150/2000, ενδεικτικός τύπος
ανθρακοελάσµατος S&P CFK 150/2000 της Sintecno ή ισοδύναµο, πλάτους 5 cm και
πάχους 1.2 mm
∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό

-

14-01-08-02

-

Βοηθητικά Άρθρα Μελέτης
ΝΑΟΙΚ Α\52.10.02

Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων από ξυλεία ελάτου, πριστή

-

ΝΑΟΙΚ Α\52.81.01

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων µε συνθετική ξυλεία µε κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 20 mm
Επενδύσεις τοίχων µε πυράντοχα ηχοαπορροφητικά πετάσµατα

-

-

ΝΑΟΙΚ Α\65.32

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, απλού σχεδίου από
ευθύγραµµες ράβδους
Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή από
ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2
Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες, από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο,
µονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη
Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες, από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο,
δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη
Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα, µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί κατακόυφο ή
οριζόντιο άξονα
Συστήµατα συνεχούς υαλοπετάσµατος όψεων κτιρίου από αλουµίνιο µε εµφανή
διατοµή αλουµινίου µεταξύ των υαλοπινάκων
Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουµινίου

ΝΑΟΙΚ Α\65.43

Γωνίες από ανοδιωµένο αλουµίνιο

ΝΑΟΙΚ Α\73.36.01

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις, πάχους
3,0 cm
Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)

08-05-01-04

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού
πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4
mm)
Βερνικοχρωµατισµοί επί σπατουλαρισµένων επιφανειών µε εποξειδικά,
πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήµατα δύο συστατικών
Σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου

03-08-07-02

ΝΑΟΙΚ Α\52.97
ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01
ΝΑΟΙΚ Α\65.01.02
ΝΑΟΙΚ Α\65.02.01.01
ΝΑΟΙΚ Α\65.02.01.02
ΝΑΟΙΚ Α\65.17.01
ΝΑΟΙΚ Α\65.20.03

ΝΑΟΙΚ Α\73.96
ΝΑΟΙΚ Α\76.27.03

ΝΑΟΙΚ Α\77.62
ΝΑΟΙΚ Α\78.70

Οι µελετητές

-

03-08-03-00
03-08-03-00
03-08-03-00
03-08-03-00
-

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι ελεγκτές

Ο ∆ιευθυντής

03-07-06-02

03-10-01-00
03-07-08-00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 216 ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5021742)»
Α.Μ.01ΤΥ/2020

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΑΡΘΡΟ 1o: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Σ.Υ.
Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) διατυπώνονται οι ειδικοί όροι, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, θα εφαρμοσθούν για την εκτέλεση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 2o: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
2.1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η πλήρης αποπεράτωση των Οικοδομικών Εργασιών και
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, του έργου:
«ΑΝΑΚ ΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 216 ΓΙΑ Τ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5021742) ».

2.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον ή επί έλαττον εργασίες, στην περίπτωση
που θα καταστούν αναγκαίες τροποποιήσεις κατά την εκτέλεση του έργου, μέσα στα πλαίσια
του Ν. 1418/84 (άρθρο 8) του Ν. 2940/2001 (Άρθρο 2), Π.Δ. 609/85 (άρθρο 44), όπως ισχύουν (άρθρο 156 του Ν. 4412/16 Αυξομειώσεις Εργασιών-Νέες Εργασίες)
2.3. Αρχικό Οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό (ΣΠ) της Προσφοράς
(συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους), αυξημένο κατά το
κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών, τη δαπάνη αναθεώρησης και την δαπάνη Φ.Π.Α., όπως
θα προκύψουν μετά τον επανυπολογισμό τους κατά την υπογραφή της σύμβασης (παρ.5 Άρθρου 105 &135 του Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3.1. Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής:
3.1.1. Το συμφωνητικό.
3.1.2. Η Διακήρυξη.
3.1.3. Η Οικονομική Προσφορά.
3.1.4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
3.1.5. Η Παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
3.1.6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά τους, Τ.Σ.Υ.
3.1.7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
3.1.8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
3.1.9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι
εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η
περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί
τροποποίησης των μελετών του έργου.
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3.1.10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί
από την Υπηρεσία.
3.2. Για την εκτέλεση του έργου ισχύει η:
3.2.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:


Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ» (Α΄147)



Των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α΄116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων ΄Εργων» (ΚΔΕ)



Του Ν.4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-202, Β) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005
(Α΄297) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»



Του Ν.4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»



Του Ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις «όπως ισχύει



Του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.



Μέχρι τις 31/12/2016 του Ν.3886/2010 (Α΄173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου2007 (L335)»



Του ν.4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»



Του άρθρου 26 του ν.42024/2011 (Α226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών του με κλήρωση»



Του ν.4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.



Του ν.3861/2010(Α΄112)»Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».



Του ν.3548/2007 (Α΄68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»



Μέχρι την 31/12/2016 του Π.Δ 113/2010 (Α΄194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» όπως ισχύει



Ο Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄30) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3414/2005 (Α΄79) για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΣΡ, το Π.Δ 82/1996 (Α΄66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και υπ’ αριθμ.20977/2007 (Β΄1673)
σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (|Β΄1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες».



Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α΄248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

3.3. Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές
3.3.1. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΦΕΚ 1561/2-6-16) και ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ 2000, ΦΕΚ 2184
Β/20-12-1999, ΦΕΚ 1564 Β/22-12-2000, ΦΕΚ 781 Β/18-06-2003, ΦΕΚ 1154 Β/12-082003, ΦΕΚ 1153 Β/12-08-2003, ΦΕΚ 447 Β/05-03-2004, ΦΕΚ 270 Β/16-03-2010).
3.3.2. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης
για τα κοινά τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001)
3.3.3. Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 &
ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008), καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε
ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κ.λπ.
3.3.4. Ο Ισχύων Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γ.Ο.Κ.
3.3.5. Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
3.3.6. Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η.
3.3.7. Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων
3.3.8. Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
3.3.9. Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
3.3.10. Τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών
Εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα).
3.3.11. Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπως ισχύουν
μετά από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98)
και οι λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις.
3.3.12. Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης
με αγωγούς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., κ.λπ.
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3.3.13. Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε θέματα που δεν καλύπτονται
από τους παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις.
3.3.14. Τα αναλυτικά Τιμολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών (Η/Μ κ.λπ.) καθώς και τα αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια.
3.3.15. Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) και οι συμπληρώσεις – τροποποιήσεις ως ισχύουν (ΦΕΚ 160/Δ`/27-3-1990, ΦΕΚ 987/Δ`/18-8-1993, ΦΕΚ 329/Δ`/21-41997, ΦΕΚ 380/Δ`/16-5-1997, ΦΕΚ 18/Β`/15-1-2002, ΦΕΚ 558/Δ`/4-7-2002, ΦΕΚ
366/Δ`/5-4-2005, ΦΕΚ 57/Β`/24-1-2007 και ΦΕΚ 2776/Β`/15-10-2012).
3.3.16. Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της
Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας.
3.3.17. Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012
3.3.18. Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών».
3.3.19. Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια.
3.3.20. Ν. 1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83)
3.3.21. Την εγκύκλιο 26/4-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων (Τμήμα Προδιαγραφών και Ευρωκωδικών) περί υποχρεωτικής
εφαρμογής των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).

ΑΡΘΡΟ 4ο:ΠΗΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΥΛΙΚΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ Ή ΧΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, κατάλληλων σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα υλικών και νερού.
4.1. Όλα τα υλικά κ.λπ., που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς,
χωρίς βλάβες ή ελαττώματα.
4.2. Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντας κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά
με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση
στις προδιαγραφές κ.λπ.
4.3. Σε περίπτωση, που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση των έργων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού
επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο ανάδοχος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών, που παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.

4.4. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε
την παραλαβή τους από τον ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά
ή απώλεια, που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά.
4.5. Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το μηχάνημα η συσκευή θα εγκρίνεται από την υπηρεσία,
ως εξής:
Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιομηχανικής παραγωγής, θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία
προσπέκτους και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγματα. Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο, που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα.
Τα παραπάνω δείγματα κ.λπ., που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από αυτήν μέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου.
4.6. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό μηχάνημα ή συσκευή, που δεν είναι σύμφωνα με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω.
4.7. Όλα τα μηχανήματα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του
κατασκευαστού, η δε επίβλεψη θα μπορεί να παραπέμπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο με
μέριμνα και δαπάνες «του αναδόχου».
4.8. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών – μηχανημάτων – συσκευών
κ.λπ. να υποβάλλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για
έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία
παρουσιάζει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται απ’ τον ανάδοχο, κοινοποιείται σ’ αυτόν ειδική
διαταγή της Διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται από τα
πράγματα. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος.
Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 159 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ» (Α’ 147).

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
6.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία δέκα οκτώ (18) μηνών , μετά την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης.
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6.2. Μετά την λήξη της τμηματικής ή συνολικής περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου,
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 52 των Π.Δ. 609/85 (άρθρο 71 του
Ν.3669/2008), ως ισχύει (άρθρο 147 του Ν.4412/2016).
6.3. Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες ορίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την εγκατάσταση του αναδόχου.
6.4. Για την παράταση θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 ως
ισχύει και του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύει (άρθρο 147 του Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ–ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ–ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
7.1. Στα θέματα προθεσμιών, υπέρβασής τους και επιβολής ποινικών ρητρών ισχύει η παράγραφος
4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 3,
του άρθρου 2 του Ν. 2229/94) και το άρθρο 36 του, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 148
του Ν. 4412/16.
7.2. Για κάθε ημέρα υπαίτιας υπέρβασης από τον ανάδοχο της τασσόμενης με το άρθρο 5 της παρούσας συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι καθοριζόμενες με το άρθρο 36 του Π.Δ.
609/85 (άρθρο 148 του Ν. 4412/16 ) ποινικές ρήτρες και για τα καθοριζόμενα σε αυτό χρονικά διαστήματα. Τα ως άνω ποσά ποινικών ρητρών θα παρακρατούνται από τις αμέσως επόμενες πιστοποιήσεις του έργου.
7.3. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου
και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα 15% της συνολικής προθεσμίας η
ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.
7.4. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών η μέση ημερήσια αξία του έργου προκύπτει, αφού
διαιρεθεί το συνολικό χρηματικό ποσό της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την Αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.),
με τον αριθμό των ημερών της συνολικής προθεσμίας. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε (ακέραιες
με στρογγύλευση προς τα επάνω) ημερολογιακές ημέρες και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως
προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση.
7.5. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός
χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
7.6. Η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου)
απαγορεύεται. Αν διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατά-

σταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.
Κατά τα λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης του αναδόχου εφαρμόζονται οι διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 2 του Ν.
2229/94 και οι διατάξεις του άρθρου 51 του Π.Δ. 609/85, (άρθρο 65 του Ν. 3669/2008), όπως αυτά ισχύουν σήμερα (άρθρο 148 του Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την εργολαβία. Ιδιαίτερα ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του χρονοδιαγράμματος ή καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή αν οι
εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες, ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται
στις προδιαγραφές, αν δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια ή αν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος ή αν έληξε η
ολική προθεσμία του έργου χωρίς αυτό να έχει αποπερατωθεί. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 160
του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Κατά των πράξεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που προσβάλλει έννομο συμφέρον του αναδόχου,
χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται με κατάθεση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία 15 ημερών, από την κοινοποίηση της πράξης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται
διαφορετικά στο νόμο αυτόν ή τα Π.Δ. που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του.
Η ένσταση απευθύνεται στην προϊσταμένη αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε δύο μήνες από
την κατάθεση της ένστασης.
Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή μερικώς ή αν παρέλθει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία
της προηγούμενης παραγράφου, ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική
προθεσμία τριών μηνών, από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο του διμήνου δεν μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση αίτησης θεραπείας. Αίτηση θεραπείας ασκείται επίσης και κατά αποφάσεων ή πράξεων της προϊσταμένης αρχής ή του
κυρίου του έργου, εφόσον με τις αποφάσεις ή πράξεις αυτές δημιουργείται για πρώτη φορά διαφωνία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν απαιτείται να προηγηθεί ένσταση και η τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία για την άσκηση της αίτησης θεραπείας αρχίζει απ’ την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο.
Αίτηση θεραπείας μπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου, εφόσον δεν είναι το Δημόσιο. Κατά τα
λοιπά όπως στο άρθρο 17 του Π.Δ. 171/87, (άρθρο 76 του Ν. 3669/2008) και όπως αυτά ισχύουν
σήμερα (άρθρο 174 του Ν. 4412/2016).
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ΑΡΘΡΟ 10ο: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
10.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84,
όπως ισχύει σήμερα (άρθρο 145 του Ν.4412/2016). Το διάγραμμα αυτό θα συνταχθεί με βάση
το άρθρο 32 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύει (άρθρο 145 παρ. 3 του Ν.4412/2016), με τη μορφή
δικτυωτής ανάλυσης (PERT-CPM) και σ’ αυτό θα τηρούνται η συνολική και οι προβλεπόμενες
τμηματικές προθεσμίες, θα συνοδεύεται δε από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. Στο
υπ’ όψη χρονοδιάγραμμα η χρονική μονάδα που θα χρησιμοποιείται και θα απεικονίζεται θα είναι η εβδομάδα.
Το χρονοδιάγραμμα θα συνταχθεί με την απαιτούμενη προσοχή ώστε να προσδιορίζονται με
ακρίβεια οι κρίσιμες διαδρομές οι οποίες θα διασφαλίζουν την έγκαιρη περάτωση του έργου.
Το χρονοδιάγραμμα θα μπορεί να αναθεωρείται σε χρόνους όχι μικρότερους του τριμήνου,
ώστε να προσαρμόζεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες του εργοταξίου, τυχόν δε αποκλίσεις θα αιτιολογούνται και θα επισημαίνεται ο τρόπος με τον οποίο θα
καλύπτονται (εντατικοποίηση ορισμένων εργασιών, αύξηση ωραρίου, πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού, πρόσθετος εξοπλισμός κ.λπ.), ώστε να μην επηρεάζονται οι κρίσιμες διαδρομές
και κατά συνέπεια η συνολική περαίωση του έργου, από τις επί μέρους αυτές καθυστερήσεις.
Κάθε χρονοδιάγραμμα αρχικό ή αναθεωρημένο θα συνοδεύεται από την προβλεπόμενη χρηματική απορρόφηση κατά μήνα (εργασίες με ΓΕ+ΟΕ, Αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.) για τη συνολική διάρκεια του έργου. Η απεικόνιση της προβλεπόμενης απορρόφησης θα παρέχεται και σε γραμμικό διάγραμμα (χρόνος – ποσά).
Κάθε υποβαλλόμενη μηνιαία πιστοποίηση θα συνοδεύεται με αντίστοιχο διάγραμμα απορρόφησης όπου θα εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα, η προβλεπόμενη και η πραγματική απορρόφηση του έργου.
10.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης μέσα σε 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης να
συντάξει και υποβάλει το οργανόγραμμα του εργοταξίου στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ.1 του Ν.
4412/2016.
10.3. Η απόφαση έγκρισης του υπόψη χρονοδιαγράμματος εκδίδεται εγγράφως από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή του χρονοδιαγράμματος από τον Ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.
4412/2016.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά με την
σειρά και διάρκεια κατασκευής των έργων.
10.4. Στο χρονοδιάγραμμα θα φαίνεται η σειρά εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών.
10.5. Το χρονοδιάγραμμα, όπως θα τροποποιηθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία, είναι υποχρεωτικό
για τον Ανάδοχο, θα αποτελεί τον πίνακα εκτέλεσης των εργασιών και τυχόν υπέρβαση των
επί μέρους προθεσμιών συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από τη Σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

10.6. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται εγγράφως από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όταν τροποποιηθεί το συμβατικό αντικείμενο ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 4 του Ν. 1418/84 ως ισχύει (άρθρο 145 παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016).
10.7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του για το χρονοδιάγραμμα δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος της εργολαβίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 160
Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο:ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ–ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
11.1. Για τις αυξομειώσεις του συμβατικού αντικειμένου ισχύουν τα οριζόμενα στους Ν. 1418/84,
2229/94, Ν. 2338/95, 2372/96 και τα Π.Δ. 609/85, 286/94, 402/96 και 210/97, ως ισχύουν
(άρθρο 156 του Ν.4412/2016).
11.2. Για την περίπτωση που παραστεί ανάγκη κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1418/84, ως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2229/94, Ν. 2338/95 και το Ν. 2372/96, στο άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύει και όπως
αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 286/94 και 210/97 (άρθρο 156 του Ν.4412/2016) και τα ισχύοντα Αναλυτικά Τιμολόγια (Αναλύσεις Τιμών), τα οποία είναι:
α. Το εγκεκριμένο Ενιαίο Τιμολόγιο εργασιών της κατηγορίας Οικοδομικών Έργων όπως αυτό
ισχύει (ΦΕΚ 1746 Β/19-5-2017).
β. Αναλυτικό Τιμολόγιο Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.
γ. Τα Ενιαία Τιμολόγια εργασιών δημοπράτησης Δημοσίων Έργων Οδοποιϊας, Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου όπως αυτά ισχύουν (ΦΕΚ 1746 Β/19-5-2017).
11.3. Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επί μέρους εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται αντίστοιχα Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Εργασιών. Η δαπάνη των εργασιών αυτών καλύπτεται
από τα απρόβλεπτα της σύμβασης. Οι νέες αυτές τιμές θα προσαυξάνονται κατά 18% για το
όφελος κ.λπ., του αναδόχου και θα απομειώνεται η τιμή αυτή με την έκπτωση της εργολαβίας.
Επίσης, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλαττον» δαπανών σύμφωνα με την εγκύκλιο
36/19-10-05 (αρ. πρωτ. Δ17α/08/158/ΦΝ 437) του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. , ως ισχύουν (άρθρο
156 παρ.3 του Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ–ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
12.1. Ανεξάρτητα από εργαστηριακά μέσα και εργαστηριακό προσωπικό της Διευθύνουσας το έργο
Υπηρεσίας, ο ανάδοχος οφείλει εφ’ όσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να διαθέσει με μέριμνα και δαπάνες του, τα κατάλληλα όργανα, συσκευές και προσωπικό, προς εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών ελέγχου.
12.2. Τα αποτελέσματα των υπ’ όψη δοκιμών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εντός δύο ημερών
από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό διάστημα για τον έλεγχο, άλλως δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη. Οι πάσης φύσεως δοκιμές, με ακριβή στοιχεία των
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θέσεων και του είδους των δοκιμών, καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις τμηματικές προσωρινές επιμετρήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
τους.
12.3. Ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιμές που θα γίνουν από τον ανάδοχο, η
Υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγμάτων και σε εργαστηριακή εξέτασή τους, για ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο των εκτελουμένων εργασιών.
12.4. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία που θα αφορά είτε υλικό, είτε εργασία, δεν θα παρέχει
στον ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας ανάλογη παράταση
προθεσμίας, για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστημα θα χρειασθεί για την εκτέλεση της
διαπίστωσης αν ένα υλικό ή εργασία είναι δόκιμα ή όχι.

ΑΡΘΡΟ 13ο:ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται αμέσως μετά την εκτέλεση των εργασιών. Στις επιμετρήσεις και στα πρωτόκολλα εργασιών, επί πλέον των ποσοτικών ενδείξεων και των
εργασιών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με την κατά δόκιμο τρόπο και σύμφωνα προς
τους συμβατικούς όρους εκτέλεση των εργασιών, προκειμένου δε περί των υλικών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με τα φυσικά εργαστηριακά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητά
τους εν γένει. Για τη διοίκηση του έργου έχει γενική εφαρμογή το άρθρο 6 του Ν. 1418/84, (άρθρο
36 παρ 1, 4, 6 & 7 του Ν. 3669/2008), ως ισχύει (άρθρο 151 του Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 14ο:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ
14.1. Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης, από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της
αποδεκτό από την Υπηρεσία, που πρέπει να είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων Μηχανικός ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης.
14.2. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος εκτός από Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υποχρεούται να διαθέσει και Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό καθώς
και το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό σ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, σύμφωνα
με το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 1418/84, (άρθρο 38 του Ν.3669/2008), ως ισχύει (άρθρο 139
του Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ–ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ–ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ–
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
15.1. Αμέσως μετά την υπογραφή της Εργολαβικής σύμβασης, η Υπηρεσία θα παραδώσει στον Ανάδοχο όλα τα στοιχεία της μελέτης.
15.2. Ο Ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας, να
ζητήσει έγγραφα και έγκαιρα από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα

με τη σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης του έργου και τα
καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής.
15.3. Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των
ειδικών προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λπ.), δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την
υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών
κατασκευών, που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του χώρου.
15.4. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από
τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου (όπως π.χ. τοίχοι, διαχωριστικά,
κατώφλια, επιχρίσματα, κιγκλιδώματα, κ.λπ.), πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα
υπόλοιπα, (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου.
15.5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο ανάδοχος,
υποχρεούται στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η
Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του «άνευ ετέρου»
και με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.
15.6. Η Υπηρεσία δικαιούται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύει
(άρθρα 132 και 156 του Ν. 4412/2016), όποτε κρίνει απαραίτητο, λόγω τοπικών συνθηκών ή
άλλων αναγκών να τροποποιεί τα εγκεκριμένα σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα.
15.7. Αν για σοβαρούς λόγους ο ανάδοχος δε συμφωνεί με οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, είναι
υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως στο συντομότερο δυνατό χρόνο, και πάντως όχι
μετά παρέλευση δεκαημέρου, τις απόψεις του προς την Υπηρεσία, υποβάλλοντας συγχρόνως
κάθε στοιχείο που τις τεκμηριώνει.
15.8. Για την τροποποίηση της μελέτης, μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου,
απαιτείται απόφαση της προϊσταμένης αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου
τεχνικού συμβουλίου κατασκευών.
Κατά τη συζήτηση του θέματος στο τεχνικό συμβούλιο καλούνται ο μελετητής και ο ανάδοχος
κατασκευής του έργου ή εκπρόσωποι αυτών να αναπτύξουν τις απόψεις του και να υποβάλουν
γραπτό υπόμνημα. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από τη διαπίστωση της ανάγκης
τροποποίησης της μελέτης, η προϊσταμένη αρχή εκδίδει τη σχετική απόφαση. Η κοινοποίηση
της ανωτέρω απόφασης για τροποποίησης της μελέτης στην υπηρεσία του Μ.Ε.Ε.Π. αποτελεί
προϋπόθεση για τυχόν πληρωμή των εργασιών που προκύπτουν από την τροποποίηση της μελέτης.
Όλα τα στοιχεία για την τροποποίηση ή μη της μελέτης υποβάλλονται σε αντίγραφα μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες στη Γ.Δ.Δ.Ε. με εισήγηση της προϊσταμένης αρχής για τον υπεύθυνο
της κατάστασης που δημιουργήθηκε, προκειμένου να επιβληθούν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
Κατά της απόφασης για τροποποίηση της μελέτης μπορεί ο μελετητής να υποβάλει αίτηση θεραπείας. Η αίτηση θεραπείας δεν αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης. Αν η αίτηση θερα-
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πείας γίνει μερικά ή ολικά δεκτή, μπορεί ο μελετητής να ζητήσει ανάλογη τροποποίηση της
απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παραγρ. 10 του Ν.
1418/84 ως ισχύει.
15.9. Για κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια ή διευκρίνιση πάνω στα σχέδια ή τα λοιπά συμβατικά
στοιχεία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητά έγκαιρα και πάντως πριν από την έναρξη
των σχετικών εργασιών, γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία και να συμμορφώνεται απόλυτα
προς αυτές.
Δεν θα αναγνωρισθεί καμιά οδηγία, απόφαση ή εντολή που δόθηκε μόνο προφορικά. Το ίδιο
ισχύει και για κάθε αίτηση του αναδόχου για λήψη πληροφοριών και οδηγιών.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
16.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά την τμηματική περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει
με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες (σε αυτές περιλαμβάνεται η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.) τις απαιτούμενες δοκιμές, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο και θα
περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
16.2. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
16.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την περάτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή
τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη σε τρία (3) αντίγραφα, πλήρεις λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν απ’ αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές, καταχωρείται στον
φάκελο της επίβλεψης ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο Αρχείο του κυρίου του Έργου.
16.4. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει το προσωπικό του κυρίου του έργου, την χρήση και το χειρισμό των εγκαταστάσεων.
16.5. Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά
χρονικά διαστήματα, τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι’ αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 51 του Π.Δ. 609/85 & άρθρο 74 του Ν.3669/2008, ως
ισχύει (άρθρο 157 του Ν.4412/2016).
16.6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά, για την οποία ευθύνεται ο
ίδιος, μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
16.7. Για τη συναρμολόγηση των μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιορισθεί
στον χώρο, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μην
παρεμποδίζεται η εντός του έργου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων εργολαβιών.

ΑΡΘΡΟ 17ο:ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ–ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
17.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την παράδοση των εργασιών και πριν από την προσωρινή
παραλαβή, να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε έξη (6) αντίγραφα στην Υπηρεσία.
17.1.1. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 της τελικής διάταξης του χώρου με υψομετρικές και οριζοντικογραφικές ενδείξεις.
17.1.2. Ακριβή διαγράμματα 1:50 θεμελιώσεων – ξυλοτύπων - κατόψεων και τομών με τον οπλισμό, στα οποία θα αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία των επί μέρους τμημάτων,
όπως βλάβη, διαστάσεις, θέσεις, διατομές κ.λπ., πλήρως ανταποκρινόμενα με τα πραγματικώς εκτελεσθέντα έργα.
17.1.3. Κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια με κλίμα 1:50.
17.1.4. Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων σε κλίμακα 1:50, όπως ακριβώς αυτές εκτελέσθηκαν που θα περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης
των εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η θέση, το μέγεθος και
η συνδεσμολογία των συσκευών, των μηχανημάτων του τηλεφωνικού δικτύου κ.λπ.
17.1.5. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης στο οποίο θα αναφέρονται η πορεία εκτέλεσης του έργου, τα
προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση και πως επιλύθηκαν και γενικά ότι έχει
σχέση με το ιστορικό της εκτελέσεως του υπόψη έργου. Επίσης, θα περιέχει οδηγίες για
τη σωστή συντήρηση των έργων μετά το πέρας της κατασκευής τους. Στους τίτλους
των σχεδίων και του τεύχους θα υπάρχει η ένδειξη: «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ».
17.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του φωτογραφίες, πριν
από την έναρξη των εργασιών, κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και
μετά το πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται όλες οι όψεις όλων των κτιρίων σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές, θα είναι τραβηγμένες με ψηφιακή μηχανή, και θα εκτυπώνονται σε τρία
(3) αντίτυπα κάθε μία σε μεγέθυνση 18x27 σε χαρτί λευκό σεμιτάτ, με τις φωτογραφίες θα
παραδίδονται και τα ηλεκτρονικά αρχεία τους. Για κάθε κτίριο θα λαμβάνονται και θα παραδίδονται στην Υπηρεσία τέσσερα (4) έγχρωμα SLIDES.

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ
– ΦΘΟΡΕΣ
18.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του
έργου, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους με τα μέσα που χρησιμοποιεί (ικριώματα κ.λπ.) και
να ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελουμένων απ’ αυτόν εργασιών ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή άλλους εργολήπτες.
18.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ν’ ανοίγει, να μορφώνει, και να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις απαιτούμενες με βάση τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και τις οδηγίες της επί-
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βλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για τον εντοιχισμό σωλήνων ή οποιονδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του.
18.3. Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών και αυλάκων σε
κατασκευές από σκυρόδεμα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού.
18.4. Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να
επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζημιά ή τη φθορά στην πρότερή τους κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη
επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά
του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε
μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του
άρθρου 7 του Ν. 1418/84, (άρθρο 58 παρ. 1 του Ν.3669/2008), ως ισχύει (άρθρο 157 του Ν.
4412/2016). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με
δικές του δαπάνες. Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 45 του Π.Δ. 609, (άρθρο 58 του Ν.3669/2008),
ως ισχύει (άρθρο 157 του Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Ο Διευθύνων, από μέρους της αναδόχου επιχείρησης του έργου, υποχρεούται μετά από ειδοποίηση
της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν ή διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή σε άλλους
τόπους παραγωγής.

ΑΡΘΡΟ 21ο:ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
21.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του έργου, ή του
όλου έργου, μετά την περαίωση του, ν’ αφαιρέσει και ν’ απομακρύνει από όλους τους χώρους
του εργοταξίου και των γύρω δρόμων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα, προσωρινές κατασκευές και περιφράγματα πλεονάζοντα, χρήσιμα ή
άχρηστα υλικά να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους του εργοταξίου για
την παράδοσή τους απολύτως καθαρών, και γενικά να μεριμνήσει για ότι απαιτείται, ούτως
ώστε το έργο να παραδοθεί καθ’ όλα έτοιμο για χρήση και λειτουργία.
21.2. Αν μετά την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παρά πάνω εργασίες μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ε-

ντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου της δαπάνης παρακρατούμενης από την αμέσως επόμενη πληρωμή.

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
22.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, όλα τα
προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
22.2. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την
έκδοση κάθε κατά νόμων αδείας, καθιστάμενος αποκλειστικά και ουσιαστικά υπεύθυνος για
κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών.
22.3. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το Νόμο, για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ’
όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με την εγκύκλιο 27/2012/ΥΠΑΝ και
ΥΠΟΜΕΔΙ, το Π.Δ. 447/75-778/80-1083/81- Ν. 16/1996, 17/1996, 305/1996, 88/1999, «περί
μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φάσης
φύσεως έργων, αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού» και σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 7 του
Ν. 4412/2016 ως ισχύει και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ’ όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου.
22.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων Αστυνομικές Διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη που θα
συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του, ή σε τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση
σχέση με την εκτέλεση του έργου.
22.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες σε όλες γενικά
τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους.
22.6. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη
των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.
22.7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στη Διευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία, όλες
τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ’ αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών
σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
22.8. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες για το κατά την εκτέλεση του
έργου απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ’ αυτό.
22.9. Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 34 του
Π.Δ. 609/85 (άρθρο 37 του Ν. 3669/2008), ως ισχύει (άρθρο 153 του Ν. 4412/2016).
22.10. Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να προσκομίσει χωρίς επιπλέον αποζημίωση:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου – Εγκαταστάτη για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου. Τυχόν έξοδα προς τη ΔΕΗ βαρύνουν τον Κύριο του έργου.
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Β) Υπεύθυνη Δήλωση από Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αδειοδότηση του κτιρίου από άποψη Πυρασφάλειας

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ
Για την αναθεώρηση τιμών μονάδος εργασιών για την παρούσα εργολαβία, ισχύουν οι διατάξεις
του Ν. 1418/84 (άρθρο. 10) καθώς και του Π.Δ. 609/85 (άρθρο 41) ως ισχύει (άρθρο 153 του Ν.
4412/2016)

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
24.1. Στην παρούσα εργολαβία ισχύει το εργολαβικό ποσοστό 18% για την αξία των εργασιών που
εκτελούνται καθώς και για τις εργασίες που θα κανονισθούν με Νέες Τιμές Μονάδος.
24.2. Για την περίπτωση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών θα προστίθεται στην πραγματική δαπάνη υλικών και ημερομισθίων εργολαβικό ποσοστό 18% μειωμένο κατά τη μέση τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς του σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 10 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύει (άρθρο 153 του Ν. 4412/2016).
Για τις διάφορες ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ, κ.λπ.) του εργοδότη επί των ημερομισθίων των απολογιστικών εργασιών, ο ανάδοχος καταβάλλει για λογαριασμό της Υπηρεσίας
το ανάλογο ποσόν το οποίον του αποδίδεται με πιστοποίηση χωρίς εργολαβικό ποσοστό. Για
αξία υλικών που τυχόν θα χορηγήσει η Υπηρεσία στον ανάδοχο, δεν καταβάλλεται εργολαβικό
ποσοστό.
24.3. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των φόρων, τελών, δασμών, κρατήσεων και οποιεσδήποτε
άλλων νόμιμων επιβαρύνσεων, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 6 του Ν.4412/2016.
24.4. Οποιαδήποτε απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις της προηγούμενης παραγράφου 24.3 θα γίνεται
προς όφελος του έργου και το αντίστοιχο ποσό θα αφαιρείται από το λογαριασμό του αναδόχου. Αντίθετα κάθε τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση, εκτός του φόρου εισοδήματος ή τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού, καταβάλλεται από τον ανάδοχο για λογαριασμό της Υπηρεσίας και πιστοποιείται άτοκα υπέρ του αναδόχου στους αντίστοιχους λογαριασμούς.

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
25.1. Στις δαπάνες του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν:
1. Οι δαπάνες οι σχετικές με το εργολαβικό συμφωνητικό.
2. Αποζημιώσεις ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών:
α) των περιοχών λήψεως αδρανών και αργών υλικών
β) των θέσεων εγκαταστάσεως μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά

γ) οι δαπάνες αποζημιώσεως μηχανημάτων πηγές λήψεως υλικών (αδρανών και λίθινων υλικών και νερού) καθώς και των οδών προσπελάσεως προς αυτές.
25.2. Οίκοθεν νοείται ότι σε περίπτωση ζημιών ή ατυχημάτων κατά την εκτέλεση του έργου και την
παραγωγή και μεταφορά υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Η
Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει αποζημιώσεις για τις ανωτέρω
αιτίες.
25.3. Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις οι οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτέλεσης, των εργασιών από την ανάγκη εκμεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών θα βαρύνουν
τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
26.1. Για την εξασφάλιση του απαιτουμένου ρυθμού προόδου του έργου και την τήρηση των συμβατικών προθεσμιών με τα αναγκαία περιθώρια προς κάλυψη απρόβλεπτων δυσχερειών, ο ανάδοχος οφείλει όταν και όπου απαιτείται να χρησιμοποιεί περισσότερες της μιας βάρδιες εργασίας, να εφαρμόζει υπερωριακή εργασία και να προβαίνει σε ενίσχυση του εξοπλισμού και
των εργοταξιακών εγκαταστάσεών του.
26.2. Ο ανάδοχος δε δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση για οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις
του, προκαλούμενες από την ανωτέρω αύξηση σε εργατικά, εξοπλισμό, υλικά, καύσιμα, κ.λπ.,
έστω και αν τέτοια αύξηση (σε βάρδιες, ώρες εργασίας, εξοπλισμού, εγκαταστάσεις) είναι πέραν των προβλέψεων του εγκριθέντος από την Υπηρεσία προγράμματος κατά το άρθρο 7 της
παρούσας.
26.3. Ο ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως στην Υπηρεσία εγγράφως, οποιαδήποτε αλλαγή
στις ώρες εργασίας (χρησιμοποίηση νυκτερινής βάρδιας, εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές
κ.λπ.), καθώς και αλλαγές στο κύριο μηχανολογικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις.
26.4. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από την κείμενη Νομοθεσία
διατάξεις ως προς νυκτερινή και υπερωριακή εργασία (π.χ. αποζημιώσεις προσωπικού, μέτρα
ασφαλείας κ.λπ.).
26.5. Εφ’ όσον καθίσταται αναγκαίο κατά την κρίση της Υπηρεσίας να εκτελέσει εργασία νυκτερινή,
υπερωριακή ή κατά τις Κυριακές και εορτές, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις εντολές της Υπηρεσίας για την εκτέλεση με δαπάνες του, των παρά πάνω εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ–ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
27.1. Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει κατά τις μεταφορές των διαφόρων υλικών μόνο τους υφισταμένους δρόμους ή θα χρησιμοποιεί κατόπιν οδηγιών του Εργοδότου προσωρινούς δρόμους, ή
θα κατασκευάζει προσπελάσεις εφ’ όσον το επιτρέψει ο Εργοδότης. Σε καμιά δε περίπτωση
δεν θα παρακωλύει, έστω και σποραδικά την κυκλοφορία σε αυτούς.
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27.2. Όσον αφορά τους εν λειτουργία δρόμους, ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όχημα βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογιστεί η αντοχή του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Σε περίπτωση που είναι
αδύνατη η διέλευση βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις και να βρει
οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. Οπωσδήποτε εφ’ όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (εντός
των ανωτέρω περιορισμών), υποχρεούται στη συντήρηση των δρόμων αυτών καθ’ όλη τη
διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συμβάσεως, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους
του Δημοσίου.
27.3. Οίκοθεν νοείται, ότι σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή μεταφορά υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τις παραπάνω
αιτίες.
27.4. Οι μεταφορές των διαφόρων υλικών θα εκτελούνται μέσω των δρόμων και των διαδρόμων
που θα καθορίζονται από την Υπηρεσία.
27.5. Στην περίπτωση διαφόρων χωματουργικών εργασιών και τεχνικών έργων προσωρινής χρήσεως για τη διαμόρφωση των εργοταξιακών χώρων και κάλυψη γενικά κατασκευαστικών αναγκών, οι δαπάνες θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης η κατασκευή των πάσης φύσεως οδών
προσπελάσεως για πρόσβαση της θέσεως των έργων, δανειοθαλάμους και λατομεία βαρύνει
τον ανάδοχο.
27.6. Υποχρεούται επίσης να μεριμνήσει για την πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
σήμανση ημέρας και νύκτας των χώρων των εργοταξίων του με τις κατάλληλες κάθε φορά πινακίδες, φανούς κ.λπ., προς καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σύμφωνα
με την απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αριθ. ΒΜ 5/30058/6.12.82, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 11/Β/23.3.83 ΕΚ. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα αναβοσβύνοντα σήματα (FLASH LIGHTS).
27.7. Εκτός τούτων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εμποδίου τύπου εγκεκριμένου από
την Υπηρεσία. Τα εμπόδια αυτά θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία του έργου (αρχή, τέλος
και σε ενδιάμεσα σημεία αναλόγως του εκτελουμένου έργου) και πάντως σε αριθμό όχι λιγότερο των δύο ανά πενήντα μέτρα.
27.8. Ο κύριος του έργου επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιήσει τον τύπο του εμποδίου κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
27.9. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε όλα τα παραπάνω χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση της σχετικής
δαπάνης περιλαμβανομένης στο ποσοστό Γεν. Εξόδων, Οφέλους κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ
28.1. Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργημένες εκτάσεις
γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία, για την εκτέλεση των έργων. Θα εί-

ναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαιρέτου κοπής ή βλάβης
σε δένδρα ή καλλιέργειες.
28.2. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών πλησίον υπαρχόντων έργων, ο ανάδοχος θα ευθύνεται στο
ακέραιο για τυχόν καταστροφές ή ζημιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά και υποχρεούται ν’
αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα στην προηγούμενη κατάσταση με δαπάνες του.
28.3. Ο ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει τις διελεύσεις άλλων εργοληπτών ή εργατικού προσωπικού
που εκτελούν έργα της υπηρεσίας ή άλλων κρατικών Υπηρεσιών.
28.4. Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία αυτά κατά τις Διατάξεις των περί Εργατών και
Εργασίας Νομοθεσίας και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται
μεθοδικά για αποφυγή αμέσων ή εμμέσων ζημιών ή ατυχημάτων ή προκλήσεως πλημμύρων. Η
Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες.

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
29.1. Ο χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων καθορίζεται σε 15 μήνες από την βεβαίωση
περαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3669/2008, ως ισχύει (άρθρο 171 Ν. 4412/2016).
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί με δικά του έξοδα τα έργα από την βεβαιωμένη
περάτωση του έργου μέχρι και τη λήξη της εγγύησης. Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα
γίνει σύμφωνα με το Νόμο σε 6 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου σύμφωνα με
το άρθρο 73 του Ν.3669/2008, ως ισχύει (άρθρο 170 Ν. 4412/2016).
29.2. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.3669/2008, ως ισχύει
(άρθρο 172 Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 30ο: ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΤΕΛΗ, ΔΑΣΜΟΙ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ Κ.ΛΠ.
30.1. Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε. και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, συνεπώς οι
πληρωμές του αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες (για τα έργα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων) κρατήσεις, ως και στην καταβολή του Φόρου Εισοδήματος, απόδοση Φ.Π.Α. κ.λπ.).
30.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζομένων (με τις εκάστοτε από το Υπουργείο εργασίας εκδιδόμενες αποφάσεις) δώρων-εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και αποζημιώσεως λόγω απολύσεως, καθώς και στην καταβολή
των νομίμων εισφορών του υπέρ των Ασφαλιστικών και Επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων
όπως το ΙΚΑ (ακόμα και αν το έργο εκτελείται εκτός ασφαλιστικής περιοχής Ι.Κ.Α.) κ.λπ.
Η καταβολή των προβλεπομένων κρατήσεων θα αποδεικνύεται με τη προσκόμιση κανονικής
αποδείξεως πριν από την πληρωμή κάθε λογαριασμού.
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ΑΡΘΡΟ 31ο: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ–ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ–ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Οι λογαριασμοί συντάσσονται από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του
Ν.3669/2008, ως ισχύει (άρθρο 152 Ν. 4412/2016) και υπογεγραμμένοι υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία στα απαιτούμενα αντίτυπα προς έλεγχο και σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο
του ενός μήνα. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά τον έλεγχο εγκρίνει αυτούς. H πληρωμή του αναδόχου γίνεται τμηματικά με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα
όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 152 του
Ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
32.1. Κάθε είδους εργασίες, όπως εργασίες, εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας
κ.λπ. θα πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης που παραμένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οδοστρώματα, περιφράξεις,
τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών οργανισμών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων, όπως αρδευτικά φρεάτια, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λπ. και τα οποία για συντομία ονομάζονται δίκτυα Ο.Κ.Ω. Η επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή, αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσλειτουργίες, κ.λπ., για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.
Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο
εκτελεί αυτός το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζημιάς.
32.2. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης των
έργων και κοντά σ’ αυτά, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης
κ.λπ. Έτσι θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων, που θα
εκτελούνται απ’ αυτόν, να εκτελεσθούν από Εταιρείες ή Οργανισμούς ή Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για τη μετατόπιση στύλων ή την απομάκρυνση γραμμών κ.λπ.
32.3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανισμούς
Κοινής Ωφελείας κ.λπ., για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλλει
οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες, που παρουσιάζονται
στο κυρίως έργο του από την εκτέλεση των παράλληλων εργασιών απομάκρυνσης στύλων,
μετατόπισης γραμμών κ.λπ. Αντίθετα αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει
όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών. Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο.

ΆΡΘΡΟ 33ο: ΣΧΕΔΙΟ & ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ)
Πριν από την έναρξη λειτουργίας του Εργοταξίου, ο Ανάδοχος μεριμνά για την επικαιροποίηση του
Σχεδίου Ασφαλείας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) και για την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας &Υγείας (Φ.Α.Υ)
όπως επιτάσσει η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ΠΔ/τος 305/96.
Επειδή στο Εργοτάξιο του εν λόγω Έργου θα είναι παρόντα πολλά συνεργεία θα οριστεί από τον
Ανάδοχος Συντονιστής σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας στον οποίο θα ανατεθούν τα καθήκοντα που
προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ΠΔ 305/96 και θα έχει τα προσόντα που προβλέπονται και για τους Τεχνικούς Ασφαλείας από το ΠΔ 294/88.
Εφ’ όσον ο Ανάδοχος κρίνει ότι συντρέχει μια εκ των προϋποθέσεων που περιγράφονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 3 του ΠΔ/τος 305/96οφείλει να διαβιβάσει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση (παράρτημα ΙΙΙ
του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96).
Κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου η αρμόδια επιτροπή παραλαβής ελέγχει και την ύπαρξη
και πληρότητα του Φ.Α.Υ., (το οποίο και παραδίδεται πλέον στον κύριο του Έργου) προκειμένου να
παραλάβει το Έργο, στοιχείο που αναγράφεται στο Πρωτόκολλο Παραλαβής.
Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων
(Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.).
33.1. Κανονιστικές απαιτήσεις.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους,
διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω της υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.).
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο.
Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής:
33.2. Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου.
33.2.1 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας.
Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα
των ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν. 1568/85, ΠΔ 17/96, ΠΔ 305/96, ΠΔ 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της
Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο Αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη αναγκών του σε
υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, μετρήσεις,
αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. περιλαμβανομένης της εκτίμησης
του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. Ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή και με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ 95/99, ΠΔ 17/96) από
το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

σελ. 23/41

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

33.3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα Α.Υ.Ε..
33.4 Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων.
33.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας.
Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για αναφορά ατυχήματος, διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας, αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων.
33.6 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται
από την νομοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της μελέτης ή της κατασκευής.
33.6.1. Διαδικασίες Επιθεωρήσεων.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά. Άλλες προβλέψεις
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο
Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε.
Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Α.Υ.Ε..
Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο.
Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα Α.Υ.Ε. με τον συντονιστή Α.Υ.Ε.
και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού Εργασίας.
33.6.2. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του
Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες
όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ.
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (Φ.Α.Υ.)
εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου
στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάσθηκε.
33.6.3. Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:
Γενικά
Είδος έργου και χρήση αυτού
Σύντομη περιγραφή του έργου Ακριβής διεύθυνση του έργου Στοιχεία κυρίου του έργου
Στοιχεία του υποχρέου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ.
33.6.4. Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
33.6.5. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.
33.6.6. Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.
33.6.7. Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.

33.6.8. Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών.
33.6.9. Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών.
33.6.10. Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ.
ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κλπ. Και
διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος.
33.6.11. Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και αποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με
το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.
33.6.12. Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υπόφασης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας π.χ.
Χ= Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου
Μ= Μέτρια εκτίμηση κινδύνου
Υ= Υψηλή εκτίμηση κινδύνου
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.
33.6.13. Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν.
33.6.14. Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα
για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96).

33.7. Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:
33.7.1. Α Γενικά :
Είδος έργου και χρήση αυτού
Ακριβή διεύθυνση του έργου
Αριθμό αδείας
Στοιχεία του κυρίου του έργου
Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ.
33.7.2. Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου :
Τεχνική περιγραφή του έργου
Παραδοχές μελέτης
Τα σχέδια «ως κατασκευάσθη»
33.7.3. Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ όλη την διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης
των διαφόρων εργασιών, στην ;αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης,
ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ.
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33.7.4. Δ Eγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.
Το ανωτέρω περιλαμβάνει:



Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση
του έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή,
που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων.



Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ.
οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη
εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού
κλπ.



Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ.
τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου και είναι στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη
και εφαρμογή των Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ όλη
την διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ.

ΑΡΘΡΟ 34o: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ *
1

προστίθεται κατ’ εφαρμογή της Εγκυκλίου 27 ΔΙΠΑΔ/οικ/369/15.10.12

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό
του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται
οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου:
ΠΔ 305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/102 (αρ. 42), ως ισχύει (άρθρο 138
παρ.7 Ν.4412/2016).
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων
κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν. 3669/08 (αρθ. 37 παρ. 7), ως ισχύει (άρθρο
138 παρ.7 Ν.4412/2016).
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΚΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ.177/23-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ 889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών,
καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών
κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν. 3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και
αρ.182), ως ισχύει (άρθρο 138 παρ. 7 Ν.4412/2016).

1

H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.

2

O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10
(αρ. 42- 49). Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι
αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να
μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας
και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).
3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα
ακόλουθα :
3.1. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας
(ΦΑΥ) και συγκεκριμένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την
εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει
τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της
τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ. 3
παρ. 8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΚΑ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.
3669/08 (αρ. 37 παρ. 8 και αρ.182), ως ισχύει (άρθρο 138 παρ. 7 Ν.4412/2016).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με
την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κ.λπ, (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κ.λπ.).
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 305/96 (αρ. 3
παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΚΑ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.
3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182), ως ισχύει (άρθρο 138 παρ.7 Ν.4412/2016).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3
παρ. 10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΚΑ και να τα έχει στη διάθεση
των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για
τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του
έργου.
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Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ:
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΚΑ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182), ως ισχύει (άρθρο 138 Ν.4412/2016).
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν :
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα
του ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.Δ.305/96
(αρθ.12 παράρτημα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ.

Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας
(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7
παρ.1 εδάφιο α’ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-32012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή
κάθε Δημόσιου Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΚΑ, η οποία ενσωματώθηκε στο
Ν.3669/08 αρ. (73 και 75),ως ισχύει (άρθρο 170 και 172 Ν.4412/2016).
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το
συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΚΑ.
5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΚΑ.

3.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας
και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ. 1 και αρ. 12 παρ. 4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50
και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ. 2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός
της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής:
Ν.3850/10 (αρ.9).

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των
υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και
αρ.17 παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων
αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και
θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές
υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ),
οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η
διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και
να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που
λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες
του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί
αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του
ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).

3.3. Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη
των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και
της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών
για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο
επιθεωρητής εργασίας, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.)
ΥΠΕΚΑ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
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3.4. Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το
Η Μ Α. Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων
υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και
επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο
εργοτάξιο.
4.1. Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με
ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω
από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2).
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α,
παρ.6).
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 810), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): ΠΔ 1073/81
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες
ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους
από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη
χρήση του: Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9, παρ.γ).
4.2. Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των
πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :



Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)



Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα
για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους
χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »



Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) καιτην τροπ. αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν.
3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών,
των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2),
Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ 216/78,
ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν.
3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν :
α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05, β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής
χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προστασία από
φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.

4.3. Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.
2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό
ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74
), Ν.1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ
304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ
παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ,
παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄,
τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια
χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3
και αρ.4. παρ.7 ).

5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας
στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών
του εκτελούμενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :
5.1. Κατεδαφίσεις :
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, Π.Δ. 1073/81 (αρ. 18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 7), ΥΑ
31245/93, Ν. 2168/93, Π.Δ. 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94,
Υ.Α.2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, Π.Δ. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II, παρ. 11), ΚΥΑ
3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ
2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια
και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η
τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ).
5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες
σε στέγες.
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1,
10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ).

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ. 96, 99, 104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4
παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.)
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26-33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).
5.6. Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών
ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της
γης.) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ. 6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ
6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ
305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10).
5.7. Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με
χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου) ΠΔ 1073/81 (αρ. 100), Ν
1430/84 (αρ. 17), ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96
(αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).

6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
A. ΝΟΜΟΙ
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Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Ν. 495/76

ΦΕΚ 337/Α/76

Π. Δ. 413/77

ΦΕΚ 128/Α/77

Ν. 1396/83

ΦΕΚ 126/Α/83

Π. Δ. 95/78

ΦΕΚ 20/Α/78

Ν. 1430/84

ΦΕΚ 49/Α/84

Π. Δ. 216/78

ΦΕΚ 47/Α/78

Ν. 2168/ 93

ΦΕΚ 147/Α/93

Π. Δ. 778/80

ΦΕΚ 193/Α/80

Ν. 2696/99

ΦΕΚ 57/Α/99

Π. Δ. 1073/81

ΦΕΚ 260/A/81

Ν. 3542/07

ΦΕΚ 50/Α/07

Π. Δ. 225/89

ΦΕΚ 106/Α/89

Ν. 3669/08

ΦΕΚ 116/Α/08

Π. Δ. 31/90

ΦΕΚ 31/Α/90

Ν. 3850/10

ΦΕΚ 84/Α/10

Π. Δ. 70/90

ΦΕΚ 31/Α/90

Ν. 4030/12

ΦΕΚ 249/Α/12

Π. Δ. 85/91

ΦΕΚ 38/Α/91

Ν. 4412/16

ΦΕΚ 147/Α/16

Π. Δ. 499/91

ΦΕΚ 180/Α/91

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Π. Δ. 395/94

ΦΕΚ 220/Α/94

ΚΥΑ αρ. 8881/94

ΦΕΚ 450/Β/94

Π. Δ. 396/94

ΦΕΚ 220/Α/94

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93

ΦΕΚ 451/Β/93

Π. Δ. 397/94

ΦΕΚ 221/Α/94

ΥΑ 3009/2/21-γ/94

ΦΕΚ 301/Β/94

Π. Δ. 105/95

ΦΕΚ 67/Α/95

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94

ΦΕΚ 73/Β/94

Π. Δ. 455/95

ΦΕΚ 268/Α/95

ΥΑ 3131.1/20/95/95

ΦΕΚ 978/Β/95

Π. Δ. 305/96

ΦΕΚ 212/Α/96

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95

ΦΕΚ 677/Β/95

Π. Δ. 89/99

ΦΕΚ 94/Α/99

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96

ΦΕΚ 1035/Β/96

Π. Δ. 304/00

ΦΕΚ 241/Α/00

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97

ΦΕΚ 113/Β/97

Π. Δ. 155/04

ΦΕΚ 121/Α/04

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99

ΦΕΚ 987/Β/99

Π. Δ. 176/05

ΦΕΚ 227/Α/05

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03

ΦΕΚ 1186/Β/03

Π. Δ. 149/06

ΦΕΚ 159/Α/06

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03

ΦΕΚ 708/Β/03

Π. Δ. 2/06

ΦΕΚ 268/Α/06

ΚΥΑ αρ.6952/11

ΦΕΚ 420/Β/11

Π. Δ. 212/06

ΦΕΚ 212/Α/06

ΥΑ 3046/304/89

ΦΕΚ 59/Δ/89

Π. Δ. 82/10

ΦΕΚ 145/Α/10

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00

ΦΕΚ 1035/Β/00

Π. Δ. 57/10

ΦΕΚ 97/Α/10

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000

ΦΕΚ 1176/Β/00

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΥΑ 130646/84

ΦΕΚ 154/Β/84

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ
Π/208/12-9-03

ΚΥΑ 3329/89

ΦΕΚ 132/Β/89

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/
οικ/215/31-3-08

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΦΕΚ 138/Β/91

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93

ΦΕΚ 765/Β/93

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΦΕΚ 686/Β/01

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01

ΦΕΚ 266/Β/01

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02

ΦΕΚ 16/Β/03

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11

ΦΕΚ 905/Β/11

ΥΑ 21017/84/09

ΦΕΚ 1287/Β/09

Πυροσβεστική διάταξη 7,

ΦΕΚ 155/Β/96

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12

ΑΡΘΡΟ 35ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
35.1. Κατά την εκτέλεση του έργου έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και
οι εγκεκριμένες Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν διατάξεις, περιορισμοί ή και αριθμητικά όρια, που έρχονται σε αντίθεση ή αντίφαση
με όσα αναφέρονται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή με τους όρους του Τιμολογίου για το ίδιο θέμα θα
ισχύσουν κατά σειρά οι όροι και οι διατάξεις του Τιμολογίου ή της Ε.Σ.Υ.
35.2. Για την κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές των μηχανημάτων, τους ελέγχους ποιότητας και
αντοχής των υλικών, θα ισχύσουν οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί (π.χ. του Υπουργείου Βιομηχανίας, της ΔΕΗ κ.λπ.), οι οποίοι όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελλιπείς θα συμπληρώνονται
από τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN, VDE, DVI κ.λπ. ή τους Κανονισμούς της χώρας προέλευσης των μηχανημάτων.

ΑΡΘΡΟ 36ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής
εκτέλεσης που ανέρχεται σε Πέντε τις εκατό (5%) επί του ποσού της σύμβασης του
έργου, χωρίς το κονδύλι του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού ……………. Ευρώ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοστική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 37ο: ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
37.1. Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα καθ’ όλους τους κανόνες της τέχνης και
συμφώνως προς τις διατάξεις της παρούσας τα γενικά και τα λεπτομερειακά σχέδια της Μελέτης. Οπωσδήποτε όμως ο ανάδοχος διατηρεί ακέραια την ευθύνη της καλής εκτέλεσης των
έργων.
37.2. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για την σύνταξη και εφαρμογή της μελέτης, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων μόνος υπεύθυνος είναι ο
ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον
ανάδοχο από την ευθύνη του.
37.3. Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των απαραίτητων υλικών για τα οποία απαιτείται έγκριση της Υπηρεσίας, χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει από τις κατά Νόμον ευθύνες του και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και
τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.
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37.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και
μηχανήματα, που είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου, καθώς και για τη μεταφορά
τους από τις πηγές λήψης τους. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου.
37.5. Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της
Μελέτης και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της κατασκευής.

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για τυχόν τροποποιήσεις της μελέτης, που θα γίνουν τελικά δεκτές από την Υπηρεσία, δεν δικαιούται καμιά ιδιαίτερη αμοιβή μελέτης έστω και
αν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονομικό όφελος για τον Εργοδότη.
37.6. Οποιαδήποτε ζημία, που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά την διάρκεια
της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος και
να την αποκαταστήσει.
Επίσης ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για ζημιές και καταστροφές που θα οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (π.χ.
πλημμύρες-θύελλες, κ.λπ.).
37.7. Οποιαδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημίες στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή και
σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητά του προσωπικού του αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των Έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τα Π.Δ.
447/75 (ΦΕΚ 142/17.7.75), Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/26.8.80) και 1073/8/(ΦΕΚ 260Α/16.9.81)
και όποια άλλα διατάγματα έχουν εκδοθεί πρόσφατα καθώς και κάθε άλλο μέτρο, που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.
37.8. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο
ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εργασίες αυτές, έστω και αν οι
υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 38ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ–ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
38.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε αντιπαράσταση με την Υπηρεσία στην παραλαβή
των εκάστοτε εκτελουμένων εργασιών και να τηρεί απαρέγκλιτα βιβλία παραλαβών. Τα βιβλία
αυτά θα είναι «εις διπλούν» θα σημειώνονται οι επακριβείς διαστάσεις των έργων θα υπογράφονται επί τόπου από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα τηρείται από ένα αντίγραφο και
από τους δύο. Επίσης στις ανωτέρω παραλαβές θα σημειώνονται και οι θέσεις των δοκιμών και
ελέγχων, που έχουν εκτελεσθεί.
38.2. Αμέσως μόλις τελειώσει αυτοτελές μέρος του έργου θα συντάσσονται από τον ανάδοχο και θα
υποβάλλονται στην Υπηρεσία βάσει των ανωτέρω παραλαβών σχετικά λεπτομερή σχέδια με
την ένδειξη «όπως κατασκευάστηκε», στα οποία θα εμφαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες
εργασίες, οι διαστάσεις τους, θα σημειώνονται οι θέσεις ελέγχων και δοκιμών και θα είναι λεπτομερέστατα και συμπληρωμένα με σημειώσεις, όπου χρειάζεται. Τα ανωτέρω σχέδια θα συνοδεύονται από τεύχος με τα αναλυτικά αποτελέσματα των σημειουμένων δοκιμών και ελέγχων. Επίσης θα συνοδεύονται από στοιχεία και διαγράμματα όλων των στρωμάτων και υλικών,
που συναντήθηκαν σε όλα τα είδη των εκσκαφών μαζί με τα στοιχεία των συνθηκών εργασίας.

38.3. Τα υπόψη σχέδια και τεύχη θα περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο αφανών εργασιών και η μη
έγκαιρη σύνταξή τους θα στερεί από τον ανάδοχο τη σχετική πληρωμή.
38.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί επί τόπου του έργου, ημερολόγιο σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, στο οποίο θα σημειώνονται τα μηχανήματα, το προσωπικό, οι εκτελούμενες εργασίες, οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 39ο: ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
39.1. Η συμμετοχή στην δημοπρασία με την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο,
ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν εξετάσει και διερευνήσει πλήρως τη μελέτη για το έργο και έχουν
ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και
τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσης πηγές λήψης
υλικών, τις θέσεις της προσωρινής και οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, νερού ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες κ.λπ.
39.2. Επίσης εξυπακούεται, ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν πλήρη γνώση της διαμόρφωσης και της
κατάστασης του εδάφους, του είδους και της ποιότητας των κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων
υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, των μέσων (μηχανημάτων, υλικών και υπηρεσιών), που
θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και όλων των άλλων
παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο τις εργασίες, την πρόοδο των εργασιών ή το κόστος τους.
39.3. Η παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία σε ότι αφορά τους
όρους της Σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συμμόρφωση με τις
συμβατικές του υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 40ο: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ–ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
40.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, όλο το
προσωπικό που θα απασχολεί σύμφωνα με τις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις.
40.2. Ασφάλιση του έργου:
α) Χωρίς απ’ αυτό να περιορίζονται οι υποχρεώσεις και ευθύνες του, που απορρέουν από τα
αντίστοιχα άρθρα της παρούσας, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δαπάνη του να ασφαλίσει το έργο και στο όνομά του και στο όνομα του εργοδότη για κάθε ζημιά ή απώλεια
από οποιαδήποτε αιτία, για την οποία είναι υπεύθυνος βάσει των όρων της συμβάσεως και
με τρόπο ώστε ο εργοδότης και ο ανάδοχος να καλύπτονται για ολόκληρη την περίοδο της
κατασκευής και επί πλέον κατά πάσης απώλειας ή ζημίας που θα γίνει κατά το χρόνο εγγυήσεως, οφειλομένης σε αίτια που ανάγονται στην πριν από την έναρξη της συντηρήσεως
περίοδο, καθώς και έναντι κάθε απώλειας ή ζημίας που θα προξενηθεί από τον ανάδοχο
κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από το αντίστοιχο άρθρο της
παρούσας.
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β) Η ασφάλιση θα καλύπτει:
β1) Ολόκληρη την αξία των εκάστοτε εκτελεσθέντων τμημάτων του έργου ως και των τμημάτων των βοηθητικών εργασιών.
β2) Ολόκληρη την αξία των υλικών και μηχανημάτων του εργοταξιακού εξοπλισμού και των
λοιπών ειδών που προσκομίσθηκαν από τον ανάδοχο στο εργοτάξιο.
γ) Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται σε αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο ασφαλιστική εταιρεία και υπό όρους εγκρίσεως του Εργοδότη (η μη έγκριση του οποίου πρέπει να είναι
αιτιολογημένη).
Ο ανάδοχος υποχρεούται, όποτε του ζητηθεί να παρουσιάζει στην επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία το ή τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και τις αποδείξεις πληρωμής των τρεχόντων
ασφαλίστρων, χωρίς εκ τούτου να περιορίζονται οι συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του
αναδόχου.
40.3. Ζημιές σε τρίτους και στις περιουσίες αυτών:
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο ο οποίος στρέφεται κατά της
ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή
περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών κάθε τρίτου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων του εργοδότη, του προσωπικού του και του προσωπικού της επιβλέψεως, ο οποίος απορρέει από την
εκτέλεση του έργου, από τα μέσα για την εκτέλεση των εργασιών, τα οποία χρησιμοποιούνται
στο εργοτάξιο, από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, από κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στο εργοτάξιο, καθώς και από τα ίδια τα κατασκευάσματα, τόσο κατά τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες, όσο και κατά τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες δεν
γίνονται εργασίες.
40.4. Ασφάλιση υπέρ τρίτων
α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συνάψει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε αναγνωρισμένη από το
Ελληνικό Δημόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία, αποδεικτικό της οποίας απαραίτητα θα προσκομισθεί κατά την υπογραφή της εργολαβικής συμβάσεως.
β) Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο τον προβλεπόμενο από την εργολαβική σύμβαση χρόνο,
δηλ. από της υπογραφής της συμβάσεως μέχρι της προσωρινής παραλαβής του έργου και
για ποσό που καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη περιουσίας, καθώς και τη σωματική βλάβη τρίτων, συμπεριλαμβανομένων του εργοδότη του προσωπικού του και εκείνου της επιβλέψεως, το οποίο καθορίζεται σε 3% του συνολικού ύψους του συμβατικού προϋπολογισμού
του έργου.
γ) Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώματος προσφυγής κατά του εργοδότη, του αναδόχου των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών καθώς και κάθε εργαζομένου, ο οποίος έχει οποιανδήποτε σχέση με τον ανάδοχο του έργου, καθώς και κάθε
άλλη περίπτωση κατά την οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του εργοδότη. Εξυπακούεται ότι η σύναψη της ασφαλίσεως υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3
του παρόντος, από την ισχύουσα Νομοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του απασχολουμένου για το έργο προσωπικού.
40.5. Ατυχήματα και ζημιές σε εργατικό προσωπικό:

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία ήθελε προξενηθεί
συνεπεία εργατικού ατυχήματος σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούνται απ’
αυτόν στο έργο. Ο εργοδότης δεν έχει καμία υπευθυνότητα για τέτοιες ζημίες ή βλάβες καθώς
και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικά με αυτές, εκτός, αν η ζημιά ή
βλάβη προξενήθηκε από ενέργειες ή υπαιτιότητα του ίδιου του εργοδότη, των αντιπροσώπων
του ή των υπαλλήλων του.
40.6. Μέτρα εν ελλείψει ασφαλίσεως από τον ανάδοχο:
Αν ο ανάδοχος παραλείψει να ενεργήσει ή δεν τηρήσει τις σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας ασφαλίσεως ή οποιεσδήποτε άλλες ασφαλίσεις οι οποίες απαιτούνται από τους όρους
της συμβάσεως ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να προβαίνει στις προβλεπόμενες ασφαλίσεις και
να πληρώνει τα αναγκαία ασφάλιστρα, τα οποία θα κατακρατά από τα ποσά τα οποία κάθε
φορά θα πληρώνει ή θα οφείλει στον ανάδοχο, χωρίς καμιά άλλη ιδιαίτερη διαδικασία.
40.7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία τα αυτοκίνητα, που
θα χρησιμοποιούνται στο έργο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους,
Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.
40.8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο
νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης επικινδύνων θέσεων καθώς και προειδοποιητικές και συμβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους στο εργοτάξιο.
40.9. Για εργασίες, που απαιτούν ειδικά μέτρα ασφαλείας, ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα
ενδεδειγμένα πρόσθετα και ειδικά μέτρα ασφαλείας και να εφαρμόζει αυστηρά τους κανονισμούς, που ισχύουν για την πρόληψη ατυχημάτων.
40.10. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν τα άρθρα που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΑΔ /ΟΙΚ/889/27-11-02 απόφαση του Υφ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 16β/14-01-03) η πρόληψη και
αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. &
Φ.Α.Υ.)

ΑΡΘΡΟ 41ο: ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως δηλώσει τη διεύθυνση της έδρας της επιχείρησής του κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των έργων προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας,
σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4 του Π.Δ. 609/85 (άρθρο 30 παρ. 8 & 9 του Ν.
3669/2008), ως ισχύει (άρθρο 135 παρ. 2 & 3 του Ν. 4412/16).
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επίσης να διορίσει αντίκλητο του, κάτοικο της έδρας της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδεκτό απ’ αυτήν. Με το διορισμό του αντικλήτου κατατίθεται και δήλωση
αποδοχής του διορισμού του.
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ΑΡΘΡΟ 42ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
42.1. Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικά με την πρόοδο του έργου.
42.2. Για κάθε διακεκριμένο μέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιμέτρηση, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος σε ένα μήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του επιμετρούμενου
μέρους να συντάξει τελική επιμέτρηση και να την υποβάλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία.
42.3. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα υποβάλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε τελική επιμέτρηση, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μέχρι την σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως μπορεί να αρνηθεί
την πιστοποίηση των αντίστοιχων εργασιών.
42.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές προδιαγραφές και το άρθρο 151 του
Ν.4412/2016
ΑΡΘΡΟ 43ο: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Π.Π.Ε.
43.1. Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει πριν την έναρξη του έργου πρόγραμμα ποιότητας έργου (Π.Π.Ε.)
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρώτυπο ISO 10005, 1995 ή σε κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας, άρθρο 158 του Ν. 4412/2016.
43.2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει το Π.Π.Ε., σε δύο (2) αντίτυπα στη διευθύνουσα το έργο
υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία 60 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών πρέπει να επιστρέψει ένα εγκεκριμένο αντίτυπο στην ανάδοχο με τις τυχόν παρατηρήσεις της.
43.3. Κάθε πιθανή αναθεώρηση του παραπάνω Π.Π.Ε., που θα απαιτηθεί, κατά την διάρκεια των
εργασιών, από τις ανάγκες του έργου, θα υποβάλλεται για έγκριση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
&ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΤΜΗΜ.

Ο ΠΡΟΙΣΤ.Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ.&Τ.Υ

ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΑΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘ.

ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.ΠΕ

ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ.αρ. ……………………απόφαση ………………………………………….
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο.Τ.216 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &

(ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ
5021742)

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.Μ.01ΤΥ/2020
ΠΡΟΥΠ.: 2.325.000,00€συμπ. του Φ.Π.Α 24%

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1 - Αντικείμενο Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
1. Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) αφορά τους γενικούς
συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών
δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης, θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, το
έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.216 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»,, προϋπ.δαπάνης
2.325.000,00€ (με ΓΕ & OE 18%, απρόβλ. 15%, Απολογιστικά και ΦΠΑ 24%)
2. Το ακριβές αντικείμενο του έργου θα είναι όπως ορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή, στην
Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που τη συνοδεύουν.
Άρθρο 2 - Ορισμοί – Συντομογραφίες
Ορισμοί
Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν το νόημα που καθορίζεται στο
Ν.4412/2016.
α) «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου» είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου
τομέα για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβαση ή κατασκευάζεται το έργο. (Στην
παρούσα ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής)
β) «Φορέας κατασκευής του έργου» είναι η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη
υλοποίησης του έργου. (Στην παρούσα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου
Αττικής)
γ) «Προϊσταμένη αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι, η αρχή ή υπηρεσία ή όργανο του φορέα
κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως αποφασίζει για κάθε
μεταβολή των όρων της σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής, όπου αυτό ορίζεται στον παρόντα
Κώδικα. (Στην παρούσα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής)
δ) «Διευθύνουσα υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η τεχνική υπηρεσία του φορέα
κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της
κατασκευής του έργου. (Στην παρούσα η Δ/νση Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ηρακλείου Αττικής)
ε) «Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το συλλογικό όργανο του φορέα κατασκευής του έργου το οποίο
γνωμοδοτεί στα θέματα που ορίζει ο Κώδικας αυτός. (Στην παρούσα το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Ηρακλείου Αττικής)
στ) «Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία έχει ανατεθεί με σύμβαση η
κατασκευή του έργου.
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ζ) «Σύμβαση» είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του
έργου και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου, καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια
και προδιαγραφές, και επί πλέον:
η) «Έργο»: το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, τις οποίες καλείται
να εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή του.
θ) «Προσωρινές Εργασίες» ή «Προσωρινά Έργα»: όλες οι εργασίες, τα έργα και οι
εγκαταστάσεις κάθε είδους, που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απαιτούνται για την εκτέλεση
του έργου.
ι) «Μόνιμες Εργασίες» ή «Μόνιμα Έργα»: όλα τα μόνιμου χαρακτήρα έργα, που θα
εκτελεστούν και θα συντηρηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση.
ια) «Εργοτάξιο»: το σύνολο των χώρων όπου πραγματοποιούνται εργασίες οικοδομικές ή/και
πολιτικού μηχανικού και γενικά εκτελείται τεχνικό έργο, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις.
ιβ) «Απρόβλεπτες Δαπάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν πλήρως στη
φάση δημοπράτησης του έργου.
ιγ) «Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για την εκτέλεσή του
και τα οποία έχουν εγκριθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) ή από την
ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC) ως "ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)"
ή ως "κείμενα εναρμόνισης (HD)", σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες αυτών των οργανισμών.
ιδ) «Κοινές τεχνικές προδιαγραφές»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα
με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Συντομογραφίες
Συντομογραφίες Τευχών Δημοπράτησης
ΓΣΥ: Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΕΣΥ: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΤΣΥ: Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΤΠ:
Τεχνική Περιγραφή
ΤΜ:
Τιμολόγιο Μελέτης
Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης
DIN :
ΕΛΟΤ: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
ΕΤΑ: Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις
ISO :
Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
ΚΤΣ: Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
ΚΤΧ: Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα
ΟΜΟΕ: Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων
ΠΤΠ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές
Συντομογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισμών
ΥΠΕΣΔΔΑ : Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΥΠΕΧΩΔΕ : Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΥΠΕΚΑ:
Υπουργείο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
ΓΓΔΕ:
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
ΔΕΗ:
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
ΔΕΚΟ:
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
ΕΕ:
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΟΚ:
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
ΕΟΧ:
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
ΙΚΑ :
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΚΕΔΕ:
Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων
ΝΠΔΔ: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
ΝΠΙΔ: Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
ΝΣΚ: Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
ΟΚΩ: Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας
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ΠΕΔΕ: Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων
ΠΕΠ: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΤΕΕ: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Άλλες Συντομογραφίες
ΑΠΕ:
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
ΗΠΑ:
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
ΚΥΑ:
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Ν:
Νόμος
ΠΔ:
Προεδρικό Διάταγμα
ΠΚΤΜΝΕ: Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών
ΦΕΚ:
Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως
ΦΠΑ:
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
ΥΑ:
Υπουργική Απόφαση
Άρθρο 3 - Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση του παρόντος έργου διέπεται από τις διατάξεις:
 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2016/24/ ΕΕ και 2016/25/ΕΕ)».
 Του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ)», όπως ισχύει.
 Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463, ΦΕΚ 114Α/08-06-2006), όπως ισχύει..
 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει..
 Του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-1994) «Κύρωση του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος», όπως ισχύει.
 Τις διατάξεις Ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ 125Α/-21-08-1986), όπως ισχύει.
 Του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ 137Α/24-08-1993),
όπως ισχύει.
 Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» , όπως ισχύει.
 Του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/10-04-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 Του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως
ισχύει.
 Του ΠΔ 171/1987 (ΦΕΚ 84Α/02-06-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις»,
όπως ισχύει.
 Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30Α/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας»
 Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204Α/25-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
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 Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
 Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
 Της υπ. αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε
όλα τα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221 Β/ 30-7-2012) και
 Της υπ’ αρ. ΥΑ Δ11γ/0/9/7 (ΦΕΚ 363Β/19.02.2013) «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση
Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και
Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών».
 Του Ν. 4270 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Άρθρο 4 - Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων
Κατά την εκτέλεση των δημοτικών και κοινοτικών έργων, ακολουθούνται οι οδηγίες των
εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελουμένου έργου Τεχνικές Προδιαγραφές του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι αναφερόμενες στην Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στο Τιμολόγιο ή στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Άρθρο 5 - Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα,
η αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείμενα
συνταγμένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερμηνείας επίσημη και υπερισχύουσα είναι η
Ελληνική Γλώσσα.
Άρθρο 6 - Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι
τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά
ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:
- Το εργολαβικό συμφωνητικό.
- Η Διακήρυξη.
- Η Οικονομική Προσφορά.
- Το Τιμολόγιο Μελέτης.
- Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
- Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
- Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
- Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
- Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι
εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η
περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί
τροποποίησης των μελετών του έργου.
- Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από
την Υπηρεσία.
Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:
1. Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
2. Οι Ευρωκώδικες.
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3. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
4. Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

Άρθρο 7 - Σύμβαση
«Σύμβαση» είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του έργου
και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου, καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια και
προδιαγραφές.
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
Ν.4412/2016 με βάση τα οποία ο Ανάδοχος:
 Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης,
 Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συμπληρωματικές έρευνες για το έργο, που θα προτείνει
και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία,
 Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα που
ορίζεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ.
Άρθρο 8 - Παροχή και μέριμνα των τευχών
 Οι διαγωνιζόμενοι θα παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στη
Διακήρυξη και υποχρεούνται να λάβουν γνώση των υπολοίπων τευχών, σχεδίων κτλ., στα
γραφεία της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
 Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να μελετήσουν και ενδεχόμενα να πάρουν αντίγραφα με
μέριμνα και δαπάνη τους, οποιωνδήποτε από τα στοιχεία και τις μελέτες που υπάρχουν.
Στοιχεία των μελετών, που υπάρχουν, μπορούν να προμηθευθούν οι διαγωνιζόμενοι από την
Υπηρεσία.
 Όμοια με τα ανωτέρω για τις μελέτες, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να μελετήσουν, και
ενδεχόμενα να πάρουν αντίγραφα, με μέριμνα και δαπάνες τους, για όλες τις γεωτεχνικές
ή/και άλλες έρευνες που έχουν εκτελεσθεί, μέσω της Υπηρεσίας.
 Τα συμβατικά τεύχη του έργου θα είναι στην κατοχή της Υπηρεσίας και θα φυλάσσονται με
μέριμνά της. Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα χορηγηθούν δύο σειρές
θεωρημένων αντιγράφων σχεδίων των υπαρχουσών τεχνικών μελετών, καθώς και των
τυπικών σχεδίων της Υπηρεσίας, εφόσον αυτά τα τελευταία διατίθενται. Ο Ανάδοχος
μπορεί να παράγει για τις ανάγκες του πρόσθετα αντίγραφα των ανωτέρω τευχών, με
μέριμνα και δαπάνες του.
 Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, λογισμικό κτλ., που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο κατά
την εκτέλεση του έργου, όπως, σχέδια, μελέτες, καταμετρητικά / επιμετρητικά στοιχεία,
εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κτλ. θα είναι στην κατοχή του Αναδόχου και θα
φυλάσσονται με μέριμνά του, μέχρις ότου παραδοθούν οριστικά στην Υπηρεσία. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανωτέρω τευχών, με
μέριμνα και δαπάνες του, όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία ή τους εκπροσώπους της.
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει επί τόπου του έργου ένα τουλάχιστον αντίγραφο των
συμβατικών τευχών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, των προδιαγραφών και προτύπων
που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη, των τεχνικών τευχών που ο ίδιος συνέταξε κατά την
προηγούμενη παράγραφο, καθώς και της αλληλογραφίας του έργου. Η Υπηρεσία θα
δικαιούται να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή κατά τις
ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, εφόσον αυτές υπερβαίνουν τις κατά τα ανωτέρω
εργάσιμες.
 Εφόσον υποπίπτει στην αντίληψη ενός εκ των συμβαλλομένων μερών σφάλμα ή ελάττωμα
τεχνικής φύσης σε οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη κτλ., που προορίζεται για χρήση
κατά την εκτέλεση του έργου, το υπόψη μέρος θα ενημερώσει άμεσα το άλλο μέρος
σχετικά.
Άρθρο 9 - Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ
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 Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δικαιώματα
των εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού κτλ., που
συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασμό του με δική του δαπάνη. Με την υπογραφή της
σύμβασης, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι παραχωρεί στον ΚτΕ και τους νομίμους εκπροσώπους
του το δωρεάν ανέκκλητο δικαίωμα της χρήσης των υπόψη εγγράφων, σχεδίων, μελετών,
λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού κτλ., συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος
τροποποιήσεων, βελτιώσεων κτλ. αυτών, καθώς και του δικαιώματος χρήσης των υπόψη
τροποποιημένων ή/και βελτιωμένων εκδόσεων για τις ανάγκες του έργου καθ΄ όλη τη
διάρκεια της ωφέλιμης ή της πραγματικής ζωής του έργου.
 Η κυριότητα των προγραμμάτων Η/Υ και λογισμικού εμπορίου που τυχόν θα
χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο παραμένει σε αυτόν, όμως ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να τα
χρησιμοποιεί χωρίς καμία επιβάρυνση και χωρίς κανένα περιορισμό κατά τη διάρκεια και
για τις ανάγκες της σύμβασης.
 Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, μελέτες, εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κτλ.
ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον ΚτΕ κατά την με
οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε
ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με
έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.
Άρθρο 10 - Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο
Ο ΚτΕ διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δικαιώματα των ΤΣΥ,
των τεχνικών ή άλλων μελετών, των εγχειριδίων ποιότητας, των τυπικών σχεδίων κτλ. που
συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασμό του. Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα, με μέριμνα και
δαπάνη του, να χρησιμοποιήσει και να παράγει αντίγραφα των υπόψη εγγράφων για τις ανάγκες
της σύμβασης. Τα υπόψη έγγραφα δεν θα αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ή χρησιμοποιηθούν,
κατά οποιοδήποτε τρόπο, από τρίτα πρόσωπα πέραν του Αναδόχου και των υπεργολάβων του,
παρά μόνο για τις ανάγκες του έργου και με την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.
Άρθρο 11 - Εγγύηση - Προθεσμία αποπεράτωσης
Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην Διακήρυξη.
Άρθρο 12 - Επίβλεψη
Καθήκοντα και δικαιοδοσία του Επιβλέποντα
1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρμόδια τεχνική
υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία
ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη, προσδιορίζει
τα καθήκοντά τους όταν είναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και γενικά
προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια και ενεργεί ό,τι απαιτείται για την καλή και έγκαιρη
εκτέλεση των έργων.
2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο ή τμήματά
του ή είδη εργασιών τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα, ανάλογα με
τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του
προσωπικού. Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του προϊστάμενου της
διευθύνουσας υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται με το έργο, όπως
αυτά ορίζονται στις επί μέρους διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Δεν αποκλείεται η άσκηση της
επίβλεψης από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας.
3. Στα καθήκοντα των επιβλεπόντων περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της
ποιότητας και ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της σύμβασης από τον
ανάδοχο. Οι βοηθοί των επιβλεπόντων ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και έχουν
ανάλογες ευθύνες. (Ν 4412/2016)
Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε
ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νόμους
Οδηγίες του Επιβλέποντα
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Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές
της Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Αντικατάσταση
Επιβλέποντα
Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα της αντικατάστασης του προσωπικού της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
ή της Προϊσταμένης Αρχής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου
να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννομο συμφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείται δικαίωμα
στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζημίωση ή παράταση προθεσμιών.
Άρθρο 13 - Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και
τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου.
2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των
διαφόρων μερών του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της
μελέτης.
3. Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για συμπλήρωση ή τροποποίηση
των στοιχείων της μελέτης, σύμφωνα με το Ν 4412/2016, καθώς και η εκτέλεση των
εγκεκριμένων συμπληρωματικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος
δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς
έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση μεταβολή
επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται μόνο η αξία των ποσοτήτων των
εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρμογή των διατάξεων για
κακοτεχνία.
4. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται προφορικά
στον τόπο των έργων και καταχωρείται στο ημερολόγιο. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων,
οφείλει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής
διαταγής. Αν η διαταγή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο
ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει σύμφωνα με την εντολή της
επίβλεψης μέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας.
5. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο
όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους,
εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις
απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και
ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες
για τη μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής,
φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης
μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι
δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σημείων, καταμετρήσεων,
δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και
διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο του
έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και
έντεχνη εκτέλεση του έργου.
6. Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν
τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
Κατ’ εξαίρεση άλλοι φόροι του Δημοσίου που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα,
βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.
Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό
αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν
παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.
7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας
του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με
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ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων
κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.
8. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται
για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η σύμβαση μπορεί να ορίζει
κατ’ εκτίμηση τον αριθμό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, που
πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασής του. Ο αριθμός αυτός
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου με βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής
του. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001
(ΦΕΚ 266 Β΄), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β΄) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (ΦΕΚ 16
Β΄), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες
αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του
έργου. Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού
που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.
9. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών
υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
από τη σύμβαση. Οι πηγές αυτές πριν από τη χρησιμοποίησή τους πρέπει να εγκριθούν από τη
διευθύνουσα υπηρεσία, που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για
τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εμπορεύεται τα εξορυσσόμενα για την εκτέλεση
του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο μέχρι
εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (74.000) ευρώ, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Ταμείου Εθνικής
Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
10. Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση
παλιών έργων, ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις δαπάνες
εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα
κατάλληλα μέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη η βλάβη των υλικών
κατά την εξαγωγή τους. Χρησιμοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται μετά από διαταγή
της υπηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ του επιβλέποντος και του
αναδόχου.
11. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως τη διευθύνουσα υπηρεσία αν τυχόν
κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Οι διατάξεις
για τις αρχαιότητες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Για την καθυστέρηση των έργων ή
τυχόν διακοπή τους από αυτή την αιτία, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του παρόντος
κώδικα.
12. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων
έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις
εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις
από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή
να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.
13. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης
στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του έργου και γενικά σε όλους τους
χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από μέρους της
αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, μετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει
τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για
επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής. (Ν
4412/2016)
14. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με
το Δήμο Ηρακλείου, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά με την εκτέλεση του έργου.
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15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη
αποφάσεων.
16. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί
σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
17. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
18. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού
και του Δήμου Ηρακλείου, εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα
της επιλογής του.
Άρθρο 14 - Κοινοποίηση στον ανάδοχο − εκπροσώπηση
1. Οι κοινοποιήσεις εγγράφων της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή τον αντίκλητό του γίνονται με
όργανο της υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο ή με δικαστικό επιμελητή. Για
την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι
οικείες διατάξεις του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη διευθύνουσα
υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους.
2. Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράμματος, των επιμετρήσεων, των πρωτοκόλλων
αφανών εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, συμπληρωματικών συμβάσεων, των
πιστοποιήσεων και της επί τόπου παρακολούθησης και διοίκησης κατασκευής του έργου, ο
ανάδοχος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο τεχνικό που
έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Ο ανωτέρω τεχνικός μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του
αναδόχου.
Άρθρο 15 - Διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο - Προσωπικό αναδόχου
Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται
από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Η επί
τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής
επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου
έργου. Προκειμένου για έργα προϋπολογισμού πάνω από τρία εκατομμύρια (3.000.000,00)
ευρώ, η αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς ανάλογων προσόντων
και πείρας, από τους οποίους ένας (1) πρέπει να είναι διπλωματούχος ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) πτυχιούχος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.). Η
ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο μπορεί πάντα να αλλάζει με απόφαση
του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του έργου, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη. Για το
προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη διευθύνουσα
υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος
ασφάλισης των εργαζομένων. Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί
πειθαρχικό αδίκημα για την εργοληπτική επιχείρηση, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της,
καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να αναπροσαρμόζεται ο αριθμός των
τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα με τον προϋπολογισμό και τη φύση του εκτελούμενου
έργου.
Άρθρο 16 - Εμπιστευτικότητα Αναδόχου
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση
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των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση
να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη έγκριση του Δήμου Ηρακλείου.
Ειδικότερα:
Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του
Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται
να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε
πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και δεν
αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση
αυτή στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την
εκτέλεση του παρόντος Έργου.
Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους
ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι
αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και
εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και
στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα
περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του
παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση
του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε
τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των
πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που
ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα,
χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το Δήμο Ηρακλείου για τα μέτρα
που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον
Ανάδοχο, ο Δήμος Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί
πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και
έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και
να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.
Άρθρο 17 - Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο – τήρηση αστυνομικών διατάξεων
 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του
εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διεθνή νομοθεσία, που έχει
καταστεί εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου
αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των
συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής
νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης
των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.
 Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της
διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο
μηχανισμός κινείται αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου
όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του.
 Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία το
περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του
κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η
υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής.
 Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών
διατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα
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Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε
αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
Άρθρο 18 - Υπεργολαβίες
Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή
το σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο, την οποία δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά
του.
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβους, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο Δήμο
Ηρακλείου και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του
απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Ηρακλείου.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά
ο Ανάδοχος.
Άρθρο 19 - Πρόληψη ατυχημάτων - Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας της κυκλοφορίας
Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων και ευθυνών του παίρνει τα
απαραίτητα μέτρα για τη πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, καθώς
επίσης και για τη παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς.
Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε γενικά δε τα ορύγματα μέσα σε κατοικημένους
χώρους επιπρόσθετα επισημαίνονται με φώτα τη νύχτα. Διαταγές της υπηρεσίας σχετικά με την
εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζεται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος
διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για τη παροχή πρώτων βοηθειών.
Άρθρο 20 - Επιμετρήσεις – Κατασκευαστικά σχέδια
1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την
επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με
μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της υπηρεσίας. Τα επιμετρητικά
στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου,
καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο μέρη και
καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο.
2. Στο τέλος κάθε μήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για
τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε
εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των
πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία
γι’ αυτό επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης
των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της επόμενης παραγράφου. Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες
από τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια, υποβάλλονται από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα
υπηρεσία για έλεγχο, αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον
ανάδοχο». Η διευθύνουσα υπηρεσία μετά την παραβολή προς τα επιμετρητικά στοιχεία, τον
έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, εγκρίνει τις επιμετρήσεις και τις κοινοποιεί στον
ανάδοχο. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια
του Ν. 4412/2016 και ο ανάδοχος αν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις μπορεί να ασκήσει το
προβλεπόμενο δικαίωμα της ένστασης.
3. Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή στην
τελική μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν θα
είναι τελικά εμφανείς, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος
υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση
και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως
αντίστοιχα. Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί σε σοβαρές περιπτώσεις να ορίσει επιτροπή για την
παραλαβή των εργασιών και τη σύνταξη των πιο πάνω πρωτοκόλλων. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μπορεί επίσης και η προϊσταμένη αρχή να παραγγείλει τη συγκρότηση τέτοιων
επιτροπών.
4. Ειδικώς ο χαρακτηρισμός των εδαφών που κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από δύο ή
περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισμός
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της επιτροπής αυτής ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και άλλον
υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί σε κάθε
περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο και χαρακτηρισμό εδαφών. Σε περίπτωση
που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση, λόγω
διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω χαρακτηρισμός εδαφών
γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση της προϊσταμένης αρχής.
5. Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επί μέρους επιμετρήσεις που
λείπουν και την «τελική επιμέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις
ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. Αν
αυτές έχουν ελεγχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν,
έστω και αν εκκρεμούν κατ’ αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η
καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες
αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το δικαίωμα σε αυτόν να
υποβάλει νέες. Για τις επί μέρους επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την υπηρεσία
ή γι’ αυτές που τυχόν υποβάλλονται για πρώτη φορά μαζί με την τελική επιμέτρηση,
καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από
τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιμέτρηση υπογράφεται από τον
ανάδοχο με την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει
υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την
υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγμένη και τυχόν διορθωμένη
επιμέτρηση. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 έχει εφαρμογή για την τελική επιμέτρηση.
6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση
επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα
ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον
ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της
διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την
επιβολή της ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική
επιμέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες
τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική
επιμέτρηση που συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο.
7. Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτημά του,
που σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης, για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό δικαίωμα
από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, μόνο για οψιγενείς αιτίες
μπορεί ο ανάδοχος να εγείρει σχετικές απαιτήσεις.
8. Στις περιπτώσεις συμβάσεων που προβλέπουν πληρωμή με κατ’ αποκοπή τίμημα, τελική
επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επί μέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά,
όπως προβλέπονται στη σύμβαση. Για την πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών
εφαρμόζονται επί μέρους ποσοστά εκτέλεσης εργασιών κατά τμήματα του έργου, όπως ορίζεται
στη σύμβαση.
Άρθρο 21 - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου
Στην έννοια του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου, το οποίο καταβάλλεται
επί της αξίας των τιμών μονάδος εκτελεσθέντων εργασιών περιλαμβάνονται:
 Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για
την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.)
 Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις ασφάλισης και έξοδα κίνησης του διοικητικού και
Τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
 Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύναψης εκτέλεσης και παραλαβής των έργων.
 Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές κάθε
φύσης επιβαρύνσεις.
 Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά
για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
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 Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε
φύσης αποζημίωση προς τρίτους.
 Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκόμισης των αχρήστων
προϊόντων σε θέση που να επιτρέπεται από την Αστυνομία.
 Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή έντεχνη
και σύμφωνη με τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτούμενη για την
εκτέλεση των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε
είδους επισφαλή έξοδα.
 Το όφελος του αναδόχου.
 Το ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος του εργολάβου καθορίζεται σε 18%, σύμφωνα με
το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν 4071/2012 σύμφωνα με το οποίο: «Στα έργα των δήμων, όταν
γίνεται ρητή μνεία στα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου
17 του ν. 3669/2008, όπως ισχυει μπορεί να διαχωρίζονται οι τιμές και για τα γενικά έξοδα
και το όφελος του εργολάβου να προστίθεται στο τέλος σε ποσοστό που ορίζεται σε 18%
ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης».
Άρθρο 22 - Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις
1. Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις
πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος
εργασιών.
Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόμενες στο
χρονοδιάγραμμα, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να αναβάλει την πληρωμή των επιπλέον
εργασιών, ώστε να συμπέσει με τα προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα. Η διάταξη του
προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται όταν στη σύμβαση προβλέπεται πρόσθετη καταβολή
(πριμ) στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη περάτωση του έργου.
2. Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής πληρωμής του
εργολαβικού ανταλλάγματος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από
την εργολαβική σύμβαση, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις.
3. Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζει η σύμβαση για τις
τμηματικές πληρωμές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλόμενων σε αυτόν ποσών
από εργασίες που εκτελέσθηκαν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις καταμετρήσεις των
εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Κατ’ αρχήν απαγορεύεται να
περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν καταμετρηθεί. Για τμήματα του έργου
που, κατά την κρίση του επιβλέποντα μηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιμετρήσεων
κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του έργου, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται
στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσωρινών επιμετρήσεων, για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί
επιμετρητικά στοιχεία. Η τελευταία αυτή εξαίρεση γίνεται μόνο για τον πρώτο μήνα, μετά την
εκτέλεση της εργασίας.
4. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ημιτελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν
στο λογαριασμό με έγκριση της υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια που, τυχόν διακοπή του
έργου, δε θα κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χωριστό
μέρος του λογαριασμού και περιλαμβάνονται με προσωρινή τιμή μειωμένη, ώστε να είναι
δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της προβλεπόμενης τιμής.
5. Στο λογαριασμό μπορεί να περιληφθούν, επίσης, τα υλικά που προσκομίσθηκαν με έγκριση
της υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των
υλικών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των
προσεχών εργασιών του εγκεκριμένου προγράμματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη
σύμβαση. Οι ποσότητες των υλικών περιλαμβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών
που συνοδεύει το λογαριασμό, στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις αποθήκευσης των
υλικών. Για τα περιλαμβανόμενα στους λογαριασμούς υλικά ο ανάδοχος έχει ακέραιη την
ευθύνη, μέχρι την ενσωμάτωσή τους και την παραλαβή του έργου. Τα υλικά περιλαμβάνονται σε
χωριστό τμήμα των λογαριασμών, με τιμές που δεν μπορεί να είναι ανώτερες των τιμών
πρακτικού της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) του χρόνου της
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δημοπρασίας και που βρίσκονται σε συνάρτηση προς την αντίστοιχη συμβατική τιμή, ώστε το
υπόλοιπο μέρος της τιμής να αρκεί για την ολοκλήρωση της εργασίας, στην οποία θα
ενσωματωθούν τα υλικά. Ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους της επόμενης παραγράφου δεν
υπολογίζονται στα υλικά.
6. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιμών, αποζημιώσεις κάθε
είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν μέσω της
εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριμένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Στο
λογαριασμό περιλαμβάνεται ακόμη και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου
της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του παρόντος, αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στις συμβατικές
τιμές, και το σύνολο μειώνεται κατά το ποσοστό έκπτωσης της δημοπρασίας, αν συντρέχει
περίπτωση. Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του
εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών του Ν 4412/2016, συμπληρωματική
κράτηση εγγύησης, αν γι’ αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική
μνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούμενων υλικών, πληρωμές
που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη
που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο.
7. Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωμή συνοδεύονται
μόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή
του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα
του υπολογισμού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή
επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεότερο
λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς.
8. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει και τους
διορθώνει, αν είναι ανάγκη, μέσα σε έναν (1) μήνα. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει
ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η διευθύνουσα
υπηρεσία, με διαταγή της προς τον ανάδοχο, επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που
διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην
περίπτωση αυτή η οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο του λογαριασμού αρχίζει από
την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασμού
μπορεί να γίνει από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συμμετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο
επιβλέπων υπογράφει το λογαριασμό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις
επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις σχετικές
διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις
ποσών, που προκύπτουν από το νόμο και την εφαρμογή της σύμβασης. Ο λογαριασμός, μετά τον
έλεγχο, εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και έτσι εγκεκριμένος αποτελεί την
πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου. Η έγκριση του λογαριασμού από τη διευθύνουσα
υπηρεσία είναι δυνατή και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντα.
9. Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του
διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την
ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του
π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α΄) και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει
στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.
10. Για την πληρωμή της δαπάνης κατασκευής του έργου επιτρέπεται πάντοτε η έκδοση
ενταλμάτων προπληρωμής, χωρίς να εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή άλλη σχετική γενική ή
ειδική διάταξη.
11. Επιτρέπεται η εκ μέρους του αναδόχου του έργου εκχώρηση χρηματικής απαίτησης, για την
οποία έχει συνταχθεί και εγκριθεί πιστοποίηση εκ της κατασκευής έργου, σε αναγνωρισμένες
τράπεζες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή προμηθευτές υλικών και μηχανημάτων για την
εκτέλεση του έργου εκ του οποίου προέρχεται η απαίτηση ή εργάτες και υπαλλήλους που
χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του.
Για την κατάσχεση και εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος, εφαρμόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση κατά της απαιτήσεως του εργολαβικού ανταλλάγματος, μπορεί πάντα
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να συμψηφίζονται εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου,
προερχόμενες από την εκτέλεση άλλων έργων και μέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από
κάθε πιστοποίηση του εκτελούμενου έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορεί να ορισθεί η
δυνατότητα και η διαδικασία εκχώρησης από μέρους του αναδόχου απαίτησης από εγκεκριμένη
πιστοποίηση ή μέρους της προς τον κύριο του έργου για την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής
του προς αυτόν.
12. Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου με
βάση τις πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγματος
που εκκαθαρίζεται μετά την οριστική παραλαβή.
13. Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει
«προτελικό λογαριασμό», με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό
πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο
ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασμό». Για τον προτελικό και τελικό
λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Με τον τελικό λογαριασμό
γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων που
έχουν σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης. (Ν.4412/2016)
Άρθρο 23 - Πληρωμές του αναδόχου
Οι λογαριασμοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικοί και εκδίδονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
στο Ν.4412/2016. Προ της πληρωμής κάθε πιστοποίησης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει
αποδείξεις των υποχρεωτικών καταβολών του στα οικεία ταμεία καθώς και βεβαιώσεις
εξόφλησης των υποχρεώσεών του για το πιστοποιούμενο ποσό προς τους ασφαλιστικούς
οργανισμούς (ΙΚΑ, Επικουρικό, ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π.). Προκαταβολές στον ανάδοχο καταβάλλονται
μόνον αν προβλέπονται από την Διακήρυξη της Δημοπρασίας και εφαρμόζονται τα
προβλεπόμενα από το άρθρο Ν.4412/2016.
Άρθρο 24 - Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και το όφελος αυτού περιλαμβάνονται οι παρακάτω ειδικές
δαπάνες, εφ' όσον ζητηθεί από τον εργοδότη σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο περιγραφικό
τιμολόγιο δηλαδή:
-Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες που γίνονται κατά την εκτέλεση των έργων για την
εφαρμογή της μελέτης και τυχόν τροποποίησής της ή τη σύνταξή της, όταν δεν υπάρχει τέτοια.
-Ο καθ' όλη τη διάρκεια του έργου εργαστηριακός έλεγχος για την διαπίστωση της
καταλληλότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται, της διαπίστωσης των διατομών των
τμημάτων του έργου και της εκτελούμενης ποιότητας εργασίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ, ή της Ε.Υ.Δ.Α.Π. καθώς και των Εγκυκλίων και Διατάξεων του
Υπουργείου Εσωτερικών.
-Η σύνταξη των Τευχών Αναλυτικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων μετά των απαραιτήτων
σχεδίων (οριζοντιογραφική αποτύπωση της κάθε αποκατάστασης εξαρτημένη από γύρω
σταθερά σημεία, σε αρχείο τύπου *.dwg για ανάγνωση και επεξεργασία σε περιβάλλον
AUTOCAD), λογαριασμών ή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και δακτυλογράφησης αυτών σε
ανάλογο αριθμό αντιτύπων. Τα παραπάνω στοιχεία θα προσκομίζονται για έλεγχο στον
επιβλέποντα προτού δακτυλογραφηθούν ή φωτοαντιγραφηθούν.
Η λήψη μέχρι τεσσάρων (4) φωτογραφιών 18Χ24 ανά φάση εργασιών, κατ' επιλογή της
επιβλεπούσης υπηρεσίας, που να παρουσιάζουν τις χαρακτηριστικές φάσεις του έργου. Οι
φωτογραφίες θα παραδίδονται επί πλέον και σε Compact Disc για επεξεργασία σε CD-ROM της
Υπηρεσίας.
Άρθρο 25 - Φόροι - Τέλη
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις
όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
Κατ' εξαίρεση αυξομειώσεις στις διάφορες κρατήσεις ή άλλους φόρους του Δημοσίου που
βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν,
κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις αυξομειώνουν
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αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν
για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.
Άρθρο 26 - Κρατήσεις
Σχετική εγκύκλιος υπ'αριθμ .59774/25.9.1986 του Υπουργείου Εσωτερικών.
α) Έργα εκτελούμενα με τιμές μονάδος εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.
α) 2% ΤΑΔΚΥ,
β) 0,6% ΤΣΜΕΔΕ και 0,50% ΕΜΠ,
γ) 1% ΤΥΔΚ,
δ) 0,2% ΤΕΕ,
ε) 1% ΤΠΕΔΕ ( αν ο ανάδοχος είναι εργολήπτης Δημ. Έργων),
στ) 2% Φόρος εισοδήματος,
ζ) Ασφαλιστικές εισφορές, όπως ισχύουν
β) Έργα εκτελούμενα με τιμές μονάδος σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Ο ανάδοχος υπόκειται μόνο στις παραπάνω με τα στοιχεία στ' και γ' επιβαρύνσεις και τις
ασφαλιστικές εισφορές. Ομοίως 2% επί των τεκμαρτών καθαρών κερδών του για όλα τα έργα,
εφ' όσον ο ανάδοχος είναι εργολήπτης Δημ. Έργων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.
O Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.
Άρθρο 27 - Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς να
δικαιούται ο ανάδοχος άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε
μίας απ' αυτές.
Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται:
1. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων,
δηλαδή τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω
ημεραργιών που μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς
επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά
τους.
2. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού
από εργοδηγούς, μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους
εργάτες, για τα ημερομίσθια τους ημιαργίες, ασφαλίσεις, ώρες εργασίας, έκτακτες
χρηματικές παροχές κ.λ.π.
3. Οι δαπάνες των απαιτουμένων για κάθε είδος εργασίας υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις τους
και τις μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των
έργων και κάθε υλικού που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά ενδεχομένως να απαιτείται για τη
πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας.
4. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την προσωρινή
κατάληψη έκτασης για τη μεταφορά τους ή αποθήκευσή τους.
5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων μηχανημάτων και υλικών.
6. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου. Καμία
αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων είτε σε σχέση με τις
ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς τους σε κάθε εργασία εισερχόμενων υλικών, είτε σε
σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές των ημερομισθίων και
υλικών, μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό.
Άρθρο 28 - Αναλογίες υλικών
Πρέπει να τηρούνται και να εξακριβώνονται οι καθοριζόμενες στο Τιμολόγιο ή την Τεχνική
Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές αναλογίες υλικών. Η άμμος
και το αμμοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και μετρούνται με κιβώτια καθορισμένων
διαστάσεων και να επιτυγχάνονται οι πρέπουσες αναλογίες.
Άρθρο 29 - Μηχανικός εξοπλισμός
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Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός προβλέπεται και
καθορίζεται εκάστοτε στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Ο εξοπλισμός αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες
αυτού, χωρίς η υπηρεσία να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά.
Άρθρο 30 - Μελέτη συνθηκών του Έργου
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη κατά
τη σύνταξη αυτής, τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και
των μερών αυτού, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, τη διαχείριση και
εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών
προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, ύδατος ,ηλεκτρικού ρεύματος, τις
καιρικές συνθήκες τις θέσεις των ρεμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές
συνθήκες, τα δυνάμενα να προκύψουν ζητήματα τα οποία μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να
επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τη σύμβαση με
την οποία πρέπει να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.
Άρθρο 31 - Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και Προστασία – Βλαστήσεις
α) Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά που έχει στα χέρια του,
όπως επίσης και τις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας
εκτελούνται από αυτόν, σε αντίθετη δε περίπτωση τα μέτρα φύλαξης προστασίας ή διατήρησης
λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
β) Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των κάθε
φύσεως κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα εκτελούμενα έργα, για να προληφθούν οι
ζημιές ή η διακοπή της λειτουργίας. Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του αναδόχου
επανορθώνονται σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργημένες
εκτάσεις της περιοχής του εκτελουμένου έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρων και
καταστροφή φυτείας όχι απαραίτητης για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου.
Άρθρο 32 - Ποιότητα υλικών - Έλεγχος αυτών - Δείγματα
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων
Τεχνικών προδιαγραφών.
Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν να χρησιμοποιηθούν. Υλικά και
λοιπά είδη που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, εφ' όσον διαπιστωθεί η
ακαταλληλότητά τους. Τα δείγματα που απαιτούνται, και τα περιγραφικά στοιχεία λαμβάνονται
έγκαιρα πριν τη χρήση τους και θα εξετάζονται από την Υπηρεσία.
Στη συνέχεια όταν απαιτείται τα δείγματα να αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό
εργαστήριο δοκιμής υλικών. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα
αναγράφουν το όνομα του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται στο δείγμα.
Ακόμα αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.
Τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τα οριζόμενα από το Σχέδιο Ελέγχου Ποιότητας του Έργου του
Δήμου.
Άρθρο 33 - Ποιότητα στα δημόσια έργα
Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)
1. Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών,
περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη
εναρμόνιση και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης
και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης
των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας.
Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία
παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που
έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους.
2. Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας έργου σε κάθε δημόσιο έργο
(Κατασκευή ή Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισμός, αν πρόκειται για κατασκευή, υπερβαίνει
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το ανώτατο όριο κατά το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις δεύτερης τάξης,
σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 Β΄),
ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β΄), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 Β΄) του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Την ποιότητα των δημόσιων
έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (ΦΕΚ 94 Β΄), β)
ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (ΦΕΚ 624 Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων, καθώς και γ) η Δ14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 Β΄) του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
3. Στα δημόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα
και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται, εκτός από τους
ελέγχους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα, να διενεργούνται
έλεγχοι ποιότητας των κατασκευαζόμενων έργων και από ειδικό Σύμβουλο που προσλαμβάνεται
με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από σχετικό διαγωνισμό. Με
την κοινή απόφαση αριθμ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (ΦΕΚ 1539 Β΄) των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
κανονίζονται όλα τα σχετικά θέματα με τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων, την υποχρέωση των
υπηρεσιών για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Συμβούλιο, ώστε να διευκολύνεται στο
έργο του, την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους κατασκευής του έργου και στις πηγές
λήψης των υλικών, την ακώλυτη πραγματοποίηση δειγματοληψιών, τη συνεργασία των
υπηρεσιών και των εργαστηρίων της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων, τον τρόπο αποκατάστασης των διαπιστούμενων ελαττωμάτων και τυχόν
επίλυση διαφωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του παρόντος ή τα καθοριζόμενα
στη σύμβαση και ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την αποτελεσματικότητα του
ποιοτικού ελέγχου. (Ν. 4412/2016)
Άρθρο 34 - Υγιεινή και Ασφάλεια
Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΕΠΠ/οικ.433/
19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
Υπενθυμίζεται ότι o ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του,
ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων
προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να
εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής
σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.
Άρθρο 35 - Πρόληψη ατυχημάτων - Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας της κυκλοφορίας
Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων και ευθυνών του παίρνει τα
απαραίτητα μέτρα για τη πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, καθώς
επίσης και για τη παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς.
Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε γενικά δε τα ορύγματα μέσα σε κατοικημένους
χώρους επιπρόσθετα επισημαίνονται με φώτα τη νύχτα. Διαταγές της υπηρεσίας σχετικά με την
εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζεται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος
διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για τη παροχή πρώτων βοηθειών.
Άρθρο 36 - Διοικητική παραλαβή για χρήση
α) Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή τμήματα απαιτείται η διενέργεια διοικητικής
παραλαβής για χρήση.
Η Διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του επιβλέποντα και του αναδόχου. Αν το έργο
παραδίδεται σε χρήση, σε υπηρεσία άλλη από το φορέα κατασκευής, του συμπράττει στο
πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της Υπηρεσίας αυτής.
Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό
συντάσσεται από τους λοιπούς με σχετική μνεία κατά περίπτωση και του κοινοποιείται. Το
πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και
συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.

Σελίδα 18 από 26

β) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά
την περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του αν αυτό προβλέπεται από
την σύμβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη μπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα
από απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
γ) Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του έργου.
Άρθρο 37 - Χρόνος Εγγυήσεως.
Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Άρθρο 38 - Διοίκηση του Έργου – Παραλαβή Ενδιάμεσων Παραδοτέων
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με το Σχέδιο Διοίκησης του Έργου το οποίο θα
εκπονήσει ο Δήμος και θα του κοινοποιήσει την πρώτη εβδομάδα μετά την υπογραφή της
Σύμβασης.
Άρθρο 39 - Αυξομειώσεις εργασιών − Νέες εργασίες
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.
Οποιαδήποτε μεταβολή του προϋπολογισμού υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 57 του
Ν3669/2008.
Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου,
για τη διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που
υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις.(Ν4412/2016).
Η έγκριση μεταβολής προϋπολογισμού θα γίνεται με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. ή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ή του Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης του Υ.Π.Ε.Κ.Α., του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου Αττικής,
υποκείμενης στην έγκριση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
Άρθρο 40 - Ποσό απροβλέπτων
Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική
σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή
κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από
προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της
κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του
έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των
μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του
έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως
προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών
συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες
κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών
ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς το
συνυπολογισμό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού προϋπολογισμού
ίσου ή μεγαλύτερου του ορίου εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, σύμφωνα με την
απόφαση Δ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (ΦΕΚ 941 Β΄) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για
έργα προϋπολογισμού μικρότερου του ως άνω ορίου, σύμφωνα με την απόφαση Δ17α/07/45/ΦΝ
380/27.5.1996 (ΦΕΚ 409 Β΄) και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού.
Άρθρο 41 - Προκαταβολές
Αν προβλέπεται από τη διακήρυξη, χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή μέχρι του δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) του ολικού ποσού της σύμβασης. Η χορήγηση οποιασδήποτε προκαταβολής
γίνεται μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί τόπου του έργου. Για το ποσό
αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο. Το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται ειδικά και
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης
διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες και αναπροσαρμόζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων. (Ν 4412/2016)
Άρθρο 42 - Αναθεώρηση τιμών

Σελίδα 19 από 26

Οι συμβατικές τιμές κάθε σύμβασης δημόσιου έργου αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα
κατά ημερολογιακό τρίμηνο (αναθεωρητική περίοδος) και με βάση τα στοιχεία και δεδομένα της
εικοστής ημέρας του πρώτου μήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια της κάθε
αναθεωρητικής περιόδου οι αναθεωρημένες συμβατικές τιμές παραμένουν σταθερές. (Ν
4412/2016)
Άρθρο 43 - Απολογιστικές Εργασίες
Αντιμετώπιση δαπανών εκσκαφών με μηχανικά μέσα ή δια χειρός, για την αποκάλυψη
αρχαιοτήτων, μη χαρτογραφημένων δικτύων, δικτύων ΟΚΩ, μετατοπίσεις δικτύων,
προσαρμογές σε υφιστάμενα δίκτυα κλπ. Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνει
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τιμολόγια του ΥΠΕΚΑ.
Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται από τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της
δαπάνης και για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν.4412/2016. Ο
χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης και οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά το χρόνο αυτόν
ορίζονται με τη σύμβαση.
Στις περιπτώσεις που η σύμβαση της απολογιστικής εκτέλεσης προβλέπει την κατασκευή
εργασιών με υπεργολαβίες, ολικά ή μερικά, για την εκτέλεση της υπεργολαβίας από τον
υπεργολάβο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, αλλά ό,τι ορίζεται
σχετικά στη σύμβαση του κυρίου του έργου με τον ανάδοχο.
Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών τηρείται ειδικό ημερολόγιο στο οποίο
καταγράφονται καθημερινά το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα, μηχανήματα ή άλλα
μέσα, τα εισκομιζόμενα υλικά και καύσιμα, οι εκτελούμενες εργασίες περιγραφικά και κατά
θέση του έργου και κάθε άλλο τοιχείο για την τεκμηρίωση της ορθολογιστικής διαχείρισης των
μέσων, των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Τα φύλλα του ημερολογίου
αυτού συνοδεύουν τους απολογισμούς των έργων και τίθενται υπόψη της επιτροπής προσωρινής
παραλαβής. Μετά την έναρξη της καθημερινής εργασίας παραδίδεται στον εκπρόσωπο της
διευθύνουσας υπηρεσίας ειδικό δελτίο που περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση του
απασχολούμενου προσωπικού και κατάσταση των μηχανημάτων.
Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης κατασκευής έργου με άλλο σύστημα, εκτός από το
απολογιστικό σύστημα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες
απολογιστικές εργασίες, όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Στην
περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η
πραγματική δαπάνη που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την
εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας.
Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό της παραγράφου 2 του άρθρου 9
του Ν3669/2008, όπως ισχύει με τον Ν. 4412/2016, αν δεν ορίζεται στη σύμβαση διαφορετικά.
Στο ποσοστό αυτό εφαρμόζεται η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.
Άρθρο 44 - Μεταβολή Φυσικού Αντικειμένου
Οποιαδήποτε μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο του Έργου θα πρέπει να εγκριθεί από την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ή την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο
Φορέα Διαχείρισης του Υ.Π.Ε.Κ.Α., το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής, υπόκειται δε
στην έγκριση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
Άρθρο 45 - Τελικός Λογαριασμός.
Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να
υποβάλλει "προτελικό" λογαριασμό με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό
πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο
ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει "Τελικό Λογαριασμό. Για τον προτελικό και
τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Με τον τελικό
λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων
απαιτήσεων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 46 - Έκπτωση αναδόχου - Διάλυση της σύμβασης από τον εργοδότη
1. Έκπτωση Αναδόχου
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Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται
έκπτωτος από την εργολαβία. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του
αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
2. Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική διαταγή – ειδική πρόσκληση)
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.
3. Δικαίωμα του ΚτΕ για διάλυση της σύμβασης
Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του
έργου για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται
μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες
(Ν.4412/2016).
Άρθρο 47 - Διάλυση της σύμβασης από τον ανάδοχο
Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης:
α. Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από
τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν στη
σύμβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών.
β. Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε με διαταγή είτε από υπαιτιότητα
του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών
από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την επίδοση ειδικής
δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη.
Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου
53 του παρόντος, η διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά δίμηνο από τη δήλωση διακοπής των
εργασιών.
γ. Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή
προθεσμία.
3. Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των
εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των έργων στον προϊστάμενο της
διευθύνουσας υπηρεσίας. (κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016).
Άρθρο 48 - Ασφάλιση
Οι ανάδοχοι έργων είναι υποχρεωμένοι να τα ασφαλίσουν σε μία ασφαλιστική εταιρεία
αναγνωρισμένη από το Κράτος.
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους που πρέπει να καταβληθούν από τον ανάδοχο,
δηλαδή εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει αυτόν.
Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις
ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές που
προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη
ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου Δήμων και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσης κοινωφελή
έργα.
Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης
 Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα
σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων, όπως ενδεικτικά, Ν.Δ. 400/70 όπως τροποποιήθηκε
με το ΠΔ 118/85, Ν 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 237/86 και συμπληρώθηκε με το
Ν 1569/85, ΠΔ 1019/81, ΠΔ 118/85, Ν 1256/82, Ν 1418/84, ΠΔ 609/85, Ν 1380/85. Ομοίως,
εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να
συμμορφώνεται με την περί ασφαλίσεων νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις
διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.
 Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970. Οι
αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται
δεκτές ως ασφαλιστήρια του έργου.
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 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θα
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.Δ.
400/1970, όπως ισχύει.
 Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του έργου,
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις
απαλλαγές, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραμένει
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και
πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.
 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις:
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως
- θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συμβατικών
τευχών και
- θα τυγχάνουν της αποδοχής του ΚτΕ.
Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται
στους όρους των συμβατικών τευχών.
 Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί
ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων
της ασφάλισης, θα γίνεται πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου.
 Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Νόμο
489/76 και το ΠΔ 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει
αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου.
 Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που
να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης).
 Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που
αναλαμβάνουν για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιμη δραστηριότητα σε χώρες - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΕΟΧ.
 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ.
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών:
- κάθε στοιχείο που έθεσε ο ΚτΕ υπόψη των διαγωνιζομένων
- κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος
- κάθε στοιχείο από τις έρευνες / μελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων
- κάθε στοιχείο από τις μελέτες που ο ΚτΕ θέτει υπόψη του Αναδόχου.
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κτλ. από
τους εκπροσώπους των ασφαλιστών.
Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα:
- να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος.
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων.
Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για
οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις.
 Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του Άρθρου 18.4 οι ασφαλιστικές
εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να
αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της ΓΣΥ καθώς και τυχόν
συμπληρωματικών άρθρων της ΕΣΥ περί ασφαλίσεων και ότι με το ασφαλιστήριο
καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που
αναφέρονται στα υπόψη άρθρα.
 Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω:
-Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην
αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση προς
τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο.
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-Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν επικυρωθεί
από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων.
Άρθρο 49 - Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης
1. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή
του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς
υπαλλήλους, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία.
Ο ορισμός της επιτροπής ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και
άλλον υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί σε κάθε
περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για τον επανέλεγχο της παραλαβής υλικών και να διατάσσει
τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή
σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε
άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή υλικών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο
με απόφαση της προϊσταμένης αρχής.
2. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν
πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη
διευθύνουσα υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους
από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γ.Γ.Δ.Ε. ή Πολυτεχνικών Σχολών
ή άλλα κρατικά εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον
ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη
περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις
πιστώσεις του έργου.
3. Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε
εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε
αυτόν ειδική διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα
ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση
μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους,
αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί
δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του
αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να
περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος.
4. Η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει η προηγούμενη
παράγραφος ασκείται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της.
Με την εμπρόθεσμη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών μέχρις ότου
εκδοθεί απόφαση της προϊσταμένης αρχής στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της
ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται, αν ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας χαρακτηρίσει
με διαταγή του το ελάττωμα ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες για την άρση του
ελαττώματος ή οι εργασίες που ορίζονται στη διαταγή για την αποτροπή των κινδύνων
εκτελούνται αμέσως από τον ανάδοχο. Ο επιβλέπων ή άλλος εκπρόσωπος της διευθύνουσας
υπηρεσίας παρακολουθεί ειδικά τις εργασίες αυτές και καταχωρεί στο ημερολόγιο όλα τα μέτρα
που παίρνει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της διαταγής.
Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης δεν επέρχεται επίσης ή αίρεται, αν πρόκειται για
εργασίες που θα καλυφθούν από άλλες εργασίες ή αποτελούν την προϋπόθεση άλλων εργασιών,
οπότε η διαταγή του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας μπορεί να ορίζει τη μη συνέχιση των εργασιών πριν από την αποκατάσταση των ελαττωμάτων.
5. Αν ο ανάδοχος με την ένστασή του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή άλλων
δοκιμών για την εξακρίβωση του ελαττώματος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται πριν εκδοθεί
απόφαση επί της ενστάσεως, ύστερα από εντολή της προϊσταμένης αρχής, που προσδιορίζει το
είδος και την έκτασή τους. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 για την επιβάρυνση της δαπάνης
εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.
6. Η προϊσταμένη αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως και για να εκδώσει την
απόφασή της μπορεί να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε άλλης έρευνας, αν το

Σελίδα 23 από 26

κρίνει απαραίτητο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή.
Αν τελικά ύστερα από αίτηση θεραπείας ή δικαστικά δικαιωθεί ο ανάδοχος στις απόψεις του,
έχει το δικαίωμα να πληρωθεί με τους συμβατικούς όρους και τιμές για τις πρόσθετες εργασίες.
Αν οι εργασίες διατάχθηκαν ύστερα από την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων του αναδόχου
συντάσσονται νέες τιμές που λαμβάνουν υπόψη τους και το γεγονός αυτό.
7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πλημμέλειες μέσα στην προθεσμία που
τάσσεται σε αυτόν με την ειδική διαταγή ή αν ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, μέσα στην ίδια
προθεσμία από την κοινοποίηση της απόφασης επί της ενστάσεως, τότε οι εργασίες
αποκατάστασης της πλημμέλειας μπορεί να εκτελεσθούν με μέριμνα της διευθύνουσας
υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου με την επιφύλαξη
των δικαιωμάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρμογή των λοιπών κυρώσεων κατά του
αναδόχου.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 εφαρμόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο
ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστημα τον
βαρύνει η συντήρηση αυτή.
9. Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση.
Οι εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώματα περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή όπως
καθορίζεται στην ειδική διαταγή μέχρι την αποκατάσταση του ελαττώματος. Αν το ελάττωμα
αποκαλυφθεί αφού έχουν πιστοποιηθεί οι εργασίες, μπορεί η περικοπή να γίνει στην επόμενη ή
σταδιακά σε περισσότερες επόμενες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με σχετική απόφαση της
διευθύνουσας υπηρεσίας.
Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του παρόντος και η διαπίστωση της αποκατάστασης των
ελαττωμάτων γίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. (Ν.4412/2016)
Άρθρο 50 - Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων – Ανωτέρα Βία
1. Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από
οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου
ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. Αν το έργο παραδοθεί για χρήση πριν από την
παραλαβή οι βλάβες από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου,
βαρύνουν τον κύριο αυτού. Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων
του αναδόχου στον τόπο των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον
ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της οποίας καθορίζεται με
συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε
συγκεκριμένη περίπτωση.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη
προθεσμία τα ελαττώματα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής
και μέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας
κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με
οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες
γίνεται σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος.
3. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε
βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για
οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του
προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από
τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας, σύμφωνα με
την παράγραφο 1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον
βαρύνουν με δικές του δαπάνες.
4. Για να αναγνωρισθεί η αποζημίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο
ανάδοχος πρέπει να δηλώσει γραπτώς στη διευθύνουσα υπηρεσία το είδος και την έκταση των
βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για την επανόρθωσή της κατά το μέτρο που μπορεί αυτή να
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εκτιμηθεί. Η δήλωση περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, που
χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτημα αποζημίωσης για αποκατάστασή τους.
5. Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επέλευση της
βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά η
προθεσμία αυτή ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. Η διευθύνουσα υπηρεσία προβαίνει αμέσως σε
αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχομένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της
έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν και μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου ζητά από την προϊσταμένη αρχή να ορίσει
επιτροπή από υπαλλήλους, η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση με
τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από τη σύστασή της. Στο πρωτόκολλο εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές
συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες, με περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν
εξακριβωθεί. Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του αναδόχου, προσδιορίζεται με
λεπτομέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που
απαιτείται για την επανόρθωσή τους. Αν το έργο χρησιμοποιείται, η υπηρεσία που το
χρησιμοποιεί ειδοποιεί τη διευθύνουσα υπηρεσία για παρουσιαζόμενες βλάβες.
6. Το πρωτόκολλο της προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση πράξης της διευθύνουσας
υπηρεσίας για την υποβολή ένστασης του αναδόχου σύμφωνα με το νόμο. Η ένσταση είναι
απαράδεκτη εφόσον το πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς καμιά επιφύλαξη. Αν ο
ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας του το κοινοποιεί. Η ένσταση ειδικά στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υπογραφή με επιφύλαξη του πρωτοκόλλου
ή από την κοινοποίηση αυτού. Η αποζημίωση αναγνωρίζεται με απόφαση της προϊσταμένης
αρχής που εγκρίνει με τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και αποφασίζει επί της τυχόν ενστάσεως. Η αποζημίωση προσδιορίζεται πάντοτε με βάση τους συμβατικούς όρους και τιμές. Όταν
η αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο και έχουν απομακρυνθεί οι
εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου, κανονίζονται εύλογες τιμές μονάδας για την
εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται απολογιστικά.
7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί για την
αποκατάσταση της βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δημιουργείται
κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων ή για πρόκληση σημαντικών ζημιών σε τρίτους ή
περαιτέρω σημαντικής βλάβης των έργων, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας μπορεί
να εγκρίνει και πριν από την επίδοση της δήλωσης του αναδόχου σύμφωνα με την παράγραφο 5
την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων, στο μέτρο του δυνατού, έστω και αν αυτά δεν
αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης που συνάφθηκε με τον ανάδοχο. Η διαταγή γι’ αυτά
μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και κοινοποιείται στην
προϊσταμένη αρχή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατασκευή των διατασσόμενων εργασιών χωρίς χρονοτριβή, διαθέτοντας γι’ αυτό όλο το δυναμικό της
οργάνωσής του. Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια της οργάνωσης
του αναδόχου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει την κατασκευή
μέρους ή και του συνόλου των διατασσόμενων εργασιών με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο
τρόπο. Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται από τις
πιστώσεις που διατίθενται για την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά τον κύριο του
έργου, εκτός αν με την απόφαση της προϊσταμένης αρχής που εγκρίνει το πρωτόκολλο
καταλογισθεί η δαπάνη συνολικά ή μερικά σε βάρος του αναδόχου, ως υπαιτίου για τη βλάβη
που προξενήθηκε στα έργα.
8. Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να
δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό
διάστημα.
9. Η διαδικασία των παραγράφων 5 έως 7 εφαρμόζεται ανάλογα και για τον καθορισμό της
αποζημίωσης του αναδόχου για τυχόν εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε έργα
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που εκτελέσθηκαν, καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε
υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία που εξαιρείται από την ευθύνη του αναδόχου.
10. Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε
χρήση πριν από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται μόνο μετά από
έγγραφη εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιείται απαραίτητα στην
προϊσταμένη αρχή. Για διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται ειδικό
πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου. Στις
περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα κατά τα λοιπά οι παράγραφοι 7 και
8. (Ν.4412/2016).
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Ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.
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Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΤΜΗΜ.

Ο ΠΡΟΙΣΤ.Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ.&Τ.Υ

ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΑΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘ.

ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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