ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Aντικείµενο 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.

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, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι:

1.1

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατωµένων υλικών από φόρους, τέλη,
δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ 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, ενσωµατωµένων 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.
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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 κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η
εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται
ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού,
εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων,
οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.)
ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί
τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4

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

1.5

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

1.6

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

1.7

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

Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει
παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο
Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει
ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασηςλειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.

1.8

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

1.9

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 κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και
µέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.10

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

1.11

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που
απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου
χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά
επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η
ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα,
τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι
µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι
πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα
του Κυρίου του 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.
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1.12

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

1.13

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

σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα,
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),
(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, ΕΥΑΘ κλπ.),
(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.).
1.14

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
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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.
1.15

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου,
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την
χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών
εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής
µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης
και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης
µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι
δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου
(ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.16

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.

1.17

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

1.18

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.

1.19

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 όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα,
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.20

Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του
χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο
αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση,
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1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από
οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και
ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών.
Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας
στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που
θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται
ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες
αποξήλωσης
των
προσωρινών
κατασκευών
και
περιβαλλοντικής
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας
κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή
τους.
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.
Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι
αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως
εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των
συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα
Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που 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.
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.
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1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών,
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων
συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο
στα τεύχη δηµοπράτησης.
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 κλπ.
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.
Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Έργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου,
όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς
όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη
δηµοπράτησης.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού
και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο,
όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου.
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 κλπ), 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 δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.
Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό
Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο
περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι,
δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών
επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης
φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή
είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως
αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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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 κλπ
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
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις
άρθρων του παρόντος Τιµολογίου
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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
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
- 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 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
Ο∆Ο), 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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ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
1

A.T.:

∆ιάνοιξη τάφρου µε εργαλεία χειρός
σε έδαφος πάσης φύσεως

Α-4.4

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟIK-2113

Άρθρο Α-4.4

∆ιάνοιξη τάφρου µε εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟIK-2113)

∆ιάνοιξη µε εργαλεία χειρός τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατοµής,
µεµονωµένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, πλάτους έως 3.00
m, σε έδαφος πάσης φύσεως, στους πόδες των επιχωµάτων σε οποιουδήποτε
στάθµη από τις προσπελάσεις (στέψη επιχώµατος κ.λπ.), µε την µεταφορά των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ
08-01-01-00.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η εκσκαφή µε εργαλεία χειρός,

•

η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η µεταφορά τους σε
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη

•

η µόρφωση των πρανών της τάφρου.

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

14,40
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ

14,40

Ολογράφως: ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά:
( 14,40 )
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2

A.T.:

Α-23

Κατασκευή στρώσης άµµου-σκύρων
µεταβλητού πάχους

Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121A
Άρθρο Α-23

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ
ΠΑΧΟΥΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121A)

Κατασκευή στρώσης µεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές
στρώσεις, υπό τα επιχώµατα και υπό τα θεµέλια τεχνικών έργων, από άµµο και σκύρα
µεγίστου κόκκου 20 cm, προερχόµενα από κοσκίνισµα φυσικών αµµοχαλίκων ή θραύση
καταλλήλων βραχωδών υλικών.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άµµου - σκύρων
µε βαθµό συµπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN
13286-2)

•

Η προµήθεια και µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άµµου, των σκύρων,
του απαιτούµενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του
αυτοκινήτου,

•

Η διάστρωση, διαβροχή και συµπύκνωση των υλικών,

Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου µε λήψη αρχικών και τελικών
διατοµών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο
∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 35χλµ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά:
( 16,10 )
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7,70
8.40
…………
16,10

3

A.T.:

Α-12

Καθαίρεση οπλισµένων
σκυροδεµάτων

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227
Άρθρο Α-12

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227)

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών
έργων και τοίχων από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ή χωρίς χρήση µηχανικών
µέσων, µε την µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Περιλαµβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα, η
συγκέντρωση, αποκοµιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα
προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και µετά σε χώρους
επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η
καθαίρεση θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από
την µελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούµενου τµήµατος της
κατασκευής στην προγραµµατιζόµενη νέα.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•

η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης,

•

η σταλία του µηχανικού εξοπλισµού

•

ο πλήρης καθαρισµός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθµη που
γίνονται οι εργασίες σε σχέση µε την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να
λάβει τα αναγκαία µέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπαρχόντων
τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά
τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΤΕΠ
15-02-01-01.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο καθαίρεσης οπλισµένων σκυροδεµάτων που µετράται
σε όγκο πριν από την καθαίρεση.
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

36,30
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ

36,30

Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά:
( 36,30 )
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ΟΜΑ∆Α Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
4

A.T.:

Β-2

Πρόσθετη τιµή εκσκαφών λόγω
δυσχερειών από διερχόµενα υπόγεια
δίκτυα Ο.Κ.Ω.

Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6087

Άρθρο Β-2

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΛΟΓΩ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ
∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6087)

Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος,
κάτω από αγωγούς Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενους,
αντιστηριζόµενους ή µή, µέσα στο όρυγµα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 "Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωµένων
κατά τις εκσκαφές".
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•

η δαπάνη των µικροϋλικών,

•

η φθορά της ξυλείας,

•

οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών,

•

η µειωµένη απόδοση του µηχανικού εξοπλισµού και η ανάγκη χειρωνακτικής
υποβοήθησης λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.

Η πρόσθετη αυτή τιµή εφαρµόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τοµών για τον
εντοπισµό δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς
την οδό αγωγών και οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).
Η πρόσθετη αυτή τιµή δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ
(π.χ. καλώδια ∆ΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που µπορεί να
ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην εκτέλεση των εργασιών.
Επιµέτρηση σε πραγµατικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών.
Πρόσθετη τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: (2,70 )
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5

A.T.:

Β-29.3.4

Μικροκατασκευές
(φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ)
µε σκυρόδεµα C16/20

Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από
σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε
θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου
κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν
αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ.
πρόσµικτα.
Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε
θέση σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,
• η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών
των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων
(επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και
εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής,
προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),
• τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος
• η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόµηση καθώς
• η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών
ή άλλης µορφής κενών,
• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.
• η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.)
µέχρι τη σκλήρυνσή του,

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:
• οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,
• οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που
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αφορούν στις µεθόδους
αυτοφεροµένων δοκών),

προβολοδόµησης,

προώθησης

και

προωθουµένων

• η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,
• οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
• η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του
επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ).
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε
πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών
διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν
επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το
ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την
τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.
Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής
εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή
περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και
δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του
σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:
01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος
01-01-02-00:

∆ιάστρωση και συµπύκνωση 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

01-03-00-00: Ικριώµατα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)
01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση
επιχρισµάτων
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Άρθρο Β-29.3.4 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε
σκυρόδεµα C16/20
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)
Κατασκευή καλυµµάτων, πυθµένα και τοιχωµάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης
και ορθογωνικών τάφρων µε σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή και οπλισµένο.
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων
γεφυρών, οι οποίες κατασκευάζονται είτε µε επί τόπου σκυροδέτηση και διαµόρφωση
της εµφανούς επιφάνειας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, είτε µε
προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα.
Στην περίπτωση επένδυσης πρανών µε προκατασκευασµένα στοιχεία, η επιµέτρηση θα
γίνεται µε βάση την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξηµένο κατά 0,10 m. Η
προσαύξηση αυτή του πάχους καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόµησης,
έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων (αξία υλικών, εργασία, χρήση
µηχανηµάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωµάτων κλπ) σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη µελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιµετρώνται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ
Αριθµητικά: (126,00 )

6

A.T.:

Β-30.3

Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C

Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018
ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης
φύσεως κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη,
διαµόρφωσή του 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).
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Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία
οπλισµού (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) 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 συντάσσονται 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

√

√
√
√
√
√
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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 επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου,
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα
ακόλουθα:
•

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη
θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων
πασσάλων.

•

Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.

•

Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του
προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και
αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2),.

•

Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από
το δάπεδο εργασίας.

•

Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

•

Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .

Άρθρο Β-30.3 Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018)
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: (1,15 )

7

A.T.:

Β-30.2

Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος
B500C

Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612

Άρθρο Β-30.2 Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612)
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: (1,15 )
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8

A.T.:

Β-32

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6403

Άρθρο Β-32

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6403)

∆ιαµόρφωση επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος ΤΥΠΟΥ Γ, σε εµφανείς
επιφάνειες τεχνικών έργων, επίπεδες ή καµπύλες, σε οποιαδήποτε στάθµη από το
δάπεδο εργασίας και οποιουδήποτε µεγέθους, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-05-00-00
‘’∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων’’,
µε χρήση µεταλλοτύπων ή φύλλων µπετοφόρµ από εγκάρσια κολληµένες (κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 314-2) στρώσεις ξυλείας, πάχους τουλάχιστον 15 mm, µε αµφίπλευρη επικάλυψη
από φίλµ φαινολικής ρητίνης και περιµετρική σφράγιση.
Ο χρησιµοποιούµενος µεταλλότυπος, ο οποίος θα πρέπει να είναι απαραµόρφωτος, η
τα φύλλα µπετοφόρµ, των οποίων δεν θα πρέπει να έχουν προηγηθεί περισσότερες
από πέντε χρήσεις, υπόκεινται στο έλεγχο και έγκριση της Υπηρεσίας.
Για τα επιφανειακά τελειώµατα τύπου Γ θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά σύνδεσµοι
ξυλοτύπων µε ειδική διαµόρφωση του αφαιρούµενου τµήµατος από πλαστικό ή άλλο
υλικό µε κωνική επιφάνεια.
Απαγορεύεται η χρήση συρµάτων ή συνδέσµων που θραύονται κατά την αφαίρεσή τους,
καθώς και η επικάλυψη εκτεθειµένων κεφαλών συνδέσµων µε καπάκια ή άλλο τρόπο.
Τα φύλλα µπετοφόρµ ή τα στοιχεία του µεταλλοτύπου θα τοποθετούνται κατά τρόπο
ώστε να δηµιουργείται ένας “ρυθµός”, µε τυποποιηµένη διάταξη διαµήκων και
εγκάρσιων αρµών, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης ή τις υποδείξεις
της Επίβλεψης.
∆εν θα γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές κατεύθυνσης ή διαστάσεων των φύλλων
µπετοφόρµ ή των στοιχείων του µεταλλοτύπου, δοθέντος ότι υποβαθµίζουν την
αισθητική και τον ενιαίο χαρακτήρα του επιφανειακού τελειώµατος.
Όλες οι ακµές των επιφανειών µε επιφανειακά τελειώµατα ΤΥΠΟΥ Γ θα είναι
λοξοτµηµένες µε χρήση φιλέτων και θα κατασκευασθούν µε απόλυτη ακρίβεια οι τυχόν
προβλεπόµενες από τη µελέτη σκοτίες, των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένα
στην παρούσα τιµή διαµόρφωσης επιφανειακού τελειώµατος.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•

•

η τυχόν πρόσθετη δαπάνη βελτιστοποίησης των χαρακτηριστικών του
σκυροδέµατος για την επίτευξη του υψηλών απαιτήσεων τελειώµατος τύπου Γ (π.χ.
κοκκοµετρική διαβάθµιση, µέγιστος κόκκος και οµοιοµορφία αδρανών, πρόσµικτα
εξασφάλισης υψηλής εργασιµότητας, επιµελής συµπύκνωση και συντήρηση του
σκυροδέµατος κλπ
η χρήση αποκολλητικών ξυλοτύπου.

19

•

η αποµείωση και φθορά ξυλοτύπων και µεταλλοτύπων

•

οι απαιτούµενες ειδικές διαµορφώσεις ξυλοτύπων, µεταλλοτύπων και ικριωµάτων

•

η δαπάνη (εργασία και υλικά) τοποθέτησης φάλτσων και διακοσµητικών πήχεων ή
λωρίδων πλάτους 1,00 - 20,0 cm επί του ξυλότυπου για την δηµιουργία σκοτιών ή
σύνθετων σχεδίων επί της επιφάνειας του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή στις εµφανείς επιφάνειες κατασκευών από σκυρόδεµα
οι οποίες προβλέπεται από την µελέτη να διαµορφωθούν µε τελειώµατα τύπου Γ.
Εξαιρούνται τα βάθρα γεφυρών που κατασκευάζονται µε συστήµατα αναρριχωµένων
τύπων, οι προκατασκευασµένες δοκοί και οι φορείς γεφυρών που κατασκευάζονται µε
την µέθοδο της προβολοδόµησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος
ΤΥΠΟΥ Γ.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: (6,30 )

9

A.T.:

Β-33

Επίχρισµα πατητό πάχους 1,5 cm
εξωτερικών επιφανειών

Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6402

Άρθρο Β-33

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΠΑΤΗΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ,
ΠΑΧΟΥΣ 1,5 cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6402)

Κατασκευή επιχρίσµατος πατητού πάχους 1,5 cm µε τσιµεντοκονίαµα των 650 kg και
900 kg τσιµέντου CEM I (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εξωτερικές επιφάνειες θολωτών
οχετών ή και άλλων έργων σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04
‘’Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων µε τσιµεντοκονία ή έτοιµα κονιάµατα’’
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•

•

η προµήθεια όλων των υλικών (άµµου, τσιµέντου κλπ.),
η παρασκευή του κονιάµατος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις
οποίες οι δύο πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3
ξηράς άµµου και η τρίτη πατητή αναλογίας 900 kg τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου
η επίπαση µε τσιµέντο για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καµπύλης επιφάνειας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: (8,40 )
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10

A.T.:

ΟΙΚ 79.08

Στεγανωτικές επιστρώσεις µε
τσιµεντοειδή υλικά

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7903

Άρθρο ΟΙΚ 79.08

Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903
Επίστρωση µε προαναµιγµένα τσιµεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισµένης
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (µε σήµανση CE), εκτελουµένη επί οποιασδήποτε
επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, ο
καθαρισµός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρµογή του υλικού σύµφωνα
µε τις οδηγίες του προµηθευτή, καθώς και η προµήθεια και εφαρµογή ενισχυτικού
πρόσφυσης (ασταριού), συµβατού µε το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προµηθευτή
του.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τσιµεντοειδούς υλικού, µε βάση το απόβαρο των
συσκευασιών που χρησιµοποιήθηκαν στο έργο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: (5,60 )

11

A.T.:

Β-49

Χυτοσιδηρα καλύµµατα φρεατίων ,
εσχάρες υπονόµων

Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752
Άρθρο Β-49

ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΡΕΣ
ΥΠΟΝΟΜΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752)

Προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυµµάτων φρεατίων, µε τα
αντίστοιχα πλαίσια έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124,
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φέρουσας ικανότητας D400, σύµφωνα µε την µελέτη και τα Πρότυπα Κατασκευής
Έργων (ΠΚΕ).
Για τις εσχάρες των υπονόµων έχει εφαρµογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 ‘’Εσχάρες
υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο’’
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,
• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φορτοεκφορτώσεις µε κατάλληλα µέσα (πχ.
µε χρήση υδραυλικού γερανοβραχίονα),
• η προετοιµασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθµιση της απαιτουµένης
τελικής στάθµης του καλύµµατος ή της εσχάρας µε χρήση ανθεκτικών υποθεµάτων
και η πάκτωση του πλαισίου έδρασης µε ισχυρή τσιµεντοκονία.
Τιµή ανά kg τοποθετηµένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων
φρεατίων.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: ( 1,45 )

12

A.T.:

Β-51

Προχυτα κρασπεδα από σκυρόδεµα

Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2921
Άρθρο Β-51

ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕ∆Α ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2921)

Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25,
διατοµής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια
λεπτοµερειών της µελέτης, µε απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα
παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης
της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι
οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
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• η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών
πλην του σκυροδέµατος της βάσης έδρασης,
• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου
των 0,50 m, µε λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από
αυτά συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10,
ο εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg
τσιµέντου ανά m3 άµµου.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής
του, η οποία επιµετράται ιδιαιτέρως.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: ( 9,60 )

13

A.T.:

Β-81

Πλακοστρώσεις µε πλάκες από
σκυρόδεµα διαστάσεων 40x40 cm

Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922
Άρθρο Β-81

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40 cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922)

Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων µε
πλάκες έγχρωµες, επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339,
διαστάσεων 40x40 cm.
Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από
αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεµα, έγχρωµες, τυποποιηµένων διαστάσεων
40x40 cm, πάχους 3 cm.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η προµήθεια, µεταφορά και
συσκευασµένων σε παλέτες,

•

η παρασκευή και διάστρωση του κονιάµατος έδρασης, (εργασία και υλικά),

•

η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόµενη από την µελέτη διάταξη
(συµπεριλαµβανοµένης της κοπής τεµαχίων, για την πλήρη κάλυψη της
προβλεποµένης επιφάνειας, µε χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),

•

η αρµολόγηση, µε αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),

απόθεση
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στον

τόπο

του

έργου

πλακών

•

ο πλήρης καθορισµός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και
αποκοµιδή προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων
υλικών κατασκευής, θραυσµάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ.

Συµπεριλαµβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην
περίµετρο της πλακόστρωσης µέχρι την σκλήρυνση του κονιάµατος έδρασης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωµένης, κατά τα ως άνω,
πλακόστρωσης.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: ( 17,30 )

14

A.T.:

Β-82

∆ιαµόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε
πεζοδρόµια και νησίδες

Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922

Άρθρο Β-82

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922)

Πλήρης διαµόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάµενα πεζοδρόµια και
νησίδες.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων

•

η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαµα έδρασης,
υλικό αρµολόγησης, µεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών,
καθαρισµός χώρου εκτέλεσης εργασιών και συγκέντρωση και αποκοµιδή
πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων αποξήλωσης), σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη από την µελέτη υποβιβασµένη στάθµη, µε διάταξη, τύπο και
µορφή πλακών απόλυτα προσαρµοσµένη προς την υφιστάµενη πλακόστρωση.

Συµπεριλαµβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην
περίµετρο της πλακόστρωσης µέχρι την σκλήρυνση του κονιάµατος έδρασης.
Tιµή κατ’ αποκοπήν (τεµ), πλήρους δαιµορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθµητικά: ( 115,00 )
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15

A.T.:

ΟΙΚ 77.10

Υδροχρωµατισµοί επιφανειών
σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος
µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό
τσιµεντόχρωµα

Αναθεωρείται µε το άρθρο OIK-7725
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι
ειδικοί όροι:
α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα
απαιτούµενα µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση
πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά,
στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της
κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων
επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών
(χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάιλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ),
θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται
αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας
για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.
γ) Όταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή
εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση
της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό
που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε
τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Άρθρο 77.10

Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή
τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα

ΕΥΡΩ

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725)
Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή
τσιµεντοκονιάµατος, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να
επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και συνολικό πάχος ξηρού υµένα 125
µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ολογράφως ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: ( 3,90 )
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A.T.:

16

77.55

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

Αναθεωρείται µε το άρθρο OIK-7755

Άρθρο 77.55

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
( Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755)

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός
σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση
αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις
ελαιοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: ( 6,70 )

17

A.T.:

Ν. Ο∆Ο ∆ - 8.3

Επισκευή
παλαιού
οδοστρώµατος

Αναθεωρείται µε Ο∆Ο 4720Α

26

ασφαλτικού

Άρθρο Ν. Ο∆Ο ∆-8.3. Επισκευή παλαιού ασφαλτικού οδοστρώµατος
(Για αναθεώρηση Ο∆Ο 4720 Α)
Για την πλήρη κατασκευή (εργασία και υλικά)επισκευής παλαιού ασφαλτικού
οδοστρώµατος µε ασφαλτόµιγµα της ΠΤΠΑ 265 (υλικά ασφαλτικής
ισοπεδωτικής στρώσης), η οποία εκτελείται σύµφωνα µε την ΠΤΠ 29Α και
τους όρους δηµοπράτησης εµβαδού έως 12m2 και περιλαµβάνει:
-Τη δαπάνη, προµήθεια και µεταφορά επί του τόπου του έργου όλων των
απαιτούµενων υλικών (αδρανή υλικά, άσφαλτος, ασφαλτικό γαλάκτωµα,
καθαρό πετρέλαιο κ.λπ.)
-Την κοπή µε τον ασφαλτοκόπτη του φθαρµένου ασφαλτοτάπητα για
κατακορύφωση των παρειών.
-Τη διάνοιξη, καθαρισµό των λάκκων και την αποµάκρυνση των άχρηστων
υλικών σε οποιαδήποτε θέση απόθεσης, όπου επιτρέπει η αρµόδια αρχή
(Αστυνοµία).
-Τη συµπύκνωση του πυθµένα των λάκκων µε στρώσεις βάσεις και
υπόβασης µεταβλητού πάχους από θραυστό υλικό λατοµείου.
-Τη διάστρωση ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτικού όξινου
γαλακτώµατος στο αργό υλικό του πυθµένα και των παρειών των λάκκων
αντίστοιχα.
-Τη διάστρωση και συµπύκνωση του ασφαλτοµίγµατος της Π.Τ.Π.Α. 265.
Τιµή για κάθε τετραγωνικό µέτρο (m2) συµπεπιεσµένου υλικού που
επιµετράται από τις διαστάσεις των λάκκων
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθµητικά: ( 35,00 )

18

A.T.:

Επισκευή φθαρµένων
επενδύσεων από κυβόλιθο
κολυµβητών ή σε
άµµο,τµηµατων από
σχιστοπλακες ή
µαρµαροεπενδυσεων

Ν. Ο∆Ο Β 52.2.1

Αναθεωρείται µε Ο∆Ο 2922
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Άρθρο Ν. Ο∆Ο Β 52.2.1

Επισκευή φθαρµένων επενδύσεων από κυβόλιθο
κολυµβητών ή σε άµµο, τµηµάτων από
σχιστοπλακες ή µαρµαροεπενδυσεων
(Για αναθεώρηση Ο∆Ο 2922)
Επισκευή φθαρµένων επενδύσεων από κυβόλιθο κολυµβητών ή σε άµµο,
τµηµάτων από σχιστοπλακες ή µαρµαροεπενδυσεων µετά την αφαίρεση των
κυβόλιθων ή της σχιστοπλακας ή του µαρµάρου, την καθαίρεση της φθαρµένων
βάσης σκυροδέµατος πάχους 15cm δια χειρών, επισκευή της υπόβασης µε αφαίρεση
της υπάρχουσας υπόβασης, επισκευή µε υγιή υπόβαση (3Α πάχους έως 20 εκ.) και
κατασκευή βάσης από µπετόν (C16/20) πάχους 15 εκ., τοποθέτηση νέων υλικών
(κυβόλιθων , σχιστοπλακας , µαρµάρου) ίδιου µεγέθους , διαστάσεων και σχεδίου
(πάχος σχιστοπλακας ή µαρµάρου εως 3cm) µε τον ίδιο τρόπο δηλαδή µε
τσιµεντοκονία πάχους 2,5 εκ. ή άµµο, αρµολόγηµα και συµπύκνωση.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά επί τόπου του έργου,
καθαίρεσης , επισκευής και αποµάκρυνση των µπαζών σε απόσταση που επιτρέπει η
Αστυνοµική Αρχή και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ενός m2 επιδιορθωµένης επιφάνειας
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθµητικά: ( 35,00 )

19

A.T.:

Ν. Ο∆Ο Β-29.1.1.1

Ανακατασκευή φθαρµένου
οδοστρώµατος από σκυρόδεµα.

Αναθεωρείται µε Ο∆Ο 2531

Άρθρο Ν. Ο∆Ο Β-29.1.1.1

Ανακατασκευή φθαρµένου
οδοστρώµατος από σκυρόδεµα.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2531)

Ανακατασκευή φθαρµένου οδοστρώµατος από σκυρόδεµα.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η κοπή του σκυροδέµατος περιµετρικά του
φθαρµένου τµήµατος, η καθαίρεση του τµήµατος εντός των ορίων της
κοπής, η αποµάκρυνση των µπαζών, η µόρφωση της σκάφης µε 3Α, 15 εκ.
πριν την τελική επιφάνεια και η επανακατασκευή του οδοστρώµατος µε

28

σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, πάχους 15 εκ. η µόρφωση της τελικής
επιφάνειας του οδοστρώµατος όµοια µε το γενικό σύνολο (π.χ. ραβδωτή
επιφάνεια) και κατάλληλη σήµανση έως τη σκλήρυνση του σκυροδέµατος
Τιµή 1m2 πλήρως κατασκευασµένου οδοστρώµατος πάχους 15 εκ.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθµητικά: ( 37,00 )

ΟΜΑ∆Α Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
20

A.T.:

Ν. Ο∆Ο Ε-4.1.01

Προµήθεια και τοποθέτηση στύλων.

Αναθεωρείται µε Ο∆Ο 2653
Άρθρο Ν. Ο∆Ο Ε-4.1.01

Προµήθεια και τοποθέτηση στύλων
( Αναθεώρηση Ο∆Ο 2653 )
Η τοποθέτηση των στύλων θα επιτυγχάνεται µετά τη διάνοιξη της οπής
διαµέτρου 0,15 m και βάθους 0,30 m (σε βραχώδες έδαφος ή σκυρόδεµα) στην
οποία θα πακτώνεται η βάση του στύλου µε έγχυση τσιµεντοκονιάµατος
περιεκτικότητας 500 kg τσιµέντου ανά κ.µ.
Η προστασία του στύλου από στροφή θα εξασφαλίζεται µε κατάλληλη
διαµόρφωση στο κάτω άκρο του.
Η διάνοιξη της οπής θα γίνεται µε κατάλληλο µηχάνηµα (ποτηροτρύπανο).
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά εν γένει και η εργασία
πλήρους κατασκευής της οπής και πάκτωσης.
Οι στύλοι θα κατασκευασθούν από σιδηροσωλήνα κυκλικής διατοµής 3’’
πάχους 3mm συνολικού ύψους 850 mm. Στο επάνω µέρος τους θα φέρουν δύο
διακοσµητικούς δακτυλίους πάχους 3µ και πλάτους 4,5 και 2 cm αντίστοιχα και
εξαρτήµατα σφράγισης µετά δακτυλίου σε σχήµα οβάλ, όλα περτσινωµένα στον
επάνω σωλήνα µε 3 περτσίνια όπως φαίνεται στο σχήµα Ν.1
Οι σωλήνες θα είναι γαλβανισµένοι εν θερµό και βαµµένοι ηλεκτροστατικά
σε χρωµατισµούς στύλων και δακτυλίων που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
Τιµή ανά τεµάχιο που περιλαµβάνει την προµήθεια των στύλων ,την
αφαίρεση των παλαιών & τοποθέτηση των νέων σε νέες θέσεις και νέες διατοµές.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθµητικά: ( 35,00 )
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21

A.T.:

Σιδηρά κιγκλιδώµατα

Ε-4.2

Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652
Άρθρο Ε-4.2

Σιδηρά κιγκλιδώµατα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652)

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από µορφοσίδηρο και ελάσµατα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 10025-1, διαµορφωµένα σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του
κιγκλιδώµατος, πλήρως διαµορφωµένων σε εγκατάσταση που διαθέτει τις
απαιτούµενες εργαλειοµηχανές, που θα έχουν υποστεί καθαρισµό επιφανείας µε
µεταλλοβολή ή αµµοβολή ποιότητας SA 2 ½, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 8504-1 και αντισκωριακή προστασία µε δύο στρώσεις βαφής βάσεως
ψευδαργύρου, πάχους ξηρού υµένα (εκάστης) 25 ± 5 µm
• η πάκτωση των ορθοστατών και αντηρίδων σε υφιστάµενες κατασκευές από
σκυρόδεµα (διάνοιξη οπής µε κρουστικοπεριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση
και πάκτωση µε τσιµεντοκονία ή εποξειδικό κονίαµα), ή η αγκύρωσή τους µε
αγκύρια διαστελλοµένης κεφαλής ή ρητινικής πάκτωσης
• η συναρµολόγηση του
ηλεκτροσυγκόλληση

κιγκλιδώµατος

µε

κοχλίωση

ή/και

επί

τόπου

• η τελική βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώµατος µε ελαιόχρωµα αλκυδικής
σιλικόνης σε δύο στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υµένα 125 µm
Τιµή ανά χιλιόγραµµο τοποθετηµένου σιδηρού κιγκλιδώµατος
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: ( 2,70 )

22

A.T.:

Ε-17.2

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε
θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά
υλικά

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε
σχήµατος, µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα),
µε αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436,
δοκιµών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1871, σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00
‘’Οριζόντια σήµανση οδών’’
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και
η προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)
• η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση
των εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους
• ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση
µηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση
• η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)
• η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον
τύπο του χρησιµοποιουµένου υλικού
• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
• η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία
µέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους

Άρθρο Ε-17.2

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά
υλικό
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788)

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθµητικά: ( 19,70 )
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23

A.T.:

Παγκάκι µε πέντε (5) ξύλα χωρίς
πλάτη

Ν.ΟΙΚ.54.80.1.40

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5621

Άρθρο Ν.ΟΙΚ.54.80.1.40

Παγκάκι µε πέντε (5) ξύλα χωρίς πλάτη
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5621)

ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ:
 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
 5 ΞΥΛΙΝΟΙ ∆ΟΚΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΜΗΚΟΣ
: 1950mm
ΠΛΑΤΟΣ
: 500 mm
Το παγκάκι αποτελείται από την θέση καθίσµατος και 2 µεταλλικές βάσεις. Η θέση
καθίσµατος κατασκευάζεται από 5 ξύλινους δοκούς διατοµής 70Χ70Χ1950mm, ενώ
οι µεταλλικές βάσεις κατασκευάζονται από χάλυβα St-37 και αποτελούνται από την
πλάκα πάκτωσης διατοµής 120Χ500Χ4mm και ένα µεταλλικό ορθοστάτη διατοµής
120Χ60Χ3mm L=360mm, πάνω στον οποίο εδράζεται η λάµα συγκράτησης του
καθίσµατος διατοµής 100Χ500Χ8mm. Για µεγαλύτερη αντοχή της κατασκευής, οι
βάσεις ενισχύονται για κάθετη φόρτιση µε µεταλλική λάµα διατοµής 25Χ5mm.
Οι µεταλλικές βάσεις αγκυρώνονται στο έδαφος µε στριφώνια Μ8.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΞΥΛΕΙΑ
Χρησιµοποιείται ξυλεία, πεύκη Αρκτικού κύκλου (σουηδική) σύµφωνα µε τα ΕΝ 351.
Η ξυλεία είναι υλοτοµηµένη σύµφωνα µε το DIN 1052 που ικανοποιεί τις συνθήκες
καταλληλότητας του DIN 4074 ( Ξυλεία µε µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις ) .
Στάδιο ξήρανσης ( τελική υγρασία του ξύλου κατά DIN 52 183 : 8 – 12 % )
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή (κοχλίες) είναι από
µαλακό χάλυβα St-37 γαλβανισµένο.
Οι διαστάσεις των επιµέρους µεταλλικών εξαρτηµάτων είναι απόλυτα επαρκής για να
δεχθούν τα φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί. Έχουν µεγάλη αντοχή στην
διάβρωση και στις µεγάλες αλλαγές θερµοκρασίας.
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ΒΑΦΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ιδανικό υλικό βαφής εξωτερικών ξύλινων και µεταλλικών κατασκευών µε εξαιρετική
αντοχή στο νερό , ήλιο και τις απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας .
∆ηµιουργεί µεγάλο πάχος χωρίς τρεξίµατα και δεν κιτρινίζει λόγω της απουσίας
φυσικής ρητίνης από την σύνθεση του
Παράγεται µε βάση ειδική ακρυλική διασπορά.
Ασφαλές υλικό κατά ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD – 55503
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ
Ισχυρό µυκητοκτόνο συντήρησης ξύλων βαθέως εµβαπτισµού για την προστασία
από µύκητες σαράκι θαµπώµατα .
Παράγεται από βιοκτόνο µε χαµηλό ιξώδες σε αλκυδο / ακρυλική βάση .
Άοσµο ασφαλές υλικό κατά ONORM B 3803/ DIN 68805.
Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ ΒΕΡΝΙΚΙ
Ελαστικό βερνίκι µε εξαιρετικά υψηλό ιξώδες
Προσφέρει αδιάβροχη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία .
Παράγεται από ενισχυµένη µορφή ακρυλικής διασποράς και ELEN-CAL .
Αβλαβές υλικό κατά ONORM S 155-DIN 53160 EN 71/3

Τιµή ανά τεµάχιο , µεταφορά & τοποθέτηση.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθµητικά: ( 180,00 )
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A.T.:

Παγκάκι χυτό µε δέκα (10) ξύλα

Ν.ΟΙΚ.54.80.1.41

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5621

Άρθρο Ν.ΟΙΚ.54.80.1.41

Παγκάκι χυτό µε δέκα (10) ξύλα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5621)

ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ:
 2 ΧΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
 10 ΞΥΛΙΝΟΙ ∆ΟΚΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ & ΠΛΑΤΗ
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∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΜΗΚΟΣ
ΠΛΑΤΟΣ

: 1600mm
: 550 mm

Το παγκάκι αποτελείται από την θέση καθίσµατος, την πλάτη και 2 µεταλλικές
βάσεις. Η θέση καθίσµατος και η πλάτη κατασκευάζονται από 10 ξύλινους δοκούς
διατοµής 55Χ42Χ1600mm. Η πλάτη του οργάνου είναι κατασκευασµένη µε τέτοια
κλίση
ώστε να προσφέρεται µεγαλύτερη ανάπαυση. Οι µεταλλικές βάσεις
κατασκευάζονται από χυτό χαλυβδοέλασµα µορφής µήκους 550mm και ύψους
750mm.
Οι µεταλλικές βάσεις ακυρώνονται στο έδαφος µε στριφώνια και πλαστικά
UPAT .
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΞΥΛΕΙΑ
Χρησιµοποιείται ξυλεία πεύκη Αρκτικού κύκλου σύµφωνα µε τα ΕΝ 351.
Η ξυλεία είναι υλοτοµηµένη σύµφωνα µε το DIN 1052 που ικανοποιεί τις
συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074 ( Ξυλεία µε µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις )
.
Στάδιο ξήρανσης ( τελική υγρασία του ξύλου κατά DIN 52 183 : 8 – 12 % )
Αφαίρεση µη επιτρεπτών ρόζων και συρραφή κατά µήκος µε οδοντωτή σφήνωση
βάση DIN 68 140 .
Συγκόλληση ξύλου µε κόλλες PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη βασικό
ισοκυάνιο µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
Αντοχή δεσµών κόλλας DIN EN 204-D4
Αντοχή σε υγρασία DIN 68 705 AW
Αντοχή σε θερµότητα WATT 91 >7 N /mm2
Αντοχή κάµψης κατά DIN 52 186
Αντοχή θλίψης κατά DIN 52 185
Αντοχή διάτµησης κατά DIN 52 187
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή (κοχλίες
,αλυσίδες, διάφοροι σύνδεσµοι, βάσεις)είναι από µαλακό χάλυβα St-37
θερµογαλβανισµένο ή ηλεκτρογαλβανισµένο και από ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι διαστάσεις των επιµέρους µεταλλικών εξαρτηµάτων είναι απόλυτα επαρκής
για να δεχθούν τα φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί. Έχουν µεγάλη αντοχή στην
διάβρωση και στις µεγάλες αλλαγές θερµοκρασίας.
ΒΑΦΗ
Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή βάφονται
ηλεκτροστατικά. Η διαδικασία βαφής περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια:
1. Πλύσιµο: Αποµάκρυνση ακαθαρσιών & προετοιµασία της επιφάνειας για
καλύτερη πρόσφυση
2. Ξέπλυµα: Αποµάκρυνση των οποιοδήποτε σωµατιδίων
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3. Επιφανειακή Βαφή: Βαφή της επιφάνειας µε πολυεστερική πούδρα µε τελικό
πάχος επίστρωσης 70 έως 100 mic.
4. Τελική επεξεργασία: Ψήσιµο – πολυµερισµός της πούδρας
Ασφαλές υλικό κατά “EU RoHS List of Banned and Controlled Substances”
όπως περιγράφεται στην European Directive 2002/95/EC
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ
Ισχυρό µυκητοκτόνο συντήρησης ξύλων βαθέως εµβαπτισµού για την προστασία
από µύκητες σαράκι θαµπώµατα .
Παράγεται από βιοκτόνο µε χαµηλό ιξώδες σε αλκυδο / ακρυλική βάση .
Άοσµο ασφαλές υλικό κατά ONORM B 3803/ DIN 68805.
Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ ΒΕΡΝΙΚΙ
Ελαστικό βερνίκι µε εξαιρετικά υψηλό ιξώδες
Προσφέρει αδιάβροχη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία .
Παράγεται από ενισχυµένη µορφή ακρυλικής διασποράς και ELEN-CAL .
Αβλαβές υλικό κατά ONORM S 155-DIN 53160 EN 71/3

Τιµή ανά τεµάχιο , µεταφορά & τοποθέτηση.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθµητικά: ( 280,00 )
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A.T.:

Ν.ΟΙΚ.54.80.1.42

Συντήρηση-επισκευή καθιστικών
(παγκάκια)

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5621

Άρθρο Ν.ΟΙΚ.54.80.1.42

Συντήρηση-επισκευή καθιστικών (παγκάκια)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5621)

Συντήρηση επί τόπου , έλεγχος στο καθιστικό (παγκάκι).
Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να συµπεριλαµβάνουν :
•

Βαφές , τρίψιµο , βερνίκωµα σε ξύλινες και µεταλλικές επιφάνειες.

•

Αντικατάσταση ξύλινων ή µεταλλικών στοιχείων του καθιστικού.

35

•

Εργασίες στερέωσης , σταθεροποίησης (βιδώµατα – πακτώσεις)
καθιστικού.

Τιµή ανά τεµάχιο , µεταφορά – τοποθέτηση και παράδοση πλήρους προς χρήση του
καθιστικού µετά την συντήρηση.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθµητικά: ( 30,00 )

Συκιές 12/01/2016

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ ΤΗΣ
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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