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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1
1.1

Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις
οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης
που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2

Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες
περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν
στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του
έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και
των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2

"Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή
διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την
απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού
προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή
διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο
περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1

Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς,
ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού
και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις
της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που
θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να
εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους,
εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους
ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή
απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

1.3.2

Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων
και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής
τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών,

τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές,
εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων
εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης,
λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την
Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.3

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων
που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων
αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του
πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των
ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή
αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή
οπουδήποτε αλλού.

1.3.4

Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών,
ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου,
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και
αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.3.5

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

1.3.6

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των
δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο
ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους
όρους δημοπράτησης.

1.3.7

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος,
και προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση
στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η
εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων
υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις
ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των
εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους
(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα
με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των
χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί
από το Δημόσιο

(β) Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.3.8

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις
λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων του Εργου.

1.3.9

Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της
αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής
ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και
μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.3.10

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των
πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)

1.3.11

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

1.3.12

Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων,
μηχανημάτων κ.λπ.

1.3.13

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω
εμποδίων,
(δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε
τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε.
ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου
(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου
και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.3.14

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου,

εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη
των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής
(όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο
ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών
σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης
του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα
θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής
Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του
Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και
Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.15

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων
εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών
στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των
πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.3.16

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων
(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης
κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".

1.3.17

Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει
δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και
των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών,
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα,
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.18

Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου
του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα,
προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος
των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε
προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους
ορίζεται.

1.3.19

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών.

1.3.20

Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας
στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη
επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης
των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.3.21

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως
εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.22

Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα
Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.

1.3.23

Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης
σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

1.3.24

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις
αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός
αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.25

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου,
όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς
όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη
δημοπράτησης.

1.3.26

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και
γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως
αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

1.3.27

Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.3.28

Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.4

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό
Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο
περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί,
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα
λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι
οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει
βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει
τον Κύριο του Έργου.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει
αυτών 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.

2.2

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 ΕΙΔΙΚΩΝ 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.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα
•
•

•

•

Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.
Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές),
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά
υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην
κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους
πάνω από 0,50 m3.
Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί
βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς
τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150
MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται
με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών
σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2

ΕΙΔΗ 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

-

Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

-

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

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες
πυρασφάλειας

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

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

-

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας
ασφαλείας, με Master Key

ανοιγόμενων

ή

συρόμενων

θυρών

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 Δημοσίων
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους
κουφώματος.

2.2.3.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε
μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες
αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια
που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των
σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα
πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη
χρωματισμών.
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη
δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος
μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία
έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα
κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή
επιβάλλεται.
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει
των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης
από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
α/α
1.

2.

3.

Είδος
Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου
Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου
Υαλοστάσια :

Συντελεστής

2,30
2,70
3,00

1,90
2,30
2,60

α/α

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Είδος
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών

Συντελεστής
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)
Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4.

3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα
ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα:
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
1 Ερέτριας
2 Αμαρύνθου

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
Διονύσου

Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωμο
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

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η
στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό
τσιμέντο.
2.2.5.

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*]
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η Δημοπρατούσα 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
Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων,
μικρής κλίμακας εκσκαφές)
- απόσταση < 5 km

0,21

- απόσταση ≥ 5 km

0,18

0,22

Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση ≥ 3 km

0,20

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

Β.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση
[**] παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα)
και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών
που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα
προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας,
καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και
ποιοτήτων).

22.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων
κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την
θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά,
συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος.
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60,
22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται
μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα,
υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης
οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών
διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης,
αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ.

22.45

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η
αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του
πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την
επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου
ΕΥΡΩ ΔΕΚΑΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ

(16,80 €)

23.

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

23.03

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303
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. Δεν
περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ

(5,60 €)

65.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι
ακόλουθοι γενικοί όροι:
α)

Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.

β)

Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.

γ)

Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.

δ)

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

ε)

65.01

Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους
αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή
του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
¨Κουφώματα Αλουμινίου¨ σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-03-00, από
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12-24 kg/m2, χρώματος επιλογής της
υπηρεσίας, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική
διαδικασία με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της ¨σειράς¨
βιομηχανικής κατασκευής, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, με
θερμοδιακοπή και συντελεστή θερμοπερατότητας του κουφώματος : Uf <
3.00W/m2K
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων
αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να

επιλεχθούν από
τοποθέτηση.

καταλόγους

προμηθευτών

ώς

προϊόντα

έτοιμα

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση
κουφωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

προς
των

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
65.01.02

Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο έως 12 24kg/m2
ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

76.

76.27

(250,00 €)

ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες διπλοί πάχους 5mm και διάκενου 12mm (5-12-5) ή 10mm
(5-10-5). Μηχανισμοί και λοιπά εξαρτήματα αρίστης ποιότητας.
ΕΤΕΠ 03-08-07-02

o

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

76.27.02

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm,
κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)
ΕΥΡΩ

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (54,00 €)

79.

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι
ακόλουθοι γενικοί όροι:
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους
χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας
ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται
στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του
υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις
εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ'
ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο
προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως
του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το
προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με
μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις
τιμές μονάδας.

79.70.1

Θερμομόνωση Ορόφων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744
Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος, οποιουδήποτε σχήματος και σε
οποιαδήποτε θέση (οροφή, δάπεδο κλπ) με πλάκες από διογκωμένη
πολυστερίνη πάχους 7εκ. και συντελεστή θερμοπερατότητας U=0,35W/m2K.
Υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ

79.70.2

ΠΕΝΗΝΤΑ

(50,00 €)

Εξωτερική Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744

Εξωτερική θερμομόνωση σε όλη την κατακόρυφη τοιχοποιία και τον φέροντα οργανισμό
με τυποποιημένο και πιστοποιημένο σύστημα από πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης με
απαίτηση U=0,35W/m2K πάχους 7εκ. με όλα τα παρελκόμενα όπως οδηγούς στήριξης
θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, ειδικά τεμάχια εξηλασμένης
πολυστερίνης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλιπλέγματα, κόλλες και ακρυλικούς σοβάδες.
Στις εργασίες πλήρους κατασκευής περιλαμβάνονται :
1) Προετοιμασία της επιφάνειας, με την αποκατάσταση των προβληματικών σημείων με
έτοιμα επισκευαστικά κονιάματα καθώς και σταθεροποίηση της βασικής στρώσης με αστάρι
σε περίπτωση αφαίρεσης σαθρού τελικού επιχρίσματος.

2) Τοποθέτηση μεταλλικού οδηγού στήριξης με νεροσταλλάκτη στη βάση του κτιρίου για την
τοποθέτηση της πρώτης σειράς θερμομονωτικών πλακών και η σφράγιση με κορδόνι αρμών
και ειδική μαστίχη.
3) Η εφαρμογή ινοπλισμένης, ρητινούχας κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης στα ειδικά τεμάχια
γωνιών του κτιρίου και ανοιγμάτων και κόλληση τους στην τοιχοποιία.
4) Η εφαρμογή κόλλας σε όλη την επιφάνεια στις θερμομονωτικές πλάκες για την κόλλησή
τους στην τοιχοποιία.
5) Η μηχανική στήριξη των πλακών με τα ειδικά βύσματα
6) Ενισχύσεις των άκρων με τα ειδικά τεμάχια (ειδικά σταθερά ανισοσκελή γωνιόκρανα από
PVC για τις εξωτερικές γωνίες του κτιρίου, εύκαμπτα γωνιόκρανα από PVC για τις
εσωτερικές γωνίες του κτιρίου, ειδικά σταθερά γωνιόκρανα από PVC με νεροσταλλάκτη για
τις οριζόντιες αρχιτεκτονικ΄’ες προεξοχές, ειδικά υαλοπλέγματα ανοιγμάτων).
7) Τοποθέτηση κόλλας και του υαλοπλέγματος (160gr/m2) με αλληλοεπικάλυψη αυτού.
8) Εφαρμογή του έτοιμου ακρυλικού, υδαταπωθητικού, έγχρωμου τελικού σοβά, κατάλληλου
για την διαμόρφωση λείων επιφανειών πάχους 1,5mm κατ’ ελάχιστον, σε απόχρωση
επιλογής της υπηρεσίας.
Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.
Όλη η εργασία από εξιδικευμένο και πιστοποιημένο συνεργείο και όλα τα χρησιμοποιούμενα
υλικά θα είναι πιστοποιημένα.

ΕΤΕΠ 03-06-02-04

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ

(70,00 €)

Ν8553.001.003 Αντλία θερμότητας αέρα-νερού θερμικής ισχύος 60 KW
Άρθρο αναθεώρησης : ΗΛΜ 37
Αντλία θερμότητας αέρα-νερού, ηλεκτροκίνητη, πλήρης σε ενιαία βάση με αντικραδασμικά
στηρίγματα,με συμπυκνωτή, εξατμιστή, σωληνώσεις και ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως και
αυτοματισμών με όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών διατάξεων τον
αυτόματο εκκινητή κλπ., γιά λειτουργία αυτόματη ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία
του ψυχομένου - θερμαινόμενου νερού, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,
σύνδεση προς τα δίκτυα νερού, μέσω αντικραδασμικών παρεμβυσμάτων και ηλεκτρικής
ενεργείας, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
ΕΥΡΩ

ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (18.000,00 €)

Ν.T-Η9.2.12 Τοποθετηση αυτόνομου συστήματος υβριδικών φωτοβολταϊκών συστηματων
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7
Τοποθέτηση συστοιχίας 50 Φ/Β πολυκρυσταλλικών πάνελ συνολικής ισχύος 10 KWp,
όπως φαίνεται στα σχέδια. Tα πάνελ θα είναι υβριδικά και θα συνδυάζουν φωτοβολταϊκή
γεννήτρια και ηλιοθερμικό μαζί σε ένα πλαίσιο. Οι διαστάσεις των πάνελ είναι περίπου 1,00
μ. Χ 1,30 μ. και θα συνδέονται σε σειρά.
Το Φ/Β σύστημα θα είναι αυτόνομο (δεν θα τροφοδοτεί το σύστημα της ΔΕΗ). Η
ηλεκτρική ισχύς που θα παράγεται θα φορτίζει μέσω ενός ρυθμιστή φόρτισης μια συστοιχία
συσσωρευτών στο λεβητοστάσιο και μέσω τριφασικού αντιστροφέα θα τροφοδοτεί το δίκτυο
του κτιρίου. Στην περίπτωση που δεν θα επαρκεί η ενέργεια των συσσωρευτών, θα γίνεται
αυτόματη μεταγωγή στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Η συστοιχία συσσωρευτών θα είναι δυναμικότητας 100 KWh / 24V ώστε να προσφέρει
δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας για τρεις ημέρες.
Με δυνατότητα μεταφοράς του ρεύματος σε απόσταση τουλάχιστον 50 m, με τα
απαραίτητα εξαρτήματα
τοποθέτησης και σύνδεσης πλήρως εγκατεστημένος και
δοκιμασμένος.
ΕΥΡΩ

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

(28.000,00 €)

Φιλιππιάδα 04/05/2015

Ο Συντάξας

Μισηρλής Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Έργων
Ακρίβης Κωνσταντίνος
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

