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∆ΡΑΜΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ2017

Ευρώ

∆.

:
Κ.

πλέον

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Ε. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
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Τιµολόγιο Μελέτης

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν Τιµολόγιο αφορά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας λυµάτων του οικισµού Κάτω
Νευροκοπίου του ∆ήµου ΚάτωΝευροκοπίου .
Αναλυτικά, η εργολαβίαπου αφορά στην κατασκευή της ΕΕΛ Κάτω Νευροκοπίου, περιλαµβάνει :
A.

Αντλιοστάσιο ανύψωσης των λυµάτων

B.

Συµπαγές σύστηµα προεπεξεργασίας των λυµάτων αποτελούµενο από εσχάρωση, εξάµµωση,
απολίπανση και τον παρελκόµενο εξοπλισµό αποκοµιδής και συµπίεσης των εσχαρισµάτων και της
άµµου.

Γ. ∆εξαµενή εξισορρόπησης – οµογενοποίησης ροής
∆.

Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας συνιστώµενη από
•

∆εξαµενή απονιτροποίησης

•

∆εξαµενή νιτροποίησης κινουµένων κλινών MBBR (MovingBedBio-Reactor)

•

∆εξαµενή Βιοαντιδραστήρα Μεµβρανών MBR (MembraneBio-Reactor)

Ε.

Έργο απολύµανσης µε χλωρίωση (υποχλωριώδες Νάτριο)

Ζ.

Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος

Η.

Μονάδα µηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης της ιλύος

Θ.

Ηλεκτρολογικό σύστηµα

Ι.

Σύστηµα αυτοµατισµών και ελέγχων

Κ.

Κτίριο ελέγχου και λοιπές κτιριακές υποδοµές

Λ.

Λοιπά έργα εξυπηρέτησης και διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου

Με το πέρας της κατασκευής των πιο πάνω έργων, θα ακολουθήσει η 3µηνη δοκιµαστική λειτουργία και η
περαιτέρω κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων για ένα (1) έτος.
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Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α/Α

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΡΘΡΟΥ

Α.Τ.

ΚΩ∆.ΑΝΑΘ.

ΜΟΝ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. (€)

ΑΤΗΕ
Ν.8216.12
ΑΤΗΕ
Ν.8217.15

Α1

ΗΛΜ 21

ΤΕΜ.

80.000

Α2

ΗΛΜ 21

ΤΕΜ.

6.000

ΑΤΗΕ
Ν.8217.12

Α3

ΗΛΜ 21

ΤΕΜ.

28.000

ΑΤΗΕ
Ν.8217.15

Α4

ΗΛΜ 21

ΤΕΜ.

4.000

ΗΛΜ 21

ΤΕΜ.

14.000

ΗΛΜ 21

ΤΕΜ.

17.000

Α7

ΗΛΜ 58

ΤΕΜ.

22.000

Α8

ΗΛΜ 102

κ.α.

110.000

Α9

ΗΛΜ 57

κ.α.

90.000

ΗΛΜ 57

κ.α.

20.000

ΗΛΜ 82

κ.α.

5.000

κ.α.

3.000

κ.α.

8.000

ΟΜΑ∆Α Α. ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Compact σύστηµα προεπεξεργασίας
λυµάτων

1
Αεριστήρας venturi-jet

2
3

Προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο
ανύψωσης
Φυσητήρες βιολογικού αντιδραστήρα

4
Προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο
αναµίκτου υγρού

ΑΤΗΕ
Ν.8216.12

5

Α5
Προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο
ιλύος

ΑΤΗΕ
Ν.8216.6

6

Α6
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

7
Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση

8
Σύστηµα αυτοµατισµών και ελέγχου

9
Σύστηµα τηλεµατικής
παρακολούθησης και τηλεχειρισµών

ΑΤΗΕ
Ν.8959.12
ΑΤΗΕ
Ν.8766.4.6
ΑΤΗΕ
Ν.8841.2.5
ΑΤΗΕ
Ν.8841.2.5

10

Α10

ΟΜΑ∆Α Β. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
11
Εξωτερικό δίκτυο αέρα βιολογικού
αντιδραστήρα
ΟΜΑ∆Α Γ. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συντήρηση – καθαρισµός –
επισκευές υφιστάµενης δεξαµενής
12 εξισορρόπησης
Προκατασκευασµένος οικίσκος
13 αφυδάτωσης

Α/Α

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΤΗΕ
Ν.8038.19

Β3

ΝΑΥ∆Ρ
Ν10.18

Γ1

ΝΑΟΙΚ Ν
61.05

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΡΘΡΟΥ

Υ∆Ρ 6370
ΟΙΚ 6104

Γ2

Α.Τ.

14

Προκατασκευασµένος οικίσκος
γραφείου ελέγχου

ΝΑΟΙΚ Ν
61.05

Γ3

15

Προκατασκευασµένος οικίσκος
ηλεκτρολογικών

ΝΑΟΙΚ Ν
61.05

Γ4

ΚΩ∆.ΑΝΑΘ.

ΟΙΚ 6104
ΟΙΚ 6104

ΜΟΝ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. (€)

κ.α..

16.000

κ.α.

10.000

Σελίδα
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18

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες-ηµιβραχώδες για την
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε
χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη
γαιώδη
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών µε µηχανικά µέσα

19

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων

ΝΑΟΙΚ
20.10

Γ8

ΟΙΚ 2162

m3

4,0

20

Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό
υλικό λατοµείου

ΝΑΟΙΚ
20.20

Γ9

ΟΙΚ 2162

m3

15,9

NAOIK
32.01.03

Γ9

ΟΙΚ 3213

m3

75

NAOIK
32.01.05

Γ10

ΟΙΚ 3215

m3

85

NAOIK
32.01.06

Γ11

ΟΙΚ 3215

m3

90

ΝΑΟΙΚ
38.03

Γ12

ΟΙΚ 3816

m2

14

ΝΑΟΙΚ
38.20.02

Γ13

ΟΙΚ 3873

ΝΑΥ∆Ρ
11.13

Γ14

Υ∆Ρ 6812

16

17

21
22

23

24
25

26

Α/Α

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30
Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος,
κατηγορίας B500C
Γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα
περιφράξεων, µε την εργασία
τοποθέτησης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

27

Σύρµα αγκαθωτό γαλβανισµένο

28
29

ΝΑΟΙΚ
20.02

Γ5

ΟΙΚ 2112

m3

3,45

ΝΑΟΙΚ
20.05.01

Γ6

ΟΙΚ 2124

m3

4,95

ΝΑΟΙΚ
20.30

Γ7

ΟΙΚ 2171

m3

0,8

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΡΘΡΟΥ

ΤΕΜ.
0,95
ΤΕΜ.

Α.Τ.

ΚΩ∆.ΑΝΑΘ.

2,8

ΜΟΝ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
(€)

ΝΑΟΙΚ
64.46

Γ15

ΟΙΚ 6446.1

m3

0,6

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων
γαλβανισµένοι, Φ 1 1/2 ''

NAOIK
64.26.02

Γ16

ΟΙΚ 6427

m3

9

Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από
ευθύγραµµες ράβδους

NAOIK
62.21

Γ17

ΟΙΚ 6221

m3

4,5

ΟΜ Α∆Α ∆. ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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30
31

Μονάδα λεπτοεσχάρωσης
Συγκρότηµα (container) βιολογικής
επεξεργασίας µεθόδου M.B.M.R.

ΑΤΗΕ Ν
8219.4

ΗΛΜ 21

ΤΕΜ.

30.000

ΤΕΜ.

290.000

ΤΕΜ.

2.700

ΤΕΜ.

103.900

ΗΛΜ 56

ΤΕΜ.

1.200

ΗΛΜ 21

ΤΕΜ.

1.700

ΤΕΜ.

2.300

ΤΕΜ.

500

ΤΕΜ.

400

ΤΕΜ.

1.500

ΤΕΜ.

4.100

Δ1

ΑΤΗΕ Ν
8216.12

ΗΛΜ 21

Δ2
32
33
34

Σύστηµα απολύµανσης
Σύστηµα αφυδάτωσης ιλύος
Ηλεκτροµαγνητικός µετρητής
παροχής

ΑΤΗΕ Ν
8218.1

Δ3

ΑΤΗΕ Ν
8218.1

Δ4

ΗΛΜ 21
ΗΛΜ 21

ΑΤΗΕ Ν
8894.1

Δ5
35
Μετρητής Ο2

ΑΤΗΕ Ν
8295

Δ6

Μετρητής MLSS

ΑΤΗΕ Ν
8295

Δ7

Μετρητής θερµοκρασίας

ΑΤΗΕ Ν
8648.1

Δ8

Μετρητής πίεσης

ΑΤΗΕ Ν
8295

Δ9

Μετρητής θολότητας

ΑΤΗΕ Ν
8295

Δ10

Σύστηµα αυτόµατου δειγµατολήπτη
στην έξοδο

ΑΤΗΕ Ν
8218.1

Δ11

Σύστηµα
εξαερισµού-απόσµησης
προεπεξεργασίας

ΑΤΗΕ Ν
8560.2.1

Δ12

ΗΛΜ 39

ΤΕΜ.

6.000

Σύστηµα απόσµησης αφυδάτωσης

ΑΤΗΕ Ν
8560.2.1

Δ13

ΗΛΜ 39

ΤΕΜ.

6.000

∆οκιµαστική Λειτουργία του Εργου
επί 3µηνο

ΑΤΗΕ Ν
8219.4

Δ14

ΗΛΜ 21

ΜΗΝΑΣ

6.000

36
37
38
39
40
41
42
43

Α/Α

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΡΘΡΟΥ

ΗΛΜ 21
ΗΛΜ 21
ΗΛΜ 21
ΗΛΜ 21
ΗΛΜ 21

Α.Τ.

ΚΩ∆.ΑΝΑΘ.

ΜΟΝ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
(€)

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Σελίδα
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44

ΑΤΗΕ Ν
8218.1

∆15

Χηµική αποφωσφόρωση

ΑΤΗΕ Ν
8219.4

∆16

Κανονική λειτουργία

45

ΗΛΜ 21

κ.α.

6.000

ΗΛΜ 21

ΕΤΟΣ

40.000

Σελίδα
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Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ
Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΡΘΡΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ
«ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-»

ΟΜΑ∆Α Α. ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1
Compact σύστηµα προεπεξεργασίας λυµάτων

2
3
4
5

6
7
8

ΑΤΗΕ
Ν.8216.12
ΑΤΗΕ
Ν.8217.15
ΑΤΗΕ
Ν.8217.12
ΑΤΗΕ
Ν.8217.15
ΑΤΗΕ
Ν.8216.12
ΑΤΗΕ
Ν.8216.6
ΑΤΗΕ
Ν.8959.12
ΑΤΗΕ
Ν.8766.4.6

------------------Αεριστήρας venturi-jet
Προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο ανύψωσης
Φυσητήρες βιολογικού αντιδραστήρα
Προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο αναµίκτου
υγρού
Προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο ιλύος
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση

9

ΑΤΗΕ
Ν.8841.2.5

Σύστηµα αυτοµατισµών και ελέγχου

10

ΑΤΗΕ
Ν.8841.2.5

Σύστηµα τηλεµατικής παρακολούθησης και
τηλεχειρισµών

ΟΜΑ∆Α Β. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
11
ΑΤΗΕ
Εξωτερικό δίκτυο αέρα βιολογικού αντιδραστήρα
Ν.8038.19
ΟΜΑ∆Α Γ. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
12
ΝΑΥ∆Ρ
Συντήρηση – καθαρισµός – επισκευές υφιστάµενης
Ν10.18
δεξαµενής εξισορρόπησης
13

ΝΑΟΙΚ Ν
61.05

Προκατασκευασµένος οικίσκος αφυδάτωσης

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------

-------------------------------------
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Α/Α

14
15
16
17
18
19
20

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΡΘΡΟΥ
ΝΑΟΙΚ Ν
61.05
ΝΑΟΙΚ Ν
61.05

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ
«ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-»

Προκατασκευασµένος οικίσκος γραφείου ελέγχου
Προκατασκευασµένος οικίσκος ηλεκτρολογικών

-------------------------------------

ΝΑΟΙΚ
20.02

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

ΕΤΕΠ 02-03-00-00

ΝΑΟΙΚ
20.05.01

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση
µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη

ΕΤΕΠ 02-04-00-00

ΝΑΟΙΚ
20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε
µηχανικά µέσα

ΝΑΟΙΚ
20.10

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή
κατεδαφίσεων

ΝΑΟΙΚ
20.20

21

Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και
συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C12/15

NAOIK
32.01.03
22

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και
συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή
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------------------ΕΤΕΠ 02-07-02-00
------------------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"
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"
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",
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01-01-05-00
"∆ονητική
συµπύκνωση σκυροδέµατος",
01-01-07-00
"Σκυροδετήσεις
ογκωδών κατασκευών".
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∆. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών καθώς και των
κατ’αποκοπή τιµών των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως
προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
1.

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών,
όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι
τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών,
καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα
λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των
µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα
χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές του παρόντος Τιµολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόµενο
άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών και λειτουργιών, οι
οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
περιλαµβάνονται τα κάτωθι:

1.1

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους,τέλη, δασµούς, έξοδα
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α.Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη
διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.

1.2

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 λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ.
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010)
και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου
από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1.3

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
κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις
νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού
όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων,
επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού
που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4

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.
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1.5

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ’
όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., 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 Έργο, 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)

Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο

(β)

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

1.6

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα
µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7

Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την
λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, 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 κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα,
σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.8

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

1.9

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού
και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες 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
Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10

Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και
τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων,
ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται
ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.11

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

σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),
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1.12

(β)

στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των
εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των
εργασιών),

(γ)

στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),

(δ)

στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,

(ε)

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

(στ)

στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,

(ζ)

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.).

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση
της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις
αρµόδιες Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών
και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την
περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του
κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που
προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των
παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.

1.13

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών
αφετηριών κ.λπ.) 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, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης
του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),

1.14

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

1.15

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν
περιλαµβάνονται στη µελέτη.

1.16

Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε
ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.17

Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης
ποταµών ή στην 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.
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1.18

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

1.19

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.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20

Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο
και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.21

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 κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22

Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για
τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και
απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή
εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση
υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή
βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών,
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23

Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών
αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που
παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών.

1.24

Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων
κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται
ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.25

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

1.26

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.

1.27

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των
εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,

(2)

θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για
να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιµές του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστόΓενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του
Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να
κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή
υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί,
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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%) του προϋπολογισµού των εργασιών,
όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α)

(β)

Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα οποία
περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
(1)

Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών
εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(2)

Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων,
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(3)

Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης
εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(4)

Εξοπλισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση
λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης
και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης.

(5)

Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την περαίωση του
έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα
µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6)

Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης (π.χ.
γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του
έργου και αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης.

(7)

Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις τροποποιήσεις,
εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος.

(8)

Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας
και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

(9)

Για φόρους.

(10)

Για εγγυητικές.

(11)

Ασφάλισης του έργου.

(12)

Προσυµβατικού σταδίου.

(13)

∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.

(14)

Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών
εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής
νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες
επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση).

Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, τα οποία
περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
(1)

Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη χρήση
των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων
Περιβαλλοντικών Όρων)

(2)

Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση µόνιµης
και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής
απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο).
Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το

5

Τιµολόγιο Μελέτης

επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά,
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται.
(3)

Νοµικής υποστήριξης

(4)

Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση

(5)

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση
αυτοκινήτων

(6)

Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού

(7)

Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς

(8)

Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο

(9)

Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος

(10)

Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος
έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του
Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι
παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές
είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους.
σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα:
(1)

∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από
σκυρόδεµα, PVC κ.λπ.

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής,
κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου
σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε
βάση το λόγο:
DN / DM
όπου

DN:

Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα

DM:

Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν
Τιµολόγιο.

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα
διάµετρος.
(2)

Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του
παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε
επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.
(3)

Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του
παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε
µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm
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Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος
Τιµολογίου.
Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η
υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο
πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.
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Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*]
παραπλεύρως 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
3

ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m .km

Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0,28

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

Εκτός πόλεως
 οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

 οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

 εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση ≥ 3 km

0,20

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή
φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά,
εκσκαφές
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας
εκσκαφές)

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
3
µέτρα (m ), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη
3
προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m κάθε εργασίας,
όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο,
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).
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Ε. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΟΜΑ∆Α Α- ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. ΑΡΘΡΟ Α1- Compactσύστηµα προεπεξεργασίας λυµάτων
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8216.12
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 21

Προκατασκευασµένο συγκρότηµα (compact) συνδυασµένης προεπεξεργασίας λυµάτων δυναµικότητας
15lt/secεισερχοµένων λυµάτων,σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή και τεχνικές
προδιαγραφές. Στο συγκρότηµα συντελούνται οι κάτωθι διεργασίες




Εσχάρωση
Εξάµµωση
Λιποσυλλογή

Το συγκρότηµα είναι κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση και φέρει δικό του πίνακα ισχύος –
αυτοµατισµών.
Τιµή ανά τεµάχιο:
Ευρώ

(Αριθµητικά): 80.000,00
(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

2. ΑΡΘΡΟ Α2- Αεριστήρας venturi-jet
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8217.15

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 21

Υποβρύχιο σύστηµα αερισµού κι ανάδευσης λυµάτων αποτελούµενο από τζιφάρι αερισµού και υποβρύχια
3
αντλία λυµάτων, δυναµικότητας 110Nm /hrστα 300mbar µετά του εξοπλισµού έδρασης – εγκατάστασής του
στον πυθµένα της δεξαµενής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές.

Τιµή ανά τεµάχιο:
Ευρώ

(Αριθµητικά): 6.000,00
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

3. ΑΡΘΡΟ Α3-Προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο ανύψωσης
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8217.12

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 21

Προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο για την αρχική ανύψωση λυµάτων, µε εγκατεστηµένες δύο υποβρύχιες
3
αντλίες δυναµικότητας 45m /hrστα 6,3 µέτρα µανοµετρικό έκαστηµετά της ηλεκτρική εγκατάστασης και του
αυτοµατισµού καθώς και όλων των παρελκοµένων και των υποδοµών του. Η µία αντλία θα είναι κύρια και η
άλλη εφεδρική, µε κυκλική λειτουργία για την οµοιόµορφη φθορά τους,σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές

Τιµή ανά τεµάχιο:
Ευρώ

(Αριθµητικά): 28.000,00
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(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

4. ΑΡΘΡΟ Α4-Φυσητήρες βιολογικού αντιδραστήρα
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8217.15

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 21

3

Λοβοειδής φυσητήρας τριών λοβών δυναµικότητας 700Nm /hrστα 325mbar, µε µετατροπέα συχνότητας (για
τη ρύθµιση στροφών του), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές.

Τιµή ανά τεµάχιο:
Ευρώ

(Αριθµητικά): 4.000,00
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

5. ΑΡΘΡΟ Α5-Προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο αναµίκτου υγρού
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8216.12

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 21

Προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο για την ανακυκλοφορία νιτρικών από την τελευταία ζώνη αερισµού στην
ανοξική ζώνη απονιτροποίησης µετά της ηλεκτρική εγκατάστασης και του αυτοµατισµού καθώς και όλων των
παρελκοµένων και των υποδοµών,σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή και τεχνικές
3
προδιαγραφές. ∆υναµικότητα αντλιοστασίου 30m /hr στα 5m.

Τιµή ανά τεµάχιο:
Ευρώ

(Αριθµητικά): 14.000,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

6. ΑΡΘΡΟ Α6-Προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο ιλύος
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8216.6

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 21

Προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο µε αντλία θετικής εκτόπισης, για την ανακυκλοφορία και απόρριψη ιλύος
από την τελευταία ζώνη αερισµού στην ανοξική ζώνη απονιτροποίησης, µετά της ηλεκτρική εγκατάστασης
και του αυτοµατισµού καθώς και όλων των παρελκοµένων και των υποδοµών,σύµφωνα µε τα οριζόµενα
3
στην τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές. ∆υναµικότητα αντλιοστασίου 1m /hrστα 2bar.

Τιµή ανά τεµάχιο:
Ευρώ

(Αριθµητικά): 17.000,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑΠΕΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

7. ΑΡΘΡΟ Α7-Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8259.12

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 58
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Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) ισχύος 200KVA, σύµφωνα µε το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών
Προδιαγραφών.

Τιµή ανά τεµάχιο:
Ευρώ

(Αριθµητικά): 22.000,00
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

8. ΑΡΘΡΟ Α8-Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8766.4.6

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 102

Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση αποτελούµενη από τον εξοπλισµό του γενικού πίνακα χαµηλής τάσης
και δίκτυο διανοµής ισχύος, τα ηλεκτρολογικά δίκτυα, τη γείωση, την αντικεραυνική προστασία και τον λοιπό
ηλεκτρολογικό εξοπλισµό, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές

Τιµή κατ' αποκοπή
Ευρώ

(Αριθµητικά): 110.000,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

9. ΑΡΘΡΟ Α9-Σύστηµα αυτοµατισµών και ελέγχου
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8841.2.5

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 57

Πλήρες σύστηµα αυτοµατισµών και ελέγχου µε όλους τους τοπικούς controllers (PLC), το λογισµικό
(SCADA) του συστήµατος και τον υπολογιστή στον οποίο εγκαθίσταται, το δίκτυο διασύνδεσης (καλωδιώσεις
ασθενών ρευµάτων) και τον εξοπλισµό του κέντρου ελέγχου, καθώς και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για την
υλοποίηση του συστήµατος αυτοµατισµού, ελέγχου και εποπτείας της λειτουργίας της εγκατάστασης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τιµή κατ' αποκοπή
Ευρώ

(Αριθµητικά): 90.000,00
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

10.
ΑΡΘΡΟ Α10- Σύστηµα τηλεµατικής παρακολούθησης και
τηλεχειρισµών
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8841.2.5

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 57

Ολοκληρωµένο σύστηµα τηλεµατικής παρακολούθησης και τηλεχειρισµών για τον αποµακρυσµένο έλεγχο
λειτουργίας της εγκατάστασης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές.
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Τιµή κατ' αποκοπή
Ευρώ

(Αριθµητικά): 20.000,00
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

ΟΜΑ∆Α Β– Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
11.

ΑΡΘΡΟ Β1-Εξωτερικό δίκτυο αέρα βιολογικού αντιδραστήρα

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8038.19 Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 82

Σωληνώσεις από ανοξείδωτο χάλυβα για τη σύνδεση του καταθλιπτικού αγωγού (συλλεκτήριου) των
φυσητήρων µετά των απαραίτητων τεµαχίων αποµόνωσης και ρύθµισης (βάνες) καθώς και τις αντίστοιχες
διακλαδώσεις για την τροφοδότηση µε αέρα των τριών συγκροτηµάτων βιολογικής επεξεργασίας MBMR.

Τιµή κατ' αποκοπή
Ευρώ

(Αριθµητικά): 5.000,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

ΟΜΑ∆Α Γ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑΕΡΓΑ
12.
ΑΡΘΡΟ Γ1-Συντήρηση – καθαρισµός – επισκευές υφιστάµενης
δεξαµενής εξισορρόπησης
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Ν10.18 Κωδικός αναθεώρησης:Υ∆Ρ 6370

Εκκένωση µε ειδικό βυτιοφόρο όχηµα και καθαρισµός της µε νερό χαµηλής πίεσης, σύµφωνα µε την τεχνική
περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τιµή ανά τεµάχιο:
Ευρώ

(Αριθµητικά): 3.000,00
(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

13.

ΑΡΘΡΟ Γ2-Προκατασκευασµένος οικίσκος αφυδάτωσης

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν61.05 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Προκατασκευασµένος οικίσκος τύπου ISOBOXγια την στέγαση του συνόλου της µονάδας αφυδάτωσης
(συγκρότηµα πολυηλεκτρολύτη, αντλίες ιλύος, κοχλιωτό σύστηµα αφυδάτωσης, κοχλίας µεταφοράς
αφυδατωµένης πίτας κλπ.). Ο οικίσκος θα φέρει κατάλληλο άνοιγµα σε µία πλευρά του για την διέλευση του
κοχλία µεταφοράς αφυδατωµένης πίτας στον κάδο συλλογής της και θα έχει κατάλληλες αναµονές για
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σύνδεση µε σύστηµα εξαερισµού και απόσµησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή και
τεχνικές προδιαγραφές.

Τιµή ανά τεµάχιο:
Ευρώ

(Αριθµητικά): 8.000,00
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

14.

ΑΡΘΡΟ Γ3-Προκατασκευασµένος οικίσκος γραφείου ελέγχου

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν 61.05 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Προκατασκευασµένος οικίσκος τύπου ISOBOX για την στέγαση χώρου γραφείου – controlroomαπ όπου θα
πραγµατοποιείται ο κεντρικός έλεγχος λειτουργιών της µονάδας. Περιλαµβάνεται ξεχωριστός χώρος WC,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές.

Τιµή ανά τεµάχιο:
Ευρώ

(Αριθµητικά): 16.000,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

15.

ΑΡΘΡΟ Γ4-Προκατασκευασµένος οικίσκος ηλεκτρολογικών

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν 61.05 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Προκατασκευασµένος οικίσκος τύπου ISOBOXγια την στέγαση του συνόλου των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων της µονάδας, όπως το ΗΖ, τον κεντρικό πίνακα ισχύος (ΓΠΧΤ) κλπ., σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές.

Τιµή κατ' αποκοπή
Ευρώ

(Αριθµητικά): 10.000,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

16.

ΑΡΘΡΟ Γ5-Γενικές εκσκαφές

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02

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

ΟΙΚ 2112

100%
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Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για τηνδηµιουργία υπογείων
κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών
έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνωτων 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης
µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σεβάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του
εκσκαπτοµένουχώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτεηρεµεί είτε
υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεταιιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή
πρανών και του πυθµένα, τις τυχόναπαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την
συσσώρευση τωνπροϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφώνσε οποιαδήποτε
απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 2,50 + ΜΤΦ
∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)

5 x 0,19 =

0,95

Συνολικό κόστος άρθρου 3,45
Ευρώ

(Αριθµητικά) : 3,45
(Ολογράφως) : τρία και σαράντα πέντε λεπτά

17.

ΑΡΘΡΟ Γ6-Εκσκαφές θεµελίων

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδηηµιβραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124
100%

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 mή µεγαλυτέρου των
3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της
διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατοςβάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε
υποβιβάζεται µε εφ'άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση
τωνπροϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαίασποραδική αντιστήριξη
των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών
έργων"
Σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφώνσε οποιαδήποτε
απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ
∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
Ευρώ

5 x 0,19 =

0,95

(Αριθµητικά) : 4,95
(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα πέντε λεπτά
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18.

ΑΡΘΡΟ Γ7-Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2171

100%

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.
Ευρώ

(Αριθµητικά): 0,80
(Ολογράφως) : ογδόντα λεπτά

19.

ΑΡΘΡΟ Γ8-Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

100%

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών, ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή τµηµάτων
αυτών, σε µέση απόσταση από τη θέση εξαγωγής των άνω προϊόντων έως 10,0m, µε την έκριψη,
διάστρωση κατά στρώσεις έως 30cm, διαβροχή και συµπύκνωση, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 0207-02-00 «Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων»

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.

Ευρώ

(Αριθµητικά): 4,00
(Ολογράφως) : Τέσσερα ευρώ

20.

ΑΡΘΡΟ Γ9-Εξυγιαντικές στρώσεις εδάφους

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20

Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

100%
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Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας,λιθοσυντρίµατα,
σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικώνεπί τόπου του έργου, οι πλάγιες
µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ήχωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η
διαβροχή και η συµπύκνωσηµε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστούυλικού από
οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά τηνεπίχωση.

ΕΥΡΩ : 14,00 + ΜΤΦ
∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
Ευρώ

10 x 0,19 =

1,90

(Αριθµητικά) : 15,90
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ενενήντα λεπτά

21.

ΑΡΘΡΟ Γ10-Σκυρόδεµα C12/15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας
C12/15
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3213

100%

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
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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.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.

από

σκυρόδεµα,

σύµφωνα

µε

τις

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ

(Αριθµητικά): 75,00
(Ολογράφως) : Εβδοµήντα πέντε ευρώ

22.

ΑΡΘΡΟ Γ11-Σκυρόδεµα C20/25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας
C20/25
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3215

100%

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",
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01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπουτου έργου. Επίσης
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν
εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάσηειδική 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.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.

από

σκυρόδεµα,

σύµφωνα

µε

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθµητικά): 85,00
(Ολογράφως) : Ογδόντα πέντε ευρώ
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23.

ΑΡΘΡΟ Γ12-Σκυρόδεµα C25/30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.06

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας
C25/30
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3215

100%

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 τόπουτου έργου. Επίσης
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν
εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάσηειδική 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).
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Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και
τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.

από

σκυρόδεµα,

σύµφωνα

µε

τις

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ

(Αριθµητικά): 90,00
(Ολογράφως) : Ενενήντα ευρώ

24.

ΑΡΘΡΟ Γ13-Ξυλότυποι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3816

100%

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων,πεδίλων,
υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σεύψος του πυθµένα του
ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας,σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-0400-00 "Καλούπια κατασκευών απόσκυρόδεµα (τύποι)".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένωνυλικών, η εργασία
ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης τουκαλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών
που χρησιµοποιήθηκαν για τηνδιαµόρφωσή του.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας

Ευρώ

(Αριθµητικά): 14,00
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

25.
ΑΡΘΡΟ Γ14-Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, κατηγορίας
B500C
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02

Χαλύβδινοθ οπλισµού σκυροδέµατος, κατηγορίας B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

100%
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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 ΚΤΧ-2008,
ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του
µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
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 τιςδιασταυρώσεις και όχι
εναλλάξΗ προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στασυµβατικά τεύχη του έργου
προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από τοδάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίωνανάρτησης που τυχόν θα
απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένουσύµφωνα µε την µελέτη.

Ευρώ

(Αριθµητικά): 0,95
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά

26.
ΑΡΘΡΟ Γ15-Γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα περιφράξεων, µε
την εργασία τοποθέτησης
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.13

Γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα περιφράξεων, µε την εργασία τοποθέτησης
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6812

100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση (στερέωση, πρόσδεση, τάνυση)γαλβανισµένου
συρµατοπλέγµατος περιφράξεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10244-2, µε ελάχιστη επίστρωση γαλβανίσµατος 70 gr/m2,
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οποιουδήποτε τύπου (ανεξαρτήτως ανοίγµατος και σχήµατος βροχίδας, πάχους σύρµατος, πλέξης ή
συγκόλλησης των συρµάτων), του αναλογούντος γαλβανισµένου σύρµατος τάνυσης και ακανθωτού
πλέγµατος για την κατασκευή περίφραξης σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε περίπτωση µη τυποποιηµένων περιφράξεων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) ενσωµατουµένων ως άνω υλικών

Ευρώ

(Αριθµητικά): 2,80
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

27.

ΑΡΘΡΟ Γ16-Σύρµα αγκαθωτό γαλβανισµένο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.46

Σύρµα αγκαθωτό γαλβανισµένο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6446.1

100%

Σύρµα αγκαθωτό γαλβανισµένο, απλό ή διπλό τοποθετηµένο, µε πρόσδεση µε γαλβανισµένο σύρµα σε
πασσάλους περιφράγµατος, σε οσεσδήποτε σειρές οριζόντιες, κατακόρυφες και διαγώνιες, σύµφωνα µε την
µελέτη.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ

(Αριθµητικά): 0,60
(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά

28.

ΑΡΘΡΟ Γ17-Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.26.02

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι, Φ 1 1/2 ''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6427

100%

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι, χωρίς ειδικά τεµάχια, αντισκωριακήεπίστρωση µε βαφή
βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή καιτοποθέτηση.

Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι Φ 1 1/2".
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

Ευρώ

(Αριθµητικά): 9,00
(Ολογράφως) : Εννιά ευρώ
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29.

ΑΡΘΡΟ Γ18-Θύρες σιδηρές

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.21

Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6221

100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδουςοποιασδήποτε
διατοµής, καρφωτών, µε ή χωρίς εντορµίες, µε όλα τα εξαρτήµαταστερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, µε
κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνεςχειρολαβές, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά
κουφώµατα".

Τιµή ανάχιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ

(Αριθµητικά): 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

ΟΜΑ∆Α ∆– ΕΡΓΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
30.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ ∆1-Μονάδα λεπτοεσχάρωσης

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8219.4Κωδικός αναθεώρησηςΗΛΜ 21

Κόσκινο τύπου περιστρεφόµενου τυµπάνου για την λεπτοεσχάρωση των προεπεξεργασµένων λυµάτων µε
3
οπές µεγέθους 1mm, δυναµικότητας 45m /hr. Εγκαθίσταται υπαίθρια και τροφοδοτείται απευθείας από τον
ανοξείδωτο αγωγό εξόδου του συγκροτήµατος προεπεξεργασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική
περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές.

Τιµή ανά τεµάχιο
Ευρώ

(Αριθµητικά): 30.000,00
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

31.
ΑΡΘΡΟ ∆2-Συγκρότηµα (container) βιολογικής επεξεργασίας
µεθόδου M.B.M.R.
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8216.12Κωδικός αναθεώρησηςΗΛΜ 21

Προκατασκευασµένο συγκρότηµα (compactcontainer) βιολογικής
MovingBedMembraneReactor–M.B.M.R. που περιλαµβάνει:






επεξεργασίας

µε

τη

µέθοδο

Ανοξική ζώνη απονιτροποίησης
Αεριζόµενες ζώνες για την αποδόµηση του οργανικού φορτίου και την νιτρικοποίηση της αµµωνίας
Πλήρωση των διαµερισµάτων µε ειδικούς βιοφορείς ανάπτυξης βιοµάζας (bio-carriers) ειδικής
2
3
επιφάνειας τουλάχιστον 500m /m .
Μεταλλικές ανοξείδωτες σίτες µεταξύ των διαµερισµάτων για τη συγκράτηση των βιοφορέων στα
αντίστοιχα διαµερίσµατα
Ζώνη διαύγασης του ανάµικτου υγρού
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Σύστηµα µεµβρανών υπερδιήθησης βυθιζόµενο στην ζώνη διαύγασης του ανάµικτου υγρού, µετά
του συνόλου του παρελκόµενου εξοπλισµού του (αντλία διηθήµατος και αντίστροφης πλύσης
εφόσον απαιτείται, δίκτυο σωληνώσεων και λοιπά εξαρτήµατα ελέγχου ροής (βάνες κλπ.)

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές.

Τιµή ανά τεµάχιο:
Ευρώ

(Αριθµητικά): 290.000,00
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

32.

ΑΡΘΡΟ ∆3-Σύστηµα απολύµανσης

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8218.1Κωδικός αναθεώρησηςΗΛΜ 21

Σύστηµα απολύµανσης µε χλώριο αποτελούµενο από αντλίες δοσοµέτρησης και δοχείο αποθήκευσης
χηµικών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές.

Τιµή κατ' αποκοπή
Ευρώ

(Αριθµητικά): 2.700,00
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ

33.

ΑΡΘΡΟ ∆4-Σύστηµα αφυδάτωσης ιλύος

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8218.1Κωδικός αναθεώρησηςΗΛΜ 21

Πλήρης µονάδα µηχανικής αφυδάτωσης ιλύος αποτελούµενη από:
•

Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας ιλύος στη µονάδα (δύο αντλίες, µία κύρια κα ιµία εφεδρική)

•

Συγκρότηµα µηχανικής αφυδάτωσης (κοχλιωτού τύπου)

•

Συγκρότηµα παρασκευής και δοσοµέτρησης πολυηλεκτρολύτη

•

Κοχλίες αποµάκρυνσης αφυδατωµένης ιλύος

•

Τοπικός πίνακας ισχύος και αυτοµατισµού µονάδας

• Λοιπός εξοπλισµός απαραίτητος για την εγκατάσταση και ορθή λειτουργία της
µονάδας(π.χ. όργανα, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις κτλ.) σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές..

Τιµή κατ' αποκοπή
Ευρώ

(Αριθµητικά): 103.900,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ
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34.

ΑΡΘΡΟ ∆5-Ηλεκτροµαγνητικός µετρητής παροχής

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8894.1Κωδικός αναθεώρησηςΗΛΜ 56

Μετρητής παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου εγκαθιστάµενο σε καταθλιπτικό αγωγό, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές.

Τιµή ανά τεµάχιο
Ευρώ

(Αριθµητικά): 1.200,00
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ

35.

ΑΡΘΡΟ ∆6-Μετρητής διαλυµένου οξυγόνου

ΆρθροΑΤΗΕ Ν.8295Κωδικός αναθεώρησηςΗΛΜ 21

Όργανο µέτρησης διαλυµένου οξυγόνου αποτελούµενο από το αισθητήριο οπτικού τύπου µετά του
απαραίτητου ελεγκτή του (controller) για µέτρηση διαλυµένου οξυγόνου σε δεξαµενή λυµάτων, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές.

Τιµή ανά τεµάχιο:
Ευρώ

(Αριθµητικά): 1.700,00
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ

36.

ΑΡΘΡΟ ∆7-Μετρητής αιωρούµενων στερεών (MLSS)

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8295Κωδικός αναθεώρησηςΗΛΜ 21

Όργανο µέτρησης αιωρούµενων στερεών αποτελούµενο από το αισθητήριο µετά του απαραίτητου ελεγκτή
του (controller) για µέτρηση συγκέντρωσης στερεών σε δεξαµενή λυµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές.

Τιµή ανά τεµάχιο:
Ευρώ

(Αριθµητικά): 2.300,00
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ

37.

ΑΡΘΡΟ ∆8-Μετρητής θερµοκρασίας

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8248.1Κωδικός αναθεώρησηςΗΛΜ 21

Όργανο µέτρησης θερµοκρασίας αποτελούµενο από το αισθητήριο µετά του απαραίτητου ελεγκτή του
(controller) για µέτρηση θερµοκρασίας σε δεξαµενή λυµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική
περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές.
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Τιµή ανά τεµάχιο:
Ευρώ

(Αριθµητικά): 500,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

38.

ΑΡΘΡΟ ∆9-Μετρητής πίεσης

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8295Κωδικός αναθεώρησηςΗΛΜ 21

Μετρητής πίεσης, εγκαθιστάµενος σε αγωγό υπό πίεση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής
και των τεχνικών προδιαγραφών.
Τιµή ανά τεµάχιο:
Ευρώ

(Αριθµητικά): 400,00
(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ

39.

ΑΡΘΡΟ ∆10-Μετρητής θολότητας

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8295Κωδικός αναθεώρησηςΗΛΜ 21

Όργανο µέτρησης θολότητας αποτελούµενο από το αισθητήριο µετά του απαραίτητου ελεγκτή του
(controller) για µέτρηση θολερότητας σε δεξαµενή λυµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική
περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές.

Τιµή ανά τεµάχιο:
Ευρώ

(Αριθµητικά): 1.500,00
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

40.
ΑΡΘΡΟ ∆11-Σύστηµα αυτόµατου δειγµατολήπτη στην έξοδο της
εγκατάστασης
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8218.1Κωδικός αναθεώρησηςΗΛΜ 21

Σύστηµα αυτόµατου δειγµατολήπτη αποτελούµενο από την αντλία δοσοµέτρησης, το ειδικό δοχείο συλλογής
και τον τοπικό ελεγκτή (controller), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές
προδιαγραφές.

Τιµή ανά τεµάχιο:
Ευρώ

(Αριθµητικά): 4.100,00
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΙΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟ
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41.
ΑΡΘΡΟ ∆12-Σύστηµα εξαερισµού – απόσµησης µονάδας
προεπεξεργασίας – εξισορρόπησης
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8560.2.1Κωδικός αναθεώρησηςΗΛΜ 39

Σύστηµα εξαερισµού και απόσµησης µονάδας προεπεξεργασίας – εξισορρόπησης αποτελούµενο από
στόµια αναρρόφησης και δίκτυο σωληνώσεων µεταφοράς οσµηρού αέρα, φυγοκεντρικού ανεµιστήρα για την
αναρρόφηση του οσµηρού αέρα και κλίνης µε πληρωτικό µέσον απορρόφησης οσµηρών ουσιών, η οποία
είναι εµποτισµένη µε χηµικά και αναγεννάται µετά τον κορεσµό της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική
περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές.

Τιµή κατ' αποκοπή
Ευρώ

(Αριθµητικά): 6.000,00
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

42.
ΑΡΘΡΟ ∆13-Σύστηµα εξαερισµού – απόσµησης µονάδας
αφυδάτωσης
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8560.2.1Κωδικός αναθεώρησηςΗΛΜ 39

Σύστηµα εξαερισµού και απόσµησης µονάδας αφυδάτωσης, αποτελούµενο από στόµια αναρρόφησης και
δίκτυο σωληνώσεων µεταφοράς οσµηρού αέρα, φυγοκεντρικού ανεµιστήρα για την αναρρόφηση του
οσµηρού αέρα και κλίνης µε πληρωτικό µέσον απορρόφησης οσµηρών ουσιών, η οποία είναι εµποτισµένη
µε χηµικά και αναγεννάται µετά τον κορεσµό της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή και
τεχνικές προδιαγραφές.

Τιµή κατ' αποκοπή
Ευρώ

(Αριθµητικά): 6.000,00
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

43.

ΑΡΘΡΟ ∆14-∆οκιµαστική Λειτουργία από τον Ανάδοχο

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.8219.4Κωδικός αναθεώρησηςΗΛΜ 21

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει την δοκιµαστική λειτουργία του συνόλου των έργων της εργολαβίας για
διάστηµα τριών (3) µηνών µαζί µε την εκπαίδευση του προσωπικού,µετά τη βεβαιωµένη περάτωση των
εργασιών, η οποία θα γίνει µετά τις προβλεπόµενες δοκιµές, µε ταυτόχρονη τήρηση προγραµµάτων ελέγχου
αποδόσεων, µετρήσεων και συντηρήσεων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες στελέχωσης του έργου µε επαρκές και κατάλληλο επιστηµονικό ή
άλλο προσωπικό για καθηµερινή εργασία, οι δαπάνες υλικών και ανταλλακτικών, οι δαπάνες για τη
µετάκληση ειδικευµένων επιστηµόνων και, εν γένει τεχνικών, και γενικά κάθε δαπάνη για την επίτευξη
οµαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Επίσης, περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας χηµικών (για τη
µονάδα απολύµανσης, αφυδάτωσης και για το καθαρισµό των µεµβρανών), νερού και καυσίµων, καθώς και
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η διαχείριση της ιλύος (µεταφορά από εξουσιοδοτηµένο µεταφορέα και διάθεση σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο
παραλήπτη). Στο τίµηµα δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την κατανάλωση ενέργειας και οι δαπάνες
αποκοµιδής των παραπροϊόντων της προεπεξεργασίας, καθώς και η φύλαξη των εγκαταστάσεων, δαπάνες
οι οποίες θα βαρύνουν τον εργοδότη.
Στην περίπτωση κατά την οποία, µετά την ολοκλήρωση των έργων και µετά την εκτέλεση όλων των
απαραιτήτων δοκιµών, αυτά λειτουργούν άνευ φορτίου, λόγω έλλειψης λυµάτων, τότε ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να προβαίνει σε περιοδική συντήρηση του εξοπλισµού µε εξαµηνιαία αποζηµίωση ίση προς
40% της τιµής του παρόντος άρθρου και για διάστηµα ενός έτους από την ολοκλήρωση της κατασκευής.
Τιµή ανά µήνα:
Ευρώ

(Αριθµητικά): 6.000,00
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

ΜΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ–
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

44.

ΕΡΓΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ ∆15-Μονάδα χηµικής αποφωσφόρωσης

ΆρθροΑΤΗΕ Ν.8218.1Κωδικός αναθεώρησηςΗΛΜ 21

Σύστηµα χηµικής αποφωσφόρωσης αποτελούµενο από αντλίες δοσοµέτρησης κροκιδωτικού, δοχεία
αποθήκευσης χηµικών, βάνες, σωληνώσεις, όργανα ρύθµισης δοσοµέτρησης κλπ., όπως περιγράφονται
στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τιµή κατ' αποκοπή
Ευρώ

(Αριθµητικά): 6.000,00
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

45.
ΑΤΗΕ Ν.8219.4

ΑΡΘΡΟ ∆16-Κανονική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο
Κωδικός αναθεώρησηςΗΛΜ 21

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, όπως
περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές για ένα (1) επιπλέον έτος µετά τη λήξη της δοκιµαστικής
λειτουργίας του έργου από τον Ανάδοχο. Πιο συγκεκριµένα:
Επί δώδεκα (12) επιπλέον µήνες µετά την λήξη της δοκιµαστικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα έχει την
διεύθυνση και ευθύνη της πλήρους λειτουργίας της µονάδας, καθώς επίσης την ευθύνη της περαιτέρω
εκπαίδευσης του προσωπικού του Εργοδότη. Για τους άνω σκοπούς, ο Ανάδοχος θα απασχολήσει µε
δαπάνες του, ειδικευµένο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό για την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας
της εγκατάστασης καθώς και τη συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των λοιπών
υποδοµών. Επιπροσθέτως, θα βαρύνεται µε την ευθύνη και δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών και εν
γένει υλικών συντήρησης και επισκευών. Γενικότερα, βαρύνεται µε κάθε δαπάνη που απαιτείται για την καλή
λειτουργία της εγκατάστασης (συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για τα χηµικά και αναλώσιµα καθώς και
για την τελική διάθεση της παραγόµενης ιλύος) και την εκπαίδευση του προσωπικού του Κυρίου του Έργου,
εκτός από αυτές που ρητώς βαρύνουν τον Εργοδότη, οι οποίες είναι οι εξής :
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1. ∆απάνη για ηλεκτρική ενέργεια και νερό
2. ∆απάνη για την αποκοµιδή απορριµµάτων, εσχαρισµάτων και λιπών.
Σε περίπτωση που το έργο δεν µπορεί να τεθεί σε λειτουργία µε αποκλειστική ευθύνη του φορέα,τότε ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρήσει το έργο µέχρι να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις για την
έναρξη της λειτουργίας. Για το χρονικό αυτό διάστηµα ο ανάδοχος θα αποζηµιώνεται µηνιαίως µε το 40%
της µηνιαίας αποζηµίωσης της λειτουργίας.
Τιµή ανά έτος
Ευρώ

(Αριθµητικά): 40.000,00
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

Κ. Νευροκόπι 05/06/2018

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε

O Συντάξας µηχανικός

Ο Προϊστάµενος του τµήµατος
Τεχνικών Έργων

Μπεγλερίδης Ηλίας

Παπαστεργίου Γεώργιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Χαριζάνης ∆ηµήτριος
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
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