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1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1

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

1.2

Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης
εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του
υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών
του έργου, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της
µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή
διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την
απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού
προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων.

1.3

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

Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς,
ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι,
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του
έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται
ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η
δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα
στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν
χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα
τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.
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1.3.2

Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης,
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και
τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών
µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών
Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.3.3

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

1.3.4

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

1.3.5

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

1.3.6

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

1.3.7

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

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο
(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.
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1.3.8

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

1.3.9

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

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης
φύσεως "δοκιµαστικών τµηµάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση
µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του
έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα
µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η
φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του
έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν
απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων
κ.λπ.
1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και
προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),
(γ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,
(δ) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου
που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα
είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος
Τιµολογίου
(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου
για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και
υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου,
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των
επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για
την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή
υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και
εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός
οριζοντας
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες
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σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου
Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

Ασφάλειας και

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους
καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε επρόσωπο της
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και
υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί
δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων
µε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα
παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών
διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον
γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3..18 δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου
καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ.,
καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και
ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών
που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.20 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα
τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε
στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά
τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός
εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για
κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων
µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση
των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα
µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, µελέτες
ικριωµάτων κλπ.
1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές,
την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη
πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.25 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του
Αναδόχου στο 'Εργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις
σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή
προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου.
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1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.3.28 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
1.4

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

1.5

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον
Κύριο του Έργου.

2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1

Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε
βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και
πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε
οριζοµένων ανοχών.

2.1.2

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της,
προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο
εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω
ελέγχου.

2.1.3

Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας,
επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της
εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο.

2.1.4

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος
πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και
των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.

2.1.5. Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε
µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την
ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες
δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται
στο Τιµολόγιο.
Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, υπερισχύουν οι όροι του
παρόντος.
2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

2.2.2

ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά)
να προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές
πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη
κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές
πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για
κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε
µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφς για συρόµενα
κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδιυλλο παράθυρο).
- Χωνευτές χειρολαβένες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

-

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος
Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που
ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο δάπεδο).
Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς
απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας.
- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας.

-

Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση
Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ.
Αναστολείς (stoppers)
Αναστολείς θύρας - δαπέδου
Αναστολείς θύρας - τοίχου
Αναστολείς φύλλων ερµαρίου
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-

Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα)
Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key
Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου

Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχού,
µε συσκευή µικροκυµάτων
Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση
περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος.
2.2.3

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

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

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Είδος
Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου
Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου
Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσµατα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)
Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερµαντικών σωµάτων

Συντελεστής

2,30
2,70
3,00

1,90
2,30
2,60
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή
προέλευσης και σκληρότητα:
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6

Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
Αγ. Μαρίνας
Καπανδριτίου
Μαραθώνα

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
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7
8
9
10
11
12

Νάξου
Αλιβερίου
Μαραθώνα
Βέροιας
Θάσου
Πηλίου

Λευκό
Τεφρόχρουν – µελανό
Τεφρόχρουν – µελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ερέτριας
Αµαρύνθου
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
∆ιονύσου

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωµο
Χιονόλευκο

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

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

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

Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο.
2.2.5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών
τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό
τιµολογείται µε το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την
πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται,
µαζί µε τις εργασίες αλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο
78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα
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παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου
61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο
79.55.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α. Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλέυρως
της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής
µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού έργου,
µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι
ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0.28

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

- απόσταση < 5 km

0,22

- απόσταση ≥ 5 km

0,18

Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση ≥ 3 km
Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας
εκσκαφές)

0,20
0,03

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των
άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα
(m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη
προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας,
όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ),
προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται µε
βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη
αναθεώρηση του µεταφορικού έργου).
Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**] παρατίθεται
η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν
διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών,
έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα
προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραµικών πλακιδίων
και µαρµάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).
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3. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ : ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
ΟΜΑ∆Α 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Α.Τ. 1.1.1
ΟΙΚ 20.02:

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την δηµιουργία
υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές
εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής
επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη
από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m,
του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία
πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν
απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων
εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.
Τ.Ε. Ένα (1) m3 : Τρία ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά

3,92 ΕΥΡΩ

Α.Τ. 1.1.2
Άρθρο ΟΙΚ 20.02ΣΧ: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία
υπογείων κλπ χώρων µε συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής για
χρήση σε επανεπίχωση
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την δηµιουργία
υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές
εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής
επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη
από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m,
του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία
πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν
απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων
εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε το διαχωρισµό των κατάλληλων προϊόντων
εκσκαφών και τη συσσώρευσή τους για την χρησιµοποίηση σε επανεπίχωση. Επιµέτρηση µε λήψη
διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.
Τ.Ε. Ένα (1) m3 : ∆ύο ευρώ και ογδόντα λεπτά
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Α.Τ. 1.1.3
Άρθρο Ο∆Ο Α-2.1:

Αποξήλωση
ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο εντός του ορίου των γενικών
εκσκαφών

Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-1123Α
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή µε
τσιµέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, µε χρήση προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα,
µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους
καθοριζόµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την µεταφορά τους σε οποιαδήποτε
απόσταση.
Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή
επιχωµάτων, ενώ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
Τ.Ε. Ένα (1) m3 : Πέντε ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά

5,78 ΕΥΡΩ

Α.Τ. 1.1.4
Άρθρο ΟΙΚ 20.05.01: Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων 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, σύµφωνα µε την µελέτη του
έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων"
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.
Τ.Ε. Ένα (1) m3 : Πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτά

5,62 ΕΥΡΩ

Α.Τ. 1.1.5
Άρθρο ΟΙΚ 20.21: Επιχώσεις - εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162
Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, µη πλαστικά. Περιλαµβάνονται οι
πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε
πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή
δονητικές πλάκες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαµµάτων
θεµελίων τεχνικών έργων".
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά
την επίχωση.
Τ.Ε. Ένα (1) m3 : Πέντε ευρώ
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Α.Τ. 1.1.6
Άρθρο ΟΙΚ-20.20 : Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2162
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελεύσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών επί τόπου
του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η
διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων
διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού υλικού από
οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την επίχωση.
Τ.Ε. Ένα (1) m3: ∆εκαεννιά ευρώ και πενήντα λεπτά

19,50 €

Α.Τ. 1.1.7
Άρθρο Υ∆Ρ 5.08ΣΧ: Προµήθεια και διάστρωση ξανθού βότσαλου χωρίς ακµές κοκκοµετρικής
διαβάθµισης 2 έως 8χιλ.
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6069.1
Βότσαλο ποταµίσιο, µε ξανθό χρωµατισµό κόκκων, κοκκοµετρικής διαβάθµισης 2 έως 8χιλ. σύµφωνα
µε το πρότυπο ΕΝ1176:2008, άρθ. 4.2.8 άρθ. 4.2.8.5, ΕΛΟΤ EN1176 και Παράρτηµα ΣΤ, σχήµα
ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176. Στρογγυλεµένο και καθαρισµένο, απαλλαγµένο από οποιεσδήποτε προσµίξεις,
π.χ. σωµατίδια λάσπης ή αργίλου. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου
και η διάστρωση στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις.
Τιµή ανά τόνο.
Τ.Ε. Ένα (1) tn: Εξήντα ευρώ

60,00 €

Α.Τ. 1.1.8
'Άρθρο ΠΡΣ Α6

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

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620
Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος ή φυτικής γης για την συµπλήρωση
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύµφωνα µε τη µελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων µε φυτική γη’’.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες µεταφορές των υλικών, η σταλία
των αυτοκινήτων µεταφοράς, η δαπάνη προετοιµασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση,
διάστρωση και ελαφρά συµπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώµατος και η
συντήρησή τους µέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η
διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και µορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο
συντήρησης), µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και
του κηπευτικού χώµατος.
Η προµήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα
άρθρα ∆7 και ∆8 του Τιµολογίου ΠΡΣ
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
Τ.Ε. Ένα (1) m3: ∆ύο ευρώ και εξήντα λεπτά

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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Α.Τ. 1.1.9
'Άρθρο ΠΡΣ ∆7:

Προµήθεια κηπευτικού χώµατος

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-1710
Προµήθεια κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 0207-05-00. Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους
σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγµένο από
σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά
υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
Τ.Ε. Ένα (1) m3: Οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά

8,50 € ΕΥΡΩ

Α.Τ. 1.1.10
Άρθρο Ο∆Ο Α-18.1: Προµήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4
Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωµάτων είτε
για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώµατος είτε
για την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•
•

οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατοµείου ή δανειοθαλάµου,
η εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η αφαίρεση των φυτικών
γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη στρωµάτων και η αποµάκρυνσή τους σε
οποιαδήποτε απόσταση,
• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,
• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η µεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου,
• οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων
Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων".
Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος µε λήψη
αρχικών και τελικών διατοµών.
Τ.Ε. Ένα (1) m3: ∆ύο ευρώ και δεκαεπτά λεπτά

2,17 €

Α.Τ. 1.1.11
'Άρθρο Υ∆Ρ 5.02

Κατασκευή συµπιεσµένου αναχώµατος από υλικά που έχουν
προσκοµισθεί επί τόπου

Κωδικός Αναθεώρησης

Υ∆Ρ 6080

Κατασκευή συµπιεσµένου αναχώµατος, µε βαθµό συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη
πυκνότητα ίση τουλάχιστον µε το 90% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µαταφορά επί τόπου του απαιτουµένου νερού διαβροχής, η
απασχόληση µηχανηµάτων διάστρωσης και συµπύκνωσης και η εκτέλεση δοκιµών συµπύκνωσης
ανά 1.000 m3 αναχώµατος και τουλάχιστον µιας ανά αυτοτελές τµήµα του αναχώµατος.
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Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) ετοίµου συµπιεσµένου επιχώµατος βάσει στοιχείων αρχικών και
τελικών διατοµών.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στην επανεπίχωση ορυγµάτων τεχνικών έργων, όταν τούτο
προβλέπεται από την µελέτη.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
Τ.Ε. Ένα (1) m3: Πενήντα δύο λεπτά

0,52 €

Α.Τ. 1.1.12
Άρθρο Ο∆Ο –Γ-2.1: Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους
Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-3211.Β
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από
ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε
στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε
υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
•
η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
•
η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από
την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή
της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης βάσης µεταβλητού πάχους
Τ.Ε. Ένα (1) m3 : ∆εκαπέντε ευρώ και τριάντα λεπτά

15,30 €

Α.Τ. 1.1.13
Άρθρο ΟΙΚ 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.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.
Τ.Ε. Ένα (1) m3 : Ενενήντα λεπτά

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

0,90€

- 15 -

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ: “5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ” (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 57 / 2014)

ΟΜΑ∆Α 2: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ
Α.Τ. 1.2.1, Α.Τ. 1.2.2, Α.Τ. 1.2.3
Άρθρο ΟΙΚ 32.01 : Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού
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, χωρίς την δαπάνη
κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την
ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται 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. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων
(λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη,
αψίδες και τρούλους.
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Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις
(Α.Τ. 1.2.1)
32.01.03

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3213

3

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m ).
Τ.Ε. Ένα (1) m3 : Ογδόντα τέσσερα ευρώ

84,00 €

(Α.Τ. 1.2.2)
32.01.04

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3214

3

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m ).
Τ.Ε. Ένα (1) m3 : Ενενήντα ευρώ

90,00 €

(Α.Τ. 1.2.3)
32.01.05

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ 3215

3

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m ).
Τ.Ε. Ένα (1) m3 : Ενενήντα πέντε ευρώ

95,00 €

Α.Τ. 1.2.4
Άρθρο ΟΙΚ 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 δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η
εργασία 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.
Τ.Ε. Ένα (1) m2: ∆εκαπέντε ευρώ και εβδοµήντα λεπτά

15,70 €

Α.Τ. 1.2.5
Άρθρο ΟΙΚ 38.06: Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816
Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων ανά βαθµίδα ύψους 2,00 m ή κλάσµα αυτής, πέραν του βασικού
ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά
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Α.Τ. 1.2.6
Άρθρο ΟΙΚ 38.13 : Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841
Ξυλότυποι επιπέδων, καµπύλων ή κεκλιµένων εµφανών επιφανειών σκυροδεµάτων, µε κόντρα
πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισµένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινούργιας ξυλεία ή
ξυλεία µε λιγότερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόµενου επιφανειακού
τελειώµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εµφανούς
(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος".
Συµπεριλαµβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων µε κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση
πλαστικών παρεµβληµάτων στα δεσίµατα του ξυλότυπου και η υδατοστεγής σφράγιση των αρµών
του ξυλότυπου.,
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρονη εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιµή
επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπων"
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Είκοσι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά

20,25 €

Α.Τ. 1.2.7
Άρθρο ΟΙΚ 38.04:

Καµπύλοι ξυλότυποι απλής καµπυλότητας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3821
Ξυλότυποι απλής καµπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή παραστάδων) ή
οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθµης αυτών µέχρι 5,00 m από το δάπεδο
εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεµα (τύποι)".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η
εργασία 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.
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά

22,50 €

Α.Τ. 1.2.8
Άρθρο ΟΙΚ 38.18:

∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεµα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816
∆ιαµόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από σκυρόδεµα,
σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εµφανούς
(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος",µε χρήση ξύλινων ή πλαστικών πηχίσκων διατοµής έως
75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους ξυλοτύπους. Περιλαµβάνεται η αποκατάσταση τοπικών
φθορών που είναι δυνατόν να προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, µε χρήση
τσιµεντοκονίας ή επισκευαστικού κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο ( m )
Τ.Ε. Ένα (1) m : ∆ύο ευρώ και ογδόντα λεπτά

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

- 18 -

2,80 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ: “5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ” (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 57 / 2014)

Α.Τ. 1.2.9
Άρθρο ΟΙΚ 32.15:

Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισµένο σκυρόδεµα µε
διογκωµένη πολυστερίνη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7933.1
Προµήθεια, κοπή, τοποθέτηση και στερέωση στοιχείων από διογκωµένη πολυστερίνη ειδικού
βάρους τουλάχιστον 25 kg/m3, για την πλήρωση διακένων φορέων από σκυρόδεµα (λ.χ. πλακών
τύπου Zöllner), διακένων αρµών και εγκοπών.
Η στερέωση των σωµάτων πλήρωσης θα εξασφαλίζει την σταθερότητά τους κατά την διάστρωση
και συµπύκνωση του σκυροδέµατος.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) τοποθετηµέτων σωµάτων πλήρωσης.
Τ.Ε. Ένα (1) m3 : Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά

33,50 €

Α.Τ. 1.2.10, Α.Τ. 1.2.11
Άρθρο ΟΙΚ 38.20: Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος κατηγορίας Β500C
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών,
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη,
προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα
σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός
σκυροδεµάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των
ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την
παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν
την επιµέτρηση των οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρµογής
Ονοµ.
διάµετρος
(mm)

Κουλούρες και
Ράβδοι ευθυγραµµισµένα
προϊόντα
B500C

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

√

√
√
√
√

B500Α
√
√
√
√
√
√
√

B500C

√

√
√
√
√

- 19 -

Ηλεκτροσυγκολληµένα
πλέγµατα και
δικτυώµατα
B500Α
√
√
√
√
√
√
√

Ονοµ.
διατοµή
(mm2)

Ονοµ.
µάζα/ µέτρο
(kg/m)

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21

B500C

√

√
√
√
√

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ: “5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ” (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 57 / 2014)

Πεδίο εφαρµογής
Ονοµ.
διάµετρος
(mm)

Κουλούρες και
Ράβδοι ευθυγραµµισµένα
προϊόντα
B500C
√
√
√
√
√
√
√
√

16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

B500Α

B500C
√

Ηλεκτροσυγκολληµένα
πλέγµατα και
δικτυώµατα
B500Α

B500C
√

Ονοµ.
διατοµή
(mm2)

Ονοµ.
µάζα/ µέτρο
(kg/m)

201
254
314
380
491
616
804
1257

1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
•
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις
και όχι εναλλάξ
•
Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
•
Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη
του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
•
Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας.
•
Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
•
Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την
µελέτη.
(Α.Τ. 1.2.10)
Άρθρο ΟΙΚ 38.20.02: Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας Β500C
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
Τ.Ε. Ένα (1) kg : Ένα ευρώ και επτά λεπτά

1,07 €

(Α.Τ. 1.2.11)
Άρθρο ΟΙΚ 38.20.03: ∆οµικά πλέγµατα B500C(S500s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
Τ.Ε. Ένα (1) kg : Ένα ευρώ και ένα λεπτό

1,01 €

Α.Τ. 1.2.12
Άρθρο ΟΙΚ 38.45:

Αποστάτες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873
Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιµεντοειδή υλικά στηριγµάτων (αποστατήρες)
χαλυβδίνου οπλισµού στοιχείων από σκυρόδεµα, για την επίτευξη της προβλεπόµενης από τους
κανονισµούς και την µελέτη επικάλυψης του οπλισµού, σε οποιαδήποτε τµήµατα του έργου και σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : ∆ύο ευρώ και είκοσι λεπτά
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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ΟΜΑ∆Α 3: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Α.Τ. 1.3.1
Άρθρο ΟΙΚ 48.60.01: Τοιχοδοµές από δοµικά στοιχεία τύπου YTONG. Tοιχοποιίες πάχους
10 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x10 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4713
Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία τύπου YTONG, µε ειδική κονία κτισίµατος, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του προµηθευτή. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών
επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ
κονιάµατος κτισίµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η
πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα
υλικών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά
22,50 €
Α.Τ. 1.3.2
Άρθρο ΟΙΚ 48.60.02ΣΧ : Τοιχοδοµές από δοµικά στοιχεία τύπου YTONG. Tοιχοποιίες
πάχους 12,5cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x12,5 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713
Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία τύπου YTONG, µε ειδική κονία κτισίµατος, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του προµηθευτή. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών
επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ
κονιάµατος κτισίµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η
πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα
υλικών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Είκοσι οκτώ ευρώ
28,00 €
Α.Τ. 1.3.3
Άρθρο ΟΙΚ 48.60.03:

Τοιχοδοµές από δοµικά στοιχεία τύπου YTONG. Tοιχοποιίες
πάχους 20cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x20cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713
Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία τύπου YTONG, µε ειδική κονία κτισίµατος, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του προµηθευτή. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών
επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ
κονιάµατος κτισίµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η
πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα
υλικών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Τριάντα εννέα ευρώ
39,00 €
Α.Τ. 1.3.4
Άρθρο ΟΙΚ 48.60.04:

Τοιχοδοµές από δοµικά στοιχεία τύπου YTONG. Tοιχοποιίες
πάχους 25cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x25cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713
Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία τύπου YTONG, µε ειδική κονία κτισίµατος, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του προµηθευτή. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών
επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ
κονιάµατος κτισίµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα
υλικών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Σαράντα πέντε ευρώ
45,00 €
Α.Τ. 1.3.5
Άρθρο ΟΙΚ 48.60.05ΣΧ : Τοιχοδοµές από δοµικά στοιχεία τύπου YTONG. Tοιχοποιίες
πάχους 35cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x35cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713
Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία τύπου YTONG, µε ειδική κονία κτισίµατος, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του προµηθευτή. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών
επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ
κονιάµατος κτισίµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η
πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα
υλικών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Εξήντα πέντε ευρώ
65,00 €
Α.Τ. 1.3.6, Α.Τ. 1.3.7
Άρθρο ΟΙΚ 49.01: ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213
Κατασκευή γραµµικών διαζωµάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως µε
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό B500C (µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες Φ8/10),
διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, τα
ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του
χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών.
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή του παρόντος άρθρου
προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση εµβαδόν (Εµβ / 0,06 m2), όταν προβλέπεται οπλισµός πέραν
των 4Φ12, η διαφορά τιµολογείται µε βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
(Α.Τ. 1.3.6)
Άρθρο ΟΙΚ 49.01.01: Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων
Τ.Ε. Ένα (1) m : ∆εκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά

16,80 €

(Α.Τ. 1.3.7)
Άρθρο ΟΙΚ 49.01.02: Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων
Τ.Ε. Ένα (1) m : ∆εκαεννέα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά

19,70 €

Α.Τ. 1.3.8
Άρθρο ΟΙΚ 49.10: Αγκυρώσεις τοιχοδοµών στον φέροντα οργανισµό µε γαλβανισµένα ή
ανοξείδωτα µεταλλικά στοιχεία
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3876
Αγκυρώσεις τοιχοδοµών κατά µήκος των συνδέσεών τους µε τον φέροντα οργανισµό, σύµφωνα µε
την µελέτη, µε γαλβανισµένα ή ανοξείδωτα µεταλλικά στοιχεία κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 845-1 "Προδιαγραφή
για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας - Μέρος 1: Αγκύρια, λάµες στερέωσης, λάµες ανάρτησης και
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στηρίγµατα.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο αγκυρούµενης πλευράς τοιχοδοµής (m)
Τ.Ε. Ένα (1) m : Επτά ευρώ και τριάντα λεπτά

7,30 €

Α.Τ. 1.3.9
Άρθρο ΟΙΚ 77.15ΣΧ: Προετοιµασία επιφανειών τοίχων για επίχρισµα αστάρι-σοβατίσµατος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735
Επάλειψη µε αστάρι σοβάδων - φράγµα αφυδάτωσης στις επιφάνειες των τοιχοποιιών από δοµικά
στοιχεία τύπου YTONG, το οποίο προστατεύει το σοβά από τον κίνδυνο απορρόφησης του νερού
του από το υπόστρωµα. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, ο καθαρισµός και η
πλύση της επιφανείας εφαρµογής και η εφαρµογή του υλικού σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά

1,70 €

Α.Τ. 1.3.10
Άρθρο ΟΙΚ 50.15.01: Τυποποιηµένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιοµηχανικής
προέλευσης. Πετάσµατα συµπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713
Προδιαµορφωµένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, τυποποιηµένα, βιοµηχανικής
προέλευσης, ύψους έως 2,20 m, πλήρη µε τις πόρτες και τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα
συναρµολόγησης και στερέωσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από σχετική πρόταση του
Αναδόχου, συνοδευόµενη από φάκελο τεχνικών στοιχείων.
Eλάχιστες απαιτήσεις:
• ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαρειά χρήση
• δυνατότητα καθαρισµού µε συνήθη απορρυπαντικά.
• περιµετρική κορνίζα αλουµινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 mm, µε επίστρωση
πολυεστερικής ρητίνης, για την εξασφάλιση επαρκούς ακαµψίας
• στοιχεία συναρµολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, µε επικάλυψη
πολυεστερικής ρητίνης
• δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασµάτων, µέσω κοχλιωτών συστηµάτων,
ώστε να δηµιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 mm
• περιστρεφόµενες κλειδαριές µε την ένδειξη (vacant/engaged), µε τα απαιτούµενα είδη
κιγκαλερίας
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων επί τόπου του έργου
και η συναρµολόγηση και στερέωση σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πετάσµατος
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Εκατόν ενενήντα ευρώ

190,00 €

Α.Τ. 1.3.11
Άρθρο ΟΙΚ 71.22ΣΧ1:

Εσωτερικά επιχρίσµατα µε έτοιµο σοβά από τσιµεντοκονίαµα σε
τρεις στρώσεις µε χρήση υαλοπλεγµάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122
Εσωτερικά επιχρίσµατα µε έτοιµο σοβά βιοµηχανικής προέλευσης, παραδιδόµενο σε σάκκους ή
σιλό, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 "Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξωτερικά και
εσωτερικά επιχρίσµατα", µε σήµανση CE, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, µε χρήση
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κόλλας και υαλοπλέγµατος στους αρµούς και στη συνέχεια εφαρµογή έτοιµου τσιµεντοκονιάµατος
σε τρεις διαστρώσεις (µε εφαρµογή υαλοπλέγµατος στη δεύτερη στρώση), επί τοίχων ή οροφών,
σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και το δάπεδο εργασίας.
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου (κόλλα, τσιµεντοκονίαµα, υαλοπλέγµατα,
πλαστικά γωνιόκρανα κτλ) και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα
εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : ∆εκατέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά

14,50 €

Α.Τ. 1.3.12
Άρθρο ΟΙΚ 71.22ΣΧ2:

Εξωτερικά επιχρίσµατα µε έτοιµο σοβά σε δύο στρώσεις µε χρήση
υαλοπλεγµάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122
Εξωτερικά επιχρίσµατα µε έτοιµο σοβά βιοµηχανικής προέλευσης, παραδιδόµενο σε σάκκους ή
σιλό, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 "Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξωτερικά και
εσωτερικά επιχρίσµατα", µε σήµανση CE, παρασκευασµένου σε µηχανή ανάµιξης και εκτόξευσης
επί τόπου του έργου, αποτελούµενα από δύο στρώσεις υλικού µε πάχος εφαρµογής 0,5 εκ.
πεταχτό και 1εκ. σοβάς ενός χεριού, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος
και το δάπεδο εργασίας.
Ο σοβάς θα καλύπτει τις προδιαγραφές EN998-1 και η διαδικασία παραγωγής και διάστρωσης θα
είναι αυτή που προβλέπεται από την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή της µελέτης αλλά και του
κατασκευαστή .
Σοβάς πεταχτός µε χαλαζιακή άµµο:
Κοκκοµετρία : 3,5mm max – Αναµενόµενη Κατανάλωση : 5kg/m² ανά 0,5cm εφαρµογής
Σοβάς ενός χεριού µε µάρµαρο:
Κοκκοµετρία :1,4 mm max – Αναµενόµενη Κατανάλωση : 15kg/m² ανά 1,0cm εφαρµογής
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου (έτοιµος σοβάς, υαλοπλέγµατα, γωνιόκρανα
κτλ) και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. Στην τιµή
περιλαµβάνεται και ο εγκιβωτισµός αλκαλικού υαλοπλέγµατος 10x10 mm, 110 gr/m² στην δεύτερη
στρώση και σε όλη την επιφάνεια σοβατίσµατος, για προστασία από τις ρηγµατώσεις .
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : ∆εκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά
13,50 €
Α.Τ. 1.3.13
Άρθρο ΟΙΚ 71.85ΣΧ:

Εφαρµογή ινοπλισµένης κόλλας τσιµεντοειδούς βάσης και
έγχρωµου ακρυλικού επιχρίσµατος µε ενίσχυση σιλικόνης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136
Εφαρµογή συστήµατος κόλλα – πλέγµα – κόλλα µε χρήση ινοπλισµένης κόλλας τσιµεντοειδούς
βάσης, υαλοπλέγµατος βάρους 160 gr/m² και έγχρωµου ακρυλικού σοβά µε ενίσχυση σιλικόνης σε
απόχρωση και κοκκοµετρία επιλογής της υπηρεσίας µετά του απαραίτητου ασταρώµατος και
σύµφωνα µε τη µελέτη.
Στην τιµή εφαρµογής συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου,
αποθήκευση όλων των απαιτουµενων υλικών (κόλλες, πλέγµατα, έτοιµος ακρυλικός σοβάς,
πλαστικά γωνιόκρανα κτλ), η εγκατάσταση και η εφαρµογή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας
και του προµηθευτή, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απορρέει (έστω και αν ρητά δεν
κατονοµάζεται στο παρόν άρθρο τιµολογίου) από τις εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες και τα
συµβατικά τεύχη του έργου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πραγµατικής επιφανείας.
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Είκοσι ευρώ
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ΟΜΑ∆Α 4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
Α.Τ. 1.4.1
Άρθρο ΟΙΚ 54.46.01 ΣΧ1:

Εσωτερικές θύρες µε µεταλλική κάσα και θυρόφυλλο ξύλινο µε
επένδυση φορµάικας τύπου Θ1,Θ1α

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1
Προµήθεια και τοποθέτηση εσωτερικής θύρας ξύλινης, µε µεταλλική κάσα (διαιρούµενη ή µη) σε
οποιοδήποτε χρώµα RAL και οποιουδήποτε πάχους (καπάκι κασώµατος, αρµοκάλυπτρο,
αντικρουστικό ελαστικό παρέµβυσµα κλπ). Το θυρόφυλλο θα είναι σύµφωνα µε τη µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε επένδυση MDF και έγχρωµων φαινοπλαστικών
φύλλων (formica HPL), συνολικού πάχους περίπου 4,5cm, µε ενισχυµένο ξύλινο σκελετό και
γέµιση από διάτρητη µοριοσανίδα, µε 4 ζώνες προστασίας ανά θύρα από ανοδιωµένο αλουµίνιο
ύψους 30 εκατοστών, µε ενισχυµένες χειρολαβές ενδεδειγµένες για σχολική χρήση και ειδικό
πόµολο και µπάρα πανικού σετ µε κλειδαριά για χρήση της µπάρας όπου είναι απαραίτητο,
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της υπηρεσίας.
Συµπεριλαµβάνεται η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου (αριάνι)και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,
στερεώσεως και λειτουργίας, µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για
πλήρη λειτουργία περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης κλειδαριάς και χειρολαβών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ : Τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ

365,00 €

Α.Τ. 1.4.2
Άρθρο ΟΙΚ 54.46.01 ΣΧ2:

Εσωτερικές θύρες µε µεταλλική κάσα και θυρόφυλλο ξύλινο µε
επένδυση φορµάικας τύπου Θ2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1
Προµήθεια και τοποθέτηση εσωτερικής θύρας ξύλινης, µε µεταλλική κάσα (διαιρούµενη ή µη) σε
οποιοδήποτε χρώµα RAL και οποιουδήποτε πάχους (καπάκι κασώµατος, αρµοκάλυπτρο,
αντικρουστικό ελαστικό παρέµβυσµα κλπ). Το θυρόφυλλο θα είναι σύµφωνα µε τη µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα" µε επένδυση MDF και έγχρωµων φαινοπλαστικών
φύλλων (formica HPL), συνολικού πάχους περίπου 4,5cm, µε ενισχυµένο ξύλινο σκελετό και
γέµιση από διάτρητη µοριοσανίδα, µε 4 ζώνες προστασίας ανά θύρα από ανοδιωµένο αλουµίνιο
ύψους 30 εκατοστών, µε ενισχυµένες χειρολαβές ενδεδειγµένες για σχολική χρήση και ειδικό
πόµολο και µπάρα πανικού σετ µε κλειδαριά για χρήση της µπάρας όπου είναι απαραίτητο,
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της υπηρεσίας.
Συµπεριλαµβάνεται η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου (αριάνι) και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,
στερεώσεως και λειτουργίας, µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για
πλήρη λειτουργία περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης κλειδαριάς και χειρολαβών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ : Τριακόσια πενήντα πέντε ευρώ
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Α.Τ. 1.4.3
Άρθρο ΟΙΚ 62.61.02: Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες. Θύρες
πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
Προµήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόµενης µεταλλικής θύρας πυρασφαλείας,
συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευµένο Φορέα,
αποτελούµενης από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm µε
διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερµοδιογκούµενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,
µε εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και
εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε συνδετικό υλικό
αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), µε µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε
αξονικά ρουλεµάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα
εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα)
πυρασφαλείας, µηχανισµό προτεραιότητας κλεισίµατος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους
ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και µπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι
ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της
κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου
(αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της θύρας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Τριακόσια τριάντα πέντε ευρώ

335,00 €

Α.Τ. 1.4.4
Άρθρο ΟΙΚ 62.61.05: Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, µε φεγγίτη από
πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
Προµήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόµενης µεταλλικής θύρας πυρασφαλείας,
συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευµένο Φορέα,
αποτελούµενης από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm µε
διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερµοδιογκούµενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,
µε εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και
εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε συνδετικό υλικό
αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), µε µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε
αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα
εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα)
πυρασφαλείας, µηχανισµό προτεραιότητας κλεισίµατος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους
ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και µπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι
ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της
κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου
(αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της θύρας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Τετρακόσια είκοσι ευρώ
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Α.Τ. 1.4.5
Άρθρο ΟΙΚ 62.50: Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιοµηχανικής προέλευσης, σύµφωνα µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα", µε ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή
περσίδες, ανοιγόµενες ή µη, µε θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαµαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5
mm, µε πλήρωση από ορυκτοβάµβακα των 50 kg/m3, κάσσα δροµική ή µπατική από στρατζαριστή
λαµαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5mm, µε ελαστικά παρεµβύσµατα, αντισκωριακή προστασία
µε δύο στρώσεις βερνικοχρώµατος συνθετικών ρητινών, µε την προµήθεια και τοποθέτηση
µπάρας πανικού, τυχόν απαιτούµενων µηχανισµών επαναφοράς, όλων των εξαρτηµάτων
λειτουργίας (πόµολα, κλειδαριές κτλ.) και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : ∆ιακόσια ευρώ

200,00 €

Α.Τ. 1.4.6
Άρθρο ΟΙΚ 65.01.02 ΣΧ1: Εσωτερικά διαχωριστικά αλουµινίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
∆ιαχωριστικά εσωτερικών χώρων µε σταθερά πλαίσια αλουµινίου και ανοιγόµενες πόρτες ή/και
παράθυρα, ηλεκτροστατικά βαµµένα σε χρώµα RAL και διαστάσεων σύµφωνα µε τη µελέτη, µε
διπλούς υαλοπίνακες συνολικού πάχους 20 mm, κρύσταλλο 4 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο
laminated 3 mm + 3 mm και εσωτερικές, ρυθµιζόµενες µε κρυφό µηχανισµό περσίδες, µε πάχος
διατοµών (min-max) 1,4 - 1,8 mm, βασικό πλάτος 70 mm, µε ηχοµόνωση 48 dB, προερχόµενα
από πιστοποιηµένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, πλήρως κατασκευασµένα και τοποθετηµένα
µετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση άρτιας
λειτουργίας και ασφάλειας. Επίσης θα παρέχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης ρεύµατος,
τηλεφώνου ή και δεδοµένων πριζών µε ταυτόχρονη απόκρυψη των καλωδίων µέσα στα προφίλ
της κατασκευής.
Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής που διεξάγεται πρέπει να είναι πιστοποιηµένη από
QUALICOAT και GSB.
Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης
και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθεια όλων των κατάλληλων
υλικών και µικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης,
σφράγισης αρµών κλπ, προµήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών, κλειδαριών, µηχανισµών
στερέωσης κλπ και γενικώς παράδοσή τους σε άρτια και άψογη λειτουργία και εµφάνιση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρως τοποθετηµένου διαχωριστικού
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : ∆ιακόσια δεκατρία ευρώ

213,00 €

Α.Τ. 1.4.7
Άρθρο ΟΙΚ 65.01.02ΣΧ2: Κουφώµατα αλουµίνιου σύµφωνα µε την µελέτη τύπου Α
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Κουφώµατα αλουµινίου, υαλόθυρες µε σταθερούς φεγγίτες, ηλεκτροστατικά βαµµένα µε σύστηµα
θερµοδιακοπής, µε διπλούς υαλοπίνακες laminated πλάτους 30mm (4+4mm - 16mm κενό –
3+3mm, που τιµολογούνται ξεχωριστά), σύµφωνα µε τα σχέδια, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις
εντολές της Υπηρεσίας. Τα κουφώµατα θα πληρούν τις προδιαγραφές Uw<2,7W/m2K,
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προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, οποιουδήποτε τύπου ή
σειράς, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη µε τεχνικά
φυλλάδια του προµηθευτή. Θα είναι πλήρως κατασκευασµένα και τοποθετηµένα και
συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την
εξασφάλιση θερµοµόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και γενικώς άρτιας
λειτουργίας και ασφάλειας.
Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη και να διενεργείται σύµφωνα τόσο µε το
Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και µε την διεθνή πιστοποίηση GSB –
INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για την ανοδίωση.
Θα έχουν και την δυνατότητα τυπολογίας κρυφού φύλλου, µε παρεµβολή υαλοενισχυµένου
πολυαµιδίου PA 6.6, πλάτους 20 και 24 mm σε φύλλο και κάσα, µε διαστάσεις φύλλου
(πλάτος\ύψος) 60-65\68-72mm αντίστοιχα, µε Uf<=2,30–2,90W/m2K και στεγάνωση τριών
επιπέδων. Κατά περίπτωση και όπου αναφέρεται θα χρησιµοποιηθεί τυπολογία κρυφού φύλλου –
concealed vent (hidden sash) για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα και την αύξηση του ποσοστού
του υαλοπίνακα στα ανοίγµατα. Συγκεκριµένα για τις θύρες η κατασκευή θα γίνει µε χρήση
συνεπίπεδων και ίσιων προφίλ ώστε να δίνονται καθαρές επίπεδες επιφάνειες σύµφωνα µε τα
σχέδια της µελέτης ή αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο
προς έγκριση. Θα χρησιµοποιηθούν τρεις µεντεσέδες ανά φύλλο βαρέως τύπου, θα φέρουν
µπάρα πανικού τύπου και µηχανισµό επαναφοράς.
Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης
και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθεια όλων των κατάλληλων
υλικών και µικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης,
σφράγισης αρµών κλπ, προµήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών, κλειδαριών (ασφαλείας 5 σηµείων
όπου απαιτείται), µηχανισµών στερέωσης, µεντεσέδων βαρέως τύπου, µπαρων πανικού,
µηχανισµών επαναφοράς µε προτεραιότητα κλπ και γενικώς παράδοσή του σε άρτια και άψογη
λειτουργία και εµφάνιση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Τριακόσια δεκαπέντε ευρώ

315,00 €

Α.Τ. 1.4.8
Άρθρο ΟΙΚ 65.01.02ΣΧ3: Κουφώµατα αλουµίνιου σύµφωνα µε την µελέτη τύπου Β
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Σύστηµα υαλοπετάσµατος αλουµινίου σταθερό µε προβαλλόµενα παράθυρα (ένθετα πλαίσια),
ηλεκτροστατικά βαµµένο µε σύστηµα θερµοδιακοπής, µε διπλούς υαλοπίνακες laminated πλάτους
30mm (4+4mm - 16mm κενό – 3+3mm, που τιµολογούνται ξεχωριστά), σύµφωνα µε τα σχέδια, τις
τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας. Θα πληρούν τις προδιαγραφές Uf=1,001,80W/m2K, µε πάχος διατοµών (min-max) 1,80 – 5,00 mm, βασικό πλάτος κολώνας και
τραβέρσας 50mm, στεγάνωση τριών επιπέδων µε ελαστικά EPDM, προερχόµενα από
πιστοποιηµένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, οποιουδήποτε τύπου ή σειράς, της εγκρίσεως
της Υπηρεσίας µετά από πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη µε τεχνικά φυλλάδια του
προµηθευτή. Θα είναι πλήρως κατασκευασµένα και τοποθετηµένα και συµπεριλαµβάνουν την
δαπάνη όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερµοµόνωσης,
αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας.
Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη και να διενεργείται σύµφωνα τόσο µε το
Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και µε την διεθνή πιστοποίηση GSB –
INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για την ανοδίωση.
Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης
και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθεια όλων των κατάλληλων
υλικών και µικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης,
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σφράγισης αρµών κλπ, προµήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών, κλειδαριών, µηχανισµών
στερέωσης κλπ και γενικώς παράδοσή του σε άρτια και άψογη λειτουργία και εµφάνιση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : ∆ιακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ

275,00 €

Α.Τ. 1.4.9
Άρθρο ΟΙΚ 65.01.02ΣΧ4: Κουφώµατα αλουµίνιου σύµφωνα µε την µελέτη τύπου Γ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Σταθερά και ανοιγόµενα ανακλινόµενα κουφώµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικά βαµµένα µε
σύστηµα θερµοδιακοπής, µε διπλούς υαλοπίνακες πλάτους 30mm (4+4mm - 16mm κενό –
3+3mm, που τιµολογούνται ξεχωριστά), σύµφωνα µε τα σχέδια, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις
εντολές της Υπηρεσίας. Θα έχουν και την δυνατότητα τυπολογίας κρυφού φύλλου, µε παρεµβολή
υαλοενισχυµένου πολυαµιδίου PA 6.6, πλάτους 20 και 24 mm σε φύλλο και κάσα, µε διαστάσεις
φύλλου (πλάτος\ύψος) 60-65\68-72mm αντίστοιχα, µε Uf<=2,30–2,90W/m2K και στεγάνωση τριών
επιπέδων. Κατά περίπτωση και όπου αναφέρεται θα χρησιµοποιηθεί τυπολογία κρυφού φύλλου –
concealed vent (hidden sash) για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα και την αύξηση του ποσοστού
του υαλοπίνακα στα ανοίγµατα. Προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO παραγωγική
διαδικασία, οποιουδήποτε τύπου ή σειράς, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από πρόταση του
Αναδόχου, συνοδευόµενη µε τεχνικά φυλλάδια του προµηθευτή. Θα είναι πλήρως
κατασκευασµένα και τοποθετηµένα και συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη όλων των υλικών και
εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερµοµόνωσης, αεροστεγανότητας,
υδατοστεγανότητας και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας.
Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη και να διενεργείται σύµφωνα τόσο µε το
Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και µε την διεθνή πιστοποίηση GSB –
INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για την ανοδίωση.
Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης
και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθεια όλων των κατάλληλων
υλικών και µικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης,
σφράγισης αρµών κλπ, προµήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών, κλειδαριών, µηχανισµών
στερέωσης κλπ και γενικώς παράδοσή του σε άρτια και άψογη λειτουργία και εµφάνιση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : ∆ιακόσια εβδοµήντα ευρώ

270,00 €

Α.Τ. 1.4.10
Άρθρο ΟΙΚ 65.01.02ΣΧ5: Κουφώµατα αλουµίνιου σύµφωνα µε την µελέτη τύπου ∆
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Σύστηµα πτυσσόµενων θυρών αλουµινίου τύπου “φυσούνας”, ηλεκτροστατικά βαµµένες µε
σύστηµα θερµοδιακοπής, µε διπλούς υαλοπίνακες laminated πλάτους 30mm (4+4mm - 16mm
κενό – 3+3mm, που τιµολογούνται ξεχωριστά) σύµφωνα µε τα σχέδια, τις τεχνικές προδιαγραφές
και τις εντολές της Υπηρεσίας. Τα κουφώµατα θα πληρούν τις προδιαγραφές Uw<2,7W/m2K,
προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, οποιουδήποτε τύπου ή
σειράς, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη µε τεχνικά
φυλλάδια του προµηθευτή. Θα είναι πλήρως κατασκευασµένα και τοποθετηµένα και
συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την
εξασφάλιση θερµοµόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και γενικώς άρτιας
λειτουργίας και ασφάλειας.

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη και να διενεργείται σύµφωνα τόσο µε το
Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και µε την διεθνή πιστοποίηση GSB –
INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για την ανοδίωση.
Το σύστηµα θα διαθέτει µεντεσέδες-ράουλα βαρέως τύπου 200kg, θα εξασφαλίζει οµαλή κύλιση
και µεγάλη αντοχή στη χρήση µε επίπεδο οδηγό κύλισης.
Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης
και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθεια όλων των κατάλληλων
υλικών και µικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης,
σφράγισης αρµών κλπ, προµήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών, κλειδαριών, µηχανισµών
στερέωσης κλπ και γενικώς παράδοσή του σε άρτια και άψογη λειτουργία και εµφάνιση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Τριακόσια σαράντα ευρώ
340,00 €
Α.Τ. 1.4.11
Άρθρο ΟΙΚ 65.01.02ΣΧ6: Κουφώµατα αλουµίνιου σύµφωνα µε την µελέτη τύπου Ε
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Περσιδωτά κουφώµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικά βαµµένα σύµφωνα µε τα σχέδια, τις τεχνικές
προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας. Προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO
παραγωγική διαδικασία, τύπου ή σειράς παρόµοιου µε τα κουφώµατα της µελέτης για οµοιοµορφία
των όψεων και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από πρόταση
του Αναδόχου, συνοδευόµενη µε τεχνικά φυλλάδια του προµηθευτή. Θα είναι πλήρως
κατασκευασµένα και τοποθετηµένα και συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη όλων των υλικών και
εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας.
Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη και να διενεργείται σύµφωνα τόσο µε το
Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και µε την διεθνή πιστοποίηση GSB –
INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για την ανοδίωση.
Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης
και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθεια όλων των κατάλληλων
υλικών και µικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης,
σφράγισης αρµών κλπ, προµήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών, κλειδαριών, µηχανισµών
στερέωσης κλπ και γενικώς παράδοσή του σε άρτια και άψογη λειτουργία και εµφάνιση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : ∆ιακόσια σαράντα ευρώ
240,00 €
Α.Τ. 1.4.12
Άρθρο ΟΙΚ 65.01.02ΣΧ7: Κουφώµατα αλουµίνιου σύµφωνα µε την µελέτη τύπου ΣΤ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Κουφώµατα αλουµινίου ανοιγόµενα, ηλεκτροστατικά βαµµένα µε φυλλαράκι παντζουριού
σύµφωνα µε τα σχέδια, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας. Τα κουφώµατα
θα είναι προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, τύπου ή σειράς
παρόµοιου µε τα κουφώµατα της µελέτης για οµοιοµορφία των όψεων και καλύτερο αισθητικό
αποτέλεσµα, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη µε
τεχνικά φυλλάδια του προµηθευτή. Θα είναι πλήρως κατασκευασµένα και τοποθετηµένα και
συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την
εξασφάλιση στεγανότητας και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας.
Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη και να διενεργείται σύµφωνα τόσο µε το
Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και µε την διεθνή πιστοποίηση GSB –
INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για την ανοδίωση.

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης
και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθεια όλων των κατάλληλων
υλικών και µικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης,
σφράγισης αρµών κλπ, προµήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών, κλειδαριών, µηχανισµών
στερέωσης κλπ και γενικώς παράδοσή του σε άρτια και άψογη λειτουργία και εµφάνιση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : ∆ιακόσια σαράντα ευρώ
240,00 €
Α.Τ. 1.4.13
Άρθρο ΟΙΚ 65.01.02ΣΧ8: Κουφώµατα αλουµίνιου σύµφωνα µε την µελέτη τύπου Ζ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Σύστηµα αιθρίου αλουµινίου µε σύστηµα θερµοδιακοπής, µε διπλούς υαλοπίνακες laminated
πλάτους 30mm (4+4mm - 16mm κενό – 3+3mm, που τιµολογούνται ξεχωριστά), µε σύστηµα
εσωτερικής αποστράγγισης, µε ειδικά προφίλ αποµάκρυνσης του νερού της βροχής, µε βασικό
πλάτος κολώνας 55 mm, πάχη διατοµών 2,2 – 2,5 mm, στεγάνωση δύο επιπέδων µε ελαστικά από
EPDM προερχόµενος από πιστοποιηµένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, οποιουδήποτε τύπου
ή σειράς, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη µε
τεχνικά φυλλάδια του προµηθευτή. Θα είναι πλήρως κατασκευασµένα και τοποθετηµένα και
συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την
εξασφάλιση θερµοµόνωσης Uf = 2,3 W / (m2*K ), αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και
γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας.
Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη και να διενεργείται σύµφωνα τόσο µε το
Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και µε την διεθνή πιστοποίηση GSB –
INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για την ανοδίωση.
Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τά σχέδια της µελέτης
και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του
δαπέδου εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθεια όλων των κατάλληλων
υλικών και µικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης,
σφράγισης αρµών κλπ, προµήθεια και τοποθέτηση µηχανισµών στερέωσης και γενικώς παράδοση
της κατασκευής σε άρτια και άψογη λειτουργία και εµφάνιση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Τριακόσια πενήντα ευρώ
350,00 €
Α.Τ. 1.4.14
Άρθρο ΟΙΚ 65.32ΣΧ:

Ποδιές παραθύρων από φύλλο αλουµινίου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6532
Πάγκοι παραθύρων για κάλυψη των περβαζιών και αποµάκρυνση των νερών της βροχής,
οποιουδήποτε πλάτους και µήκους σύµφωνα µε τη µελέτη, από ειδικά διαµορφωµένες διατοµές
αλουµινίου πάχους 1,4-2,00mm, ηλεκτροστατικά βαµµένες, προερχόµενες από πιστοποιηµένη
κατά ISO παραγωγική διαδικασία, οπιουδήποτε τύπου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από
πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη µε τεχνικά φυλλάδια του προµηθευτή. Θα είναι πλήρως
κατασκευασµένες και τοποθετηµένες (µε ανοξείδωτες βίδες). Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η
δαπάνη όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση
υδατοστεγανότητας και γενικώς άρτιας λειτουργίας σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m2).
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Ογδόντα πέντε ευρώ

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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Α.Τ. 1.4.15
Άρθρο ΟΙΚ 76.27.03ΣΧ: ∆ιπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού πάχους 30mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2
∆ιπλοί ενεργειακοί, θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί – ανακλαστικοί, υαλοπίνακες ασφαλείας,
συνολικού πάχους 30mm (κρύσταλλα 4+4mm µε µεµβράνη - 16mm κενό µε πλήρωση argon–
κρύσταλλα 3+3mm µε µεµβράνη ) µε Ug<1,1 W/m2k και µε ηχοµόνωση από άµεσο θόρυβο αέρος
Rw<35 dB, oποιωνδήποτε διαστάσεων, µε απόχρωση, βαθµό φωτοδιαπερατότητας και βαθµό
φωτοανάκλασης σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε
ενδιάµεσο κενό", πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη. Πλήρης
περαιωµένη εργασία, µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά

97,20 €

Α.Τ. 1.4.16
Άρθρο ΟΙΚ 56.16:

Κρεµάστρες (port-manteau) απλές

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5616
Κρεµάστρες (port-manteau) απλές, ευθύγραµµες ή τεθλασµένες, αποτελούµενες από διατοµή ξυλείας τύπου Σουηδίας πλάτους έως 15 cm, πάχους έως 2,5 cm και οιουδήποτε µήκους, µε περιθώρια και απλές ευθύγραµµες γλυφές, µε βιδωτά άγγιστρα από αλουµίνιο µήκους 5 - 15 cm ανά
18 cm, µε ανάρτηση από µεταλλικές θηλιές στερεωµένες µε UPAT ανά αποστάσεις 0,50 m και γενικά ξυλεία Σουηδίας, άγκιστρα αλουµινίου, υλικά συνδέσεως τοποθετήσεως και στερεώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ".
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
Τ.Ε. Ένα (1) µµ: Είκοσι οκτώ ευρώ

28,00 €

Α.Τ. 1.4.17
Άρθρο ΟΙΚ 56.21: Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617
Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm
περίπου, που περιλαµβάνει:
α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, µε επικάλυψη από
άκαυστη φορµάϊκα, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές στα
εµφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδοµή µε κατάλληλη συµβατή κόλλα.
β) Άνοιγµα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαµορφώνεται µε κοπή του πάγκου για την υποδοχή
του επικαθήµενου νεροχύτη, σύµφωνα µε την µελέτη.
γ) Την σφράγιση των περιµετρικών αρµών (επαφή µε τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) µε αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του σφραγιστικού υλικού.
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των
τελικών επιφανειών, υλικά & µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και τα κατασκευαστικά
σχέδια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Είκοσι οκτώ ευρώ
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Α.Τ. 1.4.18
Άρθρο ΟΙΚ 56.23: Ερµάρια κουζίνας επί δαπέδου µη τυποποιηµένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερµάρια κουζίνας δαπέδου, µη τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε "κουτιά" από νοβοπάν
συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα, πάχους 1,0 mm, µε
τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε
ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορµίες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 0309-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•
∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα
•
Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάικα πάχους 8 mm
•
Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες επενδυµένες και
στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα µε το
πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εµφανή σόκορα µε
στρογγυλευµένες ακµές.
•
Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά και
εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από ταινία PVC
πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές.
•
Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων.
•
Στήριξη της κατασκευής σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά µε απόληξη από πλαστικό προφίλ για
την προστασία τους από την υγρασία
•
Κουµπωτή µπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης πάχους 1,0 mm.
Εάν προβλέπονται συρτάρια τιµολογούνται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας όψης
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : ∆ιακόσια είκοσι πέντε ευρώ

225,00 €

Α.Τ. 1.4.19
Άρθρο ΟΙΚ 56.24: Ερµάρια κουζίνας κρεµαστά επί τοίχου, µή τυποποιηµένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστά, µη τυποποιηµένα, µε βάθος 35 cm, µε "κουτιά" από νοβοπάν
συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα, πάχους 1,0 mm, µε
τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε
ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορµίες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•
∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα
•
Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάϊκα πάχους 8 mm
•
Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες επενδυµένες και
στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα µε το
πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εµφανή σόκορα µε
στρογγυλευµένες ακµές.
•
Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά και
εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από ταινία PVC
πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές.
•
Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων.
Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισµός τιµολογείται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Εκατόν ογδόντα ευρώ
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Α.Τ. 1.4.20
Άρθρο ΟΙΚ 56.25ΣΧ1: Ερµάρια µεγάλου ύψους, µή τυποποιηµένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερµάρια τοποθετηµένα µε στήριξη σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της αρχιτεκτονικής
µελέτης, µε βάθος 35cm, µε "κουτιά" από µοριοσανίδα (MDF) συνολικού πάχους 18 ή 25mm,
αµφίπλευρα επενδυµένα µε φορµάικα, πάχους 1 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από
ταινία PVC πάχους 3 mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και
κατάλληλες εντορµίες σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά
έπιπλα", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•
∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα
•
Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορµάϊκα ή φορµάϊκα πάχους 8
mm
•
Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες επενδυµένες και
στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 25mm ανάλογα µε το
πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3mm στα εµφανή σόκορα µε
στρογγυλευµένες ακµές.
•
Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε φορµάικα οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά και
εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από ταινία PVC
πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές.
•
Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων.
•
Στήριξη της κατασκευής σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά µε απόληξη από πλαστικό προφίλ για
την προστασία τους από την υγρασία
•
Κουµπωτή µπάζα ύψους 100 mm από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης ή φορµάικας
πάχους 1,0 mm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Εκατόν πενήντα πέντε ευρώ

155,00 €

Α.Τ. 1.4.21
Άρθρο ΟΙΚ 54.75:

Εντοιχισµένες ντουλάπες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5472.1
Εντοιχισµένες ντουλάπες, µη τυποποιηµένες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00
"Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα", βάθους 60 cm, από µοριοσανίδα (MDF) µε επένδυση µελαµίνης
ή φορµάικας, "κουτιαστές", µε φύλλα αναρτηµένα µε στροφείς επιπλοποιίας και γενικά υλικά και
µικροϋλικά κατασκευής και εργασία συναρµολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τα συρτάρια, τα ράφια, οι κρεµάστρες και λοιπός εξοπλισµός τιµολογούνται ιδιαιτέρως.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψης
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Εκατόν δώδεκα ευρώ

112,00 €

Α.Τ. 1.4.22
Άρθρο ΟΙΚ 56.07:

Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 18 mm από MDF

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5606.
Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 18mm από MDF άριστης ποιότητας επενδυµένο µε µελαµίνη,
οιουδήποτε πλάτους και µήκους και οιουδήποτε σχεδίου, µε τελείωµα σε όλα τα εµφανή σόκορα µε
λωρίδα PVC πάχους 3 mm, και γενικά υλικά και µικροϋλικά και εργασία για πλήρη κατασκευή και
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τοποθέτηση σε τοίχους, ντουλάπια ή ερµάρια (όταν δεν προβλέπονται στην κατασκευή των
ερµαρίων), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Σαράντα πέντε ευρώ

45,00 €

Α.Τ. 1.4.23
Άρθρο ΟΙΚ 56.25ΣΧ: Βιβλιοθήκες ξύλινες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Προµήθεια και τοποθέτηση µε στήριξη στην τοιχοποιία, στιβαρών, καλαίσθητων, λειτουργικών
βιβλιοθηκών, ξύλινης, ανθεκτικής κατασκευής, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της
αρχιτεκτονικής µελέτης, µε βάθος 40cm, µε "κουτιά" από από µοριοσανίδα (MDF) συνολικού
πάχους 25mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε φορµάικα, πάχους 1 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά
σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες,
κόλλα και κατάλληλες εντορµίες σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα
ή σταθερά έπιπλα ", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•
∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα
•
Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορµάϊκα ή φορµάϊκα πάχους 8
mm
•
Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες επενδυµένες και
στις δύο επιφάνειες µε φορµάικα (1,0 mm) σε έντονους χρωµατισµούς, συνολικού πάχους
18 ή 25mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3mm στα
εµφανή σόκορα µε στρογγυλευµένες ακµές.
•
Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε φορµάικα οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά και
εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από ταινία PVC
πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές.
•
Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων.
•
Στήριξη της κατασκευής σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά µε απόληξη από πλαστικό προφίλ για
την προστασία τους από την υγρασία
Τιµή ανά τεµάχιο
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ : Εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ

634,00 €

Α.Τ. 1.4.24
Άρθρο ΟΙΚ54.88ΣΧ: Ξύλινες ποδιές παραθύρων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1
Κατασκευή και τοποθέτηση ποδιάς παραθύρων – καθιστικού, µε ξυλεία τύπου Σουηδίας unsorted
πάχους 3,5cm πλάτους µέχρι 35cm, σύµφωνα µε την µελέτη. Οι πάγκοι θα στερεωθούν σε
απόλυτα επίπεδο και και λείο υπόστρωµα µε ειδική κόλλα ή/και µε µηχανική στερέωση. Πλήρως
περαιωµένη εργασία κατασκευής, βαφής µε υδατοδιαλυτά βερνίκια, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
Τ.Ε. Ένα (1) m : Πενήντα πέντε ευρώ
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Α.Τ. 1.4.25
Άρθρο ΟΙΚ 61.01: Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε σιδηροδοκούς µεµονωµένες,
ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6101
Υπέρθυρα, πρόβολοι, κρυφοδοκοί πακτωµένοι στο σκυρόδεµα και σχετικές κατασκευές από
µεµονωµένες σιδηροδοκούς µε απλές διατοµές ή κοιλοδοκούς, µε ύψος ή πλευρά 8 έως 16 cm και
γενικά σίδηρος επί τόπου και εργασία κοπής, τοποθέτησης και πάκτωσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).
Τ.Ε. Ένα (1) kg : ∆ύο ευρώ και πενήντα λεπτά

2,50 €

Α.Τ. 1.4.26
Άρθρο ΟΙΚ 61.30: Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118
Κατασκευή επιπέδου ή βαθµιδωτού ελαφρού µεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε
ύψος από το δάπεδο, αποτελούµενου από απλές διατοµές γαλβανισµένου µορφοσίδηρου ή
διατοµές γαλβανισµένης στραντζαριστής λαµαρίνας, ειδικές γαλβανισµένες ράβδους, γάντζους,
γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσµους οριζοντίωσης, αναρτηµένου µε γαλβανισµένα βύσµατα
µηχανικής ή χηµικής αγκύρωσης, και γενικά µορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατοµές, βύσµατα,
σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
Τ.Ε. Ένα (1) kg: Τρία ευρώ και δέκα λεπτά

3,10 €

Α.Τ. 1.4.27
Άρθρο ΟΙΚ 61.13 : Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6116
Γωνιόκρανα από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαµορφωµένη, διατοµής
30x30 mm, τοποθετούµενα για προστασία των κατακόρυφων ακµών επιχρισµένων τοίχων,
στερεούµενα µε γαλβανισµένους ήλους και τσιµεντοκονία στον τοίχο.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
Τ.Ε. Ένα (1) m : ∆ύο ευρώ και εξήντα λεπτά

2,60 €

Α.Τ. 1.4.28
Άρθρο ΟΙΚ 64.29: Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428
Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατοµή Φ50x2 mm,
ποιότητας AISI 304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση µε κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή µε
ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon µε ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συµπεριλαµβάνονται
υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης,
σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) τοποθετηµένου πλήρους χειρολισθήρος
Τ.Ε. Ένα (1) m : Είκοσι ευρώ
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Α.Τ. 1.4.29
ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 63.01ΣΧ: Μεταλλική σκάλα πτυσσόµενη δώµατος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6301
Προµήθεια και τοποθέτηση πτυσσόµενης µεταλλικής σκάλας δώµατος µε καταπακτή από
γαλβανισµένο ατσάλι, στιβαρής και ανθεκτικής κατασκευής, µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και
µικροϋλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση, τη στεγάνωση της καταπακτής και την άρτια
λειτουργία της.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως τοποθετηµένης κλίµακας
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ: Χίλια οκτακόσια ευρώ

1.800,00 €

Α.Τ. 1.4.30
Άρθρο ΟΙΚ 64.03: Σιδηρά κιγκλιδώµατα πολυσύνθετα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6403
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων, εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων κλπ,
πολυσύνθετου σχεδίου από ράβδους συνήθων διατοµών αλλά πυκνές και οιουδήποτε σχεδίου
που γενικά συνδέονται µε εντορµίες και ήλωση µε ή χωρίς χυτοσιδηρές κεφαλές στους ήλους ή
άλλα διακοσµητικά στοιχεία.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς
και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
Τ.Ε. Ένα (1) kg: Έξι ευρώ και εβδοµήντα λεπτά

6,70€

Α.Τ. 1.4.31
Άρθρο ΟΙΚ 64.03 ΣΧ: Σιδηρές θύρες περίφραξης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6403
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών περιφράξεων σχεδίου και διατοµών σύµφωνα µε τα
σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, µε κλειδαριά,
σύρτη και χειρολαβές, καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής και γενικώς παράδοσή τους σε
άρτια και άψογη λειτουργία και εµφάνιση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Εκατόν σαράντα πέντε ευρώ

145,00 €

Α.Τ. 1.4.32
Άρθρο ΟΙΚ 64.21.03ΣΧ: Τµήµα περίφραξης µε κατακόρυφους κοιλοδοκούς διατοµής Φ60mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6423
Κατασκευή τµήµατος περίφραξης µε σιδηροσωλήνες µαύρους µε καπάκι, πακτωµένους σε βάση
από σκυρόδεµα σύµφωνα µε τα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης. Πλήρως περαιωµένη εργασία
κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m)
Τ.Ε. Ένα (1) m: Έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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Α.Τ. 1.4.33
Άρθρο ΟΙΚ 61.20: Επικάλυψη τοίχων µε κοινό συρµατόπλεγµα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6120
Κοινό συρµατόπλεγµα (κοτετσόσυρµα) για την επικάλυψη τοίχων οποιουδήποτε υλικού,
στερεούµενο µε ήλους και γενικά υλικά και µικροϋλικά και ικριώµατα καθώς και εργασία
τοποθέτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2: ∆ύο ευρώ και είκοσι λεπτά

2,20 €

Α.Τ. 1.4.34
Άρθρο ΟΙΚ 78.20ΣΧ: Οριζόντιο ηλεκτροκίνητο σύστηµα αλουµινίου προστασίας µε
περσίδες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7813
Σύστηµα προστασίας (σκίαση και ελεγχόµενη απορροή οµβρίων υδάτων), µε περσίδες αλουµινίου
σύµφωνα µε τη µελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές. Το σύστηµα υπόκειται στην έγκριση της
Υπηρεσίας, µετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόµενη από πλήρη τεχνικό φάκελο του
συστήµατος.
Περιλαµβάνονται κατ' ελάχιστον:
α) Η κατασκευή και τοποθέτηση όλου του ηλεκτροκίνητου συστήµατος κινούµενων περσίδων
πλάτους 20-30cm, από προφίλ αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής, µε χρήση ειδικού κρυφού
µηχανισµού για απόλυτη ρύθµιση σκίασης και υγροµόνωσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες της
προµηθεύτριας εταιρείας.
β) Η προµήθεια και τοποθέτηση όλων των απαιτουµένων εξαρτηµάτων λειτουργίας, υλικών και
µικρουλικών για τη στερέωση και την τοποθέτησή τους, µε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η καλή
λειτουργία των περιστρεφόµενων περσίδων, η σφράγιση και η απορροή των οµβρίων υδάτων.
γ) Εργασία πλήρους εγκατάστασης και ρύθµισης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Τετρακόσια πενήντα ευρώ
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ΟΜΑ∆Α 5: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
Α.Τ. 1.5.1
Άρθρο ΟΙΚ 79.08ΣΧ : Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά σε δύο στρώσεις
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903
Εφαρµογή ελαστικής στεγανωτικής κονίας δύο συστατικών σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές, εκτελουµένη επί οποιασδήποτε επιφανείας σε δύο στρώσεις σταυρωτά.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια του στεγανωτικού υλικού επί τόπου, ο καθαρισµός και πλύση της
επιφανείας εφαρµογής και η εφαρµογή του υλικού σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επαλειφόµενης επιφάνειας.
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά

4,80€

Α.Τ. 1.5.2
Άρθρο ΟΙΚ 79.18: Μεµβράνη HDPE µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912
Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος σε επαφή µε το έδαφος µε µεµβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας) µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία
στερεώνεται µεταξύ του σιδηροπλισµού και των παρειών ορύγµατος µε κατάλληλους
αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των τοιχίων πριν την επίχωσή τους και µατίζεται µε
επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτόµενης επιφάνειας (υλικά και εργασία).
Τ.Ε. Ένα (1) m2: ∆έκα ευρώ και δέκα λεπτά

10,10€

Α.Τ. 1.5.3
Άρθρο ΟΙΚ35.02: Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3504
Κατασκευή στρώσεων µεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεµα βάρους 400 και 600 kg/m3,
µε 250 kg τσιµέντου ανά m3, στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις για την µόνωση δωµάτων
και την δηµιουργία των απαιτουµένων ρύσεων. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί
τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), o καθαρισµός της
επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεµα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από
κυψελωτό κονιόδεµα των 400 kg/m3 (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεποµένου)
και η διάστρωση, µετά την παρέλευση του προβλεποµένου από την µελέτη χρόνου, του
υπολοίπου πάχους µε κυψελωτό κονιόδεµα των 600 kg/m3.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
Τ.Ε. Ένα (1) m3: Εκατόν δέκα ευρώ

110,00€

Α.Τ. 1.5.4
Άρθρο ΟΙΚ 79.19ΣΧ: Αποστραγγιστική στρώση δώµατος από µεµβράνη HDPE µε
αµφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολληµένο γεωύφασµα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912
Αποστραγγιστική στρώση δώµατος µε µεµβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) µε
αµφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολληµένο γεωύφασµα - φίλτρο από
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πολυπροπυλένιο, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία στερεώνεται κατάλληλα και µατίζεται
µε επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm, ή αυτογενή θερµική συγκόλληση.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτόµενης επιφάνειας (υλικά και εργασία).
Τ.Ε. Ένα (1) m2: ∆έκα εννέα ευρώ και δέκα λεπτά

19,10€

Α.Τ. 1.5.5
Άρθρο ΟΙΚ 79.11.01ΣΧ: Στεγάνωση µε εφαρµογή πιστοποιηµένου σύστηµατος διπλής
στρώσης ασφαλτικών ελαστοµερών µεµβρανών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912
Υγροµόνωση µε εφαρµογή δύο στρώσεων ασφαλτικής ελαστοµερούς (SBS) µεµβράνης,
πιστοποιηµένης για χρήση σε σύστηµα δύο στρώσεων από αρµόδιο φορέα (πχ CSTB), µε τα εξής
χαρακτηριστικά :
1η στρώση : Πάχος 3,0mm, άνω επικάλυψη φιλµ πολυαιθυλενίου, οπλισµός µη υφαντός
πολυεστέρας 180gr/m2 και κάτω επικάλυψη φιλµ πολυαιθυλενίου. Κάµψη εν ψυχρώ της
µεµβράνης στους -20οC και εφελκυστική αντοχή κατά µήκος 800Ν/5εκ.
2η στρώση : Πάχος 2,5mm + ψηφίδα, άνω επικάλυψη ορυκτή ψηφίδα γκρί, οπλισµός υαλοπίληµα
50gr/m2 και κάτω επικάλυψη φιλµ πολυαιθυλενίου. Κάµψη εν ψυχρώ της µεµβράνης στους -20 οC
και εφελκυστική αντοχή κατά µήκος 520Ν/5εκ.
Η εφαρµογή του συστήµατος θα γίνει µετά από επιµελή καθαρισµό της επιφάνειας και επάλειψη µε
ελαστοµερές οικολογικό ασφαλτικό βερνίκι εµποτισµού χωρίς διαλύτες, για την µέγιστη πρόσφυση
της υγροµόνωσης στο υπόστρωµα.
Στεγανοποίηση στηθαίου µε γωνιακή λωρίδα ενίσχυσης σε κάθε στρώση:
1. Στην πρώτη στρώση χρησιµοποιείται λωρίδα πλάτους 0,20m (10cm οριζόντια και 10cm κάθετα)
από την ίδια µεµβράνη.
2. Στη δεύτερη στρώση λωρίδα πλάτους 30cm (20cm στο στηθαίο) από ασφαλτική ελαστοµερή
µεµβράνη πάχους 4,0mm µε άνω επικάλυψη ορυκτή ψηφίδα γκρί, οπλισµό µη υφαντό πολυεστέρα
180gr/m2 και κάτω επικάλυψη φιλµ πολυαιθυλενίου. Κάµψη εν ψυχρώ της µεµβράνης στους -20 οC
και εφελκυστική αντοχή κατά µήκος 800Ν/5εκ.
Η σφράγιση της υγροµόνωσης των στηθαίων θα γίνει µε δύο στρώσεις ασφαλτικής
πολυουρεθάνης, πλάτους 8cm, εφαρµοσµένων στη γωνιακή λωρίδα ενίσχυσης της δεύτερης
στρώσης υγροµόνωσης.
Για τη στεγανοποίηση υδρορροών, απαιτείται η χρήση ειδικών τεµαχίων από λαµιναρισµένη
ελαστοµερή ασφαλτική µεµβράνη (2,9mm – οπλισµός από µη υφαντό πολυεστέρα) σε αλουµίνιο
(τύπου depco) για τη διασφάλιση της απορροής των οµβρίων υδάτων και τη µη εισχώρησή τους
κάτω από τη στεγανωτική στρώση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτόµενης επιφάνειας, για την πλήρη στεγάνωση του
δώµατος µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Είκοσι πέντε ευρώ

25,00€

Α.Τ. 1.5.6
Άρθρο ΟΙΚ 79.48ΣΧ: Θερµοµόνωση δώµατος µε σύνθετες πλάκες από εξηλασµένη
πολυστερίνη πάχους 7cm και επικάλυψη κονιάµατος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934
Θερµοµόνωση οροφών και δαπέδων µε σύνθετα θερµοµονωτικά πλακίδια διαστάσεων 30x60 cm,
που αποτελείται από θερµοµονωτική στρώση εξηλασµένης πολυστερίνης νέας γενιάς πάχους 7cm
και µια επικάλυψη από υπόλευκο προστατευτικό κονίαµα πάχους τουλάχιστον 2cm (βάρους
περίπου 45kgr/m2).
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης
και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερµοµονώσεις δωµάτων".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Σαράντα πέντε ευρώ

45,00€

Α.Τ. 1.5.7
Άρθρο ΟΙΚ 79.48:

Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη
πολυστερίνη πάχους 50 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934
Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήµατος, µε πλάκες από
αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50mm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών.
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-0602-02 "Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
Τ.Ε. Ένα (1) m2: ∆ώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά

12,30€

Α.Τ. 1.5.8
Άρθρο ΟΙΚ 79.45ΣΧ1: Σύστηµα µόνωσης εξωτερικού κελύφους κτηρίου µε διογκωµένη
πολυστερίνη EPS 100 και στρώση από λεπτά, οπλισµένα, συνθετικά
επιχρίσµατα πάχους 7cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934
Σύνθετο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης πολλαπλών στρώσεων, πιστοποιηµένο κατά ETAG

004, µε χρήση µονωτικού υλικού-διογκωµένης πολυστερίνης, σε συνδυασµό µε οργανικά και
ανόργανα επιχρίσµατα, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Τα βασικά
υλικά συστήµατος είναι οι πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης, τα βύσµατα στερέωσης
θερµοµονωτικών πλακών, κόλλα, υαλόπλεγµα και έγχρωµο ακρυλικό-σιλικονούχο επίχρισµα.
Επιπλέον, το σύστηµα διαθέτει και άλλα παρελκόµενα, όπως οδηγούς στήριξης θερµοµονωτικών
πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγµατα, προφίλ αρµών από ελαστικό
PVC µε επικολληµένο υαλόπλεγµα κλπ. Το µονωτικό υλικό θα είναι διογκωµένη πολυστερίνη EPS
100, πάχους 7cm, πυκνότητας 18-20 kg/m³ και λ≤0,036W/mk, σύµφωνα µε τη µελέτη. Ειδικές
κατασκευές όπως αρχιτεκτονικές προεξοχές, αποξηλώσεις και επανατοποθετήσεις υφιστάµενων
στοιχείων (όπως οι υδρορροές και οι απολήξεις των κλιµατιστικών µονάδων, µαρµαροποδιές)
επισκευές και εξοµαλύνσεις, συµπεριλαµβάνονται στην εργασία.
Στην τιµή εφαρµογής συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου,
αποθήκευση, εγκατάσταση όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του
απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του κονιάµατος συγκολλήσεως και
επιχρίσµατος, τα ικριώµατα, οι πλάγιες µεταφορές, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης
εργασία κατασκευής, ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα της
κατασκευής, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απορρέει (έστω και αν ρητά δεν κατονοµάζεται
στο παρόν άρθρο τιµολογίου) από την ΕΤΕΠ 1501-03-06-02-04:2009 και τη µελέτη του έργου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Πενήντα ευρώ
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Α.Τ. 1.5.9
Άρθρο ΟΙΚ 79.45ΣΧ2: Σύστηµα µόνωσης εξωτερικού κελύφους κτηρίου µε διογκωµένη
πολυστερίνη EPS 100 και στρώση από λεπτά, οπλισµένα, συνθετικά
επιχρίσµατα πάχους 3cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934
Σύνθετο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης πολλαπλών στρώσεων, πιστοποιηµένο κατά ETAG

004, µε χρήση µονωτικού υλικού-διογκωµένης πολυστερίνης, σε συνδυασµό µε οργανικά και
ανόργανα επιχρίσµατα, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Τα βασικά
υλικά συστήµατος είναι οι πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης, τα βύσµατα στερέωσης
θερµοµονωτικών πλακών, κόλλα, υαλόπλεγµα και έγχρωµο ακρυλικό-σιλικονούχο επίχρισµα.
Επιπλέον, το σύστηµα διαθέτει και άλλα παρελκόµενα, όπως οδηγούς στήριξης θερµοµονωτικών
πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγµατα, προφίλ αρµών από ελαστικό
PVC µε επικολληµένο υαλόπλεγµα κλπ. Το µονωτικό υλικό θα είναι διογκωµένη πολυστερίνη EPS
100, πάχους 3cm, πυκνότητας 18-20 kg/m³ και λ≤0,036W/mk, σύµφωνα µε τη µελέτη. Ειδικές
κατασκευές όπως αρχιτεκτονικές προεξοχές, αποξηλώσεις και επανατοποθετήσεις υφιστάµενων
στοιχείων (όπως οι υδρορροές και οι απολήξεις των κλιµατιστικών µονάδων, µαρµαροποδιές)
επισκευές και εξοµαλύνσεις, συµπεριλαµβάνονται στην εργασία.
Στην τιµή εφαρµογής συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου,
αποθήκευση, εγκατάσταση όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του
απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του κονιάµατος συγκολλήσεως και
επιχρίσµατος, τα ικριώµατα, οι πλάγιες µεταφορές, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης
εργασία κατασκευής, ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα της
κατασκευής, καθώς και οποιασδήποτε άλλη δαπάνη απορρέει (έστω και αν ρητά δεν
κατονοµάζεται στο παρόν άρθρο τιµολογίου) από την ΕΤΕΠ 1501-03-06-02-04:2009, και τη µελέτη
του έργου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Σαράντα τρία ευρώ

43,00€

Α.Τ. 1.5.10
Άρθρο ΟΙΚ 79.45ΣΧ3: Σύστηµα µόνωσης εξωτερικού κελύφους κτηρίου µε διογκωµένη
πολυστερίνη EPS 200 πάχους 7cm και διπλή στρώση λεπτού
οπλισµένου συνθετικού επιχρίσµατος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934
Σύνθετο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης πολλαπλών στρώσεων, πιστοποιηµένο κατά ETAG

004, µε χρήση µονωτικού υλικού - διογκωµένης πολυστερίνης, σε συνδυασµό µε οργανικά και
ανόργανα επιχρίσµατα, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Τα βασικά
υλικά συστήµατος είναι οι πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης, τα βύσµατα στερέωσης
θερµοµονωτικών πλακών, κόλλα, υαλόπλεγµα και έγχρωµο ακρυλικό-σιλικονούχο επίχρισµα
Επιπλέον, το σύστηµα διαθέτει και άλλα παρελκόµενα, όπως οδηγούς στήριξης θερµοµονωτικών
πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγµατα, ειδικά υαλοπλέγµατα, προφίλ
αρµών από ελαστικό PVC µε επικολληµένο υαλόπλεγµα κλπ. Το µονωτικό υλικό θα είναι
διογκωµένη πολυστερίνη EPS 200, πάχους 7cm, πυκνότητας 30-32 kg/m³ και λ≤0,034W/mk,
σύµφωνα µε τη µελέτη. Για προστασία του συστήµατος από θλίψη θα εφαρµοστεί διπλή στρώση
επιχρίσµατος βασικής στρώσης. Ειδικές κατασκευές όπως αρχιτεκτονικές προεξοχές,
αποξηλώσεις και επανατοποθετήσεις υφιστάµενων στοιχείων (όπως οι υδρορροές και οι απολήξεις
των κλιµατιστικών µονάδων, µαρµαροποδιές) επισκευές και εξοµαλύνσεις, συµπεριλαµβάνονται
στην εργασία.
Στην τιµή εφαρµογής συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου,
αποθήκευση, εγκατάσταση όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του
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απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του κονιάµατος συγκολλήσεως και
επιχρίσµατος, τα ικριώµατα, οι πλάγιες µεταφορές, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης
εργασία κατασκευής, ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα της
κατασκευής, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απορρέει (έστω και αν ρητά δεν κατονοµάζεται
στο παρόν άρθρο τιµολογίου) από την ΕΤΕΠ 1501-03-06-02-04:2009 και τη µελέτη του έργου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Πενήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά

56,50 €

Α.Τ. 1.5.11
Άρθρο ΟΙΚ 52.96 ΣΧ: Επένδυση εξωτερικών τοιχων µε διακοσµητικά πανέλα πάχους 8mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281
Επένδυση εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε ύψους, µήκους και µορφής µε διακοσµητικά πανέλα,
υψηλής συµπίεσης HPL κατά ΕΝ 438-4 τύπου EDF, πάχους 6-8mm, µε εξαιρετική αντοχή στη
φωτιά, φθορά και τα καιρικά φαινόµενα, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Τα πανέλα θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, µετά από πρόταση του αναδόχου και θα
συνοδεύονται από πιστοποιητικό διαπιστευµένου εργαστηρίου, από το οποίο θα προκύπτει η
συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την µελέτη του έργου.
Η στήριξη των πανέλων γίνεται επί πλαισιωτού µεταλλικού σκελετού από γαλβανισµένες διατοµές
20x40, οποιουδήποτε σχήµατος και µορφής βάσει των σχεδίων των µελετών και σε διάταξη που
προκύπτει από τα σχέδια της µελέτης.
Τα πανέλα στερεώνονται επί του µεταλλικού σκελετού µε εµφανείς αυτοδιάτρητες βίδες βαµµένες
µε ηλεκτροστατική βαφή (µόνο τα κεφάλια) µε κάναβο στήριξης βάσει της µελέτης.
Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και η εργασία κατασκευής,
τοποθέτησης, στερέωσης του σκελετού και της επένδυσης, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες της αρχιτεκτονικής µελέτης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) κατασκευασµένης επένδυσης.
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Εκατόν εξήντα ευρώ

160,00 €

Α.Τ. 1.5.12
Άρθρο ΟΙΚ 73.59.01ΣΧ1:

Επιστρώσεις µε χυτό βοτσαλωτό δάπεδο χρώµατος µπεζ
κοκκοµετρίας βότσαλου 2-8mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7359
Επίστρωση δαπέδου µε έγχρωµο, ανάγλυφο, χυτό, µονολιθικό κονίαµα βιοµηχανικού τύπου
πάχους 5,00 cm, εγκεκριµένου τύπου από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική
µελέτη. Αποτελείται από βότσαλα και ψηφίδες αναµεµιγµένα µε ίνες, αδρανή υλικά ειδικής
σύνθεσης και τσιµέντο υψηλής αντοχής µη αλκαλικό. Τελική επίστρωση µε ρητίνη ή/και ειδικό
βερνίκι. Η διάστρωση γίνεται είτε σε όλη την επιφάνεια και κόβονται µετά οι αρµοί είτε σε ξύλινα
τελάρα µε αρµούς διαστολής λάµας αλουµινίου, δίνοντας διάφορα σχέδια σύµφωνα µε τη µελέτη.
Υλικά, µικροϋλικά και πλήρης περαιωµένη εργασία κατασκευής σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά
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Α.Τ. 1.5.13
Άρθρο ΟΙΚ 73.59.01ΣΧ2:

Επιστρώσεις µε χυτό βοτσαλωτό δάπεδο χρώµατος κόκκινου
κοκκοµετρίας βότσαλου 2-16mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7359
Επίστρωση δαπέδου µε έγχρωµο, ανάγλυφο, χυτό, µονολιθικό κονίαµα βιοµηχανικού τύπου
πάχους 5,00 cm, εγκεκριµένου τύπου από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική
µελέτη. Αποτελείται από βότσαλα και ψηφίδες αναµεµιγµένα µε ίνες, αδρανή υλικά ειδικής
σύνθεσης και τσιµέντο υψηλής αντοχής µη αλκαλικό. Τελική επίστρωση µε ρητίνη ή/και ειδικό
βερνίκι. Η διάστρωση γίνεται είτε σε όλη την επιφάνεια και κόβονται µετά οι αρµοί είτε σε ξύλινα
τελάρα µε αρµούς διαστολής λάµας αλουµινίου, δίνοντας διάφορα σχέδια σύµφωνα µε τη µελέτη.
Υλικά, µικροϋλικά και πλήρης περαιωµένη εργασία κατασκευής σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Είκοσι τρία ευρώ

23,00 €

Α.Τ. 1.5.14
Άρθρο ΠΡΣ Β-6ΣΧ: Πλακόστρωση µε διάτρητους κυβολίθους
Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 2922
Κατασκευή πλακόστρωσης µε διάτρητους κυβόλιθους “ανοικτού τύπου”, χρώµατος µπεζ-καφέ,
διαστάσεων περίπου 50x50x10 cm, µε οπές για την εγκατάσταση πρασίνου. Οι κυβόλιθοι θα είναι
τοποθετηµένοι σε στρώση άµµου πάχους 3 cm και τα διάκενα θα γεµίζουν µε κηπευτικό χώµα.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται όλες οι δαπάνες κατασκευής και της στρώσης άµµου, προµήθειας
και µεταφοράς των υλικών καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των
εργαλείων που απαιτούνται.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Τριάντα πέντε ευρώ
35,00 €
Α.Τ. 1.5.15
Άρθρο ΟΙΚ 73.16.02: Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316
Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1338, µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από
τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, µε τα υλικά, πλάκες,
τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : ∆εκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά
13,50 €
Α.Τ. 1.5.16
Άρθρο ΟΙΚ 73.37.01ΣΧ

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευή περιθωρίων δώµατος µε
τσιµεντοκονίαµα µέσου πάχους 5εκ.

Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ 7337

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων δωµάτων µε τσιµεντοκονίαµα µε πρώτη
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου ή στρώση τσιµεντο-ασβεστο-κονιάµατος των
350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου µε άµµο χονδρόκοκκη, ή στρώση και δεύτερη στρώση µε
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πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : ∆εκαοκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά

18,50 €

Α.Τ. 1.5.17
Άρθρο ΟΙΚ ΟΙΚ 73.94ΣΧ: Εφαρµογή αυτοεπιπεδούµενου υλικού δαπέδων
Κωδικός Αναθεώρησης OIK 7373.1
Εφαρµογή αυτοεπιπεδούµενου υλικού δαπέδων µέσου πάχους 5,00 mm.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α) Η προετοιµασία του υφιστάµενου δαπέδου µε ξύστρα χειρός, µε αναρρόφηση της παραγόµενης
σκόνης, ο επιµελής καθαρισµός του δαπέδου και αποµάκρυνση των προϊόντων καθαρισµού
β) Το στοκάρισµα τυχόν ρωγµών και οπών άνω των 3mm µε επισκευαστικό λεπτόκοκκο κονίαµα
ταχείας πήξεως.
γ) Η εφαρµογή νεοπρενικού ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) µε ανάλωση, σύµφωνα µε τις
οδηγίες του προµηθευτή.
δ) Η εφαρµογή µη συρρικνούµενου χυτού αυτοεπιπεδούµενου κονιάµατος µε ανάλωση, σύµφωνα
µε τις οδηγίες του προµηθευτή, ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πραγµατικής καλυπτοµένης επιφάνειας.
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Είκοσι τρία ευρώ

23,00 €

Α.Τ. 1.5.18
Άρθρο ΟΙΚ 73.92: Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου
πάχους 8cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1
Κατασκευή εγχρώµου βαρέως τύπου βιοµηχανικού δαπέδου, µετά της απαιτουµένης υποβάσεως
από οπλισµένο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 8cm ή ινοπλισµένη κονία (µε ίνες
προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, µε σµύριδα ή χαλαζιακή άµµο, σύµφωνα µε
την µελέτη. Περιλαµβάνονται:
α) ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα κατηγορίας
B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σηµεία απορροής και 10 έως 12 cm στις κορυφές
και εφαρµογή στις περιµετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης
του νέου σκυροδέµατος µε το παλαιό.
β) Εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συµπύκνωση του σκυροδέµατος και λείανση της επιφανείας του µε χρήση στροφείου
(ελικόπτερο), συγχρόνως µε την επίπαση µε µίγµα αποτελούµενο σε ποσοστό 60% περίπου
από χαλαζιακή άµµο και 40% από τσιµέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύµφωνα
µε την µελέτη.
δ) Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, µε την χρήση µίγµατος
λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώµατα (quartz) και προσµίκτων.
ε) ∆ιαµόρφωση αρµών µε κοπή εκ των υστέρων µε αρµοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος
15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών µε ελαστοµερές υλικό.
στ) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ηµέρες τουλάχιστον, µε κάλυψη αυτής µε νάϋλον.
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, συντήρησης, υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Είκοσι οκτώ ευρώ
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Α.Τ. 1.5.19
Άρθρο ΟΙΚ 73.96ΣΧ : Επιστρώσεις δαπέδων µε linoleum
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396
Επιστρώσεις δαπέδων µε οµοιογενείς, οικολογικούς, αντιστατικούς λινοτάπητες, σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, πάχους τουλάχιστον 2,00mm, σε διάφορα
χρώµατα/µοτίβα, επικολλούµενου µε ειδική κόλλα σε υπόστρωµα λείο, στέρεο, επίπεδο και
µόνιµα στεγνό χωρίς υπολείµµατα οικοδοµικών υλικών, τυχόν ρωγµές ή άλλες ατέλειες. Οι αρµοί
συγκολλούνται µε την µέθοδο της θερµικής συγκόλλησης µε ειδικά εργαλεία και ειδικό κορδόνι
συγκόλλησης για λινοτάπητα τύπου LINOLEUM. Το πλάτος του αρµού δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα 3,5 mm, το δε βάθος του πρέπει να είναι ίσο µε τα 2/3 του πάχους του λινοτάπητα και ποτέ
µεγαλύτερο από 2,0mm, δηλαδή το ήµισυ του πάχους του κορδονιού συγκόλλησης.
Περιλαµβάνονται ο καθαρισµός και η τυχόν επισκευαστική εργασία του υποστρώµατος σηµειακά
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών τοποθέτησης του υλικού, ο τάπητας linoleum, όλα
τα συνοδευτικά υλικά εφαρµογής (κόλλα, αστάρι, ισοπεδωτικό), το κοίλο περιθώριο µεταξύ
δαπέδου και τοίχου (σοβατεπί) και όλα τα απαραίτητα υλικά για τη διαµόρφωσή του
(διαµορφωτικό προφίλ,το ειδικό προφίλ από PVC (καπάκι) για την προστασία ακµής του
περιθωρίου, κόλλες κλπ) και γενικά όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά (δάπεδα, κόλλες,
κορδόνια συγκόλλησης) καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής σύµφωνα µε τις οδηγίες του
προµηθευτή και τις προδιαγραφές του υλικού.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας κάτοψης του χώρου που επιστρώνεται.
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Τριάντα ευρώ

30,00 €

Α.Τ. 1.5.20
Άρθρο ΟΙΚ 73.33.03: Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια. Επιστρώσεις
δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm,
οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-0200 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2
mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των
600kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικό υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά
πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά
πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Τριάντα έξι ευρώ

36,00 €

Α.Τ. 1.5.21
Άρθρο ΟΙΚ 73.34.01 : Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις
τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1
Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωµατιστά, αντοχής σε απότριψη
"GROUP 1", οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-0702-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".
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Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, µε πρόσµικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης µε την
επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα
υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, το
αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής
καθαρισµός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση
υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λπ.
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά
πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Τριάντα ευρώ και πενήντα λεπτά

33,50 €

Α.Τ. 1.5.22
Άρθρο ΟΙΚ 73.90.02ΣΧ: Προφίλ µετάβασης δαπέδων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7393
Προφίλ µετάβασης δαπέδων 25mm, στους αρµούς αλλαγής υλικών επιστρώσεων δαπέδων από
ειδικά τεµάχια αλουµινίου. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης,
ευθυγράµµισης.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
Τ.Ε. Ένα (1) µµ : Εννιά ευρώ και είκοσι λεπτά

9,20 €

Α.Τ. 1.5.23
Άρθρο ΟΙΚ 75.01.04ΣΧ: Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από
µάρµαρο. Kατώφλια από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά
σκληρό, πάχους 3cm και οποιουδήποτε πλάτους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7508
Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους".
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά
λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα στρώσεως και η εργασία
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής
ποιότητος (extra)
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Εκατόν έξι ευρώ
106,00 €
Α.Τ. 1.5.24
Άρθρο ΟΙΚ 75.21.04: Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο. Επιστρώσεις
στηθαίων µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm
και πλάτους άνω των 20 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7526
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-0300 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους".
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Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά
λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα στρώσεως και η εργασία
κοπής των πλακών, µόρφωσης εγκοπής (ποταµού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης,
στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής
ποιότητος (extra)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Εβδοµήντα τρία ευρώ

73,00 €

Α.Τ. 1.5.25
Άρθρο ΟΙΚ 78.30.03: Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική.
Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm,
διάτρητες ή µε γραµµικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από έτοιµες πλάκες τυποποιηµένων
διαστάσεων αναρτηµένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας,
και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές µε
γυψοσανίδες".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α)
Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β)
Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών και
τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και
αισθητικού αποτελέσµατος
γ)
Η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής
της Υπηρεσίας.
δ)
Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής.
Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Είκοσι ένα ευρώ και σαράντα λεπτά

21,40 €

Α.Τ. 1.5.26
Άρθρο ΟΙΚ 78.34: Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιµες κοινές ή ανθυγρές
ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο
υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και
οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές µε
γυψοσανίδες".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
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β)

γ)
δ)

Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών
και τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης
διατοµής και αισθητικού αποτελέσµατος
Η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της
επιλογής της Υπηρεσίας.
Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά

22,50 €

Α.Τ. 1.5.27
Άρθρο ΟΙΚ 78.10.01: Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Τσιµεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήµατος και διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12467, µε σήµανση CE, τοποθετηµένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, µετά των υλικών
στοκαρίσµατος των αρµών και των µέσων στερέωσης (πχ βίδες) µε την εργασία πλήρους
τοποθέτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Είκοσι επτά ευρώ

27,00 €

Α.Τ. 1.5.28
Άρθρο ΟΙΚ 78.05.01: Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε σήµανση CE, για
την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδού ετοίµου φύλλου άνω των
0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός τιµολογείται ιδιαιτέρως).
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου µικρότερου
από 0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται µε την τιµή του άρθρου
78.05.13.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2: ∆εκατρία ευρώ

13,00 €

Α.Τ. 1.5.29
Άρθρο ΟΙΚ 77.01 : Υδροχρωµατισµοί ασβέστου νέων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7701
Υδροχρωµατισµοί ασβέστου νέων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων ή οροφών, µε
ψεκαστήρα ή/και χρωστήρα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί
επιφανειών επιχρισµάτων".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
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Α.Τ. 1.5.30
Άρθρο ΟΙΚ 77.15 : Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, καθαρισµός, λείανση
µε γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού
µικροµοριακού υλικού βάσεως νερού, µε αντοχή στα αλκάλια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά

1,70€

Α.Τ. 1.5.31
Άρθρο ΟΙΚ 77.17.01ΣΧ: Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών επιχρισµάτων,
σκυροδεµάτων ή γυψοσανίδας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737
Σπατουλάρισµα προετοιµασµένης επιφανείας σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-00
"Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων" και 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών".
Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφανείας, εφαρµογή πρώτης στρώσεως υλικού
σπατουλαρίσµατος, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουµένης προς
την προηγούµενη, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισµα. Εναλλακτικά, τρίψιµο µε
γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφάνειας εφαρµογή πρώτης στρώσεως υλικού
σπατουλαρίσµατος µε τσιµεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε µορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό
σπατουλαρίσµατος έτοιµου προς χρήση, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης
ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσµατος, τελικό τρίψιµο µε γυαλόχαρτο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Τρία ευρώ και σαράντα λεπτά

3,40€

Α.Τ. 1.5.32
Άρθρο ΟΙΚ 77.102: Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, σκυροδέµατος ή
γυψοσανίδων µε οικολογικό ακρυλικό χρώµα βάσεως νερού.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744
Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέµατος, επιχρισµάτων ή γυψοσανίδων µε οικολογικό
ακρυλικό χρώµα βάσεως, πιστοποιηµένο από διεθνώς αναγνωρισµένο φορέα απονοµής
οικολογικού σήµατος (υλικά επί τόπου, προετοιµασία επιφανείας, ικριώµατα, εξοπλισµός και
εργασία).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2: ∆εκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά

13,50 €

Α.Τ. 1.5.33
Άρθρο ΟΙΚ 77.10 ΣΧ: Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδεµάτων µε ελαστοµερές
ινοπλισµένο µονωτικό ακρυλικό χρώµα εξωτερικών επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725
Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων µε ελαστοµερές, µονωτικό, ακρυλικό
100% χρώµα εξωτερικών επιφανειών σκυροδέµατος ή επιχρίσµατος σύµφωνα µε τη µελέτη και τις
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ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος", 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί
επιφανειών επιχρισµάτων".
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα µε ακρυλικό, µικροµοριακό ή σιλικονούχο
(silane−siloxane) υπόστρωµα χρωµατισµών (αστάρι) και εφαρµογή σε δύο ή περισσότερες
στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2: ∆έκα ευρώ

10,00 €

Α.Τ. 1.5.34
Άρθρο ΟΙΚ 77.55

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών
ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία
υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος.
Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

στρώση

αντιδιαβρωτικού

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Έξι ευρώ και εβδοµήντα λεπτά

6,70 €

Α.Τ. 1.5.35
Άρθρο ΟΙΚ 77.67.03: Χρωµατισµοί σωληνώσεων. ∆ιαµέτρου από 2 1/2 έως 3"
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.6
Χρωµατισµοί σωληνώσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή
προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων .
Τ.Ε. Ένα (1) m: Τρία ευρώ και σαράντα λεπτά

3,40€

Α.Τ. 1.5.36
Άρθρο ΟΙΚ 77.95: Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) µόνιµης προστασίας, ενός ή
δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744
Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισµάτων, σκυροδέµατος, κεραµικών, µαρµάρων και
λιθωδών υλικών, µη θυσιαζόµενη (καθαρισµός επιφανειών µε πλύση, χωρίς ανάγκη επανάλειψης
της προστατευτικής επίστρωσης), µε υδρόφοβα υλικά, διαφανή, µόνιµης προστασίας, µετά από
κατάλληλη προετοιµασία της επιφάνειας εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-0300 "Αντιρρυπαντική επάλειψη" και τις οδηγίες του προµηθευτή του υλικού.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τ.Ε. Ένα (1) m2: Πέντε ευρώ
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ΟΜΑ∆Α 6 : ΛΟΙΠΑ- ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
Α.Τ. 1.6.1
Άρθρο Ο∆Ο Β -82: ∆ιαµόρφωση διαβάσεων ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόµια και
νησίδες
Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922
Πλήρης διαµόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάµενα πεζοδρόµια και νησίδες.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων
•
η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαµα έδρασης, υλικό
αρµολόγησης, µεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισµός χώρου εκτέλεσης
εργασιών και συγκέντρωση και αποκοµιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων
αποξήλωσης), σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από την µελέτη υποβιβασµένη στάθµη, µε
διάταξη, τύπο και µορφή πλακών απόλυτα προσαρµοσµένη προς την υφιστάµενη
πλακόστρωση.
Συµπεριλαµβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίµετρο της
πλακόστρωσης µέχρι την σκλήρυνση του κονιάµατος έδρασης.
Tιµή κατ’ αποκοπήν (τεµ), πλήρους διαµορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ.
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ : Εκατόν δεκαπέντε ευρώ

115,00 €

Α.Τ. 1.6.2
Άρθρο Ο∆Ο Β- 51:

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα

Κωδικός Αναθεώρησης: Ο∆Ο 2921
Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε
απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας,
πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση
και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους
ξυλότυπους.
Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων
καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του
σκυροδέµατος της βάσης έδρασης,
η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε λεία
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσµατος
διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή
τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία
επιµετράται ιδιαιτέρως.
Τ.Ε. Ένα (1) m : Εννιά ευρώ και εξήντα λεπτά
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Α.Τ. 1.6.3
Άρθρο ΠΡΣ Β12.20 ΣΧ: Μονάδα παιδικής χαράς τσουλήθρα σε ανάχωµα
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104
Κατασκευή δύο τσουληθρών διαφορετικού µήκους σε ανάχωµα σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης
και τις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούνται από :
∆ύο τσουλήθρες πλάτους 900mm, ύψους 1,5m, διαφορετικού µήκους (6m και 4,6m) µε
κυµατοειδή σκάφη που ακολουθεί τη διαµόρφωση του λοφίσκου, κατασκευασµένες από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L πάχους 2mm και χειρολισθήρες όπου απαιτείται.
Τετράγωνο πατάρι κατασκευασµένο από ξυλεία πεύκου εφόσον απαιτείται για την
πιστοποίηση του οργάνου
ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
Το όργανο θα πρέπει να κατασκευασθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1176, και να πιστοποιηθεί η
καταλληλότητα και η συµµόρφωση µε τις προαναφερόµενες προδιαγραφές από φορέα ελέγχου και
πιστοποίησης διαπιστευµένο για το σκοπό αυτό µε ευθύνη του Αναδόχου. Το εργοστάσιο που θα
το κατασκευάσει θα φέρει πιστοποίηση ISO 9001.
Στην τιµή περιλαµβάνεται το παιχνίδι (κατασκευασµένο και πλήρως συµµορφούµενο µε τις
προδιαγραφές), η µεταφορά, η τοποθέτησή του µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά που θα χρειαστούν
και η πιστοποίησή του.
Τιµή κατ' αποκοπή (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ : Τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ

4.200,00 €

Α.Τ. 1.6.4
Άρθρο ΠΡΣ Β12.19 ΣΧ: Μονάδα παιδικής χαράς σπιτάκι νηπίων
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104
Προµήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά σύνθεσης µικρού σπιτιού νηπίων που θα αποτελείται
από: Μία (1) ορθογωνικη πλατφόρµα µε δίριχτη σκεπή,µία (1) προσαρµοζόµενη ορθογωνική
πλατφόρµα, δύο (2) τραπεζάκια, δύο (2) πάνελ δραστηριοτήτων, ένα (1) καµπύλο µπαλκόνι µε
διάτρητη λαµαρίνα.
Η κατασκευή έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Ορθογωνική πλατφόρµα µε δίριχτη σκεπή. Η πλατφόρµα αποτελείται από: Έξι (6) ξύλινες
κολώνες, µία (1) πλατφόρµα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο µε ξυλοδοκούς και ένα
κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο,ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασµένο
από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων.
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την προστασία από πτώση
από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς.
Προσαρµοζόµενη ορθογωνική πλατφόρµα. Η πλατφόρµα αποτελείται από: ∆ύο (2) ξύλινες
κολώνες,µία (1) πλατφόρµα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο µε ξυλοδοκούς και ένα
κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων µε αντιολισθητικό δάπεδο. Στις
ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την προστασία από πτώση από
κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς.
Τραπεζάκια: Το κάθε τραπεζάκι κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και στηρίζεται σε
δύο γωνίες από κόντρα πλακέ στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου.
Πάνελ δραστηριοτήτων: Τα πάνελ δραστηριοτήτων κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ
θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων και φέρουν ειδικά σχεδιασµένες δραστηριότητες για
την απασχόληση των παιδιών.
Καµπύλο µπαλκόνι µε διάτρητη λαµαρίνα. Το µπαλκόνι αποτελείται από : Μία (1) ηµικυκλική
βάση από σιδεροσωλήνα,ένα (1) πάτωµα από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων
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ιδιοτήτων µε αντιολισθητικό δάπεδο, ένα (1) ηµικυκλικό πλαίσιο απο σιδηροσωλήνα µε επικάλυψη
από φύλλο διάτρητης λαµαρίνας ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων.
Το µεταλλικό µπαλκόνι προσαρµόζεται σε µία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρµας.
Γενικά:
Κατασκευή από ξυλεία µε µεταλλικούς συνδέσµους και στηρίγµατα
Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασµένα ώστε να αποκτήσουν λεία
επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαµένα µε υδατοδιαλυτές, µη τοξικές βαφές,
υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία.
Κοχλίες και µεταλλικοί σύνδεσµοι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι, µε παξιµάδια ασφαλείας και
πλαστικά καλύµµατα από πολυαµίδιο ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων.
Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύµφωνα µε τις
οδηγίες του προµηθευτή του εξοπλισµού.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
α) Το όργανο θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διεθνείς προδιαγραφές ΕΝ 1176-2008 (ως προς
το σχεδιασµό και την κατασκευή) ,να είναι προϊόν βιοµηχανικής γραµµής παραγωγής από
εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001 και να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί η
καταλληλότητα και η συµµόρφωση µε τις προαναφερόµενες προδιαγραφές από φορέα ελέγχου και
πιστοποίησης διαπιστευµένο για το σκοπό αυτό.
β) Το προσφερόµενο προϊόν να φέρει σήµανση µε τον αριθµό σειράς παραγωγής τον παραγωγό
και την πιστοποίηση συµβατότητας- πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς
παραγωγής προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευµένο για το σκοπό αυτό.
Στην τιµή περιλαµβάνεται το παιχνίδι (κατασκευασµένο και πλήρως συµµορφούµενο µε τις
προδιαγραφές), η µεταφορά και η τοποθέτηση µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά που θα χρειαστούν.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ : Χίλια πενήντα ευρώ

1.050,00 €

Α.Τ. 1.6.5
ΑΡΘΡΟ Υ∆Ρ 11.15.06: Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιοµηχανικής
προέλευσης. Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm,
κατηγορίας φορτίου C250 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6620.1
Προµήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων
βιοµηχανικής προέλευσης", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

Συναρµολογούµενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ.
πολυπροπυλένιο, πολυµερές σκυρόδεµα, κλπ) µε ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα
γαλβανισµένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) µε εσχάρες συνθετικές,
χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.

•

Κατασκευή του συστήµατος αποστράγγισης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 "Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχηµάτων Ταξινόµηση, σχεδιασµός και απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της
συµµόρφωσης", µε σήµανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•

Στοιχεία των καναλιών µε κατάλληλα διαµορφωµένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν
στεγανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τµηµάτων
συναρµολογηµένου καναλιού.

•

Προσηµιωµένες θέσεις στο σώµα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή
κατακόρυφες συνδέσεις µε το δίκτυο αποχέτευσης µε χρήση ειδικών εξαρτηµάτων (του
συστήµατος τυποποιηµένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα.
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των πάσης
φύσεως υλικών του συστήµατος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια απολήξεων και
διακλαδώσεων, σύστηµα "κλειδώµατος"της εσχάρας, µεταλλικά εξαρτήµατα στερέωσης των
εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των πάσης φύσεως υλικών
πάκτωσης και στερέωσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των καναλιών
(τιµολογούνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου, αναλόγως της
φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προµήθεια και
τοποθέτηση αµµοσυλλεκτών.
Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται µε βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία
φορτίου κατά ΕΝ 1433.
Κατηγορία Α:

για περιοχές που χρησιµοποιούνται µόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη
κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN)

Κατηγορία Β:

για πεζοδρόµους και χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125:
αντοχή σε φορτίο 125 kN)

Κατηγορία C:

για κράσπεδα πεζοδροµίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη
κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)

Κατηγορία D:

για αµαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθµευσης βαρέων σχηµάτων (ελάχιστη κλάση
C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN)

Κατηγορία Ε:

για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώµατα, αποβάθρες
κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)

Κατηγορία F:

για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδροµοι αεροδροµίων
(ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) πλήρως τοποθετηµένου καναλιού µε επιµέτρηση κατά τον άξονά του.
Τ.Ε. Ένα (1) m : Εκατόν εβδοµήντα τρία ευρώ

173,00 €

Α.Τ. 1.6.6
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ Η.3.1ΣΧ:

Βρύση αύλειου χώρου

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5
Προµήθεια και πλήρης εγκατάσταση βρύσης αστικού εξοπλισµού, µεταλλικής µε εσχάρα.
Η βρύση θα είναι χαλύβδινη, ορθογωνικής µορφής µε µπουτόν χρωµίου ρύθµισης ροής του νερού.
Θα είναι εξοπλισµένη µε σχάρα είτε από χυτοσίδηρο GGG40 ή χαλύβδινη, ή γαλβανιζέ σε
χαλύβδινο πλαίσιο. Η βρύση πακτώνεται σε τσιµεντένια βάση αφού πρώτα έχουν γίνει οι
απαραίτητες συνδέσεις υδροδότησης. Η βρύση θα είναι είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε βαµµένη
µε αντισκωριακό primer και µε κοκκώδη βαφή φούρνου.
Περιλαµβάνεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός (κανάλι και φρεάτιο µε τη σχάρα συλλογής
οµβρίων) και οι εργασίες για τη θεµελίωσή της και µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά τοποθέτησης,
δοκιµής και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
Τ.Ε. Ένα (1) m : Τετρακόσια ευρώ

400,00 €

Α.Τ. 1.6.7
Άρθρο ΠΡΣ Β11.9:

Επιστήλιος µονός κάδος απορριµάτων

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 5104
Προµήθεια και πλήρης εγκατάσταση µονού επιστήλιου κυλινδρικού κάδου, χωρητικότητας 30 lt,
ανοικτού στο άνω µέρος, µε περιµετρικές ενισχυτικές ραβδώσεις και τέσσερεις οπές
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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αποστράγγισης στον πυθµένα, βαµµένου µε σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή µε πούδρα
πολυεστερικής βάσεως.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ.: ∆ιακόσια ευρώ

200,00€

Α.Τ. 1.6.8
ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 61.28ΣΧ:

Ιστός σηµαίας πλήρως εγκατεστηµένος

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 6128
Ιστός σηµαίας πλήρως εγκατεστηµένος, συνολικού ορατού ύψους 5,50 µ., αποτελούµενος από
δύο σωλήνες τύπου «MANESSMAN». Ο πρώτος σωλήνας έχει µήκος 3,00 µ. και διατοµή Φ
95/102 και ο δεύτερος, ορατού µήκους 2,50 µ. έχει διατοµή Φ 68/76.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης του µηχανισµού
ανάρτησης της σηµαίας και η σχετική βαφή ( δύο στρώσεις µίνιο και δύο στρώσεις ελαιόχρωµα).
∆ηλαδή όλα τα υλικά και µικροϋλικά επιτόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής και
εγκατάστασης συµπεριλαµβανοµένης και της βάσης πάκτωσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες της
επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ.: ∆ιακόσια πενήντα ευρώ

250,00€

Α.Τ. 1.6.9
ΑΡΘΡΟ Ο∆Ο Β-51ΣΧ:

Πρόχυτα παγκάκια από σκυρόδεµα

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο 2921
Τοποθέτηση προκατασκευασµένων καθιστικών από σκυρόδεµα υψηλής αντοχής κατηγορίας C30/37
µε οπλισµό Τ139, καλουπωµένο σε µεταλλότυπο µε προσεκτικά επιλεγµένα αδρανή υλικά (8-13 mm),
διαστάσεων και σχεδίων σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε απότµηση,
ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική
εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε
αυτοσχέδιους ξυλότυπους και µε τελική επίστρωση της επιφάνειας σύµφωνα µετά από επιλογή της
υπηρεσίας.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•

η προµήθεια και µεταφορά των καθιστικών και όλων των απαιτούµενων υλικών
η τοποθέτησή τους και στέρεωσή τους στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια της µελέτης

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως τοποθετηµένου καθιστικού µε την βάση έδρασής του.
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ.: Τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ

325,00€

Α.Τ. 1.6.10
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ Ε9.3

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 0,40 - 1,50 lt

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του
φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους,
πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης,
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ. : Ογδόντα λεπτά

0,80 €

Α.Τ. 1.6.11
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ Ε9-4 : Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΣ 5210

100.00%

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την
επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, σχηµατισµός λεκάνης
άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του
λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από
τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ. : Ένα ευρώ και δέκα λεπτά

1,10 €

Α.Τ. 1.6.12
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ Ε9-6 : Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΣ 5210

100.00%

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 – 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση
του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του
εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης
άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του
λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από
τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ. : Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά

1,30 €

Α.Τ. 1.6.13
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ Ε9-6 : Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΣ 5210

100.00%

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 – 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την
επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός
λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η
αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα
προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ. : Τρία ευρώ

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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Α.Τ. 1.6.14
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ Ε9-7 : Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23,00-40,00 lt
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΣ 5210

100.00%

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του
φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους,
πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και
µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 1005-01-00
Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ. : Τέσσερα ευρώ

4,00 €

Α.Τ. 1.6.15
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ Η 8.2.3.1 :

∆ιανεµητές Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ µε
αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες, αποστάσεων σταλλακτών 33 cm

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ8 100.00%
Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), µε ενσωµατωµένους σταλάκτες, µε
λαβύρινθο µακράς διαδροµής και θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη, µε οµοιοµορφία παροχής
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για πίεση
λειτουργίας από 0,80 έως 3,50 atm.
Προµήθεια σωλήνων, εξαρτηµάτων σύνδεσης και
µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή
επιφανειακά, σύνδεση, ρυθµίσεις και δοκιµές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. ∆εν
περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
Τ.Ε. Ένα (1) m : Εξήντα τρία λεπτά

0,63 €

Α.Τ. 1.6.16, 1.6.17
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ Η1.1: Σωλήνες πολυαιθυλενίου
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21),
κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF =
συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην τιµή µονάδος
περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και µικροϋλικών
(καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο,
καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
Α.Τ. 1.6.16

ΠΡΣ Η1.1.2

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm ονοµαστικής διαµέτρου
Φ 20 mm

Τ.Ε. Ένα (1) µ.µ. : Τριάντα πέντε λεπτά
Α.Τ. 1.6.17

ΠΡΣ Η1.1.4

0,35 €

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm ονοµαστικής διαµέτρου
Φ 32 mm

Τ.Ε. Ένα (1) µ.µ. : Εξήντα πέντε λεπτά
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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Α.Τ. 1.6.18
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ Η9.2.14.1.1 : Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές, µεταλλικό,
διαστάσεων/πάχους (mm) 40Χ30Χ20/1,2
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ8 100.00%
Στεγανό κουτί προγραµµατιστών, µεταλλικό, για τοποθέτηση προγραµµατιστών ή και κεφαλών
άρδευσης κλπ, µε πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, µε αντισκωριακή βαφή, µε εσωτερική
πλάκα στήριξης εξαρτηµάτων, µε στεγανοποιητικά παρεµβύσµατα στην πόρτα και στις διελεύσεις
καλωδίων, βαθµού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, µε κλειδαριά ασφαλείας, µε δυνατότητα
ανοίγµατος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή µε δύο πόρτες, µε όλα τα εξαρτήµατα υλικά και
µικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ. : Σαράντα πέντε ευρώ

45,00 €

Α.Τ. 1.6.19
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ Η9.1.1.1 : Συσκευές ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές.
Χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης Φ 1''
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ8 100.00%
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας
από 0,7 µέχρι 10 atm, µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής
εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Προµήθεια
βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και
δοκιµών για πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ. : Τριάντα δύο ευρώ

32,00 €

Α.Τ. 1.6.20
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ Η9.2.5.1:

Συσκευές ελέγχου άρδευσης .Οικιακός προγραµµατιστής
άρδευσης, ρεύµατος, εξωτερικού χώρου. Ελεγχόµενες Η/Β : 4-6

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ52 100.00%
Οικιακός προγραµµατιστής άρδευσης, ρεύµατος, εξωτερικού χώρου 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων
προγραµµάτων για κάθε ελεγχόµενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), µε 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα
και πρόγραµµα, µε έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, µε δυνατότητα εκκίνησης
αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάνας και µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή τροφοδοσίας. Προµήθεια
και µεταφορά επί τόπου πλήρους προγραµµατιστή και πάσης φύσεως εξαρτηµάτων καθώς και
εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. για
κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ. : ∆ιακόσια ευρώ

200,00 €

Α.Τ. 1.6.21
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ Η9.2.13.4: Συσκευές ελέγχου άρδευσης.Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών,
50x60cm, 6Η/Β
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ8 100.00%
Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά
εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, στην οποία
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περιλαµβάνεται το άνοιγµα του λάκκου, η διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων,
η τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για την στράγγιση, η προσαρµογή του
φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ. : Σαράντα πέντε ευρώ

45,00 €

Α.Τ. 1.6.22
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ Η.9.2.15.6: Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ), διατοµής 10 x 1,5(mm2)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ47 100.00%
Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) και µικροϋλικά (κολάρα, κλέµµες κλπ) επί τόπου του έργου,
µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαµόρφωσης,
σύνδεσης και ελέγχου.
Τιµή ανά µέτρο (µ.µ)
Τ.Ε. Ένα (1) µ.µ. : Ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά

1,80 €

Α.Τ. 1.6.23
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ ∆1.3

∆ένδρα κατηγορίας ∆3

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΣ-5210
Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο
του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους,
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµάχιο : ∆ώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά

12,50€

Α.Τ. 1.6.24
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ ∆1.4

∆ένδρα κατηγορίας ∆4

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΣ-5210
Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο
του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους,
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµάχιο : Είκοσι πέντε ευρώ
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Α.Τ. 1.6.25
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ ∆1.5

∆ένδρα κατηγορίας ∆5

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΣ-5210
Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο
του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους,
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµάχιο : Σαράντα πέντε ευρώ

45,00€

Α.Τ. 1.6.26
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ ∆1.6

∆ένδρα κατηγορίας ∆6

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΣ-5210
Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο
του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους,
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµάχιο : Ογδόντα ευρώ

80,00€

Α.Τ. 1.6.27
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ ∆2.2

Θάµνοι κατηγορίας Θ2

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΣ-5210
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο
του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους,
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµάχιο : Τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά
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Α.Τ. 1.6.28
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ ∆2.3

Θάµνοι κατηγορίας Θ3

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΣ-5210
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο
του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους,
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµάχιο : Επτά ευρώ και σαράντα λεπτά

7,40€

Α.Τ. 1.6.29
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ ∆2.4

Θάµνοι κατηγορίας Θ4

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΣ-5210
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο
του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους,
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµάχιο : ∆εκατέσσερα ευρώ

14,00€

Α.Τ. 1.6.30
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ ∆2.5

Θάµνοι κατηγορίας Θ5

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΣ-5210
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο
του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους,
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµάχιο : Τριάντα ευρώ
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Α.Τ. 1.6.31
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ ∆6.2
Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. Π2
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΣ-5220
Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών µε τις δαπάνες
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής
αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών
κατά την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την
διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους,
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµάχιο : Ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά
1,65€

Α.Τ. 1.6.32
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ ∆3.2

Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α2

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΣ-5220
Προµήθεια αναρριχώµενων φυτών µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του
εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση,
αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχοµένων
φυτών σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τ.Ε. Ένα (1) τεµάχιο : Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά

4,50€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΜΑ∆Α 1: ∆ΙΚΤΥΑ
Α.Τ. 2.1.1
ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ7 ΣΧ :

Θέρµανση-ψύξη

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ8 35,5 %, ΗΛΜ4 34,4 %, ΗΛΜ28 8,9 %, ΗΛΜ40 8,5 %,
ΗΛΜ29 7,7 %, ΗΛΜ11 5,0 %
Η εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης-ψύξης θα περιλαµβάνει τις εγκαταστάσεις όπου θα λάβουν
χώρα στο κτίριο σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ειδικότερα θα
περιλαµβάνει το δίκτυο σωληνώσεων, τα θερµαντικά σώµατα ( panels και fancoil-οροφής),τις
αντλίες θερµότητας ,δοχεία διαστολής, ταµιευτήρες νερού , κυκλοφορητές, καθώς και τα βοηθητικά
εξαρτήµατα (συνδέσεων, βάνες, κλπ.) και του ελέγχου των χώρων.
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Περιλαµβάνεται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιµή, θέση σε
λειτουργία και τελική ρύθµιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της
εγκατάστασης, ακόµη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσµετρώνται στο παρόν.

Τ.Ε. Ένα (1) τεµ. :

Εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ

69.250,00 €

Α.Τ. 2.1.2
ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 46 ΣΧ :

Ηλεκτρολογικά

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ46 34,9 %, ΗΛΜ48 20,74 %, ΗΛΜ59 16,7 %, ΗΛΜ49 7,2 %,
ΗΛΜ4 9,7 %, ΗΛΜ44 6,7 %, ΗΛΜ52 1,8 %, ΗΛΜ54 1,5 %, ΗΛΜ24 0,8 %
Η εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευµάτων θα περιλαµβάνει τις εγκαταστάσεις, που θα
λάβουν χώρα στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο. Ειδικότερα θα περιλαµβάνει το δίκτυο
ηλεκτρικών αγωγών, τα φωτιστικά σώµατα, ηλεκτρικούς πίνακες, διακόπτες, ρευµατοδότες, ιστούς
φωτισµού, δίκτυο ΟΤΕ ,TV ,ηχητικό σύστηµα ,δοµηµένη καλωδίωση DATA όπου απαιτείται κλπ.
Επίσης περιλαµβάνει την τοποθέτηση νέας γραµµής ηλεκτρικού ρεύµατος στο κεντρικό πίνακα
από τι δίκτυο της ∆.Ε.Η.
Επίσης περιλαµβάνεται η εγκατάσταση πλήρους Συστήµατος Αντικεραυνικής Προστασίας (κλωβού
Faraday, ελάχιστης κατηγορίας IV) – Θεµελιακής γείωσης – Ισοδυναµικών Συνδέσεων του κτιρίου.
Τα παραπάνω θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, προσκόµιση , εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιµή, θέση σε
λειτουργία και τελική ρύθµιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της
εγκατάστασης, ακόµη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσµετρούνται στο παρόν.
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ. :

Σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ

43.850,00 €

Α.Τ. 2.1.3
ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ21 ΣΧ :

Πυρόσβεση – Πυρανίχνευση

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ21 53,40 %, ΗΛΜ20 22,20 %, ΗΛΜ4 20,5 %, ΗΛΜ52 3,9 %
Η εγκατάσταση πυροπροστασίας θα περιλαµβάνει της εγκαταστάσεις πυρασφάλειας όλου του
κτιρίου. Ειδικότερα θα περιλαµβάνει µόνιµα µέσα πυρασφάλειας, πυροσβεστήρες, συστήµατα
πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης κλπ. Τα παραπάνω θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης. Περιλαµβάνεται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, στήριξη,
σύνδεση, δοκιµή, θέση σε λειτουργία και τελική ρύθµιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την
λειτουργία της εγκατάστασης, ακόµη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προµετρώνται στο παρόν.
Τ.Ε. Ένα (1) τεµ. :

∆εκαοκτώ χιλιάδες σαράντα ευρώ

18.040,00 €

Α.Τ. 2.1.4
ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ8 ΣΧ : Ύδρευση – αποχέτευση
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΗΛΜ8 47,8 %, ΗΛΜ14 30,8 %, ΗΛΜ10 9,0 %, ΗΛΜ13 7,0 %,
ΗΛΜ11 3,6 %, ΗΛΜ23 1,8 %
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