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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα
εκτελεσθεί το 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 που 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
που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, 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 σε κάθε τιμή 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 προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης,
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων
και μή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι
και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των
περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη
των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν σύμφωνα με την ΕΣΥ και τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές
εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση,
όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και
διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων,
εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του
έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά),
κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς,
τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές
συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι
δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση
του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
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περιβαλλοντικούς όρους.
1.3.6

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

εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε στο
εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής
προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών εξασφάλισης
του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων,
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων
και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο
έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των
εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους
περιβαλλοντικούς και λοιπούς συμβατικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν
γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος
για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την
κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης).
1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών
μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται
ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου.
1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή
δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10 Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη δημοπράτησης.
Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου,
περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους "δοκιμαστικά τμήματα" (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών,
χρήση μηχανημάτων, εργασία, κ.λπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού
εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα
μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η
χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,η
κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η
απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες
μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των
έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία
(έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση
βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία .
1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις τυχόν
προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην
των περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του
παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη
παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών,
λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που ισχύουν σύμφωνα με τους
περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.13 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του
έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιορισμένης έκτασης περιοχών του έργου, που
απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι
για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά
φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές
κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο
των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε
άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση
της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και
από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη
περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη
παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού
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γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ' αυτά.
1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών
(REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην
Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών
συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες
ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών
Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη
δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας
σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του
Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη
επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον
Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα υποβληθούν για αρμόδιο
έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των
στοιχείων του εδάφους,σε ψηφιακή μορφή,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρμογής των
στοιχείων της μελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρμογή λεπτομερειών) και η δαπάνη σύνταξης
κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά
την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά
προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας
ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών,
υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με
ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού
και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση,
μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και
εμπόδια σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.3.22 Οι δαπάνες για χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωμένων μεθόδων,
ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα
τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς
και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας
κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους .
1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους
βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης
της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών
όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου.
1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης
1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων
κ.λπ.
1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασμό του κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών
από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις,Πολεοδομία ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας
(Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω.
διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο
εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των
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εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.
1.3.29 Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης
και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή
εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης
σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και
πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι
δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα και με τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.30 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως
μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες
εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του
Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές
μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα
τεύχη δημοπράτησης.
1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.
1.4 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα
Γενικά Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή
υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων,
τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών
επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα
επισφαλή έξοδα.
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε
ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου.
1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του
Έργου.
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε
βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων,
λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν 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 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 κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον (συνοπτικό) πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι
όροι του παρόντος.
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα
* Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που
έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.
* Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά,
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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).
- Κλειδαριές και κύλινδροι
- 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 επαναφοράς θυρών
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς
απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή
πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.
- 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 Δημοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.
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2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους
(m) γραμμικών στοιχείων ορισμένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος
χρωματισμού που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. Από τις 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.
Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες)
επιμετρήθηκε (-αν) σύμφωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται
(ο-νται) σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. Η (οι) τιμή (-ές)
μονάδας θα αποτελεί (-ούν) 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".
Όλες οι τιμές 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, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του
παρόντος τιμολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριωμάτων δεν πληρώνεται με
άλλο άρθρο του Τιμολογίου που αφορά προηγούμενες εργασίες (π.χ. επιχρίσματα) ή όταν τα
ικριώματα πληρώνονται ιδιαιτέρως.
Οι πρόσθετες τιμές χρωματισμών καταβάλλονται εφ' άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα με τις
εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωματισμού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και
πληρώνονται με τις ιδιαίτερες τιμές τους.
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
απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωματισμών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση
τους.
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 κατεχόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί
συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
1.

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)

2.

2,3

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου

2,7

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου

3

Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

3.

1,9

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου

2,3

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου

2,6

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

1

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου

1,4

γ) με κάσσα επί μπατικού

1,8

δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
4.

1,6
1

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

5.

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει

6.

Σιδερένιες θύρες :

των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα

3,7
2,6

2,8

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές

2
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γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)1
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
7.

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα

2,5
1

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)
8.

1,6

Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου

9.

1,6

Προπετάσματα σιδηρά :

1
1,5

Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων

κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων
2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1.Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης
και σκληρότητα
1.

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

προέλευσης και σκληρότητα
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1 Πεντέλης
2 Κοκκιναρά
3 Κοζάνης

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό

4 Αγ. Μαρίνας

Λευκό συνεφώδες

5 Καπανδριτίου

Κιτρινωπό

6 Μαραθώνα
7 Νάξου
8 Αλιβερίου
9 Μαραθώνα
10 Βέροιας

Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν - μελανό
Τεφρόχρουν - μελανό
Λευκό

11 Θάσου

Λευκό

12 Πηλίου

Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1 Ερέτριας
2 Αμαρύνθου

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων

Πράσινο

7 Λάρισας

Πράσινο

8 Ιωαννίνων
9 Φαρσάλων
10 Ύδρας
11 Διονύσου

Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωμο
Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1 Ιωαννίνων

Ροδόχρουν

2 Χίου

Τεφρό

3 Χίου

Κίτρινο

4 Τήνου

Πράσινο

5 Ρόδου

Μπεζ

6 Αγίου Πέτρου

Μαύρο

7 Βυτίνας

Μαύρο

8 Μάνης

Ερυθρό

9 Ναυπλίου
10 Ναυπλίου

Ερυθρό
Κίτρινο

11 Μυτιλήνης

Ερυθρό πολύχρωμο

12 Τρίπολης

Γκρι με λευκές φέτες

13 Σαλαμίνας

Γκρι ή πολύχρωμο

14 Αράχωβας

καφέ

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

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλλουμινίου) 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.
(Στον Κωδικό (Αρ.Τιμολογίου) έχει προστεθεί το γράμμα Μ)
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).
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Χωματουργικά, καθαιρέσεις
1 Αρθρο 1.1.1

ΟΔΝ ΝΕΤ-Α-2.Μ-Α

~ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οπ οιαδήπ οτε απ όσταση, εδαφών γαιωδών και
ημιβραχωδών οπ οιασδήπ οτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, π λάτους και κλίσεως
π ρανών, σε νέο έργο ή για επ έκταση ή συμπ λήρωση ή διαπ λάτυνση υπ άρχοντος,
ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών π ου π ροκαλεί (κοντά ή μακριά,
χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπ άρχον έργο), για οπ οιοδήπ οτε σκοπ ό και με
οπ οιοδήπ οτε εκσκαπ τικό μέσο, εν ξηρώ ή με π αρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 0202-01-00.
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επ ίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης
σκληρότητας:
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους π λάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της
μόρφωσης των π ρανών και του π υθμένα τους,
- για τη δημιουργία αναβαθμών π ρος αγκύρωση των επ ιχωμάτων,
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των π ρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και π λάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων π ροσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των
π ρανών των εκσκαφών εφόσον δεν απ οζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover
Στην τιμή μονάδας π εριλαμβάνονται:
- η π ροσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οπ οιοδήπ οτε μέσο
και υπ ό οπ οιεσδήπ οτε συνθήκες,
- η απ οστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των π αρειών, των π ρανών και του π υθμένα
της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οπ οιοδήπ οτε μεταφορικό μέσο και η
μεταφορά των π ροϊόντων σε οπ οιαδήπ οτε απ όσταση για τη χρησιμοπ οίηση των
κατάλληλων στο έργο (π .χ. κατασκευή επ ιχωμάτων) ή για απ όρριψη των ακατάλληλων ή
π λεοναζόντων σε επ ιτρεπ όμενες τελικές ή π ροσωρινές θέσεις
- η εναπ όθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επ αναφόρτωση απ ό τις θέσεις των
π ροσωρινών απ οθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και
διαμόρφωση των χώρων απ όθεσης σύμφωνα με τους π εριβαλλοντικούς όρους
- η αντιστήριξη των π ρανών εκσκαφή όπ ου τυχόν αυτή απ αιτείται, καθώς και η
εκθάμνωση κοπ ή, εκρίζωση και απ ομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως π εριμέτρου κορμού,
σε οπ οιαδήπ οτε απ όσταση.
- η αντιμετώπ ιση π άσης φύσεως δυσχερειών π ου π ροκύπ τουν απ ό τη σύγχρονη
κυκλοφορία, όπ ως π εριορισμένα μέτωπ α και όγκοι εκσκαφών κλπ .
- η συμπ ύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω απ ό τη "στρώση έδρασης
οδοστρώματος" μέχρι του βάθους π ου λαμβάνεται υπ όψη στον καθορισμό της Φέρουσας
Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπ ως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπ ύκνωσης
π ου να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη π υκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της
π υκνότητας π ου επ ιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροπ οπ οιημένη δοκιμή Proctor
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
- οι π άσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπ λισμού και των μεταφορικών μέσων
- η επ ανεπ ίχωση (με π ροϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος
της οδού, π ου οι εκσκαφές τους απ οζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπ άρχει
απ αίτηση συμπ ύκνωσης
Επ ισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα απ ό την εκτέλεση της
εργασίας σε μια ή π ερισσότερες φάσεις π ου υπ αγορεύονται απ ό το π ρόγραμμα
εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπ ικούς π εριορισμούς.
Η απ οξήλωση ασφαλτοταπ ήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροπ οιημένων με τσιμέντο,
π λακοστρώσεων, δαπ έδων απ ό σκυρόδεμα, κρασπ εδορείθρων και στερεών έδρασης και
εγκιβωτισμού τους, καθώς και π άσης φύσεως κατασκευών π ου βρίσκονται εντός του
όγκου των γενικών εκσκαφών, επ ιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα
οικεία άρθρα του π αρόντος τιμολογίου.
Επ ιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το π ρωτόκολλο χαρακτηρισμού.
Διευκρινίζεται ότι ουδεμία απ οζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επ ί π λέον
των π ροβλεπ ομένων απ ό τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή απ ό
την Υπ ηρεσία.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
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Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Κυβικά μέτρα

Ευρώ :

Ενα και Εβδομήντα λεπτά

2 Αρθρο 1.1.2

€ 1,70

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.05.01.Μ-Α

~Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων- Σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124)
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, π λάτους βάσεως έως 3,00 m ή
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επ ιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m
απ ό το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως
0,30m, του οπ οίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υπ οβιβάζεται με εφ' άπ αξ ή συνεχή
άντληση (η οπ οία π ληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπ έταση των π ροϊόντων, την
μόρφωση των π αρειών και του π υθμένα και την τυχόν αναγκαία σπ οραδική αντιστήριξη
των π αρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές
θεμελίων τεχνικών έργων"
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επ ί ορύγματος, με την μεταφορά των π ροϊόντων εκσκαφών
σε οπ οιαδήπ οτε απ όσταση. Επ ιμέτρηση με λήψη διατομών π ρο και μετά την εκσκαφή.
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Κυβικά μέτρα
ΟΙΚ 2124: 100,00%

Ευρώ :

Πέντε και Πενήντα λεπτά

3 Αρθρο 1.1.3

€ 5,50

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.05.02.Μ-Α

~Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων- Σε εδάφη βραχώδη, εκτός
απ ό γρανιτικά-κροκαλοπ αγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2127)
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, π λάτους βάσεως έως 3,00 m ή
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επ ιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m
απ ό το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως
0,30m, του οπ οίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υπ οβιβάζεται με εφ' άπ αξ ή συνεχή
άντληση (η οπ οία π ληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπ έταση των π ροϊόντων, την
μόρφωση των π αρειών και του π υθμένα και την τυχόν αναγκαία σπ οραδική αντιστήριξη
των π αρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές
θεμελίων τεχνικών έργων"
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επ ί ορύγματος, με την μεταφορά των π ροϊόντων εκσκαφών
σε οπ οιαδήπ οτε απ όσταση. Επ ιμέτρηση με λήψη διατομών π ρο και μετά την εκσκαφή.
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Κυβικά μέτρα
ΟΙΚ 2127: 100,00%

Ευρώ :

Είκοσι εννέα

4 Αρθρο 1.1.4

€ 29,00

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.30-Α

~ Φορτοεκφόρτωση π ροϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171)
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επ ί αυτοκινήτου π ρος μεταφορά π άσης φύσεως
π ροϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Ευρώ :
5 Αρθρο 1.1.5

Κυβικά μέτρα
ΟΙΚ 2171: 100,00%

μηδέν και Ενενήντα λεπτά
ΟΙΚ ΝΕΤ-22.15.02.Μ-Α

~Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών απ ό οπ λισμένο σκυρόδεμα.- Καθαίρεση
συνήθων κατασκευών, όπ ως τμημάτων π λακών, τοιχωμάτων, π ροβόλων κλπ ή διανοίξεις
οπ ών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπ ής~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226)
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών απ ό οπ λισμένο
σκυρόδεμα, π λήν δαπ έδων.
Συμπ εριλαμβάνονται οι δαπ άνες του π άσης φύσεως απ αιτούμενου εξοπ λισμού και
εργαλείων, των ικριωμάτων και π ροσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των
π ροϊόντων 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 οπ λισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Τιμή ανά μέτρο μήκους(m) και ανά εκατoστό (cm) βάθους κοπ ής.

€ 0,90
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Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Μέτρα μήκοςΧεκατοστά
ΟΙΚ 2226: 100,00%

Ευρώ :

Δέκα έξι και Ενενήντα λεπτά

6 Αρθρο 1.1.6

€ 16,90

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.10.Μ-Α

~ Επ ίχωση με π ροϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162)
Επ ίχωση με π ροϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή
τμημάτων αυτών, σε μέση απ όσταση απ ό την θέση εξαγωγής των άνω π ροιόντων έως
10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και
συμπ ύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επ ανεπ ιχώσεις
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".
Στην π ερίπ τωση χρησιμοπ οίησης υλικών π ροέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο
αστερίσκος [*], ο οπ οίος σε αντίθετη π ερίπ τωση μηδενίζεται.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπ υκνωμένου όγκου.
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Κυβικά μέτρα
ΟΙΚ 2162: 100,00%

Ευρώ :

Τέσσερα και Πενήντα λεπτά

€ 4,50
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Σκυροδέματα
1 Αρθρο 1.2.1

ΟΙΚ ΝΕΤ-32.01.04-Α

~Προμήθεια, μεταφορά επ ί τόπ ου, διάστρωση και συμπ ύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή π υργογερανού- Για κατασκευές απ ό σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214)
Παραγωγή ή π ρομήθεια και μεταφορά επ ί τόπ ου του έργου σκυροδέματος οπ οιασδήπ οτε
κατηγορίας ή π οιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή π υργογερανού
και την συμπ ύκνωση αυτού επ ί των καλουπ ιών ή/και λοιπ ών επ ιφανειών υπ οδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπ άνη κατασκευής των καλουπ ιών, σύμφωνα με την μελέτη
του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα π αραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπ ύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επ ισημαίνεται ότι απ αγορεύεται αυστηρά η π ροσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επ ί τόπ ου
του έργου. Επ ίσης απ αγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την π αρέλευση 90
λεπ τών απ ό την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επ ιβραδυντικά π ρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή π εριλαμβάνονται:
α. Η π ρομήθεια, η μεταφορά απ ό οπ οιαδήπ οτε απ όσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέματος εφόσον π ρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η π ρομήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απ αιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
π αρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα π αρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η π αρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο
εργοτάξιο π ρος διάστρωση.
Επ ισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπ εριλαμβάνεται η δαπ άνη
της εκάστοτε απ αιτούμενης π οσότητας τσιμέντου για την επ ίτευξη των π ροβλεπ ομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ ) υπ ό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική
διαβάθμιση των αδρανών κατά π ερίπ τωση. Σε ουδεμία π ερίπ τωση επ ιμετράται ιδιαίτερα
η ενσωματούμενη π οσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απ αιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η π εριεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επ ίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπ άνη του Aναδόχου.
β. Τα π άσης φύσεως π ρόσθετα (π λήν ρευστοπ οιητικών και επ ιβραδυντικών π ήξεως) π ου
π ροβλέπ ονται απ ό την εγκεκριμένη, κατά π ερίπ τωση, μελέτη συνθέσεως, επ ιμετρώνται
και π ληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπ άνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επ ιφανείας και η διαμόρφωση της άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή π ροσωρινής), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την π οιότητα και τις ανοχές του
τελειώματος.
δ. Συμπ εριλαμβάνεται επ ίσης ανηγμένη η δαπ άνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπ άνη μετάβασης επ ί τόπ ου, στησίματος και επ ιστροφής
της π ρέσσας σκυροδέματος και η π ερισυλλογή, φόρτωση και απ ομάκρυνση τυχόν
υπ ερχειλίσεων σκυροδέματος απ ό την θέση σκυροδέτησης.
ε. Δεν συμπ εριλαμβάνεται η π ρόσθετη επ εξεργασία διαμόρφωσης δαπ έδων ειδικών
απ αιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπ εδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε π άσης φύσεως κατασκευές απ ό σκυρόδεμα, εκτός απ ό
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επ ιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου απ ό σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις π ροβλεπ όμενες απ ό την μελέτη διαστάσεις
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Κυβικά μέτρα
ΟΙΚ 3214: 100,00%

Ευρώ :

Ενενήντα

2 Αρθρο 1.2.2

ΟΙΚ ΝΕΤ-38.03-Α

~ Ξυλότυπ οι συνήθων χυτών κατασκευών~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816)
Ξυλότυπ οι συνήθων χυτών κατασκευών (π λακών, δοκών, π λαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
π εδίλων, υπ ερθύρων, κλιμάκων κλπ ) σε οπ οιαδήπ οτε στάθμη απ ό το έδαφος, αλλά σε
ύψος του π υθμένα του ξυλοτύπ ου μέχρι +4,00 m απ ό το υπ οκείμενο δάπ έδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπ ια κατασκευών απ ό σκυρόδεμα
(τύπ οι)".
Στην τιμή μονάδας π εριλαμβάνονται: η φθορά και απ ομείωση των χρησιμοπ οιουμένων

€ 90,00
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υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία απ οξήλωσης του καλουπ ιού
και απ ομάκρυνσης όλων των υλικών π ου χρησιμοπ οιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπ τυγμένης επ ιφανείας.
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΙΚ 3816: 100,00%

Ευρώ :

Δέκα πέντε και Εβδομήντα λεπτά

3 Αρθρο 1.2.3

€ 15,70

ΟΙΚ ΝΕΤ-38.13-Α

~ Ξυλότυπ οι εμφανών σκυροδεμάτων~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841)
Ξυλότυπ οι επ ιπ έδων, καμπ ύλων ή κεκλιμένων εμφανών επ ιφανειών σκυροδεμάτων, με
κόντρα π λακέ τύπ ου ΒΕΤΟFORM ή π λανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής
ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες απ ό π έντε χρήσεις), για την επ ίτευξη του
π ροβλεπ όμενου επ ιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-0500-00 "Καλούπ ια εμφανούς (ανεπ ένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".
Συμπ εριλαμβάνεται η επ άλειψη των ξυλοτύπ ων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η
τοπ οθέτηση π λαστικών π αρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπ ου και η υδατο-στεγής
σφράγιση των αρμών του ξυλότυπ ου.,
Το π αρόν άρθρο απ οκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη
τιμή επ εξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπ ων"
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπ τυγμένης επ ιφανείας.
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΙΚ 3841: 100,00%

Ευρώ :

Είκοσι και Είκοσι πέντε λεπτά

4 Αρθρο 1.2.4

ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.02-Α

~Χαλύβδινοι οπ λισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873)
Προμήθεια και μεταφορά επ ί τόπ ου του έργου χάλυβα οπ λισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά π λέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, π ροσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οπ οιοδήπ οτε μέσον και
τοπ οθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπ λισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπ λισμός σκυροδεμάτων"
Η τοπ οθέτηση του σιδηροπ λισμού θα γίνεται μόνον μετά την π αραλαβή του ξυλοτύπ ου ή
της επ ιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π .χ. υπ όστρωμα οπ λισμένων δαπ έδων κλπ ).
Ο χάλυβας οπ λισμού σκυροδεμάτων επ ιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπ λισμού. Εάν οι π ίνακες αυτοί δεν συμπ εριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υπ οβάλλονται στην
Υπ ηρεσία π ρος έλεγχο και θεώρηση π ριν απ ό την έναρξη της τοπ οθέτησης του
οπ λισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα π εριλαμβάνουν
λεπ τομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπ τύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοπ οθέτησης και τα μήκη υπ ερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επ ί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπ λισμού, μετά την π αραλαβή των οπ λισμών, θα
υπ ογράφονται απ ό τον Ανάδοχο και την Υπ ηρεσία και θα απ οτελούν την επ ιμέτρηση των
οπ λισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπ λισμού θα υπ ολογίζεται με βάση τον π ίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οπ οίος π αρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία π ερίπ τωση δεν
γίνεται απ οδεκτός ο π ροσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
______________________________________________________________
|_____|__________Πεδίο_εφαρμογής______________|_______|______|
|Ονομ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|
|διάμε|_______|ευθυγραμμισμένα|__συγκολλημένα_|_______|______|
|τρος_|_______|__π ροϊόντα_____|__π λέγματα__και|_Ονομ._|Ονομ._|
|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώματα__|διατομή|μάζα/_|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|μέτρο_|
|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| ______|(kg/m)|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|
|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_|
|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_|
|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_|
|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_|
|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_|
|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_|
|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_|

€ 20,25
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|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_|
|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_|
|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_|
|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_|
|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_|
|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_|
|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_|
|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_|
|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_|
|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_|
|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_1257__|_9,86_|
______________________________________________________________
Στις επ ιμετρούμενες π οσότητςσ, π έραν της π ρομήθειας, μεταφοράς επ ί τόπ ου,
διαμόρφωσης και τοπ οθέτησης του οπ λισμού, π εριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπ ο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
- Η π ρομήθεια του σύρματος π ρόσδεσης.
- Η π ρομήθεια και τοπ οθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου π ροβλέπ ετει ιδιαίτερη επ ιμέτρηση και π ληρωμή αυτών.
- Οι π λάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπ λισμού σε οπ οιοδήπ οτε ύψος απ ό το
δάπ εδο εργασίας.
- Η τοπ οθέτηση υπ οστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης π ου τυχόν θα απ αιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η απ ομείωση και φθορά του οπ λισμού κατά την κοπ ή και κατεργασία.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπ λισμού υδραυλικών έργων τοπ οθετημένου σύμφωνα
με την μελέτη.
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Χιλιόγραμμα
ΟΙΚ 3873: 100,00%

Ευρώ :

Ενα και Επτά λεπτά

€ 1,07
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Τοιχοποιίες, επιχρίσματα
1 Αρθρο 1.3.1

ΟΙΚ ΝΕΤ-71.31-Α

~ Επ ιχρίσματα τριπ τά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131)
Επ ιχρίσματα τριπ τά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επ ί
τοίχων ή οροφών, σε οπ οιασδήπ οτε στάθμη απ ό το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m
απ ό το δάπ εδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00
"Επ ιχρίσματα με κονιάματα π ου π αρασκευάζονται επ ί τόπ ου".
Πλήρως π εραιωμένη εργασία, με τα υλικά επ ί τόπ ου και τον απ αιτούμενο μηχανικό
εξοπ λισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας συμπ εριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και
υλικά):
- Προετοιμασία των επ ιφανειών εφαρμογής του επ ιχρίσματος. όπ ως αφαίρεση ρύπ ων (με
κατάλληλο απ ορρυπ αντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με
βούρτσισμα) κλπ
- Η απ οκοπ ή μεγάλων εξοχών της υπ οκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επ ιφάνειας,
- Η π ροστασία π αρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το π έρας της
εργασίας καθώς και η επ ικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί.
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης
κενών και ορίων κλπ
γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπ εριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν
π εριγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Επ άλειψη της επ ιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό
- Τοπ οθέτηση π λεγμάτων ή σκελετών υπ οδοχής επ ιχρισμάτων οιουδήπ οτε τύπ ου,
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
- Για οπ οιαδήπ οτε μεταβολή της αναφερόμενης στην π εριγραφή των άρθρων σύνθεση των
κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του
μαρμαροκονιάματος ή της π εριεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).
- Ανεξάρτητα απ ό τον τρόπ ο εφαρμογής (με το χέρι ή π ιστοπ οιημένη μηχανή).
- Για οπ οιαδήπ οτε επ ιφάνεια.
- Για οπ οιεσδήπ οτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες
διακοπ ές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΙΚ 7131: 100,00%

Ευρώ :

Ενδεκα και Είκοσι λεπτά

2 Αρθρο 1.3.2

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.15-Α

~ Προετοιμασία επ ιχρισμένων επ ιφανειών τοίχων για χρωματισμούς~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735)
Προετοιμασία επ ιχρισμένων επ ιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επ ιφανειών επ ιχρισμάτων".
Απ οκατάσταση της επ ιφανείας του επ ιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός,
λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης,
διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια.
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων π εριλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απ αιτούμενα
μικροϋλικά για την π ροσωρινή αφαίρεση και επ ανατοπ οθέτηση π ρόσθετων κατασκευών
και εξοπ λισμού, όπ ως π ρίζες, διακόπ τες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ ,
καθώς και για την π ροστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπ έδψν,
επ ενδύσεων κλπ ) ή ετοίμων χρωματισμένων επ ιφανειών απ ό ρύπ ανση π ου μπ ορεί να
π ροκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων
νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ )
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή π ροετοιμασίας επ ιφανειών (αστάρια κλπ ),
θα χρησιμοπ οιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν π ροβλέπ εται
αυτό απ ό τον π ρομηθευτή των π ροϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για
την εφαρμογή εκάστου π ροϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες απ ό τον π αραγωγό.
γ) Οταν π ροβλέπ εται απ ό την μελέτη του έργου η π ληρωμή ικριωμάτων για την
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επ ιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή
εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του π αρόντος π ου αφορούν π ροσαύξηση της
τιμής των χρωματισμών π άνω απ ό ορισμένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η π ροσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του π ρομηθευτού του. Το π ροσωπ ικό π ου
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα
κατάλληλα κατά π ερίπ τωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οπ οίων η δαπ άνη
π εριλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

€ 11,20

Σελί δα 16

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΙΚ 7735: 100,00%

Ευρώ :

Ενα και Εβδομήντα λεπτά

3 Αρθρο 1.3.3

€ 1,70

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.17.01-Α

~Σπ ατουλάρισμα π ροετοιμασμένων επ ιφανειών επ ιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737)
Σπ ατουλάρισμα π ροετοιμασμένης επ ιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 0310-02-00 "Χρωματισμοί επ ιφανειών επ ιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί
ξύλινων επ ιφανειών".
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επ ιφανείας, εφαρμογή π ρώτης στρώσεως
υλικού σπ ατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης,
διασταυρουμένης π ρος την π ροηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα.
Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επ ιφάνειας εφαρμογή
π ρώτης στρώσεως υλικού σπ ατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε
μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπ ατουλαρίσματος έτοιμου π ρος χρήση, τρίψιμο με
γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπ ατουλαρίσματος, τελικό
τρίψιμο με γυαλόχαρτο.
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων π εριλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απ αιτούμενα
μικροϋλικά για την π ροσωρινή αφαίρεση και επ ανατοπ οθέτηση π ρόσθετων κατασκευών
και εξοπ λισμού, όπ ως π ρίζες, διακόπ τες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ ,
καθώς και για την π ροστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπ έδψν,
επ ενδύσεων κλπ ) ή ετοίμων χρωματισμένων επ ιφανειών απ ό ρύπ ανση π ου μπ ορεί να
π ροκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων
νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ )
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή π ροετοιμασίας επ ιφανειών (αστάρια κλπ ),
θα χρησιμοπ οιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν π ροβλέπ εται
αυτό απ ό τον π ρομηθευτή των π ροϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για
την εφαρμογή εκάστου π ροϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες απ ό τον π αραγωγό.
γ) Οταν π ροβλέπ εται απ ό την μελέτη του έργου η π ληρωμή ικριωμάτων για την
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επ ιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή
εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του π αρόντος π ου αφορούν π ροσαύξηση της
τιμής των χρωματισμών π άνω απ ό ορισμένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η π ροσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του π ρομηθευτού του. Το π ροσωπ ικό π ου
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα
κατάλληλα κατά π ερίπ τωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οπ οίων η δαπ άνη
π εριλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΙΚ 7737: 100,00%

Ευρώ :

Τρία και Σαράντα λεπτά

4 Αρθρο 1.3.4

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.01-Α

~Χρωματισμοί επ ί Εσωτερικών επ ιφανειών επ ιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής
στυρενιο-ακρυλικής ή π ολυβινυλικής βάσεως~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1)
Χρωματισμοί επ ί επ ιφανειών επ ιχρισμάτων με υδατικής διασπ οράς χρώματα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς π ροηγούμενο
σπ ατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επ ιφανειών επ ιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επ ιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επ ί τόπ ου, ικριώματα και εργασία.
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων π εριλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απ αιτούμενα
μικροϋλικά για την π ροσωρινή αφαίρεση και επ ανατοπ οθέτηση π ρόσθετων κατασκευών
και εξοπ λισμού, όπ ως π ρίζες, διακόπ τες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ ,
καθώς και για την π ροστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπ έδψν,
επ ενδύσεων κλπ ) ή ετοίμων χρωματισμένων επ ιφανειών απ ό ρύπ ανση π ου μπ ορεί να
π ροκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων
νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ )
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή π ροετοιμασίας επ ιφανειών (αστάρια κλπ ),
θα χρησιμοπ οιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν π ροβλέπ εται
αυτό απ ό τον π ρομηθευτή των π ροϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για
την εφαρμογή εκάστου π ροϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες απ ό τον π αραγωγό.

€ 3,40

Σελί δα 17

γ) Οταν π ροβλέπ εται απ ό την μελέτη του έργου η π ληρωμή ικριωμάτων για την
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επ ιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή
εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του π αρόντος π ου αφορούν π ροσαύξηση της
τιμής των χρωματισμών π άνω απ ό ορισμένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η π ροσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του π ρομηθευτού του. Το π ροσωπ ικό π ου
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα
κατάλληλα κατά π ερίπ τωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οπ οίων η δαπ άνη
π εριλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΙΚ 7785.1: 100,00%

Ευρώ :

Εννέα

5 Αρθρο 1.3.5

€ 9,00

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.23-Α

~ Καθαίρεση επ ιχρισμάτων~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252)
Καθαίρεση επ ιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και
θηραϊκοκονιαμάτων), οπ οιουδήπ οτε π άχους, σε οπ οιαδήπ οτε στάθμη απ ό το έδαφος
εργασίας. Συμπ εριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των π ροϊόντων
π ρος φόρτωση. (τυπ ικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επ ιχρισμάτων τοιχοπ οιίας".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) π ραγματικής επ ιφανείας.
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΙΚ 2252: 100,00%

Ευρώ :

Πέντε και Εξήντα λεπτά

6 Αρθρο 1.3.6

€ 5,60

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.03-Α

~Χρωματισμοί επ ί Εξωτερικών επ ιφανειών επ ιχρισμάτων με χρήση ελαιοχρωμάτων
αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1)
Χρωματισμοί επ ί επ ιφανειών επ ιχρισμάτων με υδατικής διασπ οράς χρώματα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς π ροηγούμενο
σπ ατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επ ιφανειών επ ιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επ ιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επ ί τόπ ου, ικριώματα και εργασία.
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων π εριλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απ αιτούμενα
μικροϋλικά για την π ροσωρινή αφαίρεση και επ ανατοπ οθέτηση π ρόσθετων κατασκευών
και εξοπ λισμού, όπ ως π ρίζες, διακόπ τες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ ,
καθώς και για την π ροστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπ έδψν,
επ ενδύσεων κλπ ) ή ετοίμων χρωματισμένων επ ιφανειών απ ό ρύπ ανση π ου μπ ορεί να
π ροκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων
νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ )
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή π ροετοιμασίας επ ιφανειών (αστάρια κλπ ),
θα χρησιμοπ οιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν π ροβλέπ εται
αυτό απ ό τον π ρομηθευτή των π ροϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για
την εφαρμογή εκάστου π ροϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες απ ό τον π αραγωγό.
γ) Οταν π ροβλέπ εται απ ό την μελέτη του έργου η π ληρωμή ικριωμάτων για την
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επ ιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή
εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του π αρόντος π ου αφορούν π ροσαύξηση της
τιμής των χρωματισμών π άνω απ ό ορισμένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η π ροσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του π ρομηθευτού του. Το π ροσωπ ικό π ου
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα
κατάλληλα κατά π ερίπ τωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οπ οίων η δαπ άνη
π εριλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΙΚ 7785.1: 100,00%

Ευρώ :

Εννέα και Πενήντα λεπτά

€ 9,50

Σελί δα 18

Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές
1 Αρθρο 1.4.1

ΟΙΚ ΝΕΤ-64.26.03-Α

~Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι- Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 "~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428)
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή
επ ίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και
τοπ οθέτηση.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοπ οθετηθέντος σωλήνα.
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Ευρώ :
2 Αρθρο 1.4.2

ΟΙΚ 6428: 100,00%

Δώδεκα και Τριάντα λεπτά

€ 12,30

ΟΙΚ ΝΕΤ-64.48-Α

~ Συρματόπ λεγμα με ρομβοειδή οπ ή~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6448)
Συρματόπ λεγμα ρομβοειδούς οπ ής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2
τοπ οθετημένο σε π ασσάλους ή σε σκελετό π εριφραγμάτων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπ τομένης επ ιφανείας π εριφραγμάτος.
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΙΚ 6448: 100,00%

Ευρώ :

Τρία και Πέντε λεπτά

3 Αρθρο 1.4.3

€ 3,05

ΟΙΚ ΝΕΤ-52.81.01-Α

~Επ ενδύσεις στεγών και δαπ έδων με συνθετική ξυλεία- Με κόντρα π λακέ θαλάσσης
π άχους 20 mm~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281)
Επ ενδύσεις στεγών και δαπ έδων με συνθετική ξυλεία, επ ί υπ άρχουσας υπ οδομής, με
χρήση γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους κορμού
60 mm και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150 mm και π ύκνωση
στά άκρα 100x100 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) π ραγματικής επ ιφανείας.
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΙΚ 5281: 100,00%

Ευρώ :

Τριάντα εννέα

4 Αρθρο 1.4.4

ΟΙΚ ΝΕΤ-72.31.04-Α

~Επ ιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα- Επ ιστεγάσεις με λαμαρίνα π άχους 1,00 mm,
με τραπ εζοειδείς π τυχώσεις~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231)
Επ ιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, π άχους 1 mm, επ ί υπ άρχοντος ξυλίνου ή
μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επ ιστεγάσεις
με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα", με επ ικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των
π τυχώσεων κατά μία π τύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο επ ίπ εδης λαμαρίνας
π λάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά το απ αιτουμενο
π λάτος, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην π ερίπ τωση μεταλλικού
σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην π ερίπ τωση ξύλινου σκελετού, με
π αρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και της λαμαρίνας ελαστικών
π αρεμβυσμάτων π άχους 2 mm.
Γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπ εριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία
και υλικά):
- Τα π άσης φύσεως απ αιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, π λαΙνές
καταλήξεις κλπ ).
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ .
- Η σφράγιση των απ ολήξεων των κορφιάδων.
- Η στερέωση των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ , με σύρμα απ ό
σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούμενες,
γαλβανισμένα καρφιά κλπ .
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απ ολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήπ οτε
σύνθεσης), στην π ερίπ τωση εν ξηρώ κατασκευής επ ικεράμωσης
- Η ενδεχόμενη τοπ οθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπ ών
στις κάτω απ ολήξεις επ ιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια.
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απ ολήξεων
καπ νοδόχων κλπ ,

€ 39,00

Σελί δα 19

- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην π ερίπ τωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα
π ρόσμικτα αυτών.
β) Στις τιμές των άρθρων επ ικεραμώσεων, δεν συμπ εριλαμβάνεται (εκτός αν
αναφέρεται ρητά στην π εριγραφή του άρθρου) η τοπ οθέτηση φύλλων χαλκού,
γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμμένου αλλουμινίου.
γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της π αρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρμογή
ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και του ύψους της απ ό τον π εριβάλλοντα χώρο και
τις ενδεχόμενες αυξημένες επ ικαλύψεις των κεραμιδιών οι οπ οίες απ αιτούνται απ ό
τις τοπ ικές συνθήκες, συμπ εριλαμβάνουν σε κάθε δαπ άνη για την λήψη των μέτρων
ασφαλείας π ου απ αιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) π ραγματικής επ ιφάνειας
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΙΚ 7231: 100,00%

Ευρώ :

Δέκα πέντε και Είκοσι λεπτά

5 Αρθρο 1.4.5

€ 15,20

ΟΙΚ ΝΕΤ-61.06-Α

~ Φέροντα στοιχεία απ ό σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή π λευράς >160 mm~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104)
Κατασκευή φερόντων στοιχείων απ ό σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπ ου, με ύψος ή
π λευρά μεγαλύτερη απ ό 160 mm, π οιότητας S235J, οπ οπ οιωνδήπ οτε λοιπ ών διαστάσεων,
κάθε σχεδίου, και σε οπ οιαδήπ οτε θέση ή ύψος απ ό το έδαφος ή το δάπ εδο εργασίας,
συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπ ουλόνια) με διπ λά π ερικόχλια μέσα απ ό
ειδικά διανοιγόμενες οπ ές και με π αρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με
ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη και έδρασή τους επ ί των στοιχείων
θεμελίωσης ή λοιπ ών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).
Περιλαμβάνεται η χρήση των απ αιτουμένων ανυψωτικών μέσων.
(α) Στις τιμές μονάδας π εριλαμβάνονται:
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επ έκτασης, κοχλίες κλπ ),
στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπ αϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-,
σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπ ου τυχόν απ αιτείται, στροφείς,
ράουλα κύλισης κλπ ) απ ό ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα π αρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπ ρένιο,
EPDM κλπ ),
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών
στοιχείων των άρθρων, στη π ερίπ τωση π ου η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση
τη μονάδα μήκους ή την επ ιφάνεια, η τιμή αναπ ροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την
αναλογία συνολικού βάρους νέας και π αλαιάς κατασκευής.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Χιλιόγραμμα
ΟΙΚ 6104: 100,00%

Ευρώ :

Δύο και Ογδόντα λεπτά

6 Αρθρο 1.4.6

ΥΔΡ ΝΕΤ-11.02.03-Α

~ Μεταλλικές Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες,
ηλεκτροπ ρεσσαριστές.~
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες ηλεκτρο-π ρεσσαριστές,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες
ηλεκτροπ ρεσσαριστές"
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752)
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο π λαίσιο έδρασης, π λήρως
τοπ οθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπ τομερειών της μελέτης.
Περιλαμβάνεται η π ρομήθεια και μεταφορά επ ί τόπ ου της εσχάρας και του π λαισίου
έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επ ίκλισης της εσχάρας με χρήση
στερεών υπ οθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του π λαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη
συρρικνούμενο κονίαμα ή επ οξειδικά κονιάματα.
Το π αρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επ ί νέων όσο και επ ί υφιασταμένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).
Επ ιμέτρηση για τις μεν τυπ οπ οιημένες εσχάρες βιομηχανικής π ροέλευσης με βάση τους
π ίνακες βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση
αναλυτικούς υπ ολογισμούς των ράβδων και λοιπ ών διατομών μορφοχάλυβα π ου
χρησιμοπ οιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία π ερίπ τωση δεν γίνεται απ οδεκτή
επ ιμέτρηση με ζύγιση.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου π λαισίου έδρασης.

€ 2,80

Σελί δα 20

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Χιλιόγραμμα
ΥΔΡ 6752: 100,00%

Ευρώ :

Τρία και Δέκα λεπτά

€ 3,10

Επενδύσεις, επιστρώσεις
1 Αρθρο 1.5.1

ΟΙΚ 73.94.Ν

~Κατασκευή αθλητικού δαπ έδου με ακρυλική βαφή~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1)
Κατασκευή αθλητικού δαπ έδου με χρώμα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές
επ ιφάνειες, ακρυλικής βάσης, συνολικού π άχους 1,6 - 2,0 mm, ανθεκτικό στις
υπ εριώδεις ακτίνες και στην εντατική χρήση, με τελική επ ιφάνεια χωρίς αρμούς,
ματ, αδρή και αντιολισθηρή, στην επ ιθυμητή απ ό την Υπ ηρεσία απ όχρωση.
Στην τιμή π εριλαμβάνεται, ο επ ιμελής καθαρισμός απ ό σκόνες και τυχόν υπ ολείμματα
π ριν την διάστρωση των υλικών, η γραμμογράφηση του γηπ έδου με χρώμα υψηλής
αντοχής κατάλληλο για εξωτερικές επ ιφάνειες με βάση απ ό ακρυλικές ρητίνες και
όλες οι αναμονές για την εγκατάσταση του αθλητικού εξοπ λισμού.
Όλα τα υλικά θα είναι π ιστοπ οιημένα και εγκεκριμένα απ ό διεθνείς οργανισμούς και
απ ό την Υπ ηρεσία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) π ραγματικής καλυπ τομένης επ ιφάνειας
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΙΚ 7373.1: 100,00%

Ευρώ :

Δώδεκα

2 Αρθρο 1.5.2

€ 12,00

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.02-Α

~ Επ άλειψη επ ιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902)
Επ άλειψη επ ιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη
επ ί οπ οιασδήπ οτε επ ιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επ ί τόπ ου και
εργασία καθαρισμού της επ ιφανείας και επ αλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις
οδηγίες του π ρομηθευτή.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Γενικοι όροι:
(α) Λόγω της μεγάλης π οικιλίας των π ροϊόντων και των επ ιμέρους χαρακτηριστικών
αυτών π ου αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της π αρούσας ενότητας, η επ ιλογή του π ρος
ενσωμάτωση υλικού ή π ροϊόντος υπ όκειται στην έγκριση της Υπ ηρεσίας, μετά απ ό
σχετική π ρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη απ ό φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του
π ρομηθευτή του υλικού και στοιχεία επ ιτυχούς εφαρμογής του σε π αρεμφερή έργα.
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα π ροσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές
τους συσκευασίες επ ί των οπ οίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του
π ροϊόντος, το εργοστάσιο π αραγωγής και η π εριεχόμενη π οσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται απ ό έμπ ειρο π ροσωπ ικό,
σύμφωνα με τις οδηγίες του π ρομηθευτή
(δ) Εφιστάται η π ροσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του π ρομηθευτού του. Το π ροσωπ ικό π ου
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα
κατάλληλα κατά π ερίπ τωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οπ οίων η δαπ άνη
π εριλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΙΚ 7902: 100,00%

Ευρώ :

Δύο και Είκοσι λεπτά

3 Αρθρο 1.5.3

ΟΙΚ 73.96.Ν2

~ Επ ιστρώσεις με συνθετικό χλοοτάπ ητα 5ης γενιάς )~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396)
Προμήθεια και εγκατάσταση επ ί τόπ ου του έργου συνθετικού χλοοτάπ ητα 5ης γενιάς
αθλητικών εγκαταστάσεων, ελάχιστου ύψους π έλους 60 χιλ. με π ολύκλωνη ίνα,
ελάχιστου αριθμού κόμπ ων 8000 ανά m2, βάρους π έλους τουλάχιστον 1250 kg/m2, μετά
της απ αραίτητης τελικής στρώσης (στο ύψος π έλους) με μίγμα σφαιρικής χαλαζιακής
άμμου π λυμένης & στεγανωμένης διαβάθμισης 0,2-0,8mm βάρους τουλάχιστον 25 kg/m2,
και κόκκων ελαστικών διαβάθμισης 0,5-2,5 mm βάρους τουλάχιστον 12 kg/m2, σύμφωνα
με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς και π ροδιαγραφές της κατασκευάστριας
εταιρείας καθώς επ ίσης και με το τεύχος των τεχνικών απ αιτήσεων - π ροδιαγραφών
της μελέτης, τις εργαστηριακές και επ ιτόπ ιες δοκιμές π ου έχει καθορίσει η FIFA .
Περιλαμβάνεται επ ίσης η κατάλληλη γραμμογράφηση, σε άλλο χρώμα (λευκό) στη μάζα,
με χάραξη την καθοριζόμενη απ ό τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος. Μετά το

€ 2,20

Σελί δα 21

γέμισμα ο συνθετικός τάπ ητας θα π ρέπ ει να χτενιστεί με ειδική μηχανή και να γίνει
άνοιγμα των ινών.
Οι κοκκομετρίες της άμμου καθώς και των ρινισμάτων θα π ρέπ ει να είναι οι
αντίστοιχες κοκκομετρίες π ου έχουν την έγκριση της FIFA απ ό τις εργαστηριακές
δοκιμές τις οπ οίες έχει υπ οστεί το π ροϊόν. Ο τάπ ητας ως υλικό να έχει
π ιστοπ οιημένη έγκριση απ ό αναγνωρισμένο εργαστήριο της FIFA (FIFA 2 STAR).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΙΚ 7396: 100,00%

Ευρώ :

Τριάντα

4 Αρθρο 1.5.4

€ 30,00

ΟΔΝ ΝΕΤ-Γ-1.2.Μ-Α

~ Υπ όβαση οδοστρωσίας συμπ υκωμένου π άχους 0,10 m~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3111.Β)
Κατασκευή στρώσης υπ όβασης οδοστρωσίας συμπ υκνωμένου π άχους 0,10 m απ ό θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροπ οιουμένου τύπ ου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις
οδοστρωμάτων απ ό ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα απ ό τη μορφή και την έκταση
της επ ιφάνειας κατασκευής, σε υπ αίθρια ή υπ όγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας π εριλαμβάνονται:
- η π ρομήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
- η μεταφορά τους επ ί τόπ ου του έργου απ ό οπ οιαδήπ οτε απ όσταση,
- η διάστρωση, διαβρoxή και π λήρης συμπ ύκνωση, ώστε να π ροκύψει η π ροβλεπ όμενη
απ ό την μελέτη γεωμετρική επ ιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπ όβασης συμπ υκνωμένου π άχους 0.10 m
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΔΝ 3111Β: 100,00%

Ευρώ :

Ενα και Είκοσι εννέα λεπτά

€ 1,29

Σελί δα 22

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ
ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
1 Αρθρο 2.1.1

ΗΜΧ 9301.1

~Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή
σιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες ~ οιωνδήπ οτε διαστάσεων π ου θα γίνει με
οιονδήπ οτε τρόπ ο χωρίς την χρησιμοπ οίηση εκρηκτικών και με την υπ οστήριξη των
π ρανών, μόρφωση π υθμένα, την μεταφορά των π ροϊόντων εκσκαφής και την απ όρριψή
τους σε θέσεις π ου επ ιτρέπ ονται απ ό την αστυνομία.
(1 m3)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Κυβικά μέτρα
ΗΛΜ 10: 100,00%

Ευρώ :

Τριάντα εννέα και Τριάντα πέντε λεπτά

2 Αρθρο 2.1.2

€ 39,35

ΗΜΧ 9301.2

~Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή
σιδηροϊστού σε έδαφος ημιβραχώδες ~ οιωνδήπ οτε διαστάσεων π ου θα γίνει με
οιονδήπ οτε τρόπ ο χωρίς την χρησιμοπ οίηση εκρηκτικών και με την υπ οστήριξη των
π ρανών, μόρφωση π υθμένα, την μεταφορά των π ροϊόντων εκσκαφής και την απ όρριψή
τους σε θέσεις π ου επ ιτρέπ ονται απ ό την αστυνομία.
(1 m3)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Κυβικά μέτρα
ΗΛΜ 10: 100,00%

Ευρώ :

Πενήντα πέντε και Εννέα λεπτά

3 Αρθρο 2.1.3

€ 55,09

ΗΜΧ 9302.1

~Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοπ οθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ~
π λάτους όφρυος ορύγματος μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος μέχρι 1,00 m
με οπ οιονδήπ οτε τρόπ ο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη
του οπ οίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υπ οβιβάζεται με άντληση, π ου θα π ληρωθεί
ξεχωριστά, την μόρφωση των π αρειών και του π υθμένα του ορύγματος στίς
απ αιτούμενες διατομές. Στην τιμή π εριλαμβάνεται και η δαπ άνη των αναγκαίων
δαπ έδων εργασίας, π ου χρειάζονται γιά την αναπ έταση των π ροϊόντων ανάλογα με
τους τρόπ ους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπ κών
μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και μεταφορών γιά την οριστική
απ ομάκρυνση των π ροϊόντων π ου π ερισεύουν σε θέσεις π ου επ ιτρέπ ονται απ ό την
αστυνομία ή π ροσωρινή απ όθεση αυτών γιά την κατασκευή επ ιχωμάτων π ρος
επ ανεπ ίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπ άνη σταλίας των
μεταφορικών μέσων. Στην τιμή π εριλαμβάνεται επ ίσης και η εργασία εκτελέσεως
της επ ανεπ ιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις π λήρως συμπ ιεζόμενες.
(1 m3)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Κυβικά μέτρα
ΗΛΜ 10: 100,00%

Ευρώ :

Δέκα οκτώ και Ογδόντα εννέα λεπτά

4 Αρθρο 2.1.4

ΗΜΧ 9302.2

~Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοπ οθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχώδες ~
π λάτους όφρυος ορύγματος μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος μέχρι 1,00 m
με οπ οιονδήπ οτε τρόπ ο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη
του οπ οίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υπ οβιβάζεται με άντληση, π ου θα π ληρωθεί
ξεχωριστά, την μόρφωση των π αρειών και του π υθμένα του ορύγματος στίς
απ αιτούμενες διατομές. Στην τιμή π εριλαμβάνεται και η δαπ άνη των αναγκαίων
δαπ έδων εργασίας, π ου χρειάζονται γιά την αναπ έταση των π ροϊόντων ανάλογα με
τους τρόπ ους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπ κών
μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και μεταφορών γιά την οριστική
απ ομάκρυνση των π ροϊόντων π ου π ερισεύουν σε θέσεις π ου επ ιτρέπ ονται απ ό την
αστυνομία ή π ροσωρινή απ όθεση αυτών γιά την κατασκευή επ ιχωμάτων π ρος
επ ανεπ ίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπ άνη σταλίας των
μεταφορικών μέσων. Στην τιμή π εριλαμβάνεται επ ίσης και η εργασία εκτελέσεως
της επ ανεπ ιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις π λήρως συμπ ιεζόμενες.
(1 m3)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Κυβικά μέτρα
ΗΛΜ 10: 100,00%

€ 18,89

Σελί δα 23

Ευρώ :
5 Αρθρο 2.1.5

Είκοσι τρία και Εξήντα ένα λεπτά

€ 23,61

ΗΜΧ 9313.3Ν

~Βάση σιδηροϊστού οπ λισμένη βαθμωτή διαστάσεων 3.00X3.00 m βάθους 0.50 m (κάτω
π έδιλο) και 2.0Χ2.0Χ1.5 (άνω π έδιλο)~
δηλαδή κατασκευή μιάς βάσεως απ ό οπ λισμένο σκυρόδεμα γιά την έδραση και
στερέωση σιδηροϊστού π ου να φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη οπ ή και μία
π λευρική με π λαστικό σωλήνα PVC Φ 110 γιά την διέλευση του τροφοδοτικού
καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη βάση θα ενσωματωθεί κλωβός
αγκυρώσεως απ οτελούμενος απ ό γωνίες και ήλους όπ ως π εριγράφεται στο σχετικό
άρθρο του σιδηροϊστού.Στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς οπ λισμός π ου θα
απ οτελείται απ ό ράβδους των Φ 14, μία ράβδος γιά κάθε ακμή της βάσεως,
κεκαμμένες κατά τρόπ ο π ου να συνδέονται ανά τρείς σε κάθε κορυφή της βάσεως.
Στην τιμή δεν π εριλαμβάνεται η εργασία της εκσκαφής της βάσεως και ο κλωβός
αγξ=κυρώσεως
(1 τεμ)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τεμάχια
ΗΛΜ 101: 100,00%

Ευρώ :

Χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα και Είκοσι έξι λεπτά

6 Αρθρο 2.1.6

€ 1.999,26

ΗΜΧ 9313.1Ν

~Βάση σιδηροϊστού οπ λισμένη διαστάσεων 1.00X1.00 m βάθους 1.50 m~
δηλαδή κατασκευή μιάς βάσεως απ ό οπ λισμένο σκυρόδεμα γιά την έδραση και
στερέωση σιδηροϊστού π ου να φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη οπ ή και μία
π λευρική με π λαστικό σωλήνα PVC Φ 110 γιά την διέλευση του τροφοδοτικού
καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη βάση θα ενσωματωθεί κλωβός
αγκυρώσεως απ οτελούμενος απ ό γωνίες και ήλους όπ ως π εριγράφεται στο σχετικό
άρθρο του σιδηροϊστού.Στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς οπ λισμός π ου θα
απ οτελείται απ ό 10 ράβδους των Φ 10 ανά 5 σταυρωτά, μία ράβδος γιά κάθε ακμή
της βάσεως,
κεκαμμένες κατά τρόπ ο π ου να συνδέονται ανά τρείς σε κάθε κορυφή της βάσεως.
Στην τιμή δεν π εριλαμβάνεται η εργασία της εκσκαφής της βάσεως
(1 τεμ)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τεμάχια
ΗΛΜ 101: 100,00%

Ευρώ :

Τετρακόσια είκοσι τέσσερα και Είκοσι λεπτά

7 Αρθρο 2.1.7

€ 424,20

ΗΜΧ 8749.1

~Φρεάτιο διαστάσεων 50X50 cm, βάθους 60 cm διακλαδώσεως υπ ογείων καλωδίων~.
δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 2) διάστρωση π υθμένα με σκυρόδεμα 200kg
τσιμέντου, 3) δόμιση π λευρικών επ ιφανειών με σκυρόδμα 300kg τσιμέντου του
π υθμένα, 4) επ ίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου του π υθμένα και
των π λευρικών επ ιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και απ οκόμιση των π ροιόντων
εκσκαφών και άχρηστων υλικών.
(1 τεμ)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τεμάχια
ΗΛΜ 10: 100,00%

Ευρώ :

Διακόσια είκοσι πέντε και Είκοσι δύο λεπτά

8 Αρθρο 2.1.8

ΥΔΡ 12.13.01.06-Α0

~ Πλαστικοί σωλήνες απ ό σκληρό PVC Ονομαστικής π ίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου
D140 mm~
(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.2)
Για την π ρομήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και π λήρη
εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού απ ό π λαστικούς σωλήνες
PVC, ανά διάμετρο αγωγού και κατηγορία ονομαστικής π ιέσεως.
Στην τιμή π εριλαμβάνεται :
α. Η π ρομήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά απ ό οπ οιαδήπ οτε απ όσταση στον τόπ ο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απ αιτουμένων ειδικών τεμαχίων απ ό
χυτοσίδηρο ή PVC, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση
εμπ οδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π .), τα οπ οία
θα είναι κατάλληλα για αγωγούς απ ό σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονομαστικής
π ίεσης.
β. Η π ροσέγγιση, π λήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απ αιτουμένων

€ 225,22

Σελί δα 24

συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού (για οσεσδήπ οτε συνδέσεις), καθώς και η
π λήρης δοκιμασία των αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
γ. Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των π λαστκών σωλήνων και των εξαρτημάτων
τους απ ό οπ οιαδήπ οτε απ όσταση στον τόπ ο εκτέλεσης του έργου και η τοπ οθέτηση στο
όρυγμα π λαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η δαπ άνη για τη σύνδεση του υπ ό κατασκευή αγωγού απ ό PVC με το
υφιστάμενο δίκτυο, δεν π εριλαμβάνεται στο π αρόν άρθρο αλλά π ληρώνεται ιδιαιτέρως
με τα αντίστοιχα άρθρα του π αρόντος Τιμολογίου. Επ ίσης δεν π εριλαμβάνονται οι
συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των
σωλήνων με άμμο π ου π ληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του π αρόντος
Τιμολογίου.
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά
κατηγορία ονομαστικής π ίεσης, π λήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα π αραπ άνω, και
έτοιμου για την π λήρη και κανονική λειτουργία:
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Ευρώ :
9 Αρθρο 2.1.9

ΥΔΡ 6620.2: 100,00%

Οκτώ και Δέκα λεπτά

€ 8,10

ΗΜΧ 8072.Ν1

~Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά~, π λήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο π αρέμβυσμα
στεγανοπ οιήσεως
(1 kg)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Χιλιόγραμμα
ΗΛΜ 29: 100,00%

Ευρώ :

Ενα και Ενενήντα εννέα λεπτά

€ 1,99

Σελί δα 25

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ - ΙΣΤΟΙ
1 Αρθρο 2.2.1

ΗΜΧ 8036.9

~Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 4 ins~ ISO - MEDIUM βαρύς
(π ράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (π λην
ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απ όσταση μεταξύ τους το π ολύ 2 m και μικροϋλικά
(καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ ) επ ί τόπ ου και εργασία π λήρους εγκαταστάσεως,
συνδέσεως και δοκιμών π ιέσεως.
(1 m)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Μέτρα μήκους
ΗΛΜ 5: 100,00%

Ευρώ :

Εβδομήντα πέντε και Πέντε λεπτά

2 Αρθρο 2.2.2

€ 75,05

ΗΜΧ 8773.3.2

~Καλώδιο τύπ ου NYY τριπ ολικό
,
διατομής 3 Χ 2.5 mm2 γιά τοπ οθέτηση μέσα στο έδαφος~.
Δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επ ισημάνσεως (μούφες, κως, π έδιλα, αναλογία
οπ τοπ λίνθων επ ισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ ) και μικροϋλικά επ ί τόπ ου και
εργασία τοπ οθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά π λήρη και κανονική
λειτουργία.
(1 m)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Μέτρα μήκους
ΗΛΜ 47: 100,00%

Ευρώ :

Τρία και Τριάντα εννέα λεπτά

3 Αρθρο 2.2.3

€ 3,39

ΗΜΧ 8773.5.5

~Καλώδιο τύπ ου NYY τετραπ ολικό
,
διατομής 4 Χ 10 mm2 γιά τοπ οθέτηση μέσα στο έδαφος~.
Δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επ ισημάνσεως (μούφες, κως, π έδιλα, αναλογία
οπ τοπ λίνθων επ ισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ ) και μικροϋλικά επ ί τόπ ου και
εργασία τοπ οθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά π λήρη και κανονική
λειτουργία.
(1 m)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Μέτρα μήκους
ΗΛΜ 47: 100,00%

Ευρώ :

Εννέα και Εννέα λεπτά

4 Αρθρο 2.2.4

€ 9,09

ΗΜΧ 8773.5.6

~Καλώδιο τύπ ου NYY τετραπ ολικό
,
διατομής 4 Χ 16 mm2 γιά τοπ οθέτηση μέσα στο έδαφος~.
Δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επ ισημάνσεως (μούφες, κως, π έδιλα, αναλογία
οπ τοπ λίνθων επ ισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ ) και μικροϋλικά επ ί τόπ ου και
εργασία τοπ οθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά π λήρη και κανονική
λειτουργία.
(1 m)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Μέτρα μήκους
ΗΛΜ 47: 100,00%

Ευρώ :

Δέκα τρία και Είκοσι τρία λεπτά

5 Αρθρο 2.2.5

€ 13,23

ΗΜΧ 8773.5.7

~Καλώδιο τύπ ου NYY τετραπ ολικό
,
διατομής 4 Χ 25 mm2 γιά τοπ οθέτηση μέσα στο έδαφος~.
Δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επ ισημάνσεως (μούφες, κως, π έδιλα, αναλογία
οπ τοπ λίνθων επ ισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ ) και μικροϋλικά επ ί τόπ ου και
εργασία τοπ οθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά π λήρη και κανονική
λειτουργία.
(1 m)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Μέτρα μήκους
ΗΛΜ 47: 100,00%

Ευρώ :

Δέκα οκτώ και Σαράντα εννέα λεπτά

€ 18,49

Σελί δα 26

6 Αρθρο 2.2.6

ΗΜΧ 8757.2.2

~Αγωγός γυμνός χάλκινος π ολύκλωνος διατομής 16 mm2~,
δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος κλπ )
επ ί τόπ ου και εργασία τοπ οθετήσεως με στηρίγματα ή με μονωτήρες.
(1 m)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Μέτρα μήκους
ΗΛΜ 45: 100,00%

Ευρώ :

Τέσσερα

7 Αρθρο 2.2.7

€ 4,00

ΗΜΧ 9342

~Γείωση απ ό γαλβανιμένο σιδηροσωλήνα Φ 2ins μήκους 2,50m~, δηλαδή κατασκευή
και έμπ ηξη στο έδαφος μιάς γειώσεως απ οτελούμενης απ ό γαλβανισμένο
σιδηροσωλήνα με όλα τα μικρουλικά π ου χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως κλπ .
(1 τεμ)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τεμάχια
ΗΛΜ 5: 100,00%

Ευρώ :

Σαράντα δύο και Είκοσι δύο λεπτά

8 Αρθρο 2.2.8

€ 42,22

ΗΜΧ 9347.Ν

~Υλικά για την σύνδεση του καταμετρητή ΔΕΗ~δηλαδή υλικά εργασία, για την σύνδεση
ενός μετρητού της ΔΕΗ.
(1 τεμ)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τεμάχια
ΗΛΜ 52: 100,00%

Ευρώ :

Διακόσια εξήντα τέσσερα και Ενδεκα λεπτά

9 Αρθρο 2.2.9

€ 264,11

ΗΛΜ 52.Ν13

Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (π ίλλαρ)~, δηλαδή π ρομήθεια μεταφορά και
τοπ οθέτηση ενός π ίλλαρ κατασκευασμένου απ ό μεταλλικά π λαίσια απ ό π ροφίλ
(σιδηρογωνίες, λάμες κλπ .) συγκολλημένα ή συνδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό
μεταλλικό, κιβώτιο απ ό χαλυβδοέλασμα ΝΤΕΚΑΠΕ π ρεσσαριστό π άχους 2mm. Οι
εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: π λάτος 1,45m, ύψος 1,30m, και
βάθος 0,36m. Το εσωτερικό του π ίλλαρ θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο
ανεξάρτητους χόρους απ ό τους οπ οίους ο ένας π ρος τα αριστερά π λάτους 0,60m. Θα
π ροορίζεται για τον μετρητή και τον δέκτη, της Δ.Ε.Η. και ο άλλος π λάτους
0,85m για την ηλεκτρική διανομή.
Ο αριστερός χώρος θα κλείνει με μονόφυλλη θύρα και ο δεξιός με δίφυλλη. Οι
θύρες α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού π αρεμβύσματος, β) π εριμετρικά θα
είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να π αρουσιάζουν
αυξημένη αντοχή στην π αραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, γ) θα
αναρτώνται στο σώμα του π ίλλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπ ου και δ) θα
έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά.
Στο χώρο π ου π ροορίζεται για την Δ.Ε.Η. και στην ράχη του π ίλλαρ θα είναι
στερεωμένη με κοχλίες και π ερικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα π άχους
1mm για να μπ ορούν να στερεωθούν επ άνω σε αυτήν τα όργανα της Δ.Ε.Η. Στο χώρο
π ου π ροορίζεται για την Υπ ηρεσία, θα υπ άρχει κατασκευή απ ό σιδηρογωνίες,
ελάσματα κλπ . για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής.
Το επ άνω μέρος του π ίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα π ροεξέχει της
υπ όλοιπ ης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή
και αφού π ροηγηθεί επ ιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος
μινίου και δύο στρώσεις απ ό βερνικόχρωμα απ οχρώσεως της αρεσκείας της
Υπ ηρεσίας.
(1 τεμ)
(1 τεμ)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τεμάχια
ΗΛΜ 52: 100,00%

Ευρώ :

Επτακόσια ογδόντα και Ενενήντα δύο λεπτά

10 Αρθρο 2.2.10

ΗΛΜ 52.Ν12

Ερμάριο εξωτερικού χώρου , τύπ ου Πίλαρ, απ ό ανοξείδωτο χαλυβοέλασμα βαμμένο
με ηλεκτροστατική βαφή

€ 780,92

Σελί δα 27

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τεμάχια
ΗΛΜ 52: 100,00%

Ευρώ :

Τετρακόσια ενενήντα πέντε και Σαράντα έξι λεπτά

11 Αρθρο 2.2.11

€ 495,46

ΗΜΧ 8840.2.5Ν

~Ηλεκτρικός π ίνακας με π όρτα π ροστασίας Ρ30 επ ίτοιχος
διαστάσεων 106 Χ 75 cm απ ό χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπ έ' και μορφοσίδηρο~ με τα
όργανά του (διακόπ τες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, χρονοδιακόπ της κλπ )
αλλά με τα
απ αραίτητα στηρίγματα, οπ ές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον
χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο π ιστολίου και δύο
στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή π ρομήθεια και εργασία εσωτερικής
συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπ ής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή
στερέωση επ ί του τοίχου με π ακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των
εισερχομένων και απ ερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και
π αράδοση σε λειτουργία. O π ίνακας θα έχει την δυνατότητα π ρογραμματισμού έναυσης
των π ροβολέων σε τρία επ ίπ εδα.
(1 τεμ)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τεμάχια
ΗΛΜ 52: 100,00%

Ευρώ :

Χίλια εννιακόσια πενήντα δύο και Τριάντα λεπτά

12 Αρθρο 2.2.12

€ 1.952,30

ΗΛΜ 52.Ν14

~Ηλεκτρικός π ίναξ απ οτελούμενος απ ό κιβώτιο π λαστικό, εξωτερικό, στεγανό,
π ροστασίας Ρ65, τριών σειρών, διασάσεων 55Χ31 εκ. με τα όργανα αυτού
(διακόπ τες,ασφάλειες, ρελέ διαφυγής, ενδεικτικές λυχνίες, φωτοκύτταρο κ.λπ .) και
μετά των στηριγμάτων, οπ ών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραμμών,
ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ . μικροϋλικών και του
χρωματισμού των μεταλλικών μερών με μεταλλικό χρώμα ήτοι π ρομήθεια, π ροσκόμιση
και εγκατάσταση π εριλαμβανομένης
της εργασίας εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων του π ίνακος, της συνδέσεως
των ηλεκτρικών γραμμών αφίξεως και αναχωρήσεως, των δοκιμών κ.λπ . για π αράδοση
σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τεμάχια
ΗΛΜ 52: 100,00%

Ευρώ :

Πεντακόσια εβδομήντα και Ενενήντα δύο λεπτά

13 Αρθρο 2.2.13

€ 570,92

ΗΜΧ 9325.2Ν4

Μεταφορά και εγκατάσταση σιδηροϊστού μήκους 25μ. , δηλαδή φορτοεκφόρτωση από τον χώρο αποθήκευσης,
μεταφορά, τοποθέτηση και πλήρης εγκατάσταση ενός σιδηροιστού μήκους 25μ. σύμφωνα με τα σχέδια και της οδηγίες της
επίβλεψης.
(1 τεμ)
Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με
:ΗΛΜ 101: 100,00%

Ευρώ :
14 Αρθρο 2.2.14

Εννιακόσια πενήντα πέντε και Πενήντα δύο λεπτά

€ 955,52

ΗΜΧ 8733.2.3Ν

~Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών π λαστικός CONDUR, ευθύς Φ 16mm Διαμέτρου~Φ 16mm ~ορατός ή
εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απ αραίτητες
ευθείες ή καμπ ύλες απ ό π λαστικό υλικό, π ροστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και
στερεώσεως και εργασία π λήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Μέτρα μήκους
ΗΛΜ 42: 0,00%

Ευρώ :

Εξι και Τριάντα τρία λεπτά

15 Αρθρο 2.2.15

ΗΜΧ 8734.2.3Ν

€ 6,33

Σελί δα 28

~Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών condur σπ ιράλ , Φ 16mm,~ Διαμέτρου~Φ 16mm ~
ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απ αραίτητα ευθεία ή καμπ ύλα απ ό
π ορσελάνη π ροστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ .
(1 m)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Μέτρα μήκους
ΗΛΜ 42: 100,00%

Ευρώ :

Εξι και Ενδεκα λεπτά

16 Αρθρο 2.2.16

€ 6,11

ΗΜΧ 8734.2.5Ν

~Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών conflex, σπ ιράλ , Φ 25mm
ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απ αραίτητα ευθεία ή καμπ ύλα απ ό
π ορσελάνη π ροστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ .
(1 m)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Μέτρα μήκους
ΗΛΜ 42: 100,00%

Ευρώ :

Οκτώ και Τριάντα εννέα λεπτά

17 Αρθρο 2.2.17

€ 8,39

ΗΜΧ 8735.2.1

~Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό
~
Διαμέτρου ή διαστάσεων~ Φ 70mm
~
ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος, π ίσσα
μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές,
κόντρα, π αξιμάδια, τάπ ες) επ ί τόπ ου και εργασία π λήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως.
(1 τεμ)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τεμάχια
ΗΛΜ 41: 100,00%

Ευρώ :

Τέσσερα

18 Αρθρο 2.2.18

€ 4,00

ΗΜΧ 8735.2.3

~Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό
~
Διαμέτρου ή διαστάσεων~ Φ 100 Χ 100mm
~
ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος, π ίσσα
μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές,
κόντρα, π αξιμάδια, τάπ ες) επ ί τόπ ου και εργασία π λήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως.
(1 τεμ)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τεμάχια
ΗΛΜ 41: 100,00%

Ευρώ :

Πέντε και Εξήντα επτά λεπτά

19 Αρθρο 2.2.19

€ 5,67

ΗΜΧ 8766.3.1

~Καλώδιο τύπ ου ΝΥΜ τριπ ολικό διατομής 3 Χ 1.5 mm2 χάλκινων αγωγών.~
Ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή π ρομήθεια, π ροσκόμιση υλικών και μικροϋλικών
(κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, π έδιλα, κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά π άσης φύσεως, όπ ως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων
κλπ .)επ ί τόπ ου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπ ών σε οπ οιοδήπ οτε στοιχείο
του κτηρίου τοπ οθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα
κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και π λήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Μέτρα μήκους
ΗΛΜ 46: 100,00%

Ευρώ :

Πέντε και Είκοσι εννέα λεπτά

20 Αρθρο 2.2.20

ΗΜΧ 8766.3.2

~Καλώδιο τύπ ου ΝΥΜ τριπ ολικό διατομής 3 Χ 2.5 mm2 χάλκινων αγωγών.~
Ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή π ρομήθεια, π ροσκόμιση υλικών και μικροϋλικών
(κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, π έδιλα, κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά π άσης φύσεως, όπ ως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων
κλπ .)επ ί τόπ ου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπ ών σε οπ οιοδήπ οτε στοιχείο
του κτηρίου τοπ οθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα

€ 5,29

Σελί δα 29

κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και π λήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Μέτρα μήκους
ΗΛΜ 46: 100,00%

Ευρώ :

Πέντε και Εξήντα έξι λεπτά

21 Αρθρο 2.2.21

€ 5,66

ΗΜΧ 8766.3.3

~Καλώδιο τύπ ου ΝΥΜ τριπ ολικό διατομής 3 Χ 4 mm2 χάλκινων αγωγών.~
Ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή π ρομήθεια, π ροσκόμιση υλικών και μικροϋλικών
(κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, π έδιλα, κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά π άσης φύσεως, όπ ως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων
κλπ .)επ ί τόπ ου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπ ών σε οπ οιοδήπ οτε στοιχείο
του κτηρίου τοπ οθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα
κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και π λήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Μέτρα μήκους
ΗΛΜ 46: 100,00%

Ευρώ :

Επτά και Εξι λεπτά

22 Αρθρο 2.2.22

€ 7,06

ΗΜΧ 8766.5.1.Ν.1

~Καλώδιο τύπ ου ΝΥΥ π ενταπ ολικό διατομής 5 Χ 10 mm2 χάλκινων αγωγών.~
Ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή π ρομήθεια, π ροσκόμιση υλικών και μικροϋλικών
(κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, π έδιλα, κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά π άσης φύσεως, όπ ως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων
κλπ .)επ ί τόπ ου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπ ών σε οπ οιοδήπ οτε στοιχείο
του κτηρίου τοπ οθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα
κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και π λήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Μέτρα μήκους
ΗΛΜ 46: 100,00%

Ευρώ :

Δέκα έξι και Πενήντα έξι λεπτά

23 Αρθρο 2.2.23

€ 16,56

ΗΜΧ 8973.9.4.Ν6

~Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό δύο (2) λαμπ τήρων φθορισμού 58 W, π λήρες,
μετά των λυχνιών φθορισμού, τοπ οθετημένο επ ί της οροφής επ ιφανειακά, με βάση
σχήματος τετραγώνου απ ό χαλυβδόφυλλο π άχους 0,8mm,με κάλυμμα απ ό plexiglass
γαλακτώδες αδιαφανές π ου π ροκαλεί διάθλαση του φωτός, με ενσωματωμένα όλα τα
απ αιτούμενα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά π ηνία, λυχνιολαβές λαμπ τήρων,
εκκινητές, π υκνωτές, λαμπ τήρες και εργασία π λήρους εγκαταστάσεως.
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τεμάχια
ΗΛΜ 59: 100,00%

Ευρώ :

Εκατόν είκοσι τρία και Είκοσι ένα λεπτά

24 Αρθρο 2.2.24

ΗΜΧ 8840.2.2.Ν2

Ηλεκτρικός μεταλλικός π ίνακας έως 250Α, τύπ ου PRISMA G/GX της MERLIN GERIN, ή αντίστοιχου,
βάθους
200mm, IP40-43, IK07-08 με π όρτα, βάθους γενικώς απ ό 190mm έως και 230mm, χωρίς τα
όργανα του
(διακόπ τες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες), αλλά με τα απ αραίτητα στηρίγματα, οπ ές
εισόδου και εξόδου των
ηλεκτρικών γραμμών (όλων τερματισμένων σε κλέμμες), ακροδέκτες, κλέμμες ράγας τύπ ου
Viking3/Legrand με
ενιαία σήμανση με ετικέττες κλέμμας/καλωδίου, χάλκινων μπ αρών, καλωδιώσεων εσωτερικής
συνδεσμολογίας,
καναλιών καλωδίων κλπ . μικρουλικά, δηλαδή π ρομήθεια και εργασία εσωτερικής
συνδεσμολογίας των οργάνων,
διάνοιξη οπ ών ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση στον τοίχο με π ακτωμένα
σιδερένια ελάσματα,
σύνδεση των εισερχομένων και απ ερχομένων γραμμών όπ ως και κάθε εργασία για δοκιμή και
π αράδοση σε
λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια και τις σχετικές τεχνικές π ροδιαγραφές των
ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων του έργου.

€ 123,21

Σελί δα 30

( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τετραγωνικά μέτρα
ΗΛΜ 52: 100,00%

Ευρώ :

Επτακόσια ογδόντα και Ενενήντα δύο λεπτά

25 Αρθρο 2.2.25

€ 780,92

ΗΜΧ 8880.1.1

~Διακόπ της π ινάκων ενδεικτικού τύπ ου 5ΤΕ SIEMENS απ λός μονοπ ολικός
(ραγοδιακόπ της) εντάσεως 25 Α~π εριορισμένων διαστάσεων, χωνευτός με μοχλίσκο,
δηλαδή π ρομήθεια, π ροσκόμιση, εγκατάσταση και π αράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τεμάχια
ΗΛΜ 55: 100,00%

Ευρώ :

Ενδεκα και Πέντε λεπτά

26 Αρθρο 2.2.26

€ 11,05

ΗΜΧ 8880.1.2

~Διακόπ της π ινάκων ενδεικτικού τύπ ου 5ΤΕ SIEMENS απ λός μονοπ ολικός
(ραγοδιακόπ της) εντάσεως 40 Α~π εριορισμένων διαστάσεων, χωνευτός με μοχλίσκο,
δηλαδή π ρομήθεια, π ροσκόμιση, εγκατάσταση και π αράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τεμάχια
ΗΛΜ 55: 100,00%

Ευρώ :

Δέκα τρία και Είκοσι τρία λεπτά

27 Αρθρο 2.2.27

€ 13,23

ΗΜΧ 8880.3.3

~Διακόπ της π ινάκων ενδεικτικού τύπ ου 5ΤΕ SIEMENS απ λός τριπ ολικός
(ραγοδιακόπ της) εντάσεως 63 Α~π εριορισμένων διαστάσεων, χωνευτός με μοχλίσκο,
δηλαδή π ρομήθεια, π ροσκόμιση, εγκατάσταση και π αράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τεμάχια
ΗΛΜ 55: 100,00%

Ευρώ :

Είκοσι πέντε και Ογδόντα επτά λεπτά

28 Αρθρο 2.2.28

€ 25,87

ΗΜΧ 8915.1.2

~Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπ ου WL-SIEMENS
μονοπ ολικός εντάσεως 10 Α~ κατάλληλος γιά τοπ οθέτηση μέσα σε μεταλλικό π ίνακα
διανομής με την ανάλογη δαπ άνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπ ές εσωτερικές διατάξεις του π ίνακα καθώς
και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία π λήρους τοπ οθετήσεως στον
π ίνακα.
(1 τεμ)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τεμάχια
ΗΛΜ 55: 100,00%

Ευρώ :

Εννέα και Δέκα οκτώ λεπτά

29 Αρθρο 2.2.29

€ 9,18

ΗΜΧ 8916.2.10Ν

~Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπ ου WG-SIEMENS
διπ ολικός εντάσεως 16 Α~κατάλληλος γιά τοπ οθέτηση μέσα σε μεταλλικό π ίνακα
διανομής με την ανάλογη δαπ άνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπ ές εσωτερικές διατάξεις του π ίνακα καθώς
και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία π λήρους τοπ οθετήσεως στον
π ίνακα.
(1 τεμ)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τεμάχια
ΗΛΜ 55: 100,00%

Ευρώ :

Δέκα έξι και Τριάντα τρία λεπτά

30 Αρθρο 2.2.30

ΗΜΧ 9883.Ν3

Αυτόματος διακόπ της διαρροής (διακόπ της σφάλματος π ρος την γή) τετραπ ολικός ονομαστικής

€ 16,33

Σελί δα 31

έντασης 50 Α
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Ευρώ :

ΗΛΜ 54: 100,00%

Εβδομήντα δύο και Σαράντα τρία λεπτά

ΧΑΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
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Πολιτικός Μηχανικός

ΑΛΕΞΙΑ ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός

€ 72,43
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

