ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΕΡΓΟ:

ο

«4 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΣΤΟ
ου
ΧΩΡΟ ΤΟΥ 4 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –
Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ
εγκαταστάσεις»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.950.000,00 Ευρώ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

σελ. 1

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:

1.3

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.

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).
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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 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 .
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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 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
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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 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.
σελ. 5

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.

σελ. 6

B1.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ #
A.T.

Β1.1

Άρθρο

ΝΑΟΙΚ - 20.02

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και
συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι
2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν
ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

3,50

(Ολογράφως)

Τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

Β1.2

Άρθρο

ΝΑΟΙΚ - 20.05.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00
m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την
μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

5,80

(Ολογράφως)

Πέντε και ογδόντα λεπτά

σελ. 7

A.T.

Β1.3

Άρθρο

ΝΑΟΙΚ - 20.10

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 20 cm, διαβροχή και
συμπύκνωση. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, η
μεταφορά τους επί τόπου του έργου αποζημιώνεται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

5,20

(Ολογράφως)

Πέντε και είκοσι λεπτά

A.T.

Β1.4

Άρθρο

ΝΑΟΙΚ - 20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου
για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του και με την διάστρωσή τους
μετά την εκφόρτωση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

1,20

(Ολογράφως)

Ένα και είκοσι λεπτά

A.T.

Β1.5

Άρθρο

ΝΑΟΙΚ - 20.42

Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2180
Mεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτς από την
Υπηρεσία ή προβλέπεται από την μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό.
Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m3.km) σε όγκο ορύγματος
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

0,40

(Ολογράφως)

Μηδέν και σαράντα λεπτά

σελ. 8

A.T.

Β1.6

Άρθρο

ΟΙΚ. - Ν/20.43

Προμήθεια δανείων χωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-1510
Προμήθεια δανείων χωμάτων κατάλληλων κατά την απόλυτη κρίση της υπηρεσίας, για
κατασκευή επιχωμάτων από χώρους που επιτρέπεται ο δανεισμός τους.
Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται:
1.Η εκσκαφή του δανειοθαλάμου.
2.Η αποζημίωση του ιδιοκτήτη του δανειοθαλάμου.
3.Οι οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις των δανείων χωμάτων απαιτηθούν, με οποιαδήποτε μέσα και σε ή από αποιαδήποτε μεταφορικά μέσα.
4.Οι οποιεσδήποτε αποζημιώσεις, καθυστερήσεις, οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου.
5.Οι οποιεδήποτε μεταφορές των δανείων χωμάτων απαιτηθούν με οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, από την όποια θέση λήψης του δανειοθαλάμου στο εργοτάξιο και ειδικώτερα:
α) είτε κατά μήκος των χειλέων των ορυγμάτων των θεμελίων ή σε κατάλληλες θέσεις,
στην περίμετρο της βάσης των κτιρίων, όπου και θα εναποτεθούν για μελλοντική επίχωση.
Η εργασία της επίχωσης θα αποζημιωθεί ιδιαίτερα.
β) είτε σε περιοχές του αυλείου χώρου, όπου θα διαστρωθούν ανά στρώσεις, πάχους
μέχρι 30 εκ. για την κατασκευή με κατάλληλη συμπύκνωση επιχωμάτων μέσα στο χώρο μόρφωσης γηπέδων της αυλής. Η εργασία διάστρωσης ανά στρώσεις των 30 εκ.
των δανείων χωμάτων στις θέσεις επιχωμάτων αυλείου χώρου περιλαμβάνεται στην
τιμή του παρόντος άρθρου.Η εργασία καταβρέγματος και συμπύκνωσης κάθε στρώσης
και του συνόλου των επιχωμάτων αυλείου χώρου θα αποζημιωθεί ιδιαίτερα.
Τιμή ανά m3 τελικού όγκου επίχωσης ή τελικού συμπυκνωμένου όγκου επιχώματος
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

7,10

(Ολογράφως)

Επτά και δέκα λεπτά

A.T.

Β1.7

Άρθρο

ΟΙΚ. - Ν/22.15.04

Καθαιρέσεις παντώς τύπου για την κατασκευή της προσθήκης και για τη διαμόρφωση
του αυλείου χώρου
Κωδικός Αναθεώρησης OIK – 2226
Κατεδάφιση οποιονδήποτε υφισταμένων κτισμάτων και κατασκευών ανωδομής, κτιρίων, μανδροτοίχων, υπόστεγων, δεξαμενών βάσεων, δαπέδων από οποιοδήποτε είδος
υλικού (ασφαλτοτάπητα, πλάκες, κλπ) υπαρχουσών μπασκετών, εγκαταστάσεων παιδικής χαράς (τσουλήθρες, κ.λ.π.), και αποξήλωση οποιονδήποτε εγκαταστάσεων που
βρίσκονται μέσα στην περίμετρο του γηπέδου του σχολείου, μέχρι την στάθμη του περιβάλλοντος τα κτίσματα ή κάτω από τα δάπεδα φυσικού εδάφους, μαζί με την καθαίρεση των κάθε είδους κτισμάτων και κατασκευών υποδομής (θεμελίων, υπογείων κατασκευών, εγκαταστάσεων , κρασπέδων κ.λ.π.) που απαιτούνται γενικά για την εφαρμογή της μελέτης δηλ. την κατασκευή των κτιρίων του έργου της προσθήκης, την διαμόρφωση του αυλείου χώρου και την κατασκευή της περίφραξης του μετά του τυχόν
εξωτερικού πεζοδρομίου ή άλλων εξωτερικών κατασκευών (όλα τα παραπάνω ανεξάρσελ. 9

τητα από τον τρόπο και τα υλικά δόμησης των προς κατεδάφιση ή καθαίρεση κατασκευών), σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και την αρχιτεκτονική μελέτη.
Στην τιμή του τεμ. 1 του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνονται και
1. Οι απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις των πλεοναζόντων και ακαταλλήλων για επιχώσεις προϊόντων κατεδαφίσεων, αποξηλώσεων και καθαιρέσεων και μεταφορές τους για
απόρριψη σε περιοχές που το επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές, ανεξάρτητα από την απόσταση μεταφοράς
2. Οι απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των χρησίμων (από τις κατεδαφίσεις) υλικών κ.λ.π. σε αποθήκες του αναδόχου, καθόσον ρητά δηλούται ότι αυτά θα
περιέλθουν στην κυριότητα του.
3. Οι απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις και τοπικές μεταφορές των προϊόντων εκείνων
που απαιτούνται (και που η επίβλεψη τα έκρινε, κατά την απόλυτη κρίση της κατάλληλα) για τις επιχώσεις των ορυγμάτων των θεμελίων ή για επίχωση μέσα στην περίμετρο της βάσης των κτιρίων ή τέλος για την κατασκευή επιχωμάτων αυλείου χώρου,
4. Οι αποζημιώσεις καθυστέρησης και οι μεταφορές (όσες απαιτηθούν) των προϊόντων
Καθαιρέσεων με οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα σε πρόσφορη θέση μέσα στο γήπεδο
και έξω από αυτό.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά κατά την εκτέλεση όλων των παραπάνω
εργασιών κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων όλες τις κείμενες περί ασφαλείας διατάξεις
και τις υποδείξεις και εντολές της επίβλεψης.
Ο ανάδοχος πάντως ανεξάρτητα όλων αυτών είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε ζημιά
ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί από τις εργασίες που παρόντος άρθρου.
Σημειώνεται ότι οι καθαιρέσεις που αφορούν το υφιστάμενο κτίριο [εσωτερικά και εξωτερικά(βρύση, αποθήκη, λεβητοστάσιο, στέγαστρα, όψεις, κ.λ.π.)] περιλαμβάνονται στο
Α1 κατ’ αποκοπή τίμημα.
(1 ΤΕΜ. για το σύνολο των προς κατεδάφιση, αποξήλωση και καθαίρεση κατασκευών
ανωδομής και υποδομής).
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

30.000,00

(Ολογράφως)

Τριάντα χιλιάδες

A.T.

Β1.8

Άρθρο

ΝΑΟΙΚ. 72.65.01

Ενοικίαση αίθουσας ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής, διαστάσεων 6,00 Χ
6,00 μέτρα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401
Ενοικίαση αίθουσας ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής, διαστάσεων 6,00 Χ 6,00 μέτρα, με δίρηχτη στέγη, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί προκειμένου να ολοκληρωθούν τα νέα κτίρια του σχολείου και δοθούν για χρήση. Η ενοικίαση της αίθουσας θα είναι σύμφωνα, με την μελέτη την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές για
κατασκευή λυόμενων προκατασκευασμένων αιθουσών της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Στην τιμή μονάδος ενοικίασης της αίθουσας ανά μήνα έχουν συμπεριληφθεί επίσης και τα εξής:
1. Η Φόρτωση & μεταφορά της αίθουσας ενοικίασης στον τόπο του έργου.
2. Η τοποθέτηση της αίθουσας, μετά της αποκατάστασης όσων ζημιών προκύψουν κατά την μεταφορά, επάνω σε βάση από σκυρόδεμα (αποτιμάται ιδιαίτερα με
τιμές μονάδος).

σελ. 10

3. Η επανασύνδεση των γραμμών ηλεκτρικής εγκατάστασης της αίθουσας και της
σύνδεσης της παροχής αίθουσας με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
4. Η τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία αντλιών θερμότητας (ψύξη & θέρμανση), δύο τεμαχίων ανά αίθουσα, απόδοσης 2Χ12.000 ΒΤU/h, τοίχου) έτοιμα
για χρήση.
5. Την επανεγκατάσταση του αλεξικέραυνου (θεμελιακή ή περιμετρική γείωση,
αγωγός προστασίας στον κορφιά, μία κάθοδος, μία ακίδα και ένα τρίγωνο γείωσης ανά αίθουσα).
6. Η αποξήλωση, η φόρτωση και μεταφορά της αίθουσας στο χώρο αποθήκευσης
του προμηθευτή, μετά το πέρας της χρήσης της ενοικιαζόμενης αίθουσας.
Τιμή μονάδος, μία αίθουσα ανά μήνα χρήσης
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

550,00

(Ολογράφως)

Πεντακόσια πενήντα

σελ. 11

B2.

ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜEΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ#

A.T.

Β2.1

Άρθρο

ΝΑΟΙΚ. - 32.01.03

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.

Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του
έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β.

Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως)
που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.

Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές
του τελειώματος.

δ.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς
του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.

σελ. 12

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

86,30

(Ολογράφως)

Ογδόντα έξι και τριάντα λεπτά

A.T.

Β2.2

Άρθρο

ΝΑΟΙΚ. - 32.01.04

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.

Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του
έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β.

Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως)
που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.

Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές
του τελειώματος.

δ.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς
του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

σελ. 13

ε.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

97,80

(Ολογράφως)

Ενενήντα επτά και ογδόντα λεπτά

A.T.

Β2.3

Άρθρο

ΝΑΟΙΚ. - 32.01.05

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.

Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του
έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β.

Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως)
που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.

Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές
του τελειώματος.
σελ. 14

δ.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς
του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

104,00

(Ολογράφως)

Εκατόν τέσσερα

A.T.

Β2.4

Άρθρο

ΝΑΟΙΚ. - 38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού
μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

15,00

(Ολογράφως)

Δέκα πέντε

A.T.

Β2.5

Άρθρο

ΝΑΟΙΚ. - 38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων,
στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος,
αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο
εργασίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

13,30
σελ. 15

(Ολογράφως)

A.T.

Β2.6

Άρθρο

ΟΙΚ. - Ν/38.10.01

Δεκατρία και τριάντα λεπτά

Πρόσθετη αποζημίωση γιά την κατασκευή επιμελημένων ξυλοτύπων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841
Πρόσθετη αποζημίωση γιά την κατασκευή επιμελημένων ξυλοτύπων οποιασδήποτε
κατηγορίας που αποζημιώνονται γενικά ιδιαίτερα για επίτευξη καλών εμφανών επιφανειών ανεπιχρίστου σκυροδέματος, δηλ. πρόσθετη εργασία διαλογής των σανίδων και
επιμελημένης εργασίας κατασκευής ξυλοτύπου. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια και τοποθέτηση φαλτσοπήχεων γιά την δημιουργία φαλτσογωνιών, σύμφωνα με
τα σχέδια της μελέτης ή όπου θα κρίνει τούτο αναγκαίο η Υπηρεσία καθώς και πήχεων
για την δημιουργία σκοτιών ή ποταμών, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια κατάλληλου αποκολλητικού υλικού και η
εργασία επάλειψης των ξυλοτύπων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης ορατής επιφάνειας σκυροδέματος
επιμελλημένης επιφάνειας.
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

8,20

(Ολογράφως)

Οκτώ και είκοσι λεπτά

A.T.

Β2.7

Άρθρο

ΝΑΟΙΚ. - 38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ
1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε
διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

1,00

(Ολογράφως)

Ένα

A.T.

Β2.8

Άρθρο

ΝΑΟΙΚ. - 38.20.03

Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

σελ. 16

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ
1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε
διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

0,95

(Ολογράφως)

Μηδέν και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T.

Β2.9

Άρθρο

ΝΑ OIK.- 38.45

Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873
Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών στηριγμάτων (αποστάτες) χαλυβδίνου οπλισμού
στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς
και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, ενδεικτικού τύπου SEIFERT SPACERS ή ισοδυνάμου, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

1,50

(Ολογράφως)

Ένα και πενήντα λεπτά

A.T.

Β2.10

Άρθρο

ΟΙΚ. - Ν/38.46

Κράσπεδα με ή χωρίς ρείθρο από πρόχυτα βιομηχανοποιημένα κράσπεδα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ -2921
Κράσπεδα με ή χωρίς ρείθρο από πρόχυτα βιομηχανοποιημένα κράσπεδα σκυροδέματος C 20/25 των 350 ΧΛΓ. τσιμέντου, τουλάχιστον διαστάσεων 15/30/100 εκ. Πάκτωση
των κρασπέδων με σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 των 300 ΧΛΓ. τσιμέντου τουλάχιστον (διαστάσεις : πλάτος 35-50 εκ., ύψος 25-35 εκ.). Δηλαδή η προμήθεια κρασπέδων,
υλικά σκυροδέματος και ξυλότυπος ρείθρου και βάσης και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης (Λ.Τ. 2.2.1. και Λ.Τ. 2.2.2.).
Τιμή ανά μέτρο κρασπεδόρειθρου (m)
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

18,50

(Ολογράφως)

Δεκαοκτώ και πενήντα λεπτά

A.T.

Β2.11

Άρθρο

OIK.- Ν/38.51

Πλήρης κατασκευή βρυσών αυλείου χώρου
σελ. 17

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ -3215
Πλήρης κατασκευή βρυσών αυλείου χώρου από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τα σχέδια της μελέτης και την αρχιτεκτονική λεπτομέρεια ΛΤ.28.4cv
Οι εργασίες που περιλαμβάνοντα είναι οι εξής πιο κάτω περιγραφόμενες:
1.

Η Κατασκευή της βρυσών από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.

3.

Οι πάσης φύσεως ξυλότυποι.

4.

Οι σιδηροί οπλισμοί.

5.

Η επεξεργασία σανιδώματος και επάλειψής του με ειδικό λάδι για την δημιουργία
εμφανών επιφανειών σκυροδέματος και για την εύκολη αποκόλησή του.

6.

Ο χρωματισμός των εμφανών επιφανειών σκυροδέματος με τσιμεντόχρωμα.

7. Η επένδυση της γούρνας(ων) της βρύσης(ων), με μάρμαρο πάχους 2cm & την τοποθέτηση μαρμαράκι με μουρέλο (τσιμπούκι), πάχους 3cm.
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνεται οι εκσκαφές & επιχώσεις των θεμελίων και θα
αποτιμηθούν με άλλα άρθρα του πάρόντος τιμολογίου μελέτης.
Δηλαδή το σύνολο των υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες
ΛΤ.28.4cv, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλεψης. Σημειώνεται ότι η δαπάνη της υδραυλικής εγκατάστασης, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό των Η/Μ
εγκαταστάσεων.
Τιμή ανά τεμάχιο βρύσης (κατ’ αποκοπή τίμημα)
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

2.000,00

(Ολογράφως)

Δύο Χιλιάδες

σελ. 18

Β3

ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ#

A.T.

Β3.1

Άρθρο

OIK.- Ν/45.07

Καθιστικός πάγκος αυλείου χώρου από λιθοδομή και επίστεψη με σενάζ από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, διατομής 60Χ10 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την λεπτομέρεια Λ.Τ.30.2.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ - 4201
Καθιστικός πάγκος αυλείου χώρου από λιθοδομή και επίστεψη με σενάζ από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, διατομής 60Χ10 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την λεπτομέρεια Λ.Τ.30.2. και όπως αναλυτικά παρακάτω περιγράφεται.
Ο πάγκος θα είναι συνεχόμενος ή σε τμήματα, από λιθοδομή διατομής 50Χ50 cm,
κτισμένος επάνω σε βάση (θεμέλιο), από σκυροδέμα κατηγορίας C16/20, διατομής
70Χ25 cm, μετά του απαιτουμένου σιδηρού οπλισμού και ξυλοτύπων. Στην στέψη του
λίθινου πάγκου θα κατασκευασθεί σενάζ διατομής 60Χ10 cm, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, μετά του απαιτουμένου σιδηρού οπλισμού και ξυλοτύπου από μπετοφορμ
ή πλανισμένες σανίδες περασμένες με κατάλληλο αποκολλητικό υλικό και τοποθέτηση
φαλτσοπήχεων γιά την δημιουργία φαλτσογωνιών. Στην τελική επιφάνεια του σενάζ θα
γίνει επίπαση τσιμέντου, όσο είναι νωπή και στην συνέχεια θα γίνει λείανση με το μυστρί και σκούπισμαμε πλατιά μαλακιά νάυλον βούρτσα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α)
Οι εκσκαφές και οι επιχώσεις των θεμελίων του πάγκου.
β)
Οι ξυλότυποι κάθε είδους, οι οποίοι στις εμφανείς επιφάνειες θα είναι από μπετοφόρμ ή πλανισμένες σανίδες μετά της επάλειψής τους με αντικολλητικό υλικό μετά την
τοποθέτηση φαλτσογωνιών.
γ)
Το σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 κατασκευής του πάγκου και της επιστέψης του
πάγκου με σενάζ, μετά του απαιτούμενου σιδηρού οπλισμού από στρεπτό χάλυβα κατηγορίας S500.
δ)
Η επίπαση με τσιμέντο και λείανση στις οριζόντιες επιφάνειες των πάγκων και
τραπεζιών.
ε)
Ο χρωματισμός των εμφανών επιφανειών σκυροδέματος με τσιμεντόχρωμα.
Στ) Η κατασκευή των βάσεων των καθιστικών πάγκων και του τραπεζίου από αργολιθοδομές, μετά της διαμόρφωσης και αρμολογήματος των ορατων όψεων του πάγκου
Δηλαδή, όλα τα υλικά και μικροϋλικά επι τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής του πάγκου, σύμφωνα με τη μελέτη την αρχιτεκτονική λεπτομέρεια Λ.Τ.30.2.και
τις οδηγίες της επίβλεψης του έργου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πάγκου)
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

100,00

(Ολογράφως)

Εκατό

σελ. 19

Β4

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ

A.T.

Β4.1

Άρθρο

ΟΙΚ.Ν/64.01.14

Κιγκλίδωμα μεταλλικό κιγκλίδωμα αυλείου χώρου, βιομηχανικής κατασκευής, σύμφωνα
με τα σχέδια της μελέτης και την αρχιτεκτονική λεπτομέρεια Λ.Τ.24.10
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ – 6402 90% & ΟΙΚ – 7774 10%
Κιγκλίδωμα μεταλλικό κιγκλίδωμα αυλείου χώρου, βιομηχανικής κατασκευής, γαλβανισμένο εν θερμώ κατά DIN 50976, πλήρως χρωματισμένο, κατασκευασμένο σύμφωνα
με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και την αρχιτεκτονική λεπτομέρεια
Λ.Τ.24.10, αποτελούμενο από πλαίσια διαστάσεων 1,50Χ1,34 m το καθένα, κατασκευασμένα από οριζόντιες και κάθετες λάμες διατομής 40Χ6 mm, που απέχουν μεταξύ τους οριζόντια και κάθετα κατά 14 cm αξονικά. Τα σιδηρά πλαίσια του κιγκλιδώματος
στερεώνονται στους ορθοστάτες, από λάμα διατομής 100Χ15 mm, οι οποίοι πακτούνται στο δάπεδο κατά 30cm και στο διπλανό τοιχίο της περίφραξης με τζινέτια. Τα πλαίσια θα απέχουν από τους ορθοστάτες, κατά 15 cm και θα στερεώνονται με τρεις λάμες
ίδιες με του πλαισίου του κιγκλιδώματος, από λάμες 40Χ6 mm και σε συνέχεια των οριζοντίων λάμων. Από την στέψη του τοιχείου το κιγκλίδωμα θα απέχει κατά 10 cm.
Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και ο πλήρης χρωματισμός του κιγκλιδώματος που θα περιλαμβάνει τον καθαρισμό των επιφανειών από οξειδώσεις, μία
στρώση μινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώματος ριπολίνης, απόχρωσης της επιλογής επίβλεψης και σύμφωνα με το άρθρο (77.74.01) του νέου ΑΤΟΕ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ
(ΕΚΔΟΣΗ 1.0 – ΔΕΚ2004).
Σημειώνεται ότι μετά από τις όποιες ηλεκτροσυγκολλήσεις που θα γίνουν για την κατασκευή του κιγκλιδώματος, θα γίνει καθαρισμός στις ενώσεις από τα υαλώδη υπολείμματα των ηλεκτροδίων και κατόπιν επάλειψη σε δύο στρώσεις με ψυχρό γαλβάνισμα.
Περιλαμβάνονται το σύνολο των υλικών, μικροϋλικών και εργασία ηλεκτροσυγκολλήσεων, πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, πλήρους χρωματισμού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή, την αρχιτεκτονική λεπτομέρεια
Λ.Τ.24.10 και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Τιμή ανά (m2) τετραγωνικό μέτρο κιγκλιδώματος.
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

160,00

(Ολογράφως)

Εκατόν εξήντα

A.T.

Β4.2

Άρθρο

ΟΙΚ.Ν/64.01.15

Θύρα μεταλλική δίφυλλη, περίφραξης αυλείου χώρου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την αρχιτεκτονική λεπτομέρεια Λ.Τ.24.11
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ – 6402 93% & ΟΙΚ – 7774 7%
Θύρα μεταλλική δίφυλλη, περίφραξης αυλείου χώρου, πλήρως χρωματισμένη, κατασκευασμένη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και την αρχιτεκτονική λεπτομέρεια Λ.Τ.24.11 και περιλαμβάνει: α) Τα σιδερένια θυρόφυλλα, βιομηχασελ. 20

νικής κατασκευής, γαλβανισμένα εν θερμώ κατά DIN 50976, αποτελούμενα από εσχάρες, διαστάσεων 1,50Χ2,23 m η κάθε μία, κατασκευασμένες από οριζόντιες και κάθετες
λάμες διατομής 40Χ8 mm, που απέχουν μεταξύ τους οριζόντια και κάθετα κατά 14 cm.
Τα θυρόφυλλα θα απέχουν από το τελικό δάπεδο κατά 6 cm β) Οι ορθοστάτες, από κοιλοδοκό, διατομής 80Χ40Χ4 mm οι οποίοι πακτούνται στο δάπεδο κατά 30cm και στο
διπλανό τοιχίο της περίφραξης με τζινέτια. γ) Τα αρμοκάλυπτρα των θυρόφυλλων
(μπινί) (3 τεμάχια),από λάμα διατομής σχήματος (Γ) διατομής 40Χ20Χ5 mm και μήκους
140mm. δ) Οι μεντεσέδες ανάρτησης των θυρόφυλλων (4 τεμάχια ανά θυρόφυλλο),
χειρολαβές, μεταλλικές φλάντζες, κλειδαριά, λάμες, stop,, συρτών (πάνω-κάτω), κλπ,
σύμφωνα με την μελέτη. ε) O πλήρης χρωματισμός του κιγκλιδώματος που θα περιλαμβάνει τον καθαρισμό των επιφανειών από οξειδώσεις, μία στρώση μινίου και δύο
στρώσεις βερνικοχρώματος ριπολίνης, απόχρωσης της επιλογής επίβλεψης και σύμφωνα με το άρθρο (77.74.01) του νέου ΑΤΟΕ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΚΔΟΣΗ 1.0 –
ΔΕΚ2004).
Σημειώνεται ότι μετά από τις όποιες ηλεκτροσυγκολλήσεις που θα γίνουν για την κατασκευή του κιγκλιδώματος, θα γίνει καθαρισμός στις ενώσεις από τα υαλώδη υπολείμματα των ηλεκτροδίων και κατόπιν επάλειψη σε δύο στρώσεις με ψυχρό γαλβάνισμα.
Περιλαμβάνονται το σύνολο των υλικών, μικροϋλικών και εργασία ηλεκτροσυγκολλήσεων, πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, πλήρους χρωματισμού και σε
λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή, την αρχιτεκτονική λεπτομέρεια Λ.Τ.24.11 και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Τιμή ανά (m2) τετραγωνικό μέτρο αυλόθυρας.
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

215,00

(Ολογράφως)

Διακόσια δέκα πέντε

A.T.

Β4.3

Άρθρο

ΟΙΚ. Ν/64.52

Χειρολισθήρας (κουπαστή) κλιμακοστασίων και στηθαίων αυλείου χώρου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ – 6423
Χειρολισθήρας (κουπαστή) κλιμακοστασίων και στηθαίων αυλείου χώρου από σιδηροσωλήνες Φ 1 1/2" μαύρους μέσου βάρους, στερεουμένων με άριστη ηλεκτροσυγκόλληση σε σωλήνες μαύρους διαμέτρου 1" που πακτώνονται στο στηθαίο ή σε τοιχείο,
σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών Λ.Τ. 2.1.2. και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, πλήρως χρωματισμένος που θα περιλαμβάνει τον καθαρισμό των επιφανειών από οξειδώσεις, μία στρώση μινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώματος ριπολίνης, απόχρωσης
της επιλογής επίβλεψης και σύμφωνα με το άρθρο (77.74.01) του νέου ΑΤΟΕ ΤΟΥ
ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΚΔΟΣΗ 1.0 – ΔΕΚ2004), με την διαμόρφωση σε περίπτωση στηθαίου
της στέψης του. Δηλαδή προμήθεια υλικών και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης,
στερέωσης και χρωματισμού όλων των σιδηροσωλήνων και εργασία διαμόρφωσης της
στέψης του στηθαίου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) χειρολησθήρα.
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

15,00

(Ολογράφως)

Δεκαπέντε

σελ. 21

A.T.

Β4.4

Άρθρο

ΟΙΚ. Ν/64.56

Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ – 6239 95% & ΟΙΚ – 7774 5%
Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και φαίνεται στο αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο Π-1/Τ-Α3 της Γ.Γ.Α. πλήρως και ακλόνητα εγκατεστημένου σε βάση
από οπλισμένο σκυρόδεμα,που συμπεριλαμβάνεται στην τιμή με το πακτωμένο στο
πέδιλο πλαίσιο υποδοχής του στυλοβάτη και τα απαιτούμενα μπουλόνια, υλικά και μικρούλικά που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση του στυλοβάτη με την πρόβλεψη
των απαιτουμένων υποδοχών για την στερέωση μεταλλικής ή από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ
μπασκέτας, κατά τρόπο που να μήν απαιτείται πρόσθετη εργασία ή υλικά και μικροϋλικά και τον χρωματισμό με δύο στρώσεις χρώματος αντισκωριακού μινίου όλων των
επιφανειών του και με δύο στρώσεις ντούκο με πιστολέτο ή πινέλλο των ορατών.
Δηλαδή υλικά και μικρουλικά στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής,
εγκατάστασης και χρωματισμού με μίνιο και ντούκο, όλα σύμφωνα με το αντίστοιχο
πρότυπο σχέδιο και την πρότυπη Τεχνική Περιγραφή της Γ.Γ.Α.
Τιμή ανά τεμάχιο μεταλλικού στυλοβάτη μπασκέτας.
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

955,00

(Ολογράφως)

Ενιακόσια πενήντα πέντε

A.T.

Β4.5

Άρθρο

ΟΙΚ. Ν/64.57

Πίνακας καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα) από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ – 6239 95% & ΟΙΚ – 7774 5%
Πίνακας καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα) από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και φαίνεται στο αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο Π-1/Τ-Α3 της
Γ.Γ.Α. πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος γιά χρήση σε στυλοβάτη μεταλλικό με την
στεφάνη υποδοχής της καλαθοσφαίρησης, τα εγκάρσια στοιχεία.ακαμψίας, τις ταινίες
σήμανσης του πίνακα, τα στηρίγματα, υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται γενικά την
στήριξη στο στυλοβάτη και την πλήρη σύνθεση του στην τελική του μορφή και τον
χρωματισμό με δύο στρώσεις αντισκωριακού μινίου και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο με πινέλλο ή πιστολέτο, των σιδερένιων επιφανειών στην προβλεπόμενη απόχρωση.
Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής,
εγκατάστασης και χρωματισμού με μίνιο και ντούκο.
Τιμή ανά τεμάχιο πίνακα εκάστης μπασκέτας.
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

310,00

(Ολογράφως)

Τριακόσια δέκα

σελ. 22

A.T.

Β4.6

Άρθρο

ΟΙΚ. Ν/64.58

Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης (βόλεϋ)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ – 6239 95% & ΟΙΚ – 7774 5%
Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης (βόλεϋ),
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και το σχέδιο Π-2/Τ-Α3 της Γ.Γ.Α. μετά του φιλέ,
αποτελούμενο από δύο μεταλλικούς ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες. Κάθε ορθοστάτης αποτελείται από δύο σωλήνες τύπου Μάνεσμαν διαφορετικής διατομής που συνδέονται όπως στο αντίστοιχο σχέδιο και εγκιβωτίζονται μέσα σε στέρεο εγκιβωτισμό από
σκυρόδεμα των 300 χγρ. τσιμέντου, με σταθερή υποδοχή και λυόμενο κυλινδρικό στοιχείο στερέωσης (μανσόν). Η σταθερή αυτή υποδοχή και το μανσόν είναι από σιδηροσωλήνες τύπου Μάνεσμαν. Στο άκρο αυτό περιλαμβάνεται επί πλέον α) Το συρματόσχοινο τέντωσης του φιλέ, μαζί με τα στηρίγματα και τον οδηγό. β) Το σύστημα απομείωσης της τέντωσης και οι τροχαλίες στερεώνονται σε έναν από τους ορθοστάτες
γ) Δύο πώματα ισόπεδης απόφραξης των οπών υποδοχής των ορθοστατών και δ) ο
χρωματισμός των μεταλλικών στοιχείων με δύο στρώσεις αντισκωριακού μινίου και δύο
στρώσεις χρώματος ντούκο (με πιστολέτο ή πινέλλο).
Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου, κατασκευή του στερεού εγκιβωτισμού από σκυρόδεμα, εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και χρωματισμού
του συγκροτήματος ορθοστατών, δαπάνη απομείωσης, φθοράς, συγκόλλησης, μικροϋλικών, εξαρτημάτων, υλικών στερέωσης καθώς δαπάνη προμηθείας φιλέ και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που θα απαιτηθεί ώστε το συγκρότημα να αποδοθεί έτοιμο να λειτουργήσει, σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο και την Τεχνική Περιγραφή.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους εγκατάστασης λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης
(βόλεϋ)
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

310,00

(Ολογράφως)

Τριακόσια δέκα

A.T.

Β4.7

Άρθρο

ΟΙΚ. Ν/64.59

Ιστός σημαίας πλήρως εγκατεστημένος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ – 6239 95% & ΟΙΚ – 7774 5%
Ιστός σημαίας πλήρως εγκατεστημένος, συνολικού ύψους 5,50 m., αποτελούμενος από
δύο σωλήνες τύπου Μάνεσμαν. Ο πρώτος σωλήνας έχει μήκος 3,00 μ. και διατομή Φ
95/102 και ο δεύτερος μήκους 2,50 μ. έχει διατομή Φ 68/76. Η σύνδεση των δύο σωλήνων και η στερέωση του ιστού μέσα σε βάση από σκυρόδεμα των 300 χλγ. γίνεται
σύμφωνα με τα αναφερόμενα γιά τους ορθοστάτες του γηπέδου βόλεϋ στο άρθρο
Β5.24. του παρόντος τιμολογίου.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης του μηχανισμού ανάρτησης της σημαίας.
Δηλαδή υλικά, μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, στεραίωσης και χρωματισμού, και σύμφωνα με το άρθρο (77.74.01) του
νέου ΑΤΟΕ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΚΔΟΣΗ 1.0 – ΔΕΚ2004), σύμφωνα την μελέτη, τα πασελ. 23

ραπάνω περιγραφόμενα, την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους εγκατάστασης ιστού, συνολικού ύψους 5,50 m
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

460,00

(Ολογράφως)

Τετρακόσια εξήντα

σελ. 24

Β5.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ#
A.T.

Β5.1

Άρθρο

ΟΙΚ. Ν/73.18

Επιστρώσεις με πλάκες αντιολιστικές λευκού τσιμέντου έγχρωμες όχι, με ραμδώσεις,
παντός σχεδίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316
Επιστρώσεις με πλάκες αντιολισθητικές, λευκού τσιμέντου, έγχρωμες όχι, με ραμδώσεις, παντός σχεδίου, διαστάσεων σύμφωνα με την μελέτη, και πάχους 3 έως 5 cm, με
αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστο
κονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

28,80

(Ολογράφως)

Είκοσι οκτώ και ογδόντα λεπτά

A.T.

Β5.2

Άρθρο

ΟΙΚ.Ν/73.93.07

Δημιουργία σκουπιστής επιφανείας, σε δαπέδα από σκυρόδεμα ή σε βαθμίδες και
κερκίδες αυλείου χώρου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ - 7341
Διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας δαπέδων βαθμίδων και κερκίδων αυλείου χώρου
από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 με επίπαση τσιμέντου σε ποσότητα πεντακοσίων
γραμ/Μ2 (500 γραμ./Μ2) όσο το σκυρόδεμα είναι νωπό, στη συνέχεια σκουπίζεται με
πλατιά σκούπα από νάϋλον, όπου τα σκουπίσματα γίνονται με κινήσεις παράλληλες
και κάθετες προς άξονα μήκους της επιφάνειας. Δηλαδή υλικά μικροϋλικα και εργασία
πλήρους διαμόρφωσης της επιφάνειας του σκυροδέματος.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

2,70

(Ολογράφως)

Δύο και εβδομήντα λεπτά

A.T.

Β5.3

Άρθρο

ΟΙΚ.Ν/74.24

Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο ή δημιουργία χτενιστής επιφάνειας
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7416
Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) ή την δημιουργία χτενιστής επιφάνειας μαρμάρων με μηχανικά μέσα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2)
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

5,80

(Ολογράφως)

Πέντε και ογδόντα λεπτά
σελ. 25

A.T.

Β5.4

Άρθρο

ΝΑΟΙΚ. 74.30.09

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7441
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά
λειότριψης, τσιμεντοκονιαμάτων ή γενικά κονιαμάτων, στρώσεως και καθαρισμού και η
εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

92,00

(Ολογράφως)

Ενενήντα δύο

A.T.

Β5.5

Άρθρο

ΝΑΟΙΚ. 77.10

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725
Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό
πάχος στεγνού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

4,00

(Ολογράφως)

Τέσσερα

A.T.

Β5.6

Άρθρο

ΟΙΚ. Ν/77.83.01

Χάραξη και βαφή διαχωριστικών λωρίδων γηπέδου μπάσκετ – βόλεϋ – χώρων parkin
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7753
Χάραξη και βαφή διαχωριστικών λωρίδων γηπέδου μπάσκετ – βόλεϋ – χώρων parkin
με ανεξίτηλο χρώμα πολυουρεθάνης λευκό ή οποιασδήποτε άλλης απόχρωσης. Η χάραξη και η γραμμογράφηση θα γινει σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό της Γ.Γ.Α., δηλαδή προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου των υλικών και εργασία χάραξης
και βαφής των διαχωριστικών λωρίδων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

4,00

(Ολογράφως)

Τέσσερα

σελ. 26

A.T.

Β5.7

Άρθρο

ΝΑΠΡΣ Γ1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, δια γενικής μόρφωσης της επιφάνειας
(Εξαιρουμένων των χώρων εγκατάστασης χλοοτάπητα και μεσημβριάνθεμου)
(Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ - 1140)
Γενική μόρφωση επιφάνειας : Η εργασία γενικής μόρφωσης ενός στρέμματος επιφάνειας για φύτευση φυτών η εγκατάσταση χλοοτάπητα, αφορά στην αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού
(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ.), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων αυτών και διαμόρφωση του ανάγλυφου της
επιφάνειας και περιλαμβάνει τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των μηχανημάτων και εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
Τιμή ανά στρέμμα
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

105,00

(Ολογράφως)

Εκατόν πέντε

A.T.

Β5.8

Άρθρο

ΝΑΠΡΣ Γ2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, δια ενσωμάτωσης
βελτιωτικού εδάφους
(Εξαιρουμένων των χώρων εγκατάστασης χλοοτάπητα και μεσημβριάνθεμου)
(Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ - 1620)
Ενσωμάτωση βελτιωτικού εδάφους : Η εργασία ενσωμάτωσης βελτιωτικών εδάφους
(τύρφη, οργανοχουμικά, περλίτης, κλπ.) στο έδαφος, αφορά στην ομοιόμορφη διάστρωση ενός η περισσοτέρων από τα παραπάνω υλικά και την ενσωμάτωσή τους με το
υπάρχον έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 10 cm. (εκατοστών) με οποιοδήποτε μέσο.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

5,50

(Ολογράφως)

Πέντε και πενήντα λεπτά

A.T.

Β5.9

Άρθρο

ΠΡΣ Ν/Δ1.01

ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ
(Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ - 5210)
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ - 5210ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ που ευδοκιμούν στην περιοχή την κατάλληλη περίοδο και σύμφωνα με τη μελέτη φύτευσης, το υπόμνημα φύτευσης και τις υποδείξεις του γεωπόνου του Οργανισμού. Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται :

σελ. 27

1. Η προμήθεια του δένδρου : Για την προμήθεια ενός καλλωπιστικού δένδρου της κατηγορίας Δ3 που περιγράφεται στον πίνακα φυτών και την ΕΣΥ, μαζί με τις δαπάνες
για συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο του έργου, τις τυχόν δαπάνες προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησής του στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι
τη φύτευσή του, τις πλάγιες μεταφορές, τις τυχόν απώλειες κατά την μεταφορά –
φορτοεκφόρτωση –αποθήκευση και φύλαξη, τη δαπάνη των υλικών που θα χρειαστούν, την αμοιβή του εργατοτεχνικού προσωπικού και την αποζημίωση των εργαλείων
και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι απαραίτητη για την προμήθεια.
2. Το άνοιγμα λάκκου διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m. (μέτρα) : Η εργασία αφορά
στο άνοιγμα λάκκου διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m. σε συμπαγές έδαφος γαιώδες –
ημιβραχώδες, με εργάτες χειρωνακτικά και στον καθαρισμό και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και άχρηστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
3. Η φύτευση του δένδρου με μπάλα χώματος 4,50 μέχρι 12,00 lt.(λίτρα) : Η εργασία
αυτή περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για τη φύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 4,00 έως 12,00 lt. όπως περιγράφεται παρακάτω – δηλαδή τη φύτευση με
τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, το γέμισμα
του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, το πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο
φύτευσης και τέλος το σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που προέκυψαν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ.)
4. Η υποστήλωση του δένδρου, με την αξία του πασάλου : Η εργασία αφορά στην υποστύλωση ενός τεμαχίου δένδρου με την αξία του πασσάλου(ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψους 0,50 m από
κατάλληλα είδη δένδρων). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την
έμπηξή του στο έδαφος σε βάθος 0,50 m σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους και σε οποιαδήποτε κλίση και την πρόσδεσή του με κατάλληλο υλικό στο δένδρο.
5. Η 3μηνη συντήρηση του δένδρου μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου, προκειμένου να αναπτυχθεί και να γίνει εύρωστο και θαλερό. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο δένδρο της ίδιας κατηγορίας. Η συντήρηση περιλαμβάνει :
5.1. Τον σχηματισμό λεκάνης άρδευσης με διάμετρο 0,60 m. : Η εργασία αυτή περιλαμβάνει το σχηματισμό της λεκάνης άρδευσης, δηλαδή την εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος 0,10 m. και διάμετρο μέχρι 0,60 m. και τη διαμόρφωση της λεκάνης σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους, καθώς και την εκρίζωση και
απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού.
5.2. Την άρδευση του δένδρου (με υπόγειο η επίγειο αυτοματοποιημένο σύστημα άρδευσης) : Η εργασία περιλαμβάνει τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του
δικτύου σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους.
Τιμή : 0,009 ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο
5.3. Τη λίπανση του δένδρου : Η εργασία περιλαμβάνει την αξία 100 gr. (γραμμαρίων)
λιπάσματος και την εργασία διασποράς του στο λάκκο του φυτού από εργάτες.
5.4. Τη φυτοπροστασία του δένδρου : Στην εργασία καταπολέμησης ασθενειών, δηλαδή την προληπτική η θεραπευτική εφαρμογή μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων η άλλων
σκευασμάτων σε δένδρα ύψους μέχρι 4 μέτρα, περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων
που θα χρησιμοποιηθούν.
Τιμή ανά τεμάχιο δένδρου
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

24,20

(Ολογράφως)

Είκοσι τέσσερα και είκοσι λεπτά

σελ. 28

A.T.

Β5.10

Άρθρο

ΠΡΣ Ν/Δ2.01

ΦΥΤΕΥΣΗ ΘΑΜΝΩΝ
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ - 5210
ΦΥΤΕΥΣΗ ΘΑΜΝΩΝ που ευδοκιμούν στην περιοχή, την κατάλληλη περίοδο και σύμφωνα με τη μελέτη φύτευσης, το υπόμνημα φύτευσης και τις υποδείξεις του γεωπόνου
του Οργανισμού. Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται :
1. Η προμήθεια του θάμνου : Για την προμήθεια ενός καλλωπιστικού θάμνου της κατηγορίας Θ3 που περιγράφεται στον πίνακα φυτών και την ΕΣΥ, μαζί με τις δαπάνες
για συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο του έργου, τις τυχόν δαπάνες προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησής του στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι
τη φύτευσή του, τις πλάγιες μεταφορές, τις τυχόν απώλειες κατά την μεταφορά –
φορτοεκφόρτωση –αποθήκευση και φύλαξη, τη δαπάνη των υλικών που θα χρειαστούν, την αμοιβή του εργατοτεχνικού προσωπικού και την αποζημίωση των εργαλείων
και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι απαραίτητη για την προμήθεια.
2. Το άνοιγμα λάκκου διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m. (μέτρα) : Η εργασία αφορά
στο άνοιγμα λάκκου διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m. σε συμπαγές έδαφος γαιώδες –
ημιβραχώδες, με εργάτες χειρωνακτικά και στον καθαρισμό και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και άχρηστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
3. Η φύτευση του θάμνου με μπάλα χώματος από 4,50 μέχρι 12,00 lt.(λίτρα) : Η εργασία αυτή περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για τη φύτευση φυτών με μπάλα
χώματος από 4,50 έως 12,00 lt. όπως περιγράφεται παρακάτω – δηλαδή τη φύτευση
με τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, το γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, το πάτημα του χώματος μέσα στο
λάκκο φύτευσης και τέλος το σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται
η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που προέκυψαν από τη φύτευση (πέτρες,
σακούλες, δοχεία κλπ.)
4. Η 3μηνη συντήρηση του δένδρου μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου, προκειμένου να αναπτυχθεί και να γίνει εύρωστο και θαλερό. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο δένδρο της ίδιας κατηγορίας. Η συντήρηση περιλαμβάνει :
4.1. Τον σχηματισμό λεκάνης άρδευσης με διάμετρο μέχρι 0,60 m. : Η εργασία αυτή
περιλαμβάνει το σχηματισμό της λεκάνης άρδευσης, δηλαδή την εκσκαφή του εδάφους
γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος 0,10 m. και διάμετρο μέχρι 0,60 m. και τη διαμόρφωση της λεκάνης σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους, καθώς και την εκρίζωση και
απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού.
4.2. Την άρδευση του θάμνου (με υπόγειο η επίγειο αυτοματοποιημένο σύστημα άρδευσης) : Η εργασία περιλαμβάνει τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του δικτύου σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους.
4.3. Τη λίπανση του θάμνου: Η εργασία περιλαμβάνει την αξία 100 gr. (γραμμαρίων)
λιπάσματος και την εργασία διασποράς του στο λάκκο του φυτού από εργάτες.
4.4. Τη φυτοπροστασία του θάμνου : Στην εργασία καταπολέμησης ασθενειών, δηλαδή
την προληπτική η θεραπευτική εφαρμογή μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων η άλλων σκευασμάτων σε δένδρα ύψους μέχρι 4 μέτρα, περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων
που θα χρησιμοποιηθούν.
Τιμή ανά τεμάχιο θάμνου
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

13,30

(Ολογράφως)

Δεκατρία και τριάντα λεπτά
σελ. 29

A.T.

Β5.11

Άρθρο

Ν/ΠΡΣ Ε13.1.1

Εγκατάσταση και συντήρηση χλοοτάπητα
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ - 5510
ΦΥΤΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΣΠΟΡΑ την κατάλληλη περίοδο και σύμφωνα με τη
μελέτη φύτευσης, το υπόμνημα φύτευσης και τις υποδείξεις του γεωπόνου του Οργανισμού. Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται :
1. Η κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm.(εκατοστά) όσες φορές και
να απαιτηθεί για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.
2. Η προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης,
περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα
σε βάθος 10-12 cm.
3. Η τελική διαμόρφωση της επιφάνειας, με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη.
4. Η προμήθεια σπόρου της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, η σπορά της επιφάνειας με την προβλεπόμενη ποσότητα σύμφωνα με το είδος σπόρου (συνήθως 50
gr/m2). Ο σπόρος πρέπει να είναι πιστοποιημενός, πρόσφατης εσοδείας, συσκευασμένος μέσα σε σάκκους που θα φέρουν την ετικέτα σύνθεσης του μίγματος από
τον οίκο παραγωγής.
5. Η κάλυψη του σπόρου, η ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας.
6. Η απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα.
7. Η άμεση άρδευση καθώς και οι καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα με το αρδευτικό δίκτυο, τα συχνά βοτανίσματα και η απομάκρυνση των αγριόχορτων που
τυχόν φυτρώσουν, η επανασπορά του χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα δεν
θεωρείται ικανοποιητικό.
8. Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα, όταν ο χλοοτάπητας έχει ύψος 10 cm.
9. Η λίπανσή του με επιφανειακό η υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.
10. Η απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που προέκυψαν από την εγκατάσταση του χλοοτάπητα
11. Η συντήρηση θα διαρκέσει από την φύτευση του χλοοτάπητα μέχρι και ένα τρίμηνο
μετά την περαίωση και διοικητική παράδοση του όλου έργου, ρητά διευκρινίζεται
ότι οι παραπάνω εργασίες συντήρησης αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου και
περιλαμβάνονται στην τιμή του παρόντος άρθρου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για
την εοιτυχημένη εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
Τιμή ανά στρέμμα
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

5.350,00

(Ολογράφως)

Πέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα

σελ. 30

A.T.

Β5.12

Άρθρο

ΠΡΣ Ν/Α7.01

Κηπόχωμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ - 1710
Προμήθεια κηποχώματος, μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε απόσταση, με οποιοδήποτε μηχανικό μέσο, ή δια χειρών και διάστρωση του, μέσα σε παρτέρια ή ζαρντινιέρες αυλείου χώρου ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση του αυλείου χώρου προβλέπει η μελέτη ή ήθελε υποδείξει η Υπηρεσία.
Τιμή ανά κυβικού διαστρωμένου όγκου κηποχώματος (m3)
ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικώς)

8,90

(Ολογράφως)

οκτώ και ενενήντα λεπτά

AΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Τ.Ε.)

- Ο Τμηματάρχης του τμήματος
Tευχών και Διαγωνισμών
ΑΛ. ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΝΑΚΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Τ.Ε.)

Εγκρίθηκε με την υπ.αριθ.
ΑΠ 37.T1/ 20433 / 01-11-2011 απόφαση
του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
- O Δ/ντής Μελετών Έργων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

σελ. 31

