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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των κατ’ αποκοπή τιμών με τις οποίες θα
εκτελεσθεί το έργο.
Όλα τα κατ’ αποκοπή τιμήματα του παρόντος τιμολογίου περιέχουν την αξία, τόσο των απαιτουμένων
αρίστης ποιότητας υλικών, όσο και της απαιτούμενης εργασίας εργατοτεχνιτών, όπως όλα αυτά
καθορίζονται στο παρόν τιμολόγιο και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, για την πλήρη και άρτια
εκτέλεση και την άψογη εμφάνιση του όλου έργου. Όλα τα κατ’ αποκοπή τιμήματα του παρόντος
τιμολογίου, αναφέρονται σε έργα (σύνολα εργασιών), πλήρως και άρτια περαιωμένα και
περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση του συνόλου των εργασιών του όλου έργου,
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τιμολογίου, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και την μελέτη
εφαρμογής.
Σε κάθε περίπτωση στα κατ’ αποκοπή τιμήματα περιέχεται:
1. Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου,
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων
τευχών Δημοπράτησης του έργου.
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.
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.
3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ.
[ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη
εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια
και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην
Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει
χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους
δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του
έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής
έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών
μέσων.
3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας
τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις
των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός
των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του
Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς
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οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων
αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις
νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού,
εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για
την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων,
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος,
τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής
τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.
3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου,
εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους
όρους δημοπράτησης.
3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και
προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό
χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των
πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο
Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση
των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες
Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του ΄Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα
μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως
καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.
3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών,
της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα
τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως
"δοκιμαστικών τμημάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο
πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά
επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές
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οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,
οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου),
η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.
3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς
(ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου
(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών
κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών
εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης
μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του
΄Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του ΄Εργου
(ΣΑΥ-ΦΑΥ).
3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του
έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες
λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των
πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία
προς έλεγχο.
3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν
περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη
"όπως κατασκευάσθηκε".
3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης
προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την
αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα
κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού
και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες
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για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε
προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο
των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι
δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε
είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την
διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από
τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.
3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς
τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του
Αναδόχου στο
Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές
μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα
τεύχη δημοπράτησης.
3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους
όρους δημοπράτησης του Έργου.
3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
4. Ως προς τον τρόπο κατασκευής των επί μέρους εργασιών για την ολοκλήρωση του αντίστοιχου
έργου, ισχύουν τα οριζόμενα από τους συμβατικούς όρους και τα άρθρα τιμών των επισήμων
ισχυόντων τιμολογίων του ΥΠΕΧΩΔΕ, τους όρους της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, του
παρόντος τιμολογίου και των λοιπών συμβατικών τευχών, καθώς και την εγκεκριμένη μελέτη
εφαρμογής. Σημειώνεται ότι ελήφθησαν όλα αυτά, υπ’ όψη από τους διαγωνιζομένους για την
προσφορά των κατ’ αποκοπή τιμημάτων.
5. Σε όλα τα κατ’ αποκοπή τιμήματα του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την
εκτέλεση κάθε εργασίας, έστω και αν δεν κατονομάζεται ή περιγράφεται ρητώς στο παρόν τιμολόγιο,
άλλα προκύπτει η συμβατική υποχρέωση εκτελέσεως της από τα υπόλοιπα τεύχη του έργου και τα
σχέδια της μελέτης εφαρμογής, που αλληλοσυμπληρώνονται.
6. Στα κατ’ αποκοπή τιμήματα του παρόντος τιμολογίου περιέχεται το ποσοστό γενικών εξόδων,
οφέλους κ.λ.π. του αναδόχου (εργολαβικό ποσοστό).
7. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων του Αναδόχου επιβαρύνει τον Kύριο
του Έργου.
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ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ
γενικών εξόδων κ.λ.π. του αναδόχου).

(περιλαμβάνεται

και

το

ποσοστό

οφέλους,

ΑΡΘΡΟ Α1
Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακατασκευής του υπάρχοντος κτιρίου
του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα, σύμφωνα με σχέδια της μελέτης εφαρμογής και την
τεχνική περιγραφή του έργου.
Στο κατ΄αποκοπήν τίμημα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η αξία παντός είδους υλικών
επί τόπου του έργου, μικρουλικών, ικριωμάτων, μηχανημάτων, εργατικών, εργοδοτικών
εισφορών και γενικά κάθε είδους εργασία και δαπάνη για την πλήρη, έντεχνη, άρτια και
σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και τα συμβατικά τεύχη μελέτης και
δημοπράτησης, εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη
ανακατασκευή του υπάρχοντος κτιρίου και του αυλείου χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου
Βύρωνα έτοιμου για χρήση.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο παρόν κατ΄ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε
οι κάτωθι εργασίες, που αφορούν σε νέες κατασκευές και σε αποκαταστάσεις – συμπληρώσεις
υφισταμένων, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στις αντίστοιχες ενότητες των Τεχνικών
Περιγραφών της Αρχιτεκτονικής και Στατικής μελέτης, στα σχέδια και στις λεπτομέρειες :
Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις – φορτοεκφορτώσεις – μεταφορές παντός τύπου
κατασκευών όπως:
o Μεταλλικών και ξύλινων κουφωμάτων, οπτοπλινθοδομών, τοιχοπετασμάτων,
κιγλιδωμάτων και λοιπών μεταλλικών κατασκευών, ραφιών και ερμαρίων,
σκυροδεμάτων οπλισμένων και αόπλων με συμβατική μέθοδο και με αδιατάρακτη
κοπή, καθαρισμός όλων των χώρων, καθαρισμός βλάστησης, μετακινήσεις –
φορτοεκφόρτώσεις - μεταφορές και προστασία υφιστάμενου εξοπλισμού
o Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά με την απαιτούμενη επένδυση πρόσοψης και πλαϊνών
πλευρών καθώς επίσης και η χρήση παντός τύπου ανυψωτικού μηχανήματος ή
εξοπλισμού.
Κατασκευές από σκυρόδεμα – ξυλότυποι – οπλισμοί: Σκυροδέματα κατηγορίας C12/15 ,
C20/25 (σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της μελέτης), ξυλότυποι κάθε είδους και εμφανών
τμημάτων, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500c (S500s), αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων, πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού τσιμέντου, τοπικές αποκαταστάσεις επιφανειών
σκυροδέματος λόγω ενανθράκωσης.
Τοιχοδομές: οπτοπλινθοδομών με σενάζ, πετασμάτων γυψοσανίδας (γυψοσανίδες - μεταλλικός σκελετός -μόνωση ορυκτοβάμβακα), διάτρητων διακοσμητικών τοίχων ΄΄claustra΄΄
Ξυλουργικά - εξοπλισμοί: Θυρόφυλλα με επένδυση φορμάϊκας τύπου Θ1, Θ2, Θ3, Θ4 σύμφωνα και με τον πίνακα κουφωμάτων, επενδύσεις σκηνής Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων, ερμάρια δαπέδου και κρεμαστά στο κυλικείο - το εστιατόριο και την αίθουσα φυσικοχημείας, πάγκοι ερμαρίων από άκαυστη φορμάϊκα, εξοπλισμοί χώρων με ερμάρια ψηλά και χαμηλά τύπου
Ψ1, Ψ3, Χ1, πίνακες αιθουσών ΛΕ1, πίνακες ανακοινώσεων – selotex ΛΕ2, κρεμάστρες ΛΕ3,
παγκάκια ΛΤ 11.4.4, πάγκους αίθουσας φυσικοχημείας ΛΕ6 και ΛΕ6Α
Μεταλλουργικά: Νέο μεταλλικό κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα στον ακάλυπτο,
σύμφωνα με την σχετική μελέτη, με τις προβλεπόμενες επιστεγάσεις – επικαλύψεις με θερμομονωτικά πάνελς από γαλβανισμένη τραπεζοειδή λαμαρίνα και ηλεκτρογαλβανισμένες
εσχάρες πλατυσκάλων – βαθμιδοφόρων –σκαλοπατιών και κιγκλιδώματα βαθμιδοφόρου,
νέα κιγκλιδώματα ανοιγμάτων και εξόδων και μπάρες προστασίας εξόδων, αποκταστάσεις υφισταμένων κιγκλιδωμάτων, νέα σιδηρά κουφώματα και κουφώματα - περσίδες πυρασφαλείας
τύπου Θpc, ΠΥΡ1, ΠΥΡ2, Μ1, Μ2, ΜL σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων , σκίαστρα όψεων, επικαλύψεις αρμών, μεταλλικός σκελετός υπερυψωμένης σκηνής Αίθουσας Πολλαπλών
Χρήσεων, ηλεκτρικό πέτασμα (ρολλό) κυλικείου, σιδηρές κάσσες, ψευτόκασσες, σκελετοί
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τοιχοπετασμάτων και ψευδοροφών γυψοσανίδας, νέα κουφώματα αλουμινίου τύπου ΑΛ1,
ΑΛ2, ΑΛ3, ΑΛ4, ΑΛ5, ΑΛ5α, ΑΛ6, ΑΛ7, ΑΛ8, ΑΛ9, Φ1, Φ2, Ε6, ΑΛ.Α.ΠΧ, Θ.ΑΜΕΑ
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και με τον πίνακα κουφωμάτων
Καλύψεις: επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά νέων τοίχων, συμπληρώσεις αποκαταστάσεις
επιχρισμάτων, επιστρώσεις δαπέδων και σκαλοπατιών με μάρμαρο, μαρμαροποδιές, μαρμάρινοι
πάγκοι, αντιολισθητικές ταινίες μαρμάρινων πατημάτων στις κλίμακες, συντήρηση με τρίψιμο
και καθάρισμα υφιστάμενων μαρμάρων κλιμακοστασίου, επενδύσεις – επιστρώσεις τοίχων και
δαπέδων με κεραμικά – γρανιτικά πλακίδια, συντήρηση με τρίψιμο και καθάρισμα των
υφιστάμενων δαπέδων μωσαϊκού και των αντίστοιχων σοβατεπιών τους που δεν επιστρώνονται
με νέο δάπεδο, εξομάλυνση ανισοσταθμίας υφισταμένων δαπέδων για την επίτευξη
επιπεδότητας στην υπόβαση των νέων δαπεδοστρώσεων, επιστρώσεις δαπέδων αιθουσών - γραφειακών – εργαστηριακών και λοιπών χώρων που παρατηρούνται ανισοσταθμίες με πλαστικά
πλακίδια PVC και ίδια σοβατεπιά, πλαστικό αρμοκάλυπτρο στις συναρμογές διαφορετικών υλικών δαπεδοστρώσεων, χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων - οροφών – τοιχοπετασμάτων με
πλαστικά χρώματα (σπατουλαριστά ή κοινά), χρωματισμοί εξωτερικών και υπόστεγων χώρων
με ακρυλικό τσιμεντόχρωμα, χρωματισμοί σιδηρών και ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα
ριπολίνης, ανακαίνιση χρωματισμού υφισταμένων σιδηρών κατασκευών - κιγλιδωμάτων κ.λπ.,
χρωματισμοί νέου μεταλλικού κλιμακοστασίου και κουβουκλίου ανελκυστήρα με εποξειδικό
αστάρι και εποξειδικό τελικό χρώμα, μονώσεις δωμάτων και εξωστών με ασφαλτόπανο
ψηφίδας, μονώσεις με ακρυλικό μονωτικό υλικό και σφραγίσεις αρμών – ρωγμών - σκασιμάτων,
ψευδοροφές γυψοσανίδας, υαλοπίνακες διπλοί ασφαλείς (laminated) σε όλα τα υαλοστάσια και
υαλόθυρες.
Κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων του έργου και των ιστών σημαίας όπως
περιγράφονται στο άρθρο 37 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Επίσης περιλαμβάνεται και κάθε άλλη εργασία, έστω και εάν δεν αναφέρεται παραπάνω
αναλυτικά, αλλά προκύπτει από τα σχέδια εφαρμογής της μελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης ή
είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τα ισχύοντα
πρότυπα και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, για την πλήρη ολοκλήρωση του συνόλου του έργου.

ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ
EΥΡΩ (€) : (Αριθμητικώς) 480.000,00
(Ολογράφως) Τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες.
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ΑΡΘΡΟ Α2
Αποξήλωση, φύλαξη, μεταφορά και διαχείριση αμιαντούχων υλικών (κυματοειδή φύλλα
αμιαντοτσιμέντου επικάλυψης φωταγωγού στο δώμα και καπνοδόχος) του υπάρχοντος
κτιρίου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του
έργου και το σχετικό παράρτημα αυτής (που αφορά αποκλειστικά στην παρούσα εργασία)
και τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η αποξήλωση των κυματοειδών φύλλων αμιαντοτσιμέντου και η αποσύνδεση της καπνοδόχου,
η συγκέντρωσή τους και η συσκευασία των υλικών κατά τα ενδεδειγμένα από τον νόμο.
Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται και η όποια εργασία και μέσο απαιτηθεί για τον τεμαχισμό τμημάτων
της καμινάδας σε μικρότερα κομάτια, εργασία που πρέπει να γίνει σε χώρους έγκλειστους καθώς και η
περαιτέρω συσκευασία τους σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στα παραπάνω τεύχη.
Κατά την διάρκεια της εργασίας πρέπει να αποφεύγονται τα σπασίματα των στοιχείων ώστε να μην
υπάρχει διαρροή ινών αμιάντου.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός του παραμένοντος μεταλλικού σκελετού στερέωσης των
κυματοειδών φύλλων αμιαντοτσιμέντου και της περιοχής στερέωσης και διόδου της καπνοδόχου.
Η αποξήλωση θα γίνει λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα από την νομοθεσία μέτρα προστασίας.
Περιλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου η τήρηση όλων των απαιτουμένων
ενεργειών, η έκδοση όλων των απαιτουμένων αδειών και πιστοποιητικών και η ασφαλής απομάκρυνση
κατόπιν αποκλειστικής συνεργασίας με εξειδικευμένες εταιρείες.

ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ
EΥΡΩ (€) : (Αριθμητικώς) 5.300,00
(Ολογράφως) Πέντε χιλιάδες τριακόσια.
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ΑΡΘΡΟ Α3.
Αποξήλωση των υπαρχουσών και πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των νέων υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση-αποχέτευση-όμβρια) του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα. σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης , την τεχνική περιγραφή και τις
τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου. Περιγραφικά (και όχι περιοριστικά) οι
εγκαταστάσεις της κατηγορίας του παρόντος άρθρου είναι :
Αποξήλωση των παλαιών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων κατά το μέρος και όπως
η τεχνική περιγραφή και η μελέτη ορίζουν. Πλήρης κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης, απορροής
oμβρίων, αποχέτευσης, εξαερισμού , με τους υδραυλικούς υποδοχείς και τα εξαρτήματα τους (νιπτήρες, λεκάνες ευρωπαϊκού τύπου και φλουσόμετρα, ουρητήρια ,νεροχύτες, νιπτήρες εργαστηρίων,
SΙΝΚ, μπαταρίες και αυτοκλειόμενες αναμεικτικές μπαταρίες με προρυθμισμένο χρόνο ροής, κάνουλες,
σιφώνια κάθε τύπου, βαλβίδες με προρυθμισμένο χρόνο ροής καθίσματα λεκανών, εταζέρες, καθρέπτες, χαρτοθήκες. σαπουνοθήκες, κ.λ.π.), τις απαραίτητες σωληνώσεις (πλαστικοί σωλήνες από PVC-6
atm χαρακτηριστικών όπως η τεχνική περιγραφή και οι προδιαγραφές ορίζουν), σφαιρικές βαλβίδες
BALL VALVE, βαλβίδες ανεπίστροφης , βαλβίδες διακόπτης κάθε τύπου , δίκτυα νερού απο χαλκοσωλήνα προδιαγραφών ύδρευσης , βερέως τύπου με τα εξαρτήματα και την μόνωση κ.λ.π., WC ΑΜΕΑ
με τον προδιαγραφόμενο εξοπλισμό , θερμοσίφωνες ηλεκτρικοί, φίλτρα νερού, συλλέκτες κάθε τύπου, αυτόματα εξαεριστικά, κρουνοί εκροής, σωληνώσεις, εξαρτήματα και μικρουλικά από σκληρό PVC-6
atm, καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά διπλά, γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες για τις υδρορροές , τα διάφορα εξαρτήματα και μέσα σύνδεσης ( γωνίες, ταυ, μούφες, καπέλα εξαερισμού, διακόπτες,), στόμια
απορροής ομβρίων στο δώμα , εκσκαφές, θερμική μόνωση σωλήνων και επένδυση με γυψοσανίδες
όπου και όπως από την μελέτη ,την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές προβλέπεται,
τους χρωματισμούς και κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικά όπως απεικονίζονται στα σχέδια της
μελέτης και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων και
των ομβρίων του έργου ( τοποθέτηση ,πλήρης κατασκευή και σύνδεση των δικτύων, εξαρτημάτων
,υδραυλικών υποδοχέων), οι δοκιμές των εγκαταστάσεων και η σύνδεση των δικτύων με τα δίκτυα
της Πόλης.
Επίσης στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες οικοδομικές και χωματουργικές εργασίες.
Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε εγκατάσταση της κατηγορίας του παρόντος άρθρου- ακόμη και αν δεν
περιγράφεται παραπάνω – αλλά εμπεριέχεται στην εγκεκριμένη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και
την τεχνική περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβάνεται στο παρόν τίμημα
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ
EΥΡΩ (€) : (Αριθμητικώς) 31.000,00
(Ολογράφως) Τριάντα μία χιλιάδες.
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ΑΡΘΡΟ Α4.
Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης
και διανομής καυσίμου αερίου των κτιρίων του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης , την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές
προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου. Περιγραφικά (και όχι περιοριστικά) οι εγκαταστάσεις της κατηγορίας του παρόντος άρθρου είναι :
Αποξήλωση των παλαιών εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης κατά το μέρος και όπως η τεχνική περιγραφή και η μελέτη ορίζουν. Πλήρης κατασκευή νέου λεβητοστασίου (λέβητας, καυστήρας , κυκλοφορητές, καπναγωγοί και καπνοδόχος από ανοξείδωτη λαμαρίνα(διπλών τοιχωμάτων), δοχείο διαστολής και αυτόματος πλήρωσης, βαλβίδα ασφαλείας, υδροστάτες, εμβαπτιζόμενοι θερμοστάτες, όργανα
αυτοματισμού και ασφαλείας, συλλέκτες, βάνες,, σωληνώσεις, εγκαταστάσεις θερμικής αντιστάθμισης
ανά κλάδο(ηλεκτρονική συσκευή, θερμοστάτες χώρου, αισθητήρες, θερμοστάτες επαφής, τρίοδη Η/Β,
απαραίτητες καλωδιώσεις, μικρουλικά και εξαρτήματα) ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης κ.λ.π.) ,
δίκτυα από σιδηροσωλήνα ( βαρέως τύπου , πράσινη ετικέτα), θερμική μόνωση και επένδυση με γυψοσανίδες σωλήνων όπου και όπως η μελέτη προβλέπει, σφαιρικές βαλβίδες ball valve, βαλβίδες αντεπιστροφής, ρυθμιστικές βάνες εξισορόπησης δικτύων, φίλτρα νερού, φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου
πετρελαίου , δίοδος ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου, θερμόμετρα εμβαπτιζόμενα, θερμαντικά
σώματα τύπου AKAN, ρυθμιστικές βαλβίδες εξωτερικού βρόγχου θερμαντικών σωμάτων(και για τα υπάρχοντα θερμ. σώματα), βαλβίδες εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων και δικτύων ,επισκευή και βαφή
υπάρχοντος δικτύου, οποιαδήποτε υλικά και μικροϋλικά πλήρους κατασκευής της κεντρικής θέρμανσης όπως απεικονίζονται στα σχέδια της μελέτης και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται η πλήρης κατασκευή των παραπάνω εγκαταστάσεων, η
βαφή με χρώμα φωτιάς του μεταλλικού δικτύου θέρμανσης και καυσίμου αερίου και με ηλεκτροστατική βαφή των θερμαντικών σωμάτων, οι διάφορες συνδέσεις, οι μονώσεις, οι δοκιμές των εγκαταστάσεων και τα νόμιμα πιστοποιητικά, η δαπάνη των καυσίμων για τις δοκιμές, κάθε άλλη εργασία, υλικά
και μικροϋλικά, όπως απεικονίζονται και περιγράφονται στα σχέδια της μελέτης και τα συμβατικά τεύχη
του έργου, καθώς και οι απαραίτητες οικοδομικές και χωματουργικές εργασίες.
Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε εγκατάσταση της κατηγορίας του παρόντος άρθρου- ακόμη και αν δεν
περιγράφεται παραπάνω – αλλά εμπεριέχεται στην εγκεκριμένη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και
την τεχνική περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβάνεται στο παρόν τίμημα
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ
EΥΡΩ (€) : (Αριθμητικώς) 24.500,00
(Ολογράφως) Είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια.
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ΑΡΘΡΟ Α5.
Αποξήλωση των παλαιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπως η τεχνική περιγραφή και η μελέτη ορίζουν.
και πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά
και ασθενή ρεύματα ) του έργου σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης , την τεχνική
περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου. Περιγραφικά (και όχι περιοριστικά) οι εγκαταστάσεις της κατηγορίας του παρόντος άρθρου είναι :
Αποξήλωση των ηλεκτρικών γραμμών, πινάκων και εξοπλισμών της υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Πλήρης κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων (χωνευτοί ή επίτοιχοι) τύπου STAB ή
παρεμφερούς (μετά των απαραιτήτων διακοπτών, ασφαλειών, ασφαλειοδιακοπτών, ρελέ διαφυγής,
θυρών, ενδεικτικών λυχνιών , ΙΡ25 ( ή υψηλότερη ) και γενικά όλων των οργάνων λειτουργίας και χειρισμού σύμφωνα με την μελέτη), πλήρης κατασκευή δικτύων (ισχυρά και ασθενή ρεύματα) σωληνώσεων, ηλεκτρικών καναλιών κάθε τύπου σύμφωνα με την μελέτη και καλωδιώσεων, κουτιά διακλαδώσεων, εξαρτήματα σύνδεσης, διακόπτες, φωτιστικά σώματα φθορισμού κάθε κατηγορίας με ή χωρίς
κάλυμμα για εγκατάσταση επί οροφής ή ψευδοροφής, με ηλεκτρονικό εκκινητή και λυχνίες κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α, φωτιστικά με λυχνίες FLC οροφής ή ψευδοροφής στεγανά ή μη, φωτιστικά,
φωτιστικοί προβολείς (προστασίας ΙΡ65) με τους λαμπτήρες, ,φωτιστικά σώματα απλίκες ή χελώνας
με λαμπτήρες , κανάλι διανομής πλαστικά (τύπου DLP), ηλεκτρικές παροχές και πλήρεις πίνακες (με
τους μετασχηματιστές ,ανορθωτές ,πρίζες κ.λ.π.)πάγκων εργαστηρίων, κουτιά με ρευματοδότες
Shucko, ανιχνευτές κίνησης εσωτερικού χώρου, πληκτρολόγια προγραμματισμού χειρισμών, ηλεκτρονικές σειρήνες σήμανσης συναγερμού(με φάρο), μαγνητικές επαφές συστήματος ασφαλείας, πίνακες
συναγερμού και γενικά πλήρη συστήματα συναγερμού όπως προβλέπει η μελέτη, τηλεφωνικοί κατανεμητές ,ερμάρια μικτονόμησης, πεδία βυσματικής διαχείρισης (patch panel) ,πρίζες DATA VOICE ,
πλήρες δίκτυο δομημένης καλωδίωσης (UTP/CAT.6) , ηλεκτρικά κουδούνια, χειριστήρια ηλεκτρικών
κουδουνιών, μεγάφωνα ενημέρωσης μαθητών και κόρνες ,ηχεία Α.Π.Χ., αγορά και πλήρης εγκατάσταση της μεγαφωνικής-ηλεκτρακουστικής εγκατάστασης της Α.Π.Χ. που προβλέπει η μελέτη και γενικά
πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά και ασθενή ) όπως απεικονίζονται και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στα σχέδια της μελέτης, του έργου.
Στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται η πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών (ισχυρά και ασθενή ρεύματα), οι συνδέσεις, οι δοκιμές των εγκαταστάσεων και οι απαραίτητες οικοδομικές και χωματουργικές
εργασίες. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση του εργολάβου περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή από τη θέση όπου θα γίνει η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ.
Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε εγκατάσταση της κατηγορίας του παρόντος άρθρου- ακόμη και αν δεν
περιγράφεται παραπάνω – αλλά εμπεριέχεται στην εγκεκριμένη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και
την τεχνική περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβάνεται στο παρόν τίμημα
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ
EΥΡΩ (€) : (Αριθμητικώς) 115.500,00
(Ολογράφως) Εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια.
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ΑΡΘΡΟ Α6.
Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία τoυ αυτομάτου ηλεκτρουδραυλικού ανελκυστήρα, του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, ήτοι: Προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών,
μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρης εγκατάσταση του ανελκυστήρα που περιλαμβάνει τον θάλαμο μετά πλαισίου, μεταλλικούς οδηγούς, θυρών και όλων των εξαρτημάτων, το τηλεσκοπικό έμβολο με όλα τα εξαρτήματα, τα συρματόσχοινα, τους ηλεκτρικούς πίνακες με όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του φρέατος, θαλάμου και μηχανοστασίου, τις κομβιοδόχες με όλα τα εξαρτήματα, το
σύστημα χειρισμού, τον κινητήριο μηχανισμό της αντλίας λαδιού μετά της αντίστοιχης δεξαμενής ελαίου με όλα τα εξαρτήματα και κάθε άλλη εργασία και υλικά, όπως φαίνονται στα σχέδια και τα τεύχη
της μελέτης και δημοπράτησης του έργου.
Ο ανελκυστήρας του έργου θα καλύπτει τα πρότυπα ΕΝ 81.1 & ΕΝ 81.2 & EN 81.80 και την οδηγία
95/16/ΕΚ(εσωτ.δίκαιο ΚΥΑ Φ9.2/32803/1308/1997(ΦΕΚ 815/Β/97) ) . Επίσης με την προσφορά αναλαμβάνονται οι απορρέουσες υποχρεώσεις από την σχετική οδηγία και την ΚΥΑ
3899/253/Φ.9.2.(ΦΕΚ291/Β/2002) κυρίως σε ότι αφορά την καταχώρηση του ανελκυστήρα στην αντίστοιχη Νομαρχία ,την δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή, την θεώρηση του βιβλιαρίου παρακολούθησης, την προσωρινή και οριστική ηλεκτροδότηση του ανελκυστήρα.
Στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες οικοδομικές εργασίες εγκατάστασης
των μηχανισμών – εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, δοκιμές και συνδέσεις.
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ
EΥΡΩ (€) : (Αριθμητικώς) 22.500,00
(Ολογράφως) Είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια.
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ΑΡΘΡΟ 7.
Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων ενεργητικής πυροπροστασίας των κτιρίων του έργου που αναφέρονται στην επικεφαλίδα σύμφωνα με τα σχέδια
της εγκεκριμένης μελέτης , την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου. Περιγραφικά (και όχι περιοριστικά) οι εγκαταστάσεις της κατηγορίας του
παρόντος άρθρου είναι :
Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία του φωτισμού ασφαλείας και σήμανση οδεύσεων, χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης (διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανιχνευσης με κυκλώματα βρόγχων και αυτόματη ειδοποίηση της πυροσβεστικής, διευθυνσιοδοτούμενοι πυρανιχνευτές και σειρήνες συναγερμού κ.λ.π.), κομβία συναγερμού πυρανίχνευσης, φάροι πυρανίχνευσης καθώς και κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικά (καλώδια-όργανα ελέγχου και προστασίας
κ.λ.π.) πυρανίχνευσης όπως απεικονίζονται και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στα σχέδια της
μελέτης του έργου.
Πυροσβεστικές λήψεις (φωλιές) , και υδραυλικό δίκτυο διασύνδεσης με την ύδρευσης , πυροσβεστήρες
κάθε κατηγορίας φορητοί ή οροφής σύμφωνα με την μελέτη και κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικά (όργανα ελέγχου, επιτήρησης, διατήρησης πίεσης, δοκιμών κ.λ.π.) πυρόσβεσης όπως απεικονίζονται
και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στα σχέδια της μελέτης του έργου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την περαίωση των εγκαταστάσεων ενεργητικής πυροπροστασίας να καλέσει την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ώστε να προβεί στην παραλαβή των εγκαταστάσεων τις όποίες έχει εγκρίνει στην φάση της μελέτης και να βεβαιώσει εγγράφως την καλή εκτέλεση των εργασιών.
Η βεβαίωση θα παραδίδεται από τον ανάδοχο στον επιβλέποντα των Η/Μ εγκαταστάσεων.
Στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται η πλήρης τοποθέτηση, οι συνδέσεις, οι δοκιμές της εγκατάστασης και οι απαραίτητες οικοδομικές και χωματουργικές εργασίες.
Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε εγκατάσταση της κατηγορίας του παρόντος άρθρου- ακόμη και αν δεν
περιγράφεται παραπάνω – αλλά εμπεριέχεται στην εγκεκριμένη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και
την τεχνική περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβάνεται στο παρόν τίμημα.
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ
EΥΡΩ (€) : (Αριθμητικώς) 13.000,00
(Ολογράφως) Δεκατρείς χιλιάδες.
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AΡΘΡΟ 8.
Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού
των κτιρίων του έργου που αναφέρονται στην επικεφαλίδα σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης , την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου. Περιγραφικά (και όχι περιοριστικά) οι εγκαταστάσεις της κατηγορίας του παρόντος
άρθρου είναι :
Προμήθεια και κατασκευή πλήρους δικτύου σωληνώσεων και αερόψυκτης αντλίας θερμότητας εξωτερικής εγκατάστασης με αυτοματισμό για υποβοήθηση της κεντρικής θέρμανσης, διαστολικά, αντικραδασμικά πέλματα, κυκλοφορητές, συστημάτων ελέγχου αυτοματισμού και ασφαλείας ,μονώσεις
σωληνώσεων , μεταλλικοί αεραγωγοί με την προβλεπόμενη μόνωση για τον εξαερισμό των W.C., στόμια κάθε τύπου , δισκοβαλβίδες εξαερισμού, ανεμιστήρες εξαερισμού, αισθητήρες, βαλβίδες, συστήματα ελέγχου, χειριστήρια κλιματισμού, αυτοματισμοί ασφαλείας και γενικά όλα τα υλικών , εξαρτήματα
και μηχανήματα τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού και αερισμού του έργου όπως αυτά καθορίζεται από τα σχέδια της μελέτης.
Επίσης στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες οικοδομικές και χωματουργικές εργασίες που θα προκύψουν για την τοποθέτηση των μηχανημάτων ,τη διέλευση των αεραγωγών και σωλήνων ,στομίων, κλπ. καθώς και οι δοκιμές που θα πιστοποιήσουν την ορθή λειτουργία του
συστήματος.
Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε εγκατάσταση της κατηγορίας του παρόντος άρθρου- ακόμη και αν δεν
περιγράφεται παραπάνω – αλλά εμπεριέχεται στην εγκεκριμένη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και
την τεχνική περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβάνεται στο παρόν τίμημα.
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ
EΥΡΩ (€) : (Αριθμητικώς) 13.500,00
(Ολογράφως) Δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια.
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