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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη
∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
1.1

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 µονάδος του παρόντος Τιµολογίου προκύπτει το
προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές
µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι:

1.1.1

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.

1.1.2

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.

1.1.3

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.
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1.1.4

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.

1.1.5

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.

1.1.6

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

1.1.7

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.

1.1.8

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 κ.λπ.)

1.1.9

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 (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή 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.

1.1.10

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
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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
1.1.11

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.),

(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)

1.1.12

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.

1.1.13

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
εκτέλεση έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια,
υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),

1.1.14

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
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εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν
αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη.
1.1.16

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.

1.1.17

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.

1.1.18

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

1.1.19

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.

1.1.20

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.

1.1.21

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.

1.1.22

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.

1.1.23

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.

1.1.24

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.

1.1.25

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.
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1.1.26

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.

1.1.27

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 µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 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, 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)

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.
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(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).
(β)

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 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
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όπου DN:
DM:

Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα
Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα του παρόντος Τιµολογίου.

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
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.
2

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

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2

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 εργασίας, όπως 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.

2.1.6

Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών,
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Τιµολόγιο Μελέτης
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Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα
• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη
που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.
•

Ως "γαίες και ηµίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή
αµµοχαλικώδη υλικά, 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 (δίφυλλο παράθυρο).

-

Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή
χαλύβδινες 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.
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-

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
- 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.
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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:
α/α
Είδος
1.

2.

3.

4.

Συντελεστής

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

2,30
2,70
3,00

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

1,90
2,30
2,60

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

5.

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου

6.

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

7.

8.

9.

2.2.4.

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
Τιµολόγιο Μελέτης

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
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1. Τα αναφερόµενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και
χρώµατος µαρµάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδοµένες
ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καµµιά περίπτωση δεν σηµαίνει ότι τα
κοιτάσµατα µαρµάρου των διαφόρων περιοχών είναι οµοιόµορφα ως προς το
χρώµα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιµές διάθεσης
των µαρµάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και µάλιστα σηµαντικά,
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους.
Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης µε µάρµαρα
των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαµβάνουν ιδιαιτέρως τιµή "φατούρας" που επισηµαίνεται
µε διπλό αστερίσκο.
2. Οι τιµές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή µαλακό κατά
περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις µε
µάρµαρο µέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.
3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του µαρµάρου που θα
χρησιµοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώµα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιµότητα στην
περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιµή
διάθεσης του συγκεκριµένου τύπου µαρµάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την
τιµή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να
επέµβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυµητά
χαρακτηριστικά του µαρµάρου.
Επειδή οι τιµές των µαρµάρων διαφέρουν σηµαντικά, είναι σκόπµο η επιλογή
του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση µε την ∆/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.
4. Επισηµαίνεται ότι τα µάρµαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις
και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν σήµανση CE, σύµφωνα µε
την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007.
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
Αγ. Μαρίνας
Καπανδριτίου
Μαραθώνα
Νάξου
Αλιβερίου
Μαραθώνα
Βέροιας
Θάσου
Πηλίου

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν – µελανό
Τεφρόχρουν – µελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7

Ερέτριας
Αµαρύνθου
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
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8
9
10
11

Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
∆ιονύσου

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

5. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση
αυτών (νερόλουστρο)
6. 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 αλλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην
περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω
άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του
άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται
µε το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α.

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*]
παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν
την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή
προϊόντων.
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.
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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

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

Β.

- 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 καµµία 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).
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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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Άρθρο A.T. 1:
(ΟΙΚ 10.01)

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά,
σκύρων, χαλίκων, άµµου, αµµοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης
και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου µεταφορικού µέσου ή ζώου.
Τιµή ανά τόνο (ton)
10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1101
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθµητικός : 13,50 €
Μεταφορές µε αυτοκίνητο

Άρθρο A.T. 2:
(ΟΙΚ 10.07)

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.
Τιµή ανά τονο χιλιόµετρο (ton.km)
10.07.01

δια µέσου οδών καλής βατότητας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

ΕΥΡΩ

Άρθρο A.T. 3:
ΟΙΚ (20.05)

Ολογράφως : µηδέν ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
Αριθµητικός : 0,35 €
Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων

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 0,30 m, 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 02-04-0000 "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.
20.05.01

σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124
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ΕΥΡΩ

Άρθρο A.T. 4:
ΟΙΚ (22.20)

Ολογράφως : τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθµητικός : 4,50 €
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε
πάχους

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους
(τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών,
σχιστολίθου, κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το
εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
22.20.01

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
πλακών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

ΕΥΡΩ

Άρθρο A.T. 5:
ΟΙΚ (32.01)

Ολογράφως : επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά
Αριθµητικός : 7,90 €
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
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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 από σκυρόδεµα, σύµφωνα
µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
32.01.05

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215

ΕΥΡΩ

Άρθρο A.T. 6:
ΟΙΚ (32.25)

Ολογράφως : ενενηντα πεντε ευρώ
Αριθµητικός : 95,00 €
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν
το σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα
30,00m3

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και εργατοτεχνικού
προσωπικού.
Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί µεµονωµένο
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί µαζί
µε άλλα.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα
µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
32.25.04

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3223.Α.6
Τιµολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & 1ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΕΥΡΩ

Άρθρο A.T. 7:
ΟΙΚ (34.02)

Σελ: 18/24

Ολογράφως : είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθµητικός : 22,50 €
Κατασκευές από λιθόδεµα µε αργούς λίθους λατοµείου και
χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα

Κατασκευή στρώσεων από λιθόδεµα αποτελούµενο από αργούς λίθους λατοµείου ή
κατεδαφίσεων και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των
υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρωνακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος),
η διάστρωση στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, η συµπύκνωση και η
διαµόρφωση της άνω στάθµης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
34.02.01 Με λιθόδεµα από αργούς λίθους λατοµείου και χαλικόδεµα ή
σκυρόδεµα των 200 kg τσιµέντου ανά m3
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3401.1
ΕΥΡΩ

Άρθρο A.T. 8:
ΟΙΚ (38.03)

Ολογράφως : εξήντα ένα ευρώ
Αριθµητικός : 61,00 €

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων,
στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος,
αλλά σε ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο
εργασίας, 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.
ΕΥΡΩ Ολογράφως : δέκα πέντε ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
Αριθµητικός : 15,70 €
Άρθρο A.T. 9:
ΟΙΚ (38.20)

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος

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"
Τιµολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & 1ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Σελ: 19/24

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.
Πεδίο εφαρµογής
Ονοµ.
διάµετρος
(mm)

Ράβδοι
B500C

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Κουλούρες και
ευθυγραµµισµένα
προϊόντα
B500Α
√
√
√
√
√
√
√

B500C

√

√
√
√
√
√

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
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

B500C

√

√
√
√
√
√

Στις επιµετρηµένες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου,
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανοιγµένα 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 προβλέπετε ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Τιµολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & 1ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Σελ: 20/24

• 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.
38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : ένα ευρώ και µηδέν επτά λεπτά
Αριθµητικός : 1,07 €
∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών χωρικού τύπου

Άρθρο A.T. 10:
ΟΙΚ (45.01)

∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο
εργασίας κατά την δόµηση των τοίχων µε την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην
ορατή επιφάνεια και την επεξεργασία τους µε χονδροπελέκηµα, µε την κατεργασία του
κονιάµατος δόµησης των αρµών της πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού
κονιάµατος µε κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την εκβάθυνση των αρµών σε
βάθος 2 - 4 cm, και τον καθαρισµό της επιφανείας από τα κονιάµατα µε λινάτσα, ψήκτρα
ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
45.01.02

∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών πλακοειδούς χωρικού τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4502
∆ιαµόρφωση κυρίως µε επιλογή πλακοειδών λίθων διαφόρων
διαστάσεων.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως : έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά
Αριθµητικός : 11,20 €
Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους

Άρθρο A.T. 11:
ΟΙΚ (64.16)

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και ορθοστάτες από
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και γενικά
σιδηροσωλήνες, ειδικά τεµάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον
χρωµατισµό.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
64.16.02

Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 1 1/2 "
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6417
∆ιαµόρφωση κυρίως µε επιλογή πλακοειδών λίθων διαφόρων
διαστάσεων.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως : δέκα τέσσερα ευρώ
Αριθµητικός : 14,00 €
Τιµολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & 1ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Άρθρο A.T. 12:
ΟΙΚ (64.29.1 ΣΧ)

Σελ: 21/24

Συγκρότηµα ορθοστατών πετοσφαίρισης (volleyball)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428

Το παραπάνω συγκρότηµα θα είναι πλήρες και θα περιλαµβάνει τις βάσεις τοποθέτησης
των ορθοστατών µε τα πώµατά τους, τους δύο ορθοστάτες, το δίχτυ, τις κεραίες και τις
επενδύσεις των ορθοστατών για την προστασία των αθλουµένων.
Οι ορθοστάτες πετοσφαίρισης θα παρέχουν την δυνατότητα να εξασφαλίζονται τόσο από
τους ίδιους, όσο και από το δίχτυ, τα ύψη που καθορίζονται από την ∆ιεθνή Οµοσπονδία
Πετοσφαίρισης( F.I.V.) για επίσηµους αγώνες και θα είναι κατασκευασµένοι από
αλουµίνιο µε σωλήνα ωοειδούς διατοµής (Φ 110/120 χιλ).
Οι ορθοστάτες πετοσφαίρισης θα είναι πλήρως προστατευµένοι µε εργοστασιακή βαφή
(φούρνου, ηλεκτροστατική, κόνεως κλπ) ή ανοδίωση ή θερµό γαλβάνισµα (µπάνιο), θα
διαθέτουν µηχανισµό τάνυσης και ασφάλισης των συρµατόσχοινων του διχτύου, τόσο
του επάνω όσο και του κάτω και θα συνοδεύονται από τις επενδύσεις του, για την
προστασία των αθλουµένων σε πιθανές προσκρούσεις όπως ορίζει ο ισχύων κανονισµός
της F.I.V.
Το δίχτυ θα έχει µαύρο χρώµα, βρογχίδα διαστάσεων 10x10 cm, ταινίες λευκού
χρώµατος, τις δύο κεραίες µε τις αντίστοιχες θήκες τοποθέτησής τους και θα συνοδεύεται
από τα συρµατόσχοινα τάνυσής του, τόσο του επάνω όσο και του κάτω σύµφωνα µε τον
ισχύοντα κανονισµό της F.Ι.V.
Το παραπάνω συγκρότηµα θα παραδοθεί τοποθετηµένο και έτοιµο για χρήση στο
αντίστοιχο εξωτερικό γήπεδο για το οποίο προορίζεται.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ Ολογράφως : χίλια πεντακόσια ευρώ
Αριθµητικός : 1.500,00 €
Άρθρο A.T. 13:
ΟΙΚ (73.12)

Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7312

Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες, πλευράς άνω των 30 cm, µε αρµούς
πάχους το πολύ 1 cm µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την
εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00
"Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ Ολογράφως : είκοσι οχτώ ευρώ
Αριθµητικός : 28,00 €
Άρθρο A.T. 14:
ΟΙΚ (75.41)

Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε γρανίτη

Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, µε γρανίτη κισσό, σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους".
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών γρανίτη επί τόπου, τα υλικά
λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα στρώσεως και η
εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε γρανίτη-κισσό, εξαιρετικής ποιότητος
(extra)
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων.
Τιµολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & 1ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
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75.41.01ΣΧ

Επενδύσεις βαθµίδων µε γρανίτη πάχους 3 / 2 cm
(βατήρων/µετώπων)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541

ΕΥΡΩ

Άρθρο A.T. 15:
ΟΙΚ (75.68)

Ολογράφως : τριάντα εννέα ευρώ
Αριθµητικός : 39,00 €

Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες γρανίτη-κισσό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7564

Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες γρανίτη-κισσό, πάχους 2 cm, αρίστης ποιότητας,
ενδεικτικών διαστάσεων 40x40 cm, µπιζουταρισµένες και σε αναλογία πλακών έως 5
τεµ./m2, σχεδίου αγγλαί ή κατά διαγώνιο ή οποιουδήποτε άλλου σχεδίου συνθέτου ή
πολυσυνθέτου, σε οποιαδήποτε στάθµη, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-0703-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους".
Τοποθέτηση άνευ αρµού, µε τσιµεντοκονίαµα (χωρίς ασβέστη) λευκού τσιµέντου των 450
kg, µε πρόσθετα για την αύξηση της εργασιµότητας και την υγροµόνωση του δαπέδου.
Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και κατά τα λοιπά όπως
στο άρθρο 74.30, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00 "Επένδυση τοίχων
µε πλάκες µαρµάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ Ολογράφως : εκατόν ένα ευρώ
Αριθµητικός : 101,00 €
Άρθρο A.T. 16:
ΟΙΚ (75.70)

Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7564

Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη, πάχους 2 cm και πλάτους έως 10 cm.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως : δεκαπέντε ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
Αριθµητικός : 15,70 €
Άρθρο A.T. 17:
ΟΙΚ (77.80)

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο
σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί
επιφανειών επιχρισµάτων".
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Τιµολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & 1ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Σελ: 23/24

77.80.02

ΕΥΡΩ

Άρθρο A.T. 18:
ΟΙΚ (77.99)

Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή
στυρένιο-ακριλικής βάσεως.

Ολογράφως : δέκα ευρώ και δέκα λεπτά
Αριθµητικός : 10,10 €

Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου
ύψους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7797

Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσµα αυτών
προσθέτου ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου
εργασίας (εδάφους, πεζοδροµίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).
Το παρόν άρθρο δεν αφαρµόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή ικριωµάτων
για την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ Ολογράφως : µηδέν ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά
Αριθµητικός : 0,34 €
Άρθρο A.T. 19:
ΟΙΚ (23.10)

Αναρτηµένα δάπεδα εργασίας (φορεία)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303

Κινητά δάπεδα εργασίας (πλατφόρµες), αναρτηµένα µέσω συρµατοσχοίνων, µε
µηχανισµό ανύψωσης ηλεκτροκίνητο, εφοδιασµένο µε συστήµατα ασφαλούς πέδησης,
µε δυνατότητα ελέγχου της κίνησης τόσο από την θέση ανάρτησης, όσο και από την
πλατφόρµα. Ο εξοπλισµός θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αφαλείας
αναγνωρισµένου διεθνώς φορέα.
23.10.02 Ηµερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200kg
Τιµή ανά ηµέρα παραµονής στο εργοτάξιο (Η.∆.), σύµφωνα µε το
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών.
ΕΥΡΩ

Άρθρο A.T. 20:
Ο∆Ο Ε10-2 ΣΧ

Ολογράφως : ενενήντα ευρώ
Αριθµητικός : 90,00 €
Ειδική Πινακίδα ∆ηµοσιότητας Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»
Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-2653 ΣΧ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ:
Πινακίδα διαστάσεων: 90x70cm
ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΩΝ:
Εξωτερικό ηµικύκλιο: 12 Cyan, 94 Magenta, 100 Yellow, 43 Black
Εσωτερικό ηµικύκλιο: 12 Cyan, 100 Magenta, 100 Yellow, 18 Black
Σχέδιο πόλης: 24 Cyan, 88 Magenta, 100 Yellow, 18 Black
Φόντο Ειδικό Πρόγραµµα Ενίσχυσης ∆ήµων: 74 Cyan, 33 Magenta, 0 Yellow, 21 Black
Φόντο ∆ικαιούχος Φορ., Ονοµασία Έργ. κλπ.: 53 Cyan, 44 Magenta, 100 Yellow, 25 Black
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ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Υπουργείο Εσωτερικών: 74 Cyan, 33 Magenta, 0 Yellow, 33 Black
Φιλό: 12 Cyan, 100 Magenta, 100 Yellow, 18 Black
∆ηµος II: 86 Cyan, 88 Magenta, 82 Yellow, 0 Black
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ για πινακίδα 90x70 cm:
Υπουργείο Εσωτερικών: PF Din Display/ Bold/ 80pt
Φιλό∆ηµος II: CFSans/Regular/168pt
Ειδικό Πρόγραµµα Ενίσχυσης ∆ήµων: PF Din Display/ Bold/ 76pt
∆ικαιούχος Φορέας: PF Din Display/ Medium/ 60pt
Ονοµασία Έργου: PF Din Display/ Medium/ 60pt
Προϋπολογισµός Έργου: PF Din Display/ Medium/ 60pt
Χρηµατοδότηση Προγράµµατος: PF Din Display/ Italic/ 60pt
Συµµετοχή Φορέα: PF Din Display/ Italic/ 60pt
ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΑ για την πινακίδα 90x70cm: 0,5cm
Το ηλεκτρονικό αρχείο της πινακίδας είναι διαθέσιµο στο site του Υπουργείου Εσωτερικών
www.ypes.gr και όλα τα αρχεία PDF είναι επεξεργάσιµα µέσω του προγράµµατος ADOBE
Acrobat

Τιµή ανά τεµµάχιο κοµπλε πινακίδας.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : τριακόσια ευρώ
Αριθµητικός : 300,00 €

Κάτω Νευροκόπι, 25-06-2018
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΙΣΜΙ∆ΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ Γ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Τιµολόγιο Μελέτης

