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(Τύπος Β)

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των
Οδηγιών 2004/18 και 2004/171

Ηράκλειο, Νοέµβριος 2011

1

Έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών είναι (για τη διετία 2008-2009) όσα δεν
έχουν προϋπολογισµό άνω των 5.150.000 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Αν ο προϋπολογισµός του έργου
(συνολικά) υπερβαίνει το ποσόν αυτό, να χρησιµοποιείται ο τύπος Α.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’
ΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ
ο
ο
ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ 6 ΚΑΙ 44 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
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2007-2013

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ∆ήµος Ηρακλείου

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
τη µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Ενίσχυση-αντικατάσταση στέγης και προσθήκη κατ’ έκταση
νέου τριώροφου τµήµατος στο κτίριο που στεγάζει το 6ο και 44ο
∆ηµοτικό σχολείο Ηρακλείου»

Προϋπολογισµού 2.260.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

καλεί
τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του
ως άνω έργου.
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1:

Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

1.1

Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ∆ήµος Ηρακλείου

1.2

Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ∆ήµος Ηρακλείου

1.3

Προϊστάµενη Αρχή είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή η Οικονοµική Επιτροπή
Ηρακλείου, των οποίων οι αρµοδιότητες καθορίζονται από τον Ν.3852/2010 που
4
έχει έδρα Ηράκλειο:
Οδός
Ταχ.Κωδ.
Τηλ.
Telefax
5
E-mail

:
:
:
:
:

2

3

Αγίου Τίτου 1
71202
2810-399399
2810-229207

προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν
τα ένδικα µέσα (τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο δηµοπράτησης
του έργου) που ενδεχοµένως θα ασκήσουν.
1.4

∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η ∆ιεύθυνση
Τεχνικών Έργων του ∆ήµου Ηρακλείου.
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο κτίριο όπου στεγάζεται η ∆/νση Τεχνικών Έργων
Α
∆ήµου Ηρακλείου (πρώην ∆ηµαρχείο Ν. Αλικαρνασσού), οδός ∆ιονυσίου 13 , Νέα
6
Αλικαρνασσός

1.5

-

-

«Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το
εκ του νόµου δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα δηµοπρασία.
«Προσφέρων / διαγωνιζόµενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει
προσφορά στην παρούσα δηµοπρασία.
«Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ.ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύµβαση
εκτέλεσης µε τον κύριο του έργου.
«Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό Τιµολόγιο»
είναι το Τιµολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας µε τις τιµές µονάδος µειωµένες κατά το
ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισµό.
Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων (Κ∆Ε) είναι ο ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116)

Αν η ∆.Υ. ή Π.Α. µεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του
έργου, θα γνωστοποιήσουν άµεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο
αντίστοιχα και από το ενδεχόµενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή
άλλη δυσµενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης.

1.6

2

Το νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α Ν.
3669/08 (Κ∆Ε), π.χ. το ∆ηµόσιο, ο ∆ήµος, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η δηµοτική επιχείρηση κ.ο.κ..
Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το ∆ηµόσιο, να γίνεται ειδικότερος προσδιορισµός (π.χ. Ελληνικό
∆ηµόσιο/Υπουργείο
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε./Γ.Γ.∆.Ε.
/∆ιεύθυνση
Οδικών
έργων
(∆1))
ή
Ελληνικό
∆ηµόσιο/Περιφέρεια Πελοποννήσου/∆.∆.Ε. κ.ο.κ.

3

Η αρµόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταµένη Αρχή
και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.

4

Επισηµαίνεται, όσον αφορά τους ΟΤΑ Α΄ Βαθµού, ότι Προϊσταµένη Αρχή στα έργα τους είναι η
∆ηµαρχιακή Επιτροπή εκτός ορισµένων εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
(βλέπετε άρθρο 3 παρ. 5 π.δ. 171/87, σε συνδυασµό µε ν. 3463/06 (∆ΚΚ) άρθρο 103 παρ. 3 σε
συνδυασµό µε παρ. 5. Να τίθεται ειδικώς ποια ακριβώς είναι η Π.Α. στο συγκεκριµένο έργο.
5
6

Εφόσον υπάρχει.
Π.χ. στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα του ∆ήµου …………… .
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ΣΕΛΙΣ 1

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Άρθρο 2:

Παραλαβή τευχών

2.1

Τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7
και 8 καθώς και σχέδια της µελέτης, διατίθενται από την ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου
7
Ηρακλείου ( www.heraklion.gr). Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς , που θα συµπληρωθεί
από τους διαγωνιζόµενους διατίθεται από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων, οδός
∆ιονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός. Πληροφορίες από τους κ.κ. Μανουσάκη Εµµανουήλ
(για την µελέτη Στατικών) τηλ. 2810-247517 και Σαράντο Γέµελα (για την µελέτη Η/Μ)
τηλ. 2810-247546.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το
η
8
διαγωνισµό µέχρι και την 15 ∆εκεµβρίου 2011 . Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα
χορηγούνται το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή της
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την
αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια.

2.2

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας, να λάβουν
γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία
της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους.

2.3

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που
έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις µπορούν να
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και
εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, πέραν της
αναφεροµένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής
αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών
Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο.

Άρθρο 3:

Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στο διαγωνισµό – Τρόπος
υποβολής φακέλου προσφοράς

3.1

Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της
προσφοράς τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24
της παρούσας.

3.2

Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το
φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Οι
φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυµία, τη
διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει,
e-mail) του προσφέροντος/∆ιαγωνιζόµενου και τα στοιχεία όλων των µελών, σε
περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την
ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο
άλλος την οικονοµική προσφορά (µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).
Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά
την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων.
7

Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του
Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών (βλέπ. Αρθρο 6 παρ. 2 του Ν.
3669/08 (Κ∆Ε), π.χ. στο άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου
υποδείγµατος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.
8

Τίθεται συγκεκριµένη ηµέρα. Αφού οι δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον ηµέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο
22 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), η προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη
εργάσιµη.
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ΣΕΛΙΣ 2

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή
αποκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να
ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.
3. 3

Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως
στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν.
3669/08 (Κ∆Ε). Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα µε τη
νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου:
• σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός
εργολήπτης,
• σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή
εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Εργ.Επ.,
• σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής
της,
• σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ.,
• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός
εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισµένος
µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι
οι
κοινοπρακτούντες
µαζί,
ο
καθένας
εκπροσωπούµενος
ή
αντιπροσωπευόµενος κατά τα παραπάνω.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζοµένων από το ίδιο
φυσικό πρόσωπο.

3.4

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και
από κράτη που έχουν κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις,
µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδροµικά. Η αρχή που διεξάγει το
διαγωνισµό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσµη άφιξη της προσφοράς στο
πρωτόκολλό της.

3.5

Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται
χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσµως
υποβάλλοντα τεκµαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισµού και παραίτηση από το δικαίωµα
δικαστικής αµφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε το εκπρόθεσµο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της
Ε.∆. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσµης προσφοράς
παραλαµβάνεται και ανοίγεται µε τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.∆. σηµειώνει στο
πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε
η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.
Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θεωρεί
ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 4:

∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών

4.1

Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την
ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της
παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται
ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 22 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος
ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της
παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί µε την υπηρεσία του
πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παρ.
3.4 (σηµειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα άφιξης, σηµειώνεται
πάνω στο φάκελο και µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική
περίπτωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαµβάνει τις
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού.
β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο
περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο
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των οικονοµικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσµα της
δηµοπρασίας.
γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ηµεδαπή επιχείρηση, η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταγράφει (µε βάση το επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο) τα
στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοµατεπώνυµο και αριθµό
ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν
γίνεται σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της προσφοράς.
Σε περίπτωση που η νοµιµοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αµφισβητείται,
ο φάκελος παραλαµβάνεται και η τελική απόφαση λαµβάνεται κατά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής, µετά το άνοιγµα και την καταγραφή των οικονοµικών
προσφορών.
δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η
οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο
(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους), µονογράφονται τα
έγγραφα αυτά, ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και την
επιστρέφει αµέσως, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφο αυτής, το
οποίο επικυρώνει αν δεν είναι ήδη επικυρωµένο ή το αντίγραφο εγγραφής σε
επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός
από κράτος - µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συµφωνία του
Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις).
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται από τον
Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.∆. και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε
διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, µετά από λογιστικό έλεγχο
9
και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις , σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη
µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.∆. και αποτελεί µέρος του
πρακτικού της.
ε) Κατόπιν η Ε.∆., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά
µειοδοσίας, διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο
συγκεκριµένο διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της παρούσας β)
ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ) το δικαίωµα συµµετοχής τους στο
διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του
άρθρου 22 της παρούσας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου,
σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.
στ) Στη συνέχεια η Ε.∆. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια
σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο
σύστηµα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των
υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του
Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), στην Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζόµενων και παρακρατεί τα
µηχανόσηµα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει
θέτοντας επ’ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής. Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο
24.2 της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των
διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης
10
και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους.
ζ) Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του
Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόµενους, όπως αυτή (τυχόν)
9

10

Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη κατάταξη των
διαγωνιζόµενων στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους.
Σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), αν το σύστηµα προσφοράς είναι
του άρθρου 6. Εφόσον επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστηµα του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), (ενιαία
έκπτωση) ελέγχεται η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό
της ∆ιακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές, ανάλογα µε το σύστηµα δηµοπράτησης που
εφαρµόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του Ν.
3669/08 (Κ∆Ε), να γίνουν οι αναγκαίες προσαρµογές στο τεύχος της ∆ιακήρυξης.
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διορθώνεται από την Ε.∆., σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού
υπολογισµού της Εµ από τους διαγωνιζόµενους, η Ε.∆. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών µετά την
έκπτωση, το Γενικό Άθροισµα ∆απανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα
Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η µέση έκπτωση
προσφοράς (Εµ), θα πρέπει να υπολογίζεται µε την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να
προκύπτει ο µειοδότης. Σηµειώνεται ότι τα όρια οµαλότητας δε στρογγυλοποιούνται.
η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. Αν ο έλεγχος δε µπορεί να περατωθεί την ίδια
ηµέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. οφείλει να ολοκληρώσει
αυθηµερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζοµένων, ακολουθώντας τη
σειρά µειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών µπορεί στην περίπτωση αυτή να
συνεχιστεί τις αµέσως επόµενες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή
του σε ηµέρα και ώρα που ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της
Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε
ευθύνη του Προέδρου της Ε.∆. Η εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της
Ε.∆.
θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. απορρίπτει
τις προσφορές που κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο Πρακτικό) και
καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.
Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία
διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους
ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’
αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Για την ηµέρα και ώρα της
ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική
πράξη, που υπογράφεται από όλα τα µέλη της. Η πενθήµερη προθεσµία υποβολής
ενστάσεων αρχίζει την επόµενη της ανάρτησης ηµέρα. Η Ε.∆. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει
την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, µε
επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους
εγγράφων µε δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην
Προϊσταµένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το
διαγωνισµό και γνωστοποιούνται µε µέριµνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.∆.
ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.∆. ολοκληρώνει το έργο της και
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία
εγκρίνει το αποτέλεσµα και κατακυρώνει στο µειοδότη, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του
άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και
τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταµένη Αρχή, η
οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση)
εγκρίνει το αποτέλεσµα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄.
Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης

4.2

α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα
11
της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) . Αν, µετά
την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται
απόλυτα διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως
των Εργ. Επ. που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη
διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους
διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. Μετά προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του
άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα
(10) ηµερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, ισχύουσα
βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει) και
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ηµεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι
11

Υπογραµµίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), κατά την οποία, για την ακύρωση
διαγωνισµού λόγω µη ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωµοδότηση Τεχνικού Συµβουλίου
του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας.
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αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς
12
προσκοµισθέντων , καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των
οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονοµαστικοποίησης των
µετοχών).
Σε κάθε περίπτωση (ακόµα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκοµισθέν ή η Ενηµερότητα
Πτυχίου) προσκοµίζεται νέο πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταµένης Αρχής.
Επίσης προσκοµίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής
ενηµερότητας, αν από την Ενηµερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκοµίστηκε στο διαγωνισµό
προκύπτει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή την ηµέρα διεξαγωγής του ελέγχου των
δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των
προσκοµισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται
ότι ο ανάδοχος ήταν ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ηµέρα του
διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται
από την Προϊσταµένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο
διαγωνισµό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού απόφαση στο
µειοδότη (σύναψη σύµβασης), µε πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο
30 του ν. 3669/08 προσκοµίζοντας µεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συµβατικά
τεύχη και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
Τέλος προσκοµίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’περί των
∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το
Ν.3414/2005’’ και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο
13
πρόσωπό του οι ασυµβίβαστες ιδιότητες του νόµου αυτού .

β) Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εµπρόθεσµα ή αν τα
προσκοµισθέντα (µετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συµπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν
δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του µειοδότη, η
Προϊσταµένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της
κατασκευής στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή
Κοινοπραξία, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
και ούτω καθ΄ εξής. Η Προϊσταµένη Αρχή είναι υποχρεωµένη να γνωστοποιήσει στο
δεύτερο µειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου
µειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στο
µειοδότη.
γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που
λαµβάνονται κατ΄ εφαρµογήν του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), κοινοποιούνται στους
διαγωνιζόµενους ταχυδροµικώς µε απόδειξη ή µε fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν
η ισχύς της προσφοράς του µειοδότη έχει λήξει και δε συµφωνεί στην παράταση ισχύος
της, προς το σκοπό σύναψης της σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή απευθύνεται στο
δεύτερο κατά σειρά µειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισµό, αν αυτός
συµφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.

Άρθρο 5:

Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη

5.1

Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 30 (παρ.
5 – 10) και 39 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).

5.2

Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο,
είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σ' αυτά
όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

12

Εφόσον συµµετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ηµεδαπές, χωρίς ενηµερότητα πτυχίου,
προσκοµίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε)

13

Η Υπεύθυνη ∆ήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύµβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ.
Αλλιώς η σχετική υπογραµµισµένη παράγραφος παραλείπεται.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Το συµφωνητικό.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη.
Η Οικονοµική Προσφορά.
Το Τιµολόγιο Μελέτης.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ.
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.
Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία
οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο,
προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά
ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου.
Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά
εγκριθεί από την Υπηρεσία.

και
αν
τις
θα

5.3

Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη
παράγραφο:
(1)
Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
(2)
Οι Ευρωκώδικες.
(3)
Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.).
(4)
Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

Άρθρο 6:

Γλώσσα διαδικασία

6.1

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε
έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται
από νόµιµη ελληνική µετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.

6.2

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει,
επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το Αρµόδιο Προξενείο
της χώρας της διαγωνιζόµενης είτε µε την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε
τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να
πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από
Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών.

6.3

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που εµπλέκονται στην
ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζοµένων και του αναδόχου
διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε διάθεση διερµηνέων.

Άρθρο 7:

Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του,
14
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων :
Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων
έργων» (Κ∆Ε).

7.1

Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των
15
εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε. .

7.2
14

Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητά στο κείµενο και τις υποσηµειώσεις της διακήρυξης), µπορούν να προστίθενται
και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

15

Η παρ. 7.2 τίθεται εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της σύµβασης (µε ΦΠΑ) υπερβαίνει το
1.000.000 Ευρω.
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7.3

Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και
Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93)

7.5

Ο Ν. 3886/2010 περί δικαστικής προστασίας κατά την σύναψη συµβάσεων

7.6

Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης»

7.7

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν
περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα
κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 8:

Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου

8.1

Το έργο χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 στον
άξονα προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στη Περιφέρεια
16
Κρήτης» µε ενάριθµο 2011ΕΠ00280043 και υπόκειται στις κρατήσεις
που
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27
17
παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).

8.2

Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του
Έργου.

8.3

Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και
(ενδεχοµένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος
θα γίνεται σε EΥΡΩ.

Άρθρο 9:

Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το
διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο δύο εργάσιµες
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό
Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

16
17

Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα µε το φορέα εκτέλεσης του έργου.
Όταν το έργο συγχρηµατοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, τούτο να αναγράφεται στη ∆ιακήρυξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Τίτλος του έργου

11.1

Ο τίτλος του έργου είναι:
«Ενίσχυση-αντικατάσταση στέγης και προσθήκη κατ’ έκταση νέου τριωρόφου
τµήµατος στο κτίριο που στεγάζει το 6ο και 44ο ∆ηµοτικό σχολείο Ηρακλείου»
Προϋπολογισµός του έργου

11.2

Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 2.260.000,00
18
Ευρώ και αναλύεται σε :
∆απάνη Εργασιών 1.309.191,80 €.
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.18%) 235.654,52 €.
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.)
19
231.726,95 €
Είδη κιγκαλερίας απολογιστικά (+ΓΕ&ΟΕ 18%) 3.000,00€
Αναθεώρηση 57.825,10 €
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 422.601,63 €.
Τόπος εκτέλεσης του έργου

11.3

Το έργο θα εκτελεστεί στο κέντρο της παλιάς πόλης του Ηρακλείου, στην συµβολή των οδών
ο
ο
Αγίου Τίτου και Ευρώπης, όπου βρίσκεται το κτίριο όπου στεγάζονται το 6 και 44 ∆ηµοτικά
Σχολεία.
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο αφορά στην ενίσχυση του φέροντος οργανισµού και στην αντικατάσταση της στέγης
του υφιστάµενου τριωρόφου κτιρίου, συνολικού εµβαδού 938,49m2 καθώς και στην προσθήκη
κατ’ έκταση τριωρόφου τµήµατος εµβαδού 213,15m2 και ισογείου λεβητοστασίου εµβαδού
21,06m2. Το έργο περιλαµβάνει και την διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

11.4

Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στο
διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και
νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και
οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και
εφόσον η µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της µελέτης, µε βάση την οποία
δηµοπρατήθηκε το έργο.
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της
υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εφόσον η δυνατότητα
χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση, µε τους ακόλουθους
όρους και περιορισµούς:
∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:
•

να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, όπως αυτό
περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη,

•

να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,

•

να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης,

18

Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούµενων
εργασιών.

19

Ο σκοπός του κονδυλίου των απροβλέπτων καθορίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου 57 του ν.
3669/08.
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•

να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση,

•

να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συµβατικά
τεύχη,

•

να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δαπανών, οι οποίες δεν
είχαν αποτελέσει αντικείµενο του διαγωνισµού του έργου (π.χ. για το µητρώο έργου,
απολογιστικές εργασίες, κλπ).

•

Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών, επιτρέπεται η
χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των
εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργασιών», αλλά:

•

µε περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δαπάνης µιας «οµάδας
εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα

•

µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων από «οµάδα εργασιών» σε
άλλη «οµάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης του έργου.
Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο µειώσεις
ποσοτήτων (και οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του
ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιµοποιούνται τα εξοικονοµούµενα ποσά για
την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύµβασης.

Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα (540)
20
ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης .
21
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην
Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών
13.1

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε την «ανοικτή δηµοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3
του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).

13.2

Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα προσφοράς
22
µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) .
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα
ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
15.1

Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, κατά τους
όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και

20

Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η
άµεση έναρξη των εργασιών.

21

Η παραβίαση των τµηµατικών προθεσµιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά
την παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), µόνο αν στην ΕΣΥ ρυθµίζεται το θέµα του τρόπου
επιβολής.

22

Ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήµατα δηµοπράτησης του
άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις)
του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και δεν αφορά το σύστηµα µελέτη – κατασκευή, ή άλλα συστήµατα που
υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.
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23

Φ.Π.Α. , ήτοι στο ποσό των 35.591,47 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε
στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του
έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας)
και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών
της.
15.2

Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το
ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η
εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω
ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία
ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική
ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08
24
(Κ∆Ε) .

15.3

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος
µικρότερο των 6 µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 24
παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι
25
20 Ιουλίου 2012
Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει
νόµιµη περίπτωση.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ)
16.1

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

16.2

∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση

26

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη
εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά
27
την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
προϋπολογισµού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι
ποσού 88.978,66 Ευρώ.
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο ανάδοχος
28
είναι µεγαλύτερο του 12% , υποχρεούται να προσκοµίσει για την υπογραφή της
σύµβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
23

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), µπορεί να ορισθεί µέχρι και
σε ποσοστό 4% επί του ποσού του προϋπολογισµού.

24

Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη προθεσµία
πληρωµής π.χ. 5 ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες.

25

Να τίθεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Ο χρόνος ισχύος των
εγγυητικών επιστολών µετράται ως εξής: έξι (6) µήνες για συµβάσεις που δεν θα υποβληθούν στον
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) µήνες για όσες υπόκεινται στον έλεγχο αυτό, επιπλέον
δε προστίθενται 30 ηµέρες.

26

Αν προβλέπεται η χορήγηση πριµ ή προκαταβολής στον ανάδοχο, µνηµονεύονται οι απαραίτητες
λεπτοµέρειες των άρθρων 50 και 51 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).

27
28

Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις µέχρι ποσοστό 10%.
Κατά κανόνα τίθεται 12% ή, κατ΄ εξαίρεση, 15 % αν ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω
προϋποθέσεις: α) το έργο πρόκειται να εκτελεστεί σε νησιωτικό νοµό, β) ο προϋπολογισµός του είναι
ης
µικρότερος του ανώτατου ορίου της 2 τάξης και γ) η διαγωνιζόµενη επιχείρηση έχει την έδρα της
στο νοµό αυτό (βλέπετε σχετικά τα οριζόµενα στην υπουργική απόφαση που καθορίζει το όριο) ή το
καθοριζόµενο από την υπηρεσία στις κατηγορίες έργων για τις οποίες δεν έχει εγκριθεί ενιαίο
τιµολόγιο.
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στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) το ύψος της οποίας µπορεί να
φτάσει και το 35% του προϋπολογισµού.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές
υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα
πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό,
η
ορίζεται η 20 ∆εκεµβρίου 2011, ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών
ορίζεται η 10:00 π.µ.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία
ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα
29
ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα
30
γνωστοποιηθεί µε φαξ
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα
ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10:00 π.µ.). Η
ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις.
Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες (εφόσον συντρέξει περίπτωση) µπορούν να
ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ΄ αυτόν
ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην
περίπτωση αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόµενους µέχρι και δύο
εργάσιµες ηµέρες πριν το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν προσµετράται).

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό (κατά τη
31
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) για διάστηµα έξι (6) µηνών από
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης
32

Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15
του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας
της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο της ΓΓ∆Ε/
ΥΠΕΧΩ∆Ε Ε.16/2007.
Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της
δηµοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 2.000 ΕΥΡΩ, βαρύνουν τον
Ανάδοχο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου. Τα έξοδα
δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για το ίδιο έργο, καθώς και τα
έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

29
30

Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη.
Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ.

31

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι έξι (6) µήνες όταν η σύµβαση δεν υπόκειται λόγω προϋπολογισµού στον
προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) µήνες στην περίπτωση που το έργο
εµπίπτει στον έλεγχο .

32

Η περίληψη συντάσσεται κατά το υπόδειγµα που συνοδεύει την Εγκύκλιο 13/2006 του Υπουργείου
ΠΕΧΩ∆Ε (η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε – ggde.gr).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:
21.1

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
33
Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν:
η
στην 3 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών και Α2 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας Η/Μ.
β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις
(Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι
κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι
αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε
το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

21.2

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
34
35
συνδυασµό µεταξύ τους , υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα
συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης
κατηγορίας.

21.3

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Το
ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον
προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να
αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του
έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον
προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας.

21.4

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη 2 του Μ.Ε.Ε.Π. για
έργα κατηγορίας Οικοδοµικών, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.
36
3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) .

η

33

Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης, πρέπει να προβλέπεται
και η δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων γραµµένων στα Νοµαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα
105 και 106 του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.

34

Αν συµµετέχουν και επιχειρήσεις γραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να
κοινοπρακτούν µε επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν.
3669/08).

35

Επισηµαίνεται η πρόσφατη νοµολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την
οποία κωλύεται η συµµετοχή σε κοινοπρακτικό σχήµα επιχείρησης που δεν µπορεί να συµµετάσχει
στο διαγωνισµό λόγω κατωτάτου ορίου.

36

Η περίπτωση αυτή τίθεται µόνο αν από τον προϋπολογισµό του έργου δικαιολογείται.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β

ΣΕΛΙΣ 13

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

21.5

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού
σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων.

Άρθρο 22: Επαγγελµατικά προσόντα
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που µετέχει στο διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως µέλος
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα:
1. Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί
αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής της.
2. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.),
ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο
διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που
ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθµ.
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ης

β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 Μαϊου 1997 (21) και στο
άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ.
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η)
πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια
χρεοκοπία (398 Π.Κ.).
Τα υπό α΄-δ΄ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε
περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του
εργολήπτη.
3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι
ηµεδαπή ή αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη.
4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύµφωνα
µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα) ή
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη.
5. Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της
στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη
συγκεκριµένη δηµοπρασία).
6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον
είναι εγγεγραµµένη.
7. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του νόµιµου ορίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν µόνο για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις.
37

8. Τεχνική ικανότητα .

37

Συµπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή
Εργολ. Επιχείρηση που δεν είναι γραµµένη σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Η
ζητούµενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις
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Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως µέλος
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα
προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής

23.1

38

α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π. πρωτότυπο
πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της
παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται
από τον Πρόεδρο της Ε.∆. και παραµένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισµού για
39
αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών) .
β. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε.,
όπου τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, επικυρωµένο από την
αρµόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως
ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγµένο σύµφωνα µε το άρθρο 52 της Οδηγίας
2004/18 (άρθρο 151 του ν. 3669/08).
γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε.,
όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση
εγγραφής στο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας προέλευσής της, σύµφωνα µε το άρθρο 46
της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του ν. 3669/08).
Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής, προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα
40
πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών.
∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας

23.2

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται µε τα δικαιολογητικά των
περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις µεµονωµένες επιχειρήσεις όσο
και όλα τα µέλη των κοινοπραξιών, µε τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:
23.2.1

Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκοµίσουν, εφόσον
κατέχουν, «Ενηµερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την ισχύουσα
κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενηµερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση
προσκόµισης των αντίστοιχων επιµέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου
23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενηµερότητα Πτυχίου πρέπει, επί
ποινή αποκλεισµού, να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών.

του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να
αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισµού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται
να συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Για τους ηµεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται
από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου µπορούν όµως να προστεθούν
και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση έργων παρεµφερών
κατ΄αντικείµενο µε το υπό δηµοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του
άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση.
38

Υπενθυµίζεται η δυνατότητα να συµµετέχουν επιχειρήσεις των Νοµαρχιακών Μητρώων. Στην
περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα».

39

Αν δεν υπάρχει φωτοαντίγραφο στο φάκελο εκδίδεται ένα µε επιµέλεια του Προέδρου της
Επιτροπής και επικυρώνεται από τον ίδιο.

40

Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 3669/08.
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Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην
Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται υπεύθυνη
δήλωση (του µεµονωµένου υποψήφιου ή του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο
συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και
είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. Εφόσον στην
Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζοµένου
είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της
Ε.Π. ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά.
Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενηµερότητα Πτυχίου,
υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της
παραγράφου δ΄.
Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά
των παραγ. α΄ έως δ΄,
εκτός αν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµους καταλόγους
αναγνωρισµένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ν.
3669/08, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που
µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους.

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22 υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση που
υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και
βεβαιώνει ότι η επιχείρηση
41

ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί
αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από
µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους
προέλευσής του,
ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν
καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης αυτής,
ιιι) ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε
ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία) και
iv) ότι το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτελέστου
που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του κράτους
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της
Εργ. Επιχειρ., όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, για την
Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει, καθώς και για κάθε έργο που
εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) στην Ελλάδα.
Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα) και δεν
κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκοµίσουν Υπεύθυνη
42
∆ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα που απασχολούν µε σύµβαση
41

Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές εργοληπτικές
επιχειρήσεις, άρα από τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό.

42

Χωρίς ονοµαστική αναφορά στα πρόσωπα.
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εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν
απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.∆.), ιι) τα πρόσωπα
(ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση
ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να
προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και να αφορούν την ίδια την
επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκοµίζεται και ασφαλιστική ενηµερότητα των
ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕ∆Ε.
γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα,
αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, τόσο µεµονωµένα όσο και για
τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) Σε
περίπτωση που η Εργ. Επ. δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρµόδια
ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό
φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της.
Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, µπορεί
να αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι µηνών που προηγούνται
της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν
διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη.
δ. Για τις εργολ. επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσµένων έργων κατά
την τελευταία πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα
οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόµοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα µε το
δηµοπρατούµενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο
εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης
και αν περατώθηκαν κανονικά.
ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές
εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένες σε τέτοιες οργανώσεις.

23.2.3 Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ
κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν
την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος
των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι
µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών.
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός του τελευταίου
µηνός πριν τη δηµοπράτηση.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά
δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα
φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει).
Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στο
φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης
επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου.
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα
δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια.
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται
πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των ελληνικών αρχών (όταν
προσκοµίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενηµερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε
πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από αρµόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το
διαγωνισµό. Το θεωρηµένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το
πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999,
Φ.Ε.Κ. 2134 Β΄, όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή
φωτοαντίγραφα.
Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των
δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Όλα τα δικαιολογητικά
πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωµένα µε
νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και
δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους.
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Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση
κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό,
αποκλείεται.
23.2.4

Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών
συµµετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκοµίζει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά, προκειµένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων µε την υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 23.2.2.α):
α) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση,
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Για την Ελλάδα τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση
εκδίδονται από το πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά τη θέση σε εκκαθάριση από την
αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν πρόκειται για ανώνυµη
εταιρεία και το πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων (Ο.Ε.,
Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.). Πιστοποιητικά περί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από τις
ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο ∆ικαστικής Αρχής της χώρας
προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων
(Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο
σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του
σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης
πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό θα
υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί των
αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη
βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκηµα που θα µπορούσε να
προκαλέσει αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση
προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του
διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο
περιεχόµενο του ποινικού µητρώου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων, συνοδευόµενη
από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρµοδίων
υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε
κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του
43
έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)

23.3

44

∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς
Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή
αποκλεισµού, φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο
Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
43

44

Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενηµερότητας Πτυχίου (για το χρόνο που
αυτή χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π.
ανεκτέλεστου εργολαβικών συµβάσεων.
Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 147 του ν. 3669/08 (άρθρο 48
της Οδηγίας 2004/18) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραµµένες σε
επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ.
µόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η
τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο µίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες
εργοληπτικές επιχειρήσεις.
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24.1

Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα
δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης
επί ποινή αποκλεισµού):
1.
2.

Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας.
Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόµιµο
εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού
δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισµό.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και η Προϊσταµένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωµα
αµφισβήτησης της νοµιµοποίησης και µπορούν, κατά τον επανέλεγχο των
δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της σύµβασης (άρθρο 26 παρ. 2 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)
να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της (όπως π.χ.
το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης µε τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου
και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
Υπεύθυνη ∆ήλωση δεν προσκοµίζεται σε περίπτωση ατοµικών εργ/κών επιχειρήσεων.
Η εκπροσώπηση της εργ.επιχ/σης τεκµαίρεται, εφόσον δεν αµφισβητήσει µέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή
της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.
Όταν οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν Ενηµερότητα Πτυχίου, η νοµιµοποίηση
θεωρείται αποδεδειγµένη. Αν ο νόµιµος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον
αναφερόµενο στην Ε.Π. προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την
αλλαγή.

3.

Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό
συµφωνητικό υπογεγραµµένα από τους νοµίµους εκπροσώπους των µελών, για τη
σύσταση της Κοινοπραξίας. ∆ηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συµµετοχής των
κοινοπρακτούντων µελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα
ποσοστά συµµετοχής σε κοινοπραξία).

4.

Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)
νοµιµοποίηση του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για
λογαριασµό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας
∆ιακήρυξης.
Τέτοια στοιχεία δεν προσκοµίζονται αν η νοµιµοποίηση προκύπτει από την Ενηµερότητα
Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση.

5.

45

∆ικαιολογητικά Ονοµαστικοποίησης µετοχών . Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής
οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους. Κατά λοιπά
προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία :
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκοµίζουν αναλυτική
κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε
µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων
της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς (η ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής κατάστασης πρέπει να αναγράφεται),
καθώς και πιστοποιητικό της εποπτεύουσας (κατά τον Κ.Ν. 2190/20) την εταιρεία αρχής
ότι οι µετοχές της είναι ονοµαστικές (το πιστοποιητικό αυτό καλύπτεται από την
Ενηµερότητα Πτυχίου, εφόσον προσκοµίζεται).
β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους
ονοµαστικές µετοχές, προσκοµίζουν :
αα) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει
ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές.
ββ) αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το
πολύ 30 ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

45

Η παράγραφος 5 δεν τίθεται αν ο προϋπολογισµός του έργου είναι κάτω του 1.000.000 ΕΥΡΩ.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β

ΣΕΛΙΣ 19

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού
προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήµερο πριν την υποβολή
της προσφοράς.
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη της
σύµβασης επικαιροποιηµένα κατά τον ίδιο τρόπο.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους στην
οποία έχουν την έδρα τους ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν :
αα) Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια
αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη
δήλωση του διαγωνιζόµενου.
ββ) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
µετοχών.
γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (µε
1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί
στην εταιρεία.
δδ) Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους
που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δε µπορεί να
κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή
σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση αποκλείεται.
Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση και όσα εξ αυτών προέρχονται από δηµόσιες αρχές να είναι επικυρωµένα
από αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης.
6.

24.2

46

Τα απαιτούµενα 63 µηχανόσηµα του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο γραµµάτιο
είσπραξης αγοράς ενσήµων Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (επ΄ ονόµατι του διαγωνιζοµένου).
Μηχανόσηµα που περιλαµβάνονται στον κλειστό φάκελο της οικονοµικής προσφοράς
γίνονται αποδεκτά.

Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει συµπληρωµένο το έντυπο
Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.
Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού, από το νόµιµο
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες
µονογράφονται από τον ίδιο (µονογραφές που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται µετά το
άνοιγµα των προσφορών. Ακόµα κι αν αρνηθεί να τα µονογράψει ο διαγωνιζόµενος, τα
µονογράφει η Ε.∆. – άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Επίσης, εφόσον λείπουν,
συµπληρώνονται από τον προσφέροντα µετά το άνοιγµα των προσφορών τα ονοµατεπώνυµα
των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές
δε θεωρούνται λόγος αποκλεισµού από τη δηµοπρασία.
Επισηµαίνονται σχετικά µε την οικονοµική προσφορά τα εξής:
Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζοµένων να συµπληρώσουν το Έντυπο Οικονοµικής
Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόµενοι που δεν συµπληρώνουν ουσιώδες µέρος των
στοιχείων της προσφοράς τους.
Β. Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα
επιµέρους ποσοστό έκπτωσης οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς
ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστηµα του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)
47
ολογράφως και αριθµητικώς .
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης
48
αριθµητικής .
∆. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της
οικονοµικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), β) διαφορές µεταξύ της

46

Τίθεται απ’ την υπηρεσία ο συγκεκριµένος αριθµός των µηχανόσηµων (υπολογιζόµενος µε βάση
τον προϋπολογισµό του έργου χωρίς ΦΠΑ) προκειµένου να αποφεύγονται αµφισβητήσεις από
διαφορετικούς υπολογισµούς των διαγωνιζοµένων. Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση του µηχανόσηµου
καλύπτεται µε ακέραιο µηχανόσηµο.

47

Ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστηµα είναι
των άρθρων 7 ή 9 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις.

48

Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08
(Κ∆Ε). Σε περίπτωση που εφαρµόζεται άλλο σύστηµα οι σχετικοί όροι προσαρµόζονται ανάλογα.
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ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή γ) λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα γινόµενα
ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει
την ορθή οικονοµική προσφορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄

Άρθρο 25: ∆ιάφορες ρυθµίσεις
Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου και η διάθεση της σχετικής
πίστωσης, αποφασίστηκε µε την αριθµ. 101501/42194/21-11-2011 Απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας Κρήτης.

25.1

25.2

49

Η παρούσα σύµβαση υπόκειται λόγω ποσού στις ασυµβίβαστες ιδιότητες και τις
απαγορεύσεις του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) άρθρα 31-34.

25.3

50

Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο.
Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του
Τεχνικού Συµβούλου που πηγάζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε αυτόν.

25.4

51

Ηράκλειο, Noέµβριος 2011

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης

Ο Τµηµατάρχης

Ζαφειρένια Καραγιαννάκη
Πολιτικός Μηχανικός

Ευαγγελία Παπαδάκη-Μπιµπή
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων

Ευάγγελος Φωσκολάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αρ. 632/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής

49
50
51

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τίθεται µόνο εφόσον η σύµβαση υπερβαίνει το εκάστοτε προβλεπόµενο όριο).
Προαιρετική επιλογή.
Εφόσον στη ∆ιακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση
του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΕΓΗΣ & ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄
ΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ
ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ 6ο ΚΑΙ 44ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
2007-2013

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ε. Σ. Υ.
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1o: Αντικείµενο και αρχική συµβατική δαπάνη της εργολαβίας.
1.1
Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων καθορίζονται οι όροι σύµφωνα µε τους
οποίους, βάσει της Τεχνικής Περιγραφής και των Προδιαγραφών της Υπηρεσίας για τις
Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες θα εκτελεσθούν οι προβλεπόµενες εργασίες του έργου :
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΑΝΤ ΙΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ & ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΄ ΕΚΤ ΑΣΗ ΝΕΟΥ
ο
ο
ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΤΜΗΜ ΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ 6 ΚΑΙ 44 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
1.2. Ο προϋπολογισµός κατά τη µελέτη του έργου ανέρχεται στο ποσό των (2.260.000,00) Ευρώ (µε
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται:
α. η αξία των εκτελεσθεισοµένων εργασιών (υλικά και εργασίες)
β. το ποσό των Γ.Ε. και Ο.Ε. σε ποσοστό 18%,
γ. το ποσό των 57.825,10 € που προβλέπεται για αναθεώρηση
δ. το ποσό των απροβλέπτων δαπανών (15% ),
ε. το Φ.Π.Α. (23%)
στ. Οι δαπάνες αµοιβής των πάσης φύσεως αδειών, αναθεώρησης της οικοδοµικής άδειας,
µελετών µε τα αντίστοιχα έξοδα που έχουν αναχθεί στις αντίστοιχες δαπάνες κατασκευής.
ζ. Ασφαλίσεις Κοινωνικές και ιδιωτικές από παντός κινδύνου υπέρ προσώπων, υλικών και
εγκαταστάσεων καθώς και η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του υπό κατασκευή έργου.
Η αρχική συµβατική δαπάνη της εργολαβίας θα είναι τα επί µέρους ποσοστά έκπτωσης που θα
προσφέρει ο ανάδοχος προσαυξηµένα κατά:
1.
2.
3.
4.

το ποσό των απροβλέπτων δαπανών
το ποσό των Γ.Ε. και Ο.Ε. σε ποσοστό 18%
το ποσό που προβλέπεται για αναθεώρηση (µείον την έκπτωση) και
ο αναλογούν Φ.Π.Α. 23% όλων των ανωτέρω.

To έργο θα εκτελεστεί στο κέντρο της παλιάς πόλης του Ηρακλείου, στην συµβολή των οδών Αγίου Τίτου
ο
Ο
και Ευρώπης, όπου βρίσκεται το κτίριο όπου στεγάζονται το 6 και 44 ∆ηµοτικά σχολεία. Το έργο αφορά
στην ενίσχυση του φέροντος οργανισµού και στην αντικατάσταση της στέγης του υφιστάµενου τριώροφου
κτιρίου, συνολικού εµβαδού 938,49 m2 καθώς και στην προσθήκη κατ΄ έκταση τριώροφου τµήµατος
εµβαδού 213,15 m2 και ισογείου λεβητοστασίου εµβαδού 21,06 m2. Το έργο περιλαµβάνει και την
διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

ΑΡΘΡΟ 2o : Ισχύουσες ∆ιατάξεις.
2.1 Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις:
Του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) : Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµόσιων έργων.
2.2 Ισχύοντες Κανονισµοί και Τεχνικές Προδιαγραφές
2.2.1. Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα
(ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίθηκε µε την αριθµ. ∆17α/116/ΦΝ, 429/18-10-2000 απόφαση
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός-ΕΑΚ 2000, όπως διορθώθηκαν το
2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 αντίστοιχα).
2.2.2. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα
κοινά τσιµέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001)
2.2.3. Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000), καθώς
και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού
οπλισµού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστηµάτων προέντασης κ.λπ.
2.2.4. Ο Ισχύων Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός Γ.Ο.Κ.
2.2.5. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) όπως ισχύει σήµερα.
2.2.6. Ο Κανονισµός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
2.2.7. Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η.
2.2.8. Οι Κανονισµοί ∆ιάθεσης Λυµάτων, Ακαθάρτων και Όµβριων
2.2.9. Οι Κανονισµοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
2.2.10. Οι Κανονισµοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
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2.2.11. Τα Π.∆. 778/80 και 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδοµικών
Εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα).
2.2.12. Ο ι διατάξεις του Κανονισµού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.∆. 71/88», όπως ισχύουν µετά
από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι λοιπές
πυροσβεστικές διατάξεις.
2.2.13. Οι τοπικές δεσµεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ∆ασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης µε
αγωγούς υψηλής τάσης της ∆.Ε.Η., κ.λπ.
2.2.14. Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισµοί άλλων χωρών σε θέµατα που δεν καλύπτονται από
τους παραπάνω κανονισµούς και αποφάσεις.
2.2.15. Τα αναλυτικά Τιµολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών (Η/Μ κ.λπ.) καθώς και τα αντίστοιχα
Περιγραφικά Τιµολόγια.
2.2.16. Ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Φ.Ε.Κ. 59 ∆/3-2-1989)
2.2.17. Οι κανονισµοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές,
καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Περίληψης
∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας.
2.2.18. Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) Έργων Οδοποιῒας, έκδοσης 1966 και µετά, του
Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων καθώς και η Γ.Σ.Υ., (Εγκύκλιος Α-67/74)
2.2.19. Οι προσωρινές Π.Τ.Π., Οδοποιῒας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., που δεν έχουν καταργηθεί (Κωδικοποίηση
1964).
2.2.20. Το Π.∆. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών».
2.2.21. Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας που
πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια.
2.2.22. Ν. 1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά
ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83)

ΑΡΘΡΟ 3o: Στοιχεία του έργου.
Τα συµβατικά τεύχη, κατά σειρά προτεραιότητας ισχύος σε περίπτωση ασυµφωνίας όρων µεταξύ τους,
είναι τα ακόλουθα :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Η Εργολαβική Σύµβαση ανάθεσης του έργου, όπως θα υπογραφεί µετά την
απόφαση κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας.
Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας.
Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς.
Το Τιµολόγιο Μελέτης.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Τεχνικές Προδιαγραφές
Η Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές εκθέσεις.
Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.
Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία
καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την
Υπηρεσία.
Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα
εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη
παράγραφο, επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα :
(1)
(2)
(3)
(4)

Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 του Ν.3669/2008.
Οι Ευρωκώδικες.
Oι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ή του τ. Υ∆Ε).
Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

Σε περίπτωση που παρουσιάζονται διαφορές για ένα και το αυτό θέµα σε κάποια από τα συµβατικά
τεύχη, επικρατεί η ανωτέρω σειρά προτεραιότητας για κάθε ένα από τα αµφισβητούµενα στοιχεία.
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ΑΡΘΡΟ 4o: Σύµβαση κατασκευής του έργου.
Η Σύµβαση του υπ΄ όψη έργου θα καταρτισθεί µε βάση την απόφαση για έγκριση του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και ανάθεσης του έργου και µε συµβατική δαπάνη το αναφερόµενο
στο άρθρο 1 της παρούσας ποσό.
Ο ανακηρυχθείς από τη δηµοπρασία προσωρινός ανάδοχος του έργου, µε την κοινοποίηση σε αυτόν
της έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από το ∆ήµο Ηρακλείου, καλείται σε
συγκεκριµένη ηµεροµηνία για την υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης του έργου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3669/2008, προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης του έργου.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί την ηµέρα που θα προσκληθεί,
κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία καταπίπτει υπέρ του Κυρίου
του Έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 .

ΑΡΘΡΟ 5o: Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου.
Για την υπογραφή της Σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση από τον ανάδοχο σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 για την ανάληψη του έργου εγγύηση καλής εκτέλεσης
ποσού 88.978,66 Ευρώ δηλαδή σε ποσοστό (5%) του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας, που
δεν περιλαµβάνει τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι µεγαλύτερο του
ορίου 12 %, προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει
επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2
του άρθρου 35 του Ν.3669/2008.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της
Κοινοπραξίας (άρθρο 39 του Ν. 3669/2008).

ΑΡΘΡΟ 6o: Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής - Προθεσµίες - Πρόγραµµα Ποιότητας – Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας – Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας
6.1.
6.2.

6.3.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο των εργασιών του έργου εντός πεντακοσίων
σαράντα (540) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15)
ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, το Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του έργου,
το οποίο θα συνταχθεί µε τη γραµµική µέθοδο (GANT).
Ο ακριβής χρονικός προγραµµατισµός και η ακριβής, χωρίς παρεκκλίσεις, τήρηση των προθεσµιών
αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έργου αυτού.
Επίσης το Χρονοδιάγραµµα θα συνοδεύεται από σχετική έκθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.
3669/2008.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, προτού προβεί στην έγκριση του τελικού Χρονοδιαγράµµατος
Κατασκευής του έργου, µπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις, µετά από συνεννόηση µε τον ανάδοχο,
εάν το κρίνει συµφέρον για το έργο.
Μετά την έγκρισή του από την Υπηρεσία, γίνεται υποχρεωτικό για τον ανάδοχο, που υποχρεούται
στην πιστή εφαρµογή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.
Το Χρονοδιάγραµµα, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, θα αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής
της Σύµβασης του έργου και θα καλύπτει όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου
δραστηριότητες (συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου αναθεώρησης και έκδοσης κάθε απαιτούµενης
άδειας, των παραγγελιών και της µεταφοράς στο εργοτάξιο υλικών, µηχανηµάτων κ.λ.π.).
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας των εργασιών του έργου θα γίνεται κάθε εβδοµάδα
βάσει του Χρονοδιαγράµµατος.
Ο έλεγχος τηρήσεως και η τυχόν απαιτούµενη προσαρµογή και ανασύνταξη του
Χρονοδιαγράµµατος, µε σταθερές τις ηµεροµηνίες ολικής παράδοσης του έργου, θα γίνεται από τον
ανάδοχο κάθε τρεις εβδοµάδες.
Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσµία αποπεράτωσης του έργου
µε απόλυτη ακρίβεια.
Παράταση των προθεσµιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο αν αυτός επικαλεσθεί άγνοια
εδαφικών συνθηκών ή άλλων συνθηκών του έργου ή δυσχερειών κατά την κατασκευή ή εξ αιτίας
άλλων πιθανών ιδιαιτεροτήτων του έργου.
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Για το σκοπό αυτό, θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια αν
δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια µε ή χωρίς υπερωρίες καθώς και η δυνατότητα εργασίας σε ηµέρες
αργίας και εορτών.
Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία, θα βαρύνει τον ανάδοχο χωρίς
απαίτηση οποιασδήποτε αποζηµίωσης.
6.4.

Πρόγραµµα Ποιότητας
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντάξει, πρόγραµµα ποιότητας, που θα είναι συµβατό µε το
χρονοδιάγραµµα, σύµφωνα µε την µελέτη και τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, µέσα σε 40 ηµέρες
από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 59 του Ν. 3669/2008.
To Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) είναι ένα έγγραφο που οριστικοποιείται και
συγκεκριµενοποιείται κατά την περίοδο προπαρασκευής των εργασιών. Συντάσσεται από τον
ανάδοχο και υποβάλλεται στον Κύριο του Έργου εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της
Σύµβασης.
H σύνταξη ενός κατάλληλου Προγράµµατος Ποιότητας για κάθε έργο που εκτελείται και η
παρακολούθηση της εφαρµογής του είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για την εκτέλεση του έργου
σύµφωνα µε τις συµβατικές απαιτήσεις. Κύριος στόχος ενός Προγράµµατος Ποιότητας είναι η σωστή
οργάνωση του έργου και η κάλυψη των απαιτήσεων που θέτει ο Κύριος του Έργου µέσω της
σύµβασης.
To Πρόγραµµα Ποιότητας θα ενσωµατώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών
τευχών και:
1. θα περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες
2. θα είναι σε πλήρη συµφωνία και θα περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα του έργου
3. θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου
4. θα καθορίζει τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά
την κατασκευή ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας (δηλαδή να είναι δυνατή η εκ
των υστέρων αναζήτηση όλων των στοιχείων για ένα συγκεκριµένο τµήµα του έργου και η
συγκρότηση του µητρώου του έργου).
Κατά τη φάση σύνταξης του ΠΠΕ πρέπει να γίνει συστηµατική, σχολαστική και ολοκληρωµένη
µελέτη των απαιτήσεων των συµβατικών τευχών, να εντοπιστούν έγκαιρα οι τυχόν ασάφειες στα
συµβατικά τεύχη καθώς και πιθανές αντιφάσεις µεταξύ τους, να συζητηθούν µεταξύ του Κυρίου του
Έργου και του Αναδόχου και να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τις λεπτοµέρειες κατασκευής του
έργου, οι οποίες θα αποτυπωθούν επίσης στο ΠΠΕ.
Το ΠΠΕ ενός έργου πρέπει να αναθεωρείται όταν προκύπτουν σηµαντικές αλλαγές, ώστε να
ανταποκρίνεται στην πραγµατική κατάσταση του έργου (π.χ. τροποποίηση της µελέτης)
Το παραπάνω ΠΠΕ είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις ως προς το περιεχόµενο του και τον τρόπο
που θα ελέγχεται µε:
• ∆ΙΠΑ∆/611/01 (ΦΕΚ 1013Β/2-8-2011)
• ∆ΕΕΠΠ/ΟΙΚ/502/01 (ΦΕΚ1265Β/18-10-2010)

6.5. Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει για το ΣΑΥ και ΦΑΥ όλα τα σχετικά που αναφέρονται στο
Π.∆. 305/96 και την παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν. 3669/2008.

6.6. Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96
και το Ν. 1396/83.

Ε. Σ. Υ.
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ΑΡΘΡΟ 7o: Χρόνος εγγύησης και συντήρησης του έργου.
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και
συντήρηση του όλου έργου για τους επόµενους δεκαπέντε (15) µήνες, όπως προβλέπεται στο άρθρο
74 του Ν. 3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 8o: Σχέδια.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ζητήσει εγγράφως οδηγίες κ.λ.π. από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
εγκαίρως και πριν από κάθε, κατά την κρίση του, ανάγκη τροποποιήσεως σχεδίων της µελέτης.
∆ιαφορετικά, υποχρεούται όπως, οποτεδήποτε και µε οποιονδήποτε τρόπο, εφαρµόσει την επί του
θέµατος απόφαση της Υπηρεσίας, µε δικά του µέσα και δαπάνες.

ΑΡΘΡΟ 9o : Ποινικές ρήτρες.
Τονίζεται ότι, για κάθε καθυστέρηση στο έργο, θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το άρθρο
49 του Ν 3669/2008.
Την ευθύνη για τις οποιεσδήποτε ανωµαλίες που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου,
όπως και τις οποιεσδήποτε ποινικές ρήτρες επιβληθούν στον Ανάδοχο από καταστρατήγηση των
προθεσµιών θα φέρει εξ ολοκλήρου ο Ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 10o: Κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών - Αυξοµειώσεις εργασιών.
10.1.

10.2.

10.3.

Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου απαιτηθεί από την Υπηρεσία να εκτελεσθούν νέες
εργασίες ή να µην εκτελεσθούν ορισµένες από τις συµβατικές, θα εφαρµόζεται το άρθρο 57 του Ν.
3669/2008.
Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των εγκεκριµένων αναλυτικών τιµολογίων
του ΥΠΕΧΩ∆Ε και των υπολοίπων εγκεκριµένων τιµολογίων διαφόρων κατηγοριών εργασιών και
µε εφαρµογή των τιµών του Πρακτικού της Επιτροπής ∆.Τ.∆.Ε. του χρόνου δηµοπράτησης του
έργου.
Επί των προκυπτουσών ως άνω νέων τιµών θα εφαρµόζεται η αντίστοιχη έκπτωση της κατηγορίας
εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 11o: Αρτιότης κατασκευών.
Ο καθορισµός από τα σχέδια της µελέτης, των οποιωνδήποτε στοιχείων καθώς και οι οδηγίες
που περιέχονται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην Τεχνική Περιγραφή της
Υπηρεσίας για την εκτέλεση των εργασιών, δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την υποχρέωση
να λάβει κατά την κατασκευή κάθε απαιτούµενο µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των επί
µέρους στοιχείων και της όλης κατασκευής.
Για την εφαρµογή των ανωτέρω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται από τα
σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης ή από τα στοιχεία της εργολαβίας, είτε τέλος από τις οδηγίες ή
εντολές της Υπηρεσίας, κάθε εργασία πρέπει να είναι άρτια ως προς την κατασκευή, την
εµφάνιση, τη λειτουργικότητα και την αισθητική σύνδεση του κτιρίου προς το περιβάλλον. Γενικά, το
έργο θα παραδοθεί στην Υπηρεσία πλήρως περαιωµένο ("µε το κλειδί στο χέρι").
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη και δεσµεύεται ότι συνεχώς θα παρακολουθεί την
ορθή, επιµελή και ακριβή εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της µελέτης.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου,
έστω και αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά στα συµβατικά τεύχη και επιφέρουν τυχόν αυξοµειώσεις
ποσοτήτων οφειλόµενες σε οποιοδήποτε λόγο ή η εκτέλεση αυτών των εργασιών προκαλέσει
αύξηση των δαπανών του έργου.

Ε. Σ. Υ.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει εργασίες και εκτός του συµβατικού του αντικειµένου,
αµειβόµενος για αυτές, µόνο στην περίπτωση που µε απόφαση της Υπηρεσίας τροποποιηθεί η
µορφή του έργου.

ΑΡΘΡΟ 12o : Γενικά έξοδα - όφελος κ.λπ. αναδόχου - εργολαβικά ποσοστά.
Στην προκειµένη εργολαβία τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου (18%) καθώς και
Ασφαλίσεις κατά παντός κινδύνου του έργου, οι Κοινωνικές ή Ιδιωτικές από παντός κινδύνου υπέρ
προσώπων, υλικών, µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων περιλαµβάνονται στο ποσό του
προϋπολογισµού της προσφοράς του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 13o : Τελικός Λογαριασµός - Παραλαβές.
Ο Τελικός Λογαριασµός εκδίδεται βάσει του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου και της
σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού.
Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα µόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του εξοφλητικού
λογαριασµού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σε αυτόν.
Με την Οριστική Παραλαβή των εργασιών και την έγκριση του σχετικού Πρωτοκόλλου, επιστρέφεται
στον ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 14o : Εκπροσώπηση του Αναδόχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπησή
του ή τους τυχόν πληρεξουσίους του, δηλώνοντας τον τόπο και την διεύθυνση διαµονής των κατά τη
διάρκεια του έργου, προκειµένου να τους κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 15o: Προστατευτικές κατασκευές - Πινακίδα έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή σταθερής περίφραξης ( µε λαµαρίνα κλπ) του
χώρου εκτέλεσης του έργου χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση και κάθε σχετική δαπάνη θα
περιλαµβάνεται στην προσφορά του. Επίσης υποχρεούται, µε δαπάνη του, να συντηρεί την
περίφραξη και να την αποµακρύνει µετά την µετά το πέρας των εργασιών.
Αµέσως µετά την υπογραφή της Εργολαβικής Σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει
µε δαπάνες του και να αναρτήσει σε θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία, ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΕΡΓΟΥ
(διαφηµιστική πινακίδα) καταλλήλων διαστάσεων, εµφάνισης και αισθητικής, στην οποία θα

αναγράφονται τα στοιχεία του έργου σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τις προδιαγραφές
σηµατοδότησης του ΕΣΠΑ (Καν. 1028/2006, Παράρτηµα Ι).
Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει, µε δική του δαπάνη,
την ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΕΡΓΟΥ(διαφηµιστική πινακίδα), µε µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας και τις προδιαγραφές σηµατοδότησης του ΕΣΠΑ (Καν. 1028/2006,
Παράρτηµα Ι)

ΑΡΘΡΟ 16o: Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων.
Όλα τα υλικά, προϊόντα, µηχανήµατα κ.λ.π. που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι της αρίστης
ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι κατά προτίµηση
από την εγχώρια βιοµηχανία και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µε εξαίρεση εκείνα που δεν
προσφέρονται στην Ελλάδα.
Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά
δεδοµένα της εργολαβίας και τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων
ΠΕΧΩ∆Ε και Ανάπτυξης, άριστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρµόδιου οργάνου της
επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση, την
ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λ.π.
Ε. Σ. Υ.
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•

•
•
•

•

•

•

•

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση των
έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας
των, ούτε αποζηµίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών.
Ο εργολάβος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που
παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως στη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία.
Τα προαναφερόµενα υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο µε πρωτόκολλο, µετά δε
την παραλαβή των από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακεραία την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµιά ή
απώλεια που τυχόν συµβούν στα υλικά αυτά.
Σε ό,τι αφορά στις παραγγελίες των διαφόρων υλικών, µηχανηµάτων και συσκευών, θα τηρηθεί η
ακόλουθη διαδικασία :
Για τις Οικοδοµικές εργασίες ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
σειρά δειγµάτων και πληροφοριακών εντύπων των υλικών που θα χρησιµοποιήσει.
Σε περίπτωση µη έγκρισης των υλικών (αιτιολογηµένης µερικής ή ολικής απόρριψης) ή διατύπωσης
παρατηρήσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα (µετά από
συνεννόηση µε την Υπηρεσία), αντικαθιστώντας ανάλογα το δείγµα ή τα PROSPECTUS.
Τα παραπάνω δείγµατα κ.λ.π. που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από αυτήν
µέχρι την παραλαβή του έργου.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή που
δεν θα είναι σύµφωνα τις προδιαγραφές της µελέτης
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των κατασκευών, η Επίβλεψη δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο να
προβεί στην κατασκευή δειγµάτων σύνθετων κατασκευών επί τόπου του έργου για τη λήψη
αποφάσεων.
Όλα τα παραπάνω δείγµατα υλικών, δείγµατα κατασκευών, µηχανήµατα και συσκευές, πρέπει να
συνοδεύονται απαραίτητα µε πιστοποιητικά ελέγχου των κατασκευαστικών οίκων, η δε επίβλεψη
µπορεί να τα παραπέµπει για εργαστηριακούς ελέγχους µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, µηχανηµάτων, συσκευών κ.λ.π. να
υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση,
γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει για τα στελέχη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και τα µέλη της
Οµάδας Επίβλεψης του έργου, την ελεύθερη είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου
στα εργοστάσια παραγωγής των υλικών καθώς επίσης και στα εργοστάσια υπεργολαβικής
παραγωγής σύνθετων επιµέρους κατασκευών.
Η επίσκεψη της επίβλεψης στα παραπάνω εργοστάσια δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τη
διαδικασία της επί τόπου του έργου ποιοτικής παραλαβής των διαφόρων αντίστοιχων κατασκευών.
Για τις εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων πρέπει πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το µηχάνηµα ή η
συσκευή να εγκρίνονται από την Υπηρεσία ως εξής :

• Αν πρόκειται για ‘’υλικό σειράς" βιοµηχανικής παραγωγής, θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία
PROSRECTUS και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής καθώς και δείγµατα. Αν πρόκειται

• για υλικό αυτοσχέδιο που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο, θα προσκοµίζονται στην
Υπηρεσία δείγµατα, σχέδια ή µοντέλα.
• Τα παραπάνω δείγµατα κ.λ.π. που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από αυτήν
µέχρι την παραλαβή του έργου.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή που
δεν θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης.
• Όλα τα ανωτέρω µηχανήµατα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του
κατασκευαστή, η δε επίβλεψη θα µπορεί να παραπέµπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο, µε µέριµνα
και δαπάνες του αναδόχου.
• Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, µηχανηµάτων, συσκευών κ.λ.π. να
υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση,
γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών.
• Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ελεύθερη είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης και
ελέγχου της Υπηρεσίας στα εργοστάσια ή εργοτάξια παραγωγής των υλικών.

ΑΡΘΡΟ 17o: Τρόπος επιµέτρησης των εργασιών.
Ως τρόπος επιµέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύει ο καθοριζόµενος από τα σχετικά
άρθρα του Εγκεκριµένων Τιµολογίων.

Ε. Σ. Υ.
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Για κάθε είδους εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται τρόπος επιµέτρησης από τα παραπάνω
στοιχεία, επιµετρούνται και πληρώνονται κατά την πραγµατικώς εκτελεσθείσα ποσότητα σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στα εγκεκριµένα αναλυτικά τιµολόγια, χωρίς να λαµβάνεται υπ΄ όψη
οποιαδήποτε αντίθετη συνήθεια.
Ειδικά, προκειµένου για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα εξ ολοκλήρου χρωµατιζόµενα, η επιφάνεια
χρωµατισµού που επιµετράται υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας του
κουφώµατος που φαίνεται (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετραξύλου που φαίνεται), ή της
πλήρους επιφανείας που καταλαµβάνεται από σιδερένια πόρτα ή κιγκλίδωµα, επί το συµβατικό
συντελεστή που προβλέπεται στους Γενικούς όρους του Εγκεκριµένων Τιµολογίων.
Για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους γενικούς όρους, θα γίνεται υπολογισµός της
πραγµατικής (ανεπτυγµένης) βαµµένης επιφάνειας (π.χ. σιδερένιες κάσσες κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 18o: Σκυροδέµατα.
Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας ποιότητας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί:
α. µε τις διατάξεις του «Ελληνικού Κανονισµού Oπλισµένου Σκυροδέµατος» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει και
β. µε τις διατάξεις του "Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος" όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Για κάθε κατηγορία ποιότητας σκυροδέµατος, ο ανάδοχος υποχρεούται, µε δική του µέριµνα και
δαπάνες, να συντάξει µελέτη συνθέσεως βάσει αντιπροσωπευτικών ποσοτήτων υλικών και αυτών
που θα προσκοµίσει στο εργοτάξιο. Η µελέτη συνθέσεως οφείλει να επαναλαµβάνεται κάθε φορά
που µεταβάλλεται η πηγή προµήθειας ή το είδος ή η ποιότητα των συνιστώντων υλικών ή οι καιρικές
συνθήκες. Η µελέτη αυτή υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας.
Η ανάµιξη των υλικών του σκυροδέµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε µηχανικό αναµικτήρα,
κατάλληλου τύπου, αποδόσεως πολλαπλασίου σάκου τσιµέντου, απαγορευµένης της χρήσης
κλάσµατος σάκου.
Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των οπλισµένων τµηµάτων της κατασκευής θα γίνεται µε
χρήση δονητών (ενός ή περισσοτέρων), χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου λόγω
χρήσεως των δονητών.

Για τον έλεγχο του σκυροδέµατος, θα εκτελούνται δοκιµές αντοχής µε λήψη δοκιµίων κατά τη
διάστρωσή του, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του "Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος". Η λήψη
δοκιµίων θα πραγµατοποιείται από την επίβλεψη.
Εάν κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος προκύψει αδυναµία παρευρέσεως της επίβλεψης (λόγω
µεγάλης απόστασης ή µη έγκαιρης ειδοποίησης) για τη λήψη δοκιµίων νωπού σκυροδέµατος, τότε
θα ειδοποιείται το πλησιέστερο στον τόπο του έργου εργαστήριο του Υ.∆.Ε. για να προβεί στη
δειγµατοληψία, τη δαπάνη της οποίας επιβαρύνεται ο Ανάδοχος.
Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µία ηµέρα θα αποτελεί µια παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται
από µία δειγµατοληψία έξι (6) δοκιµίων, εκτός εάν ο συνολικός όγκος του σκυροδέµατος που
πρόκειται να διαστρωθεί υπερβαίνει τα 100 Μ3, οπότε η δειγµατοληψία θα περιλαµβάνει δώδεκα
(12) δοκίµια, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στους σχετικούς κανονισµούς.
Η συµπύκνωση των δοκιµίων θα γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και η εφαρµοζόµενη στο έργο.
Ειδικότερα κατά τη συµπύκνωση του σκυροδέµατος µε δονητές, η συµπύκνωση των κυβικών
δοκιµίων, διαστάσεων 15x15x15 cm, θα γίνεται µε ράβδο διαµέτρου Φ16 και µήκους 60 cm µε
στρογγυλεµένα άκρα, σε δύο στρώσεις, µε 25 κτύπους ανά στρώση.
Η θραύση των ανωτέρω δοκιµίων θα γίνεται στο αρµόδιο Εργαστήριο του Υ.∆.Ε. για την περιοχή
εκτέλεσης του έργου, µε δαπάνες του αναδόχου του έργου.
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∆ειγµατοληψία µε λήψη πυρήνων (καρότων) από την έτοιµη κατασκευή του σκυροδέµατος,
πραγµατοποιείται
όταν τα δοκίµια που πάρθηκαν κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος
υπολείπονται της συµβατικής αντοχής.
Ο αριθµός των πυρήνων θα ορίζεται κατά την κρίση του αρµόδιου οργάνου της Υπηρεσίας
(επίβλεψη, επιτροπή παραλαβής κ.λ.π.) και σύµφωνα µε τον ‘’Κανονισµό Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος ’’ .
Οι δαπάνες των δειγµατοληψιών του ελεγχοµένου σκυροδέµατος βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου,
εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν το 6% της ολικής δαπάνης της ποσότητας του σκυροδέµατος που
κατασκευάσθηκε.
Πρόσθετες τέτοιες δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες από τους
ανωτέρω ελέγχους διαπιστώθηκε ευθύνη του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 19o: Ηµερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις - Αφανείς εργασίες.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν.
3669/2008.
Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλει
για έλεγχο λεπτοµερή διαγράµµατα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχηµατική τοµή, όπως
εκτελούνται, επί των οποίων θα σηµειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελουµένων
τµηµάτων, είτε είναι εµφανή είτε αφανή.
Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται συµβατικά στο έργο, θα καταρτίζονται κατά το χρόνο
εκτέλεσής των και ποτέ εκ των υστέρων, πρωτόκολλα αφανών εργασιών όπου θα βεβαιώνεται ότι
αυτές εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τη µελέτη, αλλιώς οι εργασίες θα θεωρούνται
άκυρες, δηλαδή ότι δεν εκτελέσθηκαν και συνεπώς δεν δύνανται να πιστοποιηθούν.

ΑΡΘΡΟ 20o: Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρµογή της µελέτης για την ποιότητα
του έργου.
Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, τόσο για την εφαρµογή της
µελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Οι
πάσης φύσεως έλεγχοι που ασκούνται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο κατά
κανένα τρόπο από την ευθύνη του.

Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα
χρησιµοποιήσει και για την εκτέλεση γενικά της εργολαβίας, σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριµένων
συµβατικών τευχών και σχεδίων.
Για τον έλεγχο της πιστής τήρησης των προβλεπόµενων από την µελέτη, η επίβλεψη διατηρεί το
δικαίωµα να ζητήσει την διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων αντοχής υλικών, τήρησης των τεχνικών
προδιαγραφών εργασιών κ.λ.π. µε δαπάνη του αναδόχου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν
καταβάλλει την σχετική δαπάνη στο εργαστήριο που πραγµατοποίησε τις δοκιµές, ο Κύριος του
έργου θα µπορεί να την καταβάλει και να την καταλογίσει στον ανάδοχο, παρακρατώντας αυτήν από
τον αµέσως επόµενο λογαριασµό.
Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών
παραλαβής, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 3669/2008.

και µέχρι της οριστικής

ΑΡΘΡΟ 21o: ∆οκιµές εγκαταστάσεων.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, αµέσως µετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων, να προβεί µε
δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες στις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται
µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαραίτητων αποτελεσµάτων των, οπότε και θα συντάσσεται
πρωτόκολλο δοκιµών.
Ε. Σ. Υ.
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Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, να
συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη, σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και
λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που
κατασκευάσθηκαν από αυτόν.
Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται
στο αρχείο του Κυρίου του Έργου.
Ο ανάδοχος οφείλει επίσης πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει στο προσωπικό
του Κυρίου του Έργου, τη χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων.
Παράλειψη των ανωτέρω συνιστά λόγο µη παραλαβής του έργου, έστω και αν έχει παρέλθει ο
χρόνος εγγύησης που ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας.
Κατά το χρόνο της εγγύησης, ο εργολάβος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήµατα
τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή γι' αυτό.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος,
µέσα στην προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωµα
να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας εις βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, της
δαπάνης παρακρατούµενης άνευ άλλης διατυπώσεως από τον τελικό λογαριασµό του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 22o : Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών.

•
•

•
•

•

O ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε την αποπεράτωση των εργασιών και την αίτηση περαίωσης, να
παραδώσει µε δαπάνες του σε διαφανείς φωτοτυπίες µε ενισχυµένο πλαίσιο στην Υπηρεσία:
Τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:200
Ακριβή διαγράµµατα, ξυλοτύπων (κατόψεων και τοµών) µε τον οπλισµό, στα οποία θα αναγράφονται
τα πραγµατικά στοιχεία των επί µέρους τµηµάτων, όπως βάθη, διαστάσεις, θέσεις, διατοµές κ.λ.π.
πλήρως ανταποκρινόµενα µε τα πραγµατικώς εκτελεσθέντα στο έργο.
Κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια, σε κλίµακα 1 : 50.
Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων, σε κλίµακα 1:50, όπως ακριβώς αυτές
κατασκευάσθηκαν, που να περιλαµβάνουν λεπτοµερή διαγράµµατα διάταξης και εκτέλεσης των
εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σηµειώνεται η θέση, το µέγεθος και η συνδεσµολογία
των συσκευών, των µηχανηµάτων, του τηλεφωνικού δικτύου κ.λπ.
Κάθε σχέδιο λεπτοµερειών που θα του ζητηθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει δίπλα σε κάθε µηχάνηµα ή συσκευή κ.λπ.
ενδεικτική πλαστική πινακίδα λειτουργίας και συντήρησης µε χαραγµένα στοιχεία µέσα σε µεταλλικό
πλαίσιο όπου θα αναγράφει τους απαιτούµενους χειρισµούς για την λειτουργία, τη συχνότητα των
επεµβάσεων και της συντήρησης, τα συνιστώµενα υλικά συντήρησης και τους τυχόν κινδύνους που
επιφυλάσσει.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες του, φωτογραφίες κατά τις
ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα
οριζόµενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. Λ. 7603/5-2-60 ‘’Εγκύκλιο 20’’ του Υπουργείου Συγκοινωνιών και
∆ηµοσίων Έργων, τις οποίες θα χορηγεί κατά τακτά διαστήµατα στην Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 23o: Γενικές υποχρεώσεις – Λογαριασµοί – Πιστοποιήσεις - Πληρωµές.
Οι διαγωνιζόµενοι είναι απόλυτα υπεύθυνοι και µόνο αυτοί για την ορθότητα της προσφοράς τους
και για την πιστή τήρηση των όρων δηµοπράτησης.
Οι διαγωνιζόµενοι δεν µπορούν να επικαλεσθούν λάθη τους, έστω και αν τα λάθη αυτά δεν έχουν
επισηµανθεί από την Υπηρεσία κατά την φάση του διαγωνισµού ή και αργότερα, µε σκοπό να
µεταβάλουν την οικονοµική προσφορά τους ή τις προθεσµίες κατασκευής του έργου.
Η τυχόν συµπλήρωση των µελετών, εάν απαιτηθεί, και η διόρθωση τυχόν λαθών θα πρέπει να γίνει
από τους ίδιους µελετητές του έργου.
Κάθε διαγωνιζόµενος µε µόνη την υποβολή της προσφοράς του αναγνωρίζει ότι έλαβε υπόψη του τις
περιγραφές και προδιαγραφές των υλικών και είναι κατάλληλες και επαρκούν για την εκτέλεση του

Ε. Σ. Υ.

σελ. 11

♦
♦
♦
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έργου, υψηλής ποιότητας και αντοχής και ότι αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια
που απορρέει από την εφαρµογή τους.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευµένο προσωπικό.
Ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει αντιπρόσωπο και αντίκλητό του, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 30 του Ν.3669/2008.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση φακέλου ποιότητος έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των κατά νόµο επιβαλλοµένων µέτρων
ασφαλείας καθώς και ηµερολογίου µέτρων ασφαλείας και φακέλου ασφαλείας και υγείας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την κατασκευή του έργου ένα διπλωµατούχο Μηχανικό
καθώς και τους αναγκαίους Υποµηχανικούς και Εργοδηγούς.
Ο ανωτέρω διπλωµατούχος µηχανικός, µε δήλωση του Ν. 1599/86, θα αποδεχθεί την θέση και
κάθε ευθύνη, αστική και ποινική, που υπέχουν οι επιβλέποντες µηχανικοί των εκτελουµένων έργων.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο όλα τα
προβλεπόµενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142/Α/17-7-75),
όπως αυτό συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.
Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την έκδοση
κάθε κατά νόµο αδείας (κατάληψης πεζοδροµίου κ.λπ.), καθιστάµενος ουσιαστικά και αποκλειστικά
υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών.
Επίσης υποχρεούται να καταβάλει τις δαπάνες κατασκευής της υποδοµής και των συνδέσεων και
να υποβάλει τις αναγκαίες αιτήσεις και δικαιολογητικά για παροχές και συνδέσεις µε δίκτυα
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης κ.λπ.). Οι σχετικές
εγγυήσεις για τη σύνδεση µε τα δίκτυα θα καταβληθούν από τον κύριο του έργου.
Η µέριµνα και οι δαπάνες των αντιστοίχων συνδέσεων για εργοταξιακή χρήση βαρύνουν τον
ανάδοχο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή από την ∆ΕΗ για το εργοταξιακό ρεύµα ή αυτή
δεν είναι επαρκής, ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει γεννήτρια µε δικές του δαπάνες.
Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται
από το νόµο και για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ΄ όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142Α’/17-7-75) "περί
ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών", το Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ
193Α’/26-8-80) "περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και
πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού" καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα
ισχύει κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου.
Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και µέχρι την οριστική
παραλαβή, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3669/2008.

Για την ευθύνη του αναδόχου για ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά την οριστική παραλαβή,
έχουν εφαρµογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος παρατείνει ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε
δικαίωµα που µπορεί να προέρχεται από την εφαρµογή των άρθρων 388 και 697 του Αστικού
Κώδικα, γιατί θεωρείται ότι κατά την υποβολή της προσφοράς του έλαβε υπόψη όλες τις συνθήκες
εκτέλεσης του έργου.
Το έργο xρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του
ΕΣΠΑ 2007 – 2013 Ε.Π Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, συνεπώς οι πληρωµές του αναδόχου θα
υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόµενες (για τα έργα Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων)
κρατήσεις, ως και στην καταβολή του Φόρου Εισοδήµατος, απόδοση Φ.Π.Α. κ.λπ.).
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζοµένων (µε
τις εκάστοτε από το Υπουργείο εργασίας εκδιδόµενες αποφάσεις) δώρων-εορτών Πάσχα και
Χριστουγέννων καθώς και αποζηµιώσεως λόγω απολύσεως, καθώς και στην καταβολή των νοµίµων
εισφορών του υπέρ των Ασφαλιστικών και Επικουρικών Οργανισµών ή Ταµείων όπως το ΙΚΑ
(ακόµα και αν το έργο εκτελείται εκτός ασφαλιστικής περιοχής Ι.Κ.Α.) κ.λπ.
Η καταβολή των προβλεποµένων κρατήσεων θα αποδεικνύεται µε τη προσκόµιση κανονικής
αποδείξεως πριν από την πληρωµή κάθε λογαριασµού.
Ε. Σ. Υ.

σελ. 12

Οι λογαριασµοί συντάσσονται από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.∆.
609/85 και του άρθρου 5 του Ν. 1418/84, όπως κωδικοποιήθηκαν µε το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008
και υπογεγραµµένοι υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στα απαιτούµενα αντίτυπα. Η
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά τον έλεγχο εγκρίνει αυτούς. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 5 του Ν.
1418/84 ισχύει όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2, παρ. 6 του Ν. 2229/94, όπως κωδικοποιήθηκε
µε το άρθρο 53 του Ν 3669/2008.

ΑΡΘΡΟ

24o : Μέτρα προστασίας των κατασκευών - εµπλοκή µε εναέριες ή υπόγειες
εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ∆ΕΚΟ ή άλλων - εργασίες παράλληλα προς δίκτυα Ο.Κ.Ω.

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα που θα διεξάγει στα γραφεία των αρµοδίων ΟΚΩ,
να αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάµενους, στην περιοχή των έργων, αγωγούς ύδρευσης και
αποχέτευσης κτλ., οι οποίοι εµπλέκονται µε το έργο. Η επαλήθευση και συµπλήρωση των
στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου.
2. Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται: στη λήψη οδηγιών και
πληροφοριών από τους αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, Ύδρευση, Αποχέτευση, Φυσικό Αέριο κτλ.)
για τυχόν αγωγούς ή καλώδια στις θέσεις των έργων, καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή
προσδιορισµό τούτων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, όπως και στη µετέπειτα
προστασία των προς αποφυγή ζηµιών, η αποκατάσταση ή η αποζηµίωση των οποίων θα βαρύνει
αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
3. Κάθε είδους εργασίες , όπως εργασίες εκσκαφών , κατασκευής τεχνικών έργων , οδοστρωσίας κλπ
θα πρέπει να εκτελούνται µε ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε
φύσης που παραµένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οδοστρώµατα, περιφράξεις, τεχνικά έργα,
δίκτυα κοινωφελών οργανισµών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκµεταλλεύσεων, όπως αρδευτικά
φρέατα, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανοµής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης
κλπ και τα οποία για συντοµία ονοµάζονται δίκτυα Ο.Κ.Ω. Η επιζητούµενη ιδιαίτερη προσοχή,
αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζηµιές, ατυχήµατα, βλάβες , δυσλειτουργίες κλπ για τις οποίες ο
Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.
4. Οποιαδήποτε ζηµιά, η οποία οφείλεται σε αµέλεια του Αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο εκτελεί
αυτός το έργο ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον
Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της
ζηµιάς.
5. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι σε µερικά τµήµατα του εύρους κατάληψης των έργων
και κοντά σ’ αυτά, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι της ∆ΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λ.π. Έτσι
θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων, που θα εκτελούνται
από αυτόν , να εκτελεσθούν από Εταιρείες ή Οργανισµούς ή Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες
για τη µετατόπιση στύλων ή την αποµάκρυνση γραµµών κ.λ.π.

6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανισµούς
Κοινής Ωφελείας κ.λ.π. για την επίσπευση της αποµάκρυνσης των πιο πάνω εµποδίων, να
διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλλει
οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσης του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες, που παρουσιάζονται στο
κυρίως έργο του από την εκτέλεση των παράλληλων εργασιών αποµάκρυνσης στυλών,
µετατόπισης γραµµών κ.λ.π.. Αντίθετα αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα
µέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών.
7. Σε περίπτωση , που τυχόν συµβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 25o: Αναθεώρηση τιµών
Για τον υπολογισµό της αναθεώρησης θα ληφθούν υπόψη το άρθρο 54 του Ν. 3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 26o: Χρήση του έργου ή τµήµατος του πριν την αποπεράτωση.
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή
τµήµα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή.

Ε. Σ. Υ.

σελ. 13

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή τµήµα του ή ότι αυτό
εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και παραλάβει εν καιρώ το έργο,
όταν θα έχει αποπερατωθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους.
Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
σύµβαση.
Ηράκλειο, Σεπτέµβριος 2011

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης

Ο Τµηµατάρχης

Καπζάλα Σουλτάνα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ευαγγελία Παπαδάκη-Μπιµπή
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων

Ευάγγελος Φωσκολάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθµό πρωτ. 632/2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Ηρακλείου

Ε. Σ. Υ.

σελ. 14
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Aρ. Πρωτ. 186662/23-11-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ήµος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό (παρ. 2α του άρθρου 4 του Ν.1418/84 όπως αυτός ισχύει και
υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3263/2004 και του Ν. 3669/08) για την ανάθεση του έργου :

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ
ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ 6Ο ΚΑΙ 44Ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
µε προϋπολογισµό 2.260.000,00 €.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, µε
προϋπολογισµό 1.579.607,52€ (συµπεριλαµβανοµένων των απολογιστικών εργασιών), β) κατηγορία ΗΜ µε
προϋπολογισµό 199.965,76€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων, σχέδια κλπ.) από την ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου www.heraklion.gr και το έντυπο της οικονοµικής
προσφοράς θα δίνεται µέχρι και τις 15 ∆εκεµβρίου 2011 (2 εργάσιµες ηµέρες) πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής της
δηµοπρασίας µε καταβολή ποσού 5€ στο ταµείο του ∆ήµου (στο ∆ηµοτικό κτίριο Loggia ή στο πρώην ∆ηµαρχείο Ν.
Αλικαρνασσού). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα.
Πληροφορίες στην ∆/νση Τεχνικών Έργων του ∆ήµου Ηρακλείου κατά τις εργάσιµες ηµέρες & ώρες, fax επικοινωνίας
2810-244747, αρµόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ.κ. Μανουσάκης Εµµανουήλ (για την µελέτη Στατικών) τηλ. 2810247517 και Σαράντος Γέµελας (για την µελέτη Η/Μ) τηλ. 2810-247546 .
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηρακλείου (πρώην ∆ηµαρχείο Νέας
Αλικαρνασσού) που βρίσκεται στην οδό ∆ιονυσίου 13Α, Ν. Αλικαρνασσός, την 20 ∆εκεµβρίου 2011 ηµέρα Τρίτη και
ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρµόδια επιτροπή. Το σύστηµα υποβολής των προσφορών είναι
το σύστηµα µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 4 του Ν.3669/08
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α) ∆ιαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις:
3η τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ, Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία Η/Μ
β) ∆ιαγωνιζόµενοι προερχόµενοι από κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή της Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραµµένοι σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ..
γ) ∆ιαγωνιζόµενοι προερχόµενοι από κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή της Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 35.591,47 € που θα
απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου
και ισχύος τουλάχιστον 210 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι 180 ηµέρες.

ΑΔΑ: 457ΛΩ0Ο-ΒΩ9

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης
και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων επενδύσεων.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ηρακλείου σύµφωνα µε το Ν.
3852/2010 .
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 22-11-2011
Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου

Γιάννης Κουράκης

Να δηµοσιευτεί µια φορά
µε γραµµατοσειρά επτά (7)
στιγµάτων και µε διάστιχο
8.5 στιγµών χωρίς πλαίσιο
1) Εφηµερίδα της Κυβέρνησης
2) Γενική ∆ηµοπρασιών (ΝΑ ∆ΟΘΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ)
3) Κέρδος
4) Πατρίς
5) Νέα Κρήτη
6) Πολιτεία

Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου

Γιάννης Κουράκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ:

Ενίσχυση - Αντικατάσταση στέγης &

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Προσθήκη κατ΄ έκταση νέου τριώροφου

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

τµήµατος στο κτίριο που στεγάζει το 6ο

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

και 44ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Προϋπολογισµός Μελέτης
AT

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Περιγραφή εργασίας

Κωδικός
Αναθεώρη
σης

ΕΙ∆ΟΣ
Ποσότητα
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Εργασίες προϋπολογισµού

Τιµή
µονάδος
(€)

∆απάνη
Μερική

Ολική

Α. OΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
1

10.01.02

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά
µέσα

ΟΙΚ 1104

ton

500,00

2,10

1.050,00

2

20.05.01

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή
µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη

ΟΙΚ 2124

m3

450,00

6,70

3.015,00

3

20.10

Επίχωση µε προΐόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων

ΟΙΚ-2162

m3

220,00

6,00

1320,00

4

20.21

Εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα προΐόντα εκσκαφών

ΟΙΚ-2162

m3

45,00

5,30

238,50

5

20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα

ΟΙΚ 2171

m3

450,00

1,40

630,00

6

20.40

Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

ΟΙΚ 2177

tonx10m

2.500,00

5,30

13.250,00

7

20.42

Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο

ΟΙΚ 2180

m3.km

32.000,00

0,50

16.000,00

8

22.01

Καθαίρεση θεµελίων από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΙΚ 2202

m3

50,00

26,50

1.325,00

9

22.04

Καθαιρέσεις πλινθοδοµών

ΟΙΚ 2222

m3

540,00

33,20

17.928,00

10

22.10.01

Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, µε
εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης

ΟΙΚ 2226

m3

45,00

66,20

2.979,00

11

22.15.01

Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε
εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης

ΟΙΚ 2226

m3

30,00

92,70

2.781,00

12

22.15.02

Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα.
Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων,
προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, µε εφαρµογή τεχνικών µή
διαταραγµένης κοπής

ΟΙΚ 2226

m*cm (dm2)

441,00

23,00

10.143,00

13

22.20.01

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς
να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών

ΟΙΚ 2236

m2

1.100,00

4,80

5.280,00

σε µεταφορά

75.939,50

1

AT

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Περιγραφή εργασίας

Κωδικός
Αναθεώρη
σης

ΕΙ∆ΟΣ
Ποσότητα
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Εργασίες προϋπολογισµού

Τιµή
µονάδος
(€)

από µεταφορά

∆απάνη
Μερική
75.939,50

14

22.21.01

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή
για την εξαγωγή ακέραιων πλακών

ΟΙΚ 2238

m2

71,00

4,80

340,80

15

22.22.01

Καθαίρεση επικεραµώσεων , Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων κεράµων

ΟΙΚ 2241

m2

365,00

4,80

1.752,00

16

22.23

Καθαίρεση επιχρισµάτων

ΟΙΚ 2252

m2

560,00

6,70

3.752,00

17

ΣΧΕΤ 22.40.02

ΟΙΚ 2272Α

τεµ

1.100,00

5,00

5.500,00

18

ΣΧΕΤ 22.45

Αποξήλωση ξυλίνων, σιδηρών ή αλουµινένιων κουφωµάτων

ΟΙΚ 2275

m2

300,00

19,90

5.970,00

19

22.51

Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης

ΟΙΚ 5276

m3

10,00

66,20

662,00

20

22.55

Καθαίρεση µεταλλικού φέροντος οργανισµού στέγης

ΟΙΚ 6102

kg

7.000,00

0,50

3.500,00

21

ΣΧΕΤ. 22.56

Καθαίρεση µεταλλικής κλίµακας

ΟΙΚ 6102

τεµ.

5.000,00

5.000,00

22

22.65.02

Αποξηλώσεις µεταλλικών κιγκλιδωµάτων

ΟΙΚ 2275

kg

1.700,00

0,40

680,00

23

22.70.01

Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων, για τοιχοπετάσµατα µε αµφίπλευρη επένδυση
γυψοσανίδας

ΟΙΚ 2275

m2

400,00

5,30

2.120,00

24

23.03

Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά

ΟΙΚ 2303

m2

800,00

6,70

5.360,00

25

23.05

Πετάσµατα ασφαλείας επι ικριωµάτων

ΟΙΚ 2304

m2

85,00

10,60

901,00

∆ιάνοιξη οπής σε οπλισµένο σκυρόδεµα, διαµέτρου Φ14-Φ18, βάθους έως και
400mm και πλήρωση µε εποξειδικό στόκο.

Ολική

1,00

ΣΥΝΟΛΟ

111.477,30

111.477,30

2. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ - ∆ΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ - ΕΡΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΙ, κλπ

26

32.01.03

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

ΟΙΚ 3213

m3

35,00

99,30

3.475,50

27

32.01.04

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε
χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας
C16/20

ΟΙΚ 3214

m3

60,00

113,00

6.780,00

σε µεταφορά

10.255,50

2
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Περιγραφή εργασίας

Κωδικός
Αναθεώρη
σης

ΕΙ∆ΟΣ
Ποσότητα
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Εργασίες προϋπολογισµού

Τιµή
µονάδος
(€)

από µεταφορά

∆απάνη
Μερική
10.255,50

28

32.01.05

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

ΟΙΚ 3215

m3

275,00

120,00

33.000,00

29

ΣΧΕΤ.32.01.05

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
γαρµπιλοσκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από
γαρµπιλοσκυρόδεµα κατηγορίας C20/25

ΟΙΚ 3215

m3

36,00

125,00

4.500,00

30

32.01.06

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

ΟΙΚ 3215

m3

75,00

130,00

9.750,00

31

32.02.05

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς
χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25

ΟΙΚ 3215

m3

18,00

133,00

2.394,00

32

32.25.02

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3, για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15

ΟΙΚ 3223.Α.4

m3

30,00

33,20

996,00

33

ΣΧΕΤ. 32.13

ΟΙΚ 3213

m

185,00

15,00

2.775,00

34

ΣΧΕΤ.ΑΤΕΚ 3240

ATEK 3240

m3

90,00

400,00

36.000,00

35

38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

ΟΙΚ 3816

m2

1.400,00

15,30

21.420,00

36

38.06

Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψους

ΟΙΚ 3824

m2

1.200,00

8,10

9.720,00

37

38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C
(S500s)

ΟΙΚ 3873

kg

28.500,00

1,20

34.200,00

38

ΣΧΕΤ.38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισµοί µανδυών έγχυτου ή εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, κατηγορίας
Β500C

ΟΙΚ 3873

kg

26.000,00

2,50

65.000,00

39

38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s)

ΟΙΚ 3873

kg

2.600,00

1,10

2.860,00

40

ΣΧΕΤ1.38.20.02

Βλήτρα από χάλυβα µε νευρώσεις Β500C, διαµέτρου από Φ10 έως και Φ18,
σχήµατος Γ.

ΟΙΚ 3873

τεµ

1.100,00

25,00

27.500,00

Κατασκευή περιµετρικού διαζώµατος για εγκιβωτισµό των κυβόλιθων µε την
τοποθέτηση φαλτσογωνιάς διαστάσεων 0,15µ*0,10µ
Μανδύας εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, οιουδήποτε πάχους, κατηγορίας Cs25.

σε µεταφορά

Ολική

260.370,50
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Περιγραφή εργασίας

Κωδικός
Αναθεώρη
σης

ΕΙ∆ΟΣ
Ποσότητα
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Εργασίες προϋπολογισµού

Τιµή
µονάδος
(€)

από µεταφορά

∆απάνη
Μερική

Ολική

260.370,50

41

46.01.02

Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm πάχους
ΟΙΚ 4622.1
1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)

m2

2.000,00

20,80

41.600,00

42

49.01.01

∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα δροµικών τοίχων

ΟΙΚ 3213

m

1.400,00

17,30

24.220,00

43

ΣΧΕΤ. 50.15.01

Πτυσσόµενοι τοίχοι

ΟΙΚ 4713

ΤΕΜ.

1.000,00

2.000,00

44

52.80.02

Σανίδωµα στέγης µε µισοτάβλες πάχους 1,8 cm

ΟΙΚ 5282

m2

380,00

10,60

4.028,00

45

52.81.01

m2

10,00

35,80

358,00

46

53.20.01

m2

43,00

33,20

1.427,60

47

53.50.02

µµ

20,00

6,00

120,00

48

54.68

Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά

ΟΙΚ 5468.1

m2

78,00

176,00

13.728,00

49

56.11

Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2

ΟΙΚ 5613.1

τεµ

4,00

33,20

132,80

50

56.16

Κρεµάστρες (port-manteau) απλές

ΟΙΚ 5616

µµ

50,00

26,50

1.325,00

51

56.21

Πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL

ΟΙΚ 5617

m2

6,00

24,00

144,00

52

56.23

Ερµάρια κουζίνας δαπέδου µή τυποποιηµένα

ΟΙΚ 5613.1

m2

6,00

265,00

1.590,00

53

56.24

Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα µή τυποποιηµένα

ΟΙΚ 5613.1

m2

6,00

226,00

1.356,00

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων µε συνθετική ξυλεία, µε κόντρα πλακέ θαλάσσης,
ΟΙΚ 5281
πάχους 20mm
∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε τον σκελετό από καδρόνια µε
ΟΙΚ 5321
λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm
Σοβατεπιά πλάτους 5-8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου
ΟΙΚ 5352
Σουηδίας

2,00

ΣΥΝΟΛΟ

352.399,90

352.399,90

3. ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ - ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΣΙ∆ΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ - ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς > 160mm

ΟΙΚ 6104

kg

52.000,00

2,90

150.800,00

Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων. Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

ΟΙΚ 6122

kg

50,00

2,20

110,00

61.30

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

ΟΙΚ 6118

kg

2.000,00

2,80

5.600,00

57

61.31

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος

ΟΙΚ 6118

kg

2.435,00

2,60

6.331,00

58

62.21

Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους

ΟΙΚ 6221

kg

360,00

5,20

1.872,00

54

61.06

55

ΣΧΕΤ. 61.22

56

σε µεταφορά

164.713,00
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Περιγραφή εργασίας

Κωδικός
Αναθεώρη
σης

ΕΙ∆ΟΣ
Ποσότητα
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Εργασίες προϋπολογισµού

Τιµή
µονάδος
(€)

από µεταφορά

∆απάνη
Μερική

Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισµένη λαµαρίνα

ΟΙΚ 6239

kg

550,00

6,00

3.300,00

62.60.02

Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min

ΟΙΚ 6236

m2

15,00

332,00

4.980,00

61

64.01.01

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών απλού σχεδίου από
ευθύγραµµες ράβδους

ΟΙΚ 6401

kg

1.700,00

4,60

7.820,00

62

64.26.02

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι Φ 1 1/2΄΄

ΟΙΚ 6427

m

35,00

10,40

364,00

63

65.02.01.03

Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες από ηλεκτροστατικά βαµένο αλουµίνιο δίφυλλες
µε σταθερό φεγγίτη

ΟΙΚ 6504

m2

18,00

150,00

2.700,00

64

65.05

Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο

ΟΙΚ 6502

m2

10,00

175,00

1.750,00

65

65.17.06

Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα, δίφυλλα, µε το ένα ή και τα δύο φύλλα
συρόµενα (επάλληλα), µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

ΟΙΚ 6524

m2

250,00

138,00

34.500,00

66

65.32

Προστατευρικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουµινίου

ΟΙΚ 6532

m2

20,00

46,00

920,00

67

71.01.02

Αρµολόγηµα κατεργασµένων όψεων λιθοδοµών

ΟΙΚ 7102

m2

110,00

15,90

1.749,00

68

71.21

Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα

ΟΙΚ 7121

m2

2.500,00

12,70

31.750,00

69

ΣΧΕΤ.71.21

Αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων στοιχείων µε επαλειφόµενο τσιµεντοειδές
µίγµα

ΟΙΚ 7121

m2

200,00

18,00

3.600,00

70

71.71

Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας

ΟΙΚ 7171

m2

610,00

0,70

427,00

71

72.04

Επικεράµωση µε κοίλα (βυζαντινού τύπου) µηχανοποίητα κεραµίδια, νταµωτή εν
ξηρώ

ΟΙΚ 7204

m2

380,00

27,90

10.602,00

72

ΣΧΕΤ.72.31.04

Eπιστεγάσεις µε γαλβανισµένη λαµαρίνα. Επιστεγάσεις µε λαµαρίνα πάχους
1,25mm, µε τραπεζοειδείς πτυχώσεις.

ΟΙΚ 7231

m2

240,00

18,00

4.320,00

73

72.47.01

Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 50 mm

ΟΙΚ 7246

m

27,00

39,80

1.074,60

74

73.16.02

Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm

ΟΙΚ 7316

m2

460,00

19,90

9.154,00

75

73.33.02

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm

ΟΙΚ 7331

m2

63,00

37,10

2.337,30

76

73.34.01

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

ΟΙΚ 7326.1

m2

210,00

34,60

7.266,00

77

73.35

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακάκια

ΟΙΚ 7326.1

m

15,00

4,10

61,50

59

62.41

60

σε µεταφορά

Ολική

164.713,00

293.388,40
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Περιγραφή εργασίας

Κωδικός
Αναθεώρη
σης

ΕΙ∆ΟΣ
Ποσότητα
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Εργασίες προϋπολογισµού

Τιµή
µονάδος
(€)

από µεταφορά
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε
τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 2 εκ.

∆απάνη
Μερική
293.388,40

ΟΙΚ 7337

m2

1.163,00

14,70

17.096,10

Επιστρώσεις µε βοτσαλωτό χυτό αντιολισθηρό δάπεδο µε έγχρωµα βότσαλα

ΟΙΚ 7362.1

m2

15,00

39,80

597,00

Κατασκευή ελαφρού βιοµηχανικού δαπέδου

ΟΙΚ 7373.1

m2

580,00

24,00

13.920,00

Επιστρώσεις µε ελαστικό συνθετικό τάπητα πάχους 5 mm

ΟΙΚ 7396

m2

180,00

30,00

5.400,00

74.30.10

Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγεθείς πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο

ΟΙΚ 7442

m2

1.100,00

110,00

121.000,00

83

74.90.02

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,
πάχους 2εκ.

ΟΙΚ 7492

µµ

130,00

13,40

1.742,00

84

75.11.02

Σοβατεπιά από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2

ΟΙΚ 7513

µµ

650,00

12,70

8.255,00

85

75.31.04

Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο d = 3 cm

ΟΙΚ 7534

m2

150,00

132,00

19.800,00

86

75.36.01

Μπαλκονοποδιές από µάρµαρο πάχους 3εκ.

ΟΙΚ 7536

µµ

55,00

46,40

2.552,00

87

75.41.01

Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο λευκό µήκους έως 2.00µ. πάχους 3 / 2 cm
(βατήρων/µετώπων)

ΟΙΚ 7541

µµ

190,00

63,50

12.065,00

88

75.58.02

Σκαλοµέρια από µάρµαρο σκληρό πάχους 2 cm

ΟΙΚ 7559

τεµ

100,00

18,70

1.870,00

89

76.27.03

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού
πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4
mm)

ΟΙΚ 7609.2

m2

280,00

80,80

22.624,00

78

73.37.01

79

ΣΧΕΤ.73.61.02

80

73.91

81

ΣΧΕΤ.73.96

82

Ολική

ΣΥΝΟΛΟ

520.309,50

520.309,50

4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ - ΛΟΙΠΑ
90

77.10

Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα

ΟΙΚ 7725

m2

50,00

4,60

230,00

91

77.15

Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς

ΟΙΚ 7735

m2

2.500,00

1,80

4.500,00

σε µεταφορά

4.730,00

από µεταφορά

4.730,00
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Περιγραφή εργασίας

Κωδικός
Αναθεώρη
σης

ΕΙ∆ΟΣ
Ποσότητα
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Εργασίες προϋπολογισµού

Τιµή
µονάδος
(€)

∆απάνη
Μερική

Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, µε
βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο

ΟΙΚ 7744

m2

50,00

2,90

145,00

77.54

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

ΟΙΚ 7754

m2

156,00

7,00

1.092,00

94

77.55

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

ΟΙΚ 7755

m2

50,00

7,00

350,00

95

77.67.03

Χρωµατισµοί σωληνώσεων διαµέτρου από 2 1/2 έως 3''

ΟΙΚ 7767.6

µµ

100,00

3,50

350,00

96

77.80.01

Χρωµατισµοί επι εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, µε χρήση χρωµάτων,
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

ΟΙΚ 7785.1

m2

5.000,00

9,80

49.000,00

97

77.80.03

Χρωµατισµοί επι εξωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, µε χρήση ελαιοχρωµάτων
αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου

ΟΙΚ 7785.1

m2

910,00

10,40

9.464,00

98
99
100

77.96
77.99
78.05.03

Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών
Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω ύψους
Γυψοσανίδες κοινές επίπεδες πάχους 18mm

ΟΙΚ 7744
ΟΙΚ 7797
ΟΙΚ 7810

m2
m2
m2

156,00
610,00
2.435,00

2,90
0,60
14,70

452,40
366,00
35.794,50

101

78.30.01

Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών
πάχους 15 έως 20mm, διαστάσεων 600*600mmή 625*625mm

ΟΙΚ 7809

m2

1.000,00

26,50

26.500,00

102

79.02

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα

ΟΙΚ 7902

m2

480,00

3,00

1.440,00

103

79.08

Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά

ΟΙΚ 7903

kg

175,00

8,10

1.417,50

104

79.09

Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο

ΟΙΚ 7912

m2

380,00

8,10

3.078,00

105

79.10

Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη

ΟΙΚ 7912

m2

380,00

10,10

3.838,00

106

79.15.01

Γεωύφασµα µη υφαντό βάρους 125 gr/m2

ΟΙΚ 7914

m2

380,00

2,70

1.026,00

107

79.16.01

Φράγµα υδρατµών από συνθετικά φύλλα, µε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40
mm

ΟΙΚ 7914

m2

380,00

1,10

418,00

108

79.21

Στεγανωτικό µάζης σκυροδέµατος

ΟΙΚ 7921

kg

300,00

1,40

420,00

109

79.37

Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρµών µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό
υλικό

ΟΙΚ 7936

µµ

27,00

2,50

67,50

110

79.45

Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε φύλλα διογκωµένης πολυστερίνης

ΟΙΚ 7934

m2

450,00

14,00

6.300,00

92

77.20.02

93

σε µεταφορά

146.248,90

από µεταφορά

146.248,90

Ολική
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Περιγραφή εργασίας

Κωδικός
Αναθεώρη
σης

ΕΙ∆ΟΣ
Ποσότητα
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Εργασίες προϋπολογισµού
111

79.47

112

ΣΧΕΤ. Υ∆Ρ.10.19

113

Υ∆Ρ.10.20

114
115

∆7
Ε 9.8

116

∆ 1.5

117

ΣΧΕΤ Π.4.1

118
119

ΣΧΕΤ Π.4.2
ΣΧΕΤ Π.11

Τιµή
µονάδος

∆απάνη
Μερική

(€)

Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη

ΟΙΚ 7934

m2

1.200,00

12,00

14.400,00

Προστασία διαβρωµένου οπλισµού & αποκατάσταση του ενανθρακωµένου
σκυροδέµατος

Υ∆Ρ 6370

m2

150,00

70,00

10.500,00

Υ∆Ρ 6320.3

m2

300,00

13,70

4.110,00

Προµήθεια κηπευτικού χώµατος
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος 41,00 - 80,00 lt

ΠΡΣ 1710
ΠΡΣ 5210

m3
τεµ.

30,00
15,00

8,50
6,80

255,00
102,00

∆ένδρα κατηγορίας ∆5

ΠΡΣ 5210

τεµ

15,00

48,70

730,50

Πίνακας καλαθοσφαίρισης
Κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικού (γαλβανισµένου) στυλοβάτη γηπέδου
καλαθοσφαίρισης (µπάσκετ)
Ιστός σηµαίας

ΟΙΚ 6101

τεµ

1,00

350,00

350,00

ΟΙΚ 6101

τεµ

1,00

750,00

750,00

ΟΙΚ 6426

τεµ

1,00

200,00

200,00

Εφαρµογή αναστολέα διάβρωσης σε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος

ΣΥΝΟΛΟ

177.646,40

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜ 1
1.1 Σχετ. ATHE 8041
1.2 Σχετ. ATHE 8691
1.3

Σχετ. ATHE 8691

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

ΑΤΗΕ 8041.5.1
ΑΤΗΕ 8041.6.1
ΑΤΗΕ 8041.7.1
ΑΤΗΕ Ν8041.8.2
ΑΤΗΕ Ν8041.9.2
Σχετ. ATHE 8131.2.1
Σχετ. ATHE 8101.1
Σχετ. ATHE 8101.2
Σχετ. ATHE 8101.3
ΑΤΗΕ Ν008603.5
ΑΤΗΕ Ν008603.6
ΑΤΗΕ 8125.1.5
Σχετ. ATHE 8608.1.2
Σχετ. ATHE 8606.1.2
Σχετ. ATHE 8608.1.2
Σχετ. ATHE 8608.1.6
Σχετ. ATHE 8610.1.6

1.21 Σχετ. ATHE 8641
1.22 Σχετ. ATHE 8138.1.2

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ )
Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας VPE Φ16 µέσα σε HDPE Φ28 mm
Θερµική µόνωση σωλήνων πάχους 9 χιλ.εξωτ.διαµ. Μέχρι και Φ28.
Θερµική µόνωση σωλήνων µε εύκαµπτο θερµοµονωτικό πάχους 9 mm για
διάµετρο σωλήνα Φ 35
Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ15
Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ18
Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ22
Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ28
Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ35
Σφαιρικός διακόπτης γωνιακός διαµέτρου Φ 1/2" .
Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαµέτρου Φ 1/2" .
Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαµέτρου Φ 3/4" .
Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαµέτρου Φ 1" .
Συλλεκτοδιανοµέας ύδρευσης 4 παροχών Φ18/ 2 Φ22
Συλλεκτοδιανοµέας ύδρευσης 7 παροχών Φ18/ 2 Φ28
Βαλβίδα αντεπιστροφής διαµέτρου Φ 1 1/2" .
Βαλβίδα ασφαλείας διαµέτρου Φ 1/2 " θερµοσίφωνα
Αυτόµατη βαλβίδα αερισµού σωληνώσεων νερού .
Φίλτρο νερού διαµέτρου Φ 1/2" .
Φίλτρο νερού διαµέτρου Φ 35.
Αντικραδασµικός σύνδεσµος διαµέτρου Φ 1 1/2 "
σε µεταφορά
από µεταφορά
Μανόµετρο
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαµέτρου 1/2 ins

Ολική

177.646,40
1.161.833,10

ΗΛΜ8
ΗΛΜ40

MM
MM

180,00
40,00

6,50
8,00

1.170,00
320,00

ΗΛΜ40

MM

50,00

8,00

400,00

ΗΛΜ7
ΗΛΜ7
ΗΛΜ7
ΗΛΜ7
ΗΛΜ7
ΗΛΜ11
ΗΛΜ11
ΗΛΜ11
ΗΛΜ11
ΗΛΜ7
ΗΛΜ7
ΗΛΜ11
ΗΛΜ11
ΗΛΜ11
ΗΛΜ11
ΗΛΜ11
ΗΛΜ11

MM
MM
MM
MM
MM
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

10,00
10,00
10,00
12,00
50,00
35,00
3,00
3,00
3,00
2,00
4,00
1,00
2,00
6,00
1,00
1,00
1,00

6,60
8,04
10,52
12,64
16,30
15,00
15,00
16,00
18,00
55,00
65,00
35,00
50,00
30,00
35,00
50,00
45,00

ΗΛΜ11
ΗΛΜ11

Τεµ.
Τεµ.

2,00
3,00

20,00
10,00

66,00
80,40
105,20
151,68
815,00
525,00
45,00
48,00
54,00
110,00
260,00
35,00
100,00
180,00
35,00
50,00
45,00
4.595,28
4.595,28
40,00
30,00
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1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
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Σχετ. ATHE 8141.3.2
Σχετ. ATHE 8141.5.2
Σχετ. ATHE 8141.2.2
Σχετ. ATHE 8153.3
Σχετ. ATHE 8231.1
Σχετ. ATHE 8220.2.6
Σχετ. ATHE 8608.1.2
Σχετ. ATHE 8103.2
Σχετ. ΗΛΜ30
Σχετ. ATHE 8256.3.1
Σχετ. Υ∆Ρ6752

1.34 Σχετ. Υ∆Ρ 11.01.02
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43

Σχετ. ATHE 8042.3.1
Σχετ. ATHE 8042.3.2
Σχετ. ATHE 8042.1.6
Σχετ. ATHE 8042.1.7
Σχετ. ATHE 8042.4.6
Σχετ. ATHE 8042.5.6
Σχετ. ATHE 8042.4.7
Σχετ. ATHE 8042.5.7
Σχετ. ATHE 8064

1.44 Σχετ. ATHE 8046.1
1.45 Σχετ. ATHE 8046.1
1.46
1.47
1.48
1.49

Σχετ. ATHE Ν8043.1.2
Σχετ. ATHE Ν8043.1.3
Σχετ. ATHE Ν8043.1.5
Σχετ. ATHE Ν8043.1.7

1.50 Σχετ. ATHE Ν8043.1.9
1.51 Σχετ. ATHE Ν8043.1.11
1.52 Σχετ. ATHE 8054.8
1.53 Σχετ. ATHE 8045.1
1.54 Σχετ. ATHE 8045.1
1.55 Σχετ. ATHE 8054.8
1.56 Σχετ. ATHE 8066
1.57 Σχετ. ATHE 8066

Περιγραφή εργασίας
Εργασίες προϋπολογισµού
Αναµικτήρας κρύου-ζεστού νερού νεροχύτη κουζίνας
Κάνουλα µακρύλαιµη κρύου νερού τοίχου για τοποθέτηση πάνω από νιπτήρα
Μπαταρία νιπτήρα ΑΜΚ
Kαζανάκι πλαστικό επίτοιχο ΥΠ τύπου MUREX
Πιεστικό ∆οχείο µε µεµβράνη - χωριτηκότητας 100 l
∆ίδυµο αντλητικό συγκρότηµα 1ΗPx2 πλήρες
Αυτόµατος πλήρωσης 1/2''
Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) ∆ιαµέτρου 3/4'' ins
Πλαστική δεξαµενή νερού χωρητικότητας 1500 LT ορθογωνικής διατοµής.
Θερµοσίφωνας 30 lt
Φρεάτιο υδροµετρητη διαστάσεων 60*60 εκ.
Κάλυµµα φρεατίου επίσκεψης από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250 διαστάσεων
60*60 εκ.
Υδρορρoή ανοικτή ηµικυκλική από πλαστικό τύπου NICOLL 25
Υδρορροή ανοικτή ηµικυκλική από πλαστικό τύπου NICOLL 33
Πλαστικός σωλήνας Φ80 (κατεβασιά οµβρίων τύπου NICOLL Φ80)
Πλαστικός σωλήνας Φ100 (κατεβασιά οµβρίων τύπου NICOLL Φ100)
Τάφ κολλητό Φ80 τύπου ΝΙCOLL Φ80
Τάπα ταφ Φ80 τύπου ΝΙCOLL Φ80
Τάφ κολλητό Φ100 τύπου ΝΙCOLL Φ100
Τάπα ταφ Φ100 τύπου ΝΙCOLL Φ100
Απορροή οµβρίων δώµατος
Πλαστικό σιφώνι δαπέδου από PVC µε τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα µε έξοδο
διαµέτρου Φ 75 mm.
Πλαστικό σιφώνι δαπέδου από PVC µε τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα µε έξοδο
διαµέτρου Φ 100 mm.
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC διαµέτρου Φ 40 mm.
Πλαστικός σωλήναςαποχέτευσης από PVC διαµέτρου Φ 50 mm.
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC διαµέτρου Φ 75 mm.
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC διαµέτρου Φ 100 mm.
Πλαστικός υπόγειος σωλήνας αποχέτευσης από PVC διαµέτρου Φ 125 mm µε το
ανάλογο χαντάκι
Πλαστικός υπόγειος σωλήνας αποχέτευσης από PVC διαµέτρου Φ 140 mm µε το
ανάλογο χαντάκι
Πλαστικό καπέλο σωληνώσεων αερισµού από PVC διαµέτρου Φ 100 mm.
Πλαστικός µηχανοσίφωνας από PVC διαµέτρου Φ 140 mm.
Αυτόµατη βαλβίδα αερισµού (µικα) διαµέτρου Φ 100mm
Πλαστική τάπα καθαρισµού σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC διαµέτρου Φ 100
mm.
Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης διαστάσεων 40*40 εκ. µε κάλυµµα από
ελαττό χυτοσίδηρο
Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης διαστάσεων 40*50 εκ. µε κάλυµµα από
ελαττό χυτοσίδηρο
σε µεταφορά
από µεταφορά

Κωδικός
Αναθεώρη
σης

ΕΙ∆ΟΣ
Ποσότητα
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Τιµή
µονάδος

∆απάνη

ΗΛΜ11
ΗΛΜ11
ΗΛΜ8
ΗΛΜ24
ΟΙΚ3213

Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

3,00
13,00
1,00
7,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00

(€)
100,00
70,00
80,00
150,00
400,00
2.200,00
70,00
25,00
700,00
160,00
160,00

Μερική
300,00
910,00
80,00
1.050,00
400,00
2.200,00
70,00
25,00
1.400,00
320,00
160,00

ΗΛΜ11

Τεµ.

1,00

62,00

62,00

ΗΛΜ8
ΗΛΜ8
ΗΛΜ8
ΗΛΜ8
ΗΛΜ8
ΗΛΜ8
ΗΛΜ8
ΗΛΜ8
ΗΛΜ5

MM
MM
MM
MM
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

40,00
65,00
40,00
60,00
3,00
2,00
4,00
2,00
2,00

20,00
22,00
15,00
16,00
21,00
12,00
25,00
12,00
60,00

800,00
1.430,00
600,00
960,00
63,00
24,00
100,00
24,00
120,00

ΗΛΜ8

Τεµ.

10,00

50,00

500,00

ΗΛΜ8

Τεµ.

1,00

60,00

60,00

ΗΛΜ8
ΗΛΜ8
ΗΛΜ8
ΗΛΜ8

MM
MM
MM
MM

25,00
25,00
45,00
40,00

14,00
15,00
16,00
18,00

350,00
375,00
720,00
720,00

ΗΛΜ8

MM

30,00

27,00

810,00

ΗΛΜ13
ΗΛΜ13
ΗΛΜ13
ΗΛΜ15
ΗΛΜ22

ΗΛΜ8

MM

25,00

28,00

700,00

ΗΛΜ8
ΗΛΜ8
ΗΛΜ8

Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

3,00
1,00
1,00

20,00
50,00
25,00

60,00
50,00
25,00

ΗΛΜ8

Τεµ.

5,00

20,00

100,00

ΟΙΚ3213

Τεµ.

5,00

220,00

1.100,00

ΟΙΚ3213

Τεµ.

2,00

260,00

520,00

Ολική

21.853,28
21.853,28
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Περιγραφή εργασίας

Κωδικός
Αναθεώρη
σης

ΕΙ∆ΟΣ
Ποσότητα
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Εργασίες προϋπολογισµού
1.58 Σχετ. ATHE 8151.2
1.59 Σχετ. ATHE 8152
1.60 Σχετ. ATHE 8157.2
1.61 Σχετ. ATHE 8151.2
1.62 Σχετ. ATHE 8160.2
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
ΗΜ 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Σχετ. ATHE 8160.2
Σχετ. ATHE 8178.1.1
Σχετ. ATHE 8174
Σχετ. ATHE 8168.2
Σχετ. ATHE 8168.2
Σχετ. ATHE 8165.1.2
Σχετ. ATHE 8165.1.2

ΑΤΗΕ 8041.7.1
ΑΤΗΕ Ν8041.8.2
ΑΤΗΕ Ν8041.9.2
ΑΤΗΕ Ν8041.10.2
Σχετ. ATHE 8036.6
Σχετ. ATHE 8036.9
Σχετ. ATHE Ν8041.11
Σχετ. ATHE 8125.1.9
Σχετ. ATHE 8610.1.10

2.10 Σχετ. ATHE 8220.3.6
2.11 Σχετ. ATHE 8138.1.2
2.12 Σχετ. ATHE 8637.7
2.13 Σχετ. ΗΛΜ20
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23

Σχετ. ATHE 8201.1.2
Σχετ. ATHE 8202.2
Σχετ. ATHE 8201.1.3
Σχετ. ATHE 8766.2.1
Σχετ. ATHE 8766.4.1
Σχετ. ATHE 8993
Σχετ. ATHE 8810
Σχετ. ATHE 8810
Σχετ. ATHE 8810
Σχετ. ATHE 8810

ΗΜ 3
3.1 ΑΤΗΕ 8041.5.1

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη µε το δοχείο έκπλυσης χαµηλής πίεσης
διπλής δόσης από πορσελάνη µε τις ανάλογες βάσεις και µε πλαστικό κάλυµµα .
Λεκάνη αποχωρητηρίου τούρκικου τύπου από πορσελάνη
Ουρητήριο από πορσελάνη
Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΚ από πορσελάνη µε το δοχείο έκπλυσης χαµηλής
πίεσης διπλής δόσης από πορσελάνη µε τις ανάλογες βάσεις και µε πλαστικό
κάλυµµα .
Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος κρεµαστός ή επικαθήµενος επί πάγκου
διαστάσεων 50*42 χιλ.
Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος κρεµαστός ΑΜΚ διαστάσεων 60*48 χιλ.
Χαρτοθήκη µεταλλική ανοξείδωτη WC
∆οχείο υγρού σάπωνα µεταλλικό ανοξείδωτο νιπτήρα .
Καθρέπτης νιπτήρα
Καθρέπτης νιπτήρα ΑΜΚ ανακλινόµενος
Νεροχύτης πάγκου αναξείδωτος διπλός
Νεροχύτης πάγκου αναξείδωτος µονός
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ22
Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ28
Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ35
Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ42
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου 2 ins
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου 4 ins
Εύκαµπτος σωλήνας 2'' µε ανοξείδωτο πλέγµα
Βαλβίδα αντεπιστροφής διαµέτρου Φ 4" .
∆ιδυµο στόµιο Π.Υ. 2 1/2"
Πιεστικό συγκρότηµα πυρόσβεσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τη µελέτη
ενεργητικής πυροπροστασίας
Σπριγκλερ 1/2΄΄
Μειωτής πίεσης
Πυροσβεστικό ερµάριο µε εύκαµπτο σωλήνα διαµέτρου 19 χιλ. µήκους 15 µ.µε
ακροφύσιο
Πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης φορητός 6kgr.
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα φορητός 6Kgr.
Αυτοδιεγειρόµενος πυροσβεστήρας οροφής ξηρής σκόνης 12 Kgr.
Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΜ διατοµής 2*1,5 ΜΜ2 .
Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΜ διατοµής 4*1,5 ΜΜ2
Πίνακας πυρανίχνευσης 5 ζωνών
Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού
Θερµοδιαφορικός ανιχνευτης.
Ηλεκτρικός αγγελτήρας µπουτον.
Ακουστικός και φωτεινός επαναλήπτης συναγερµού (φαροσειρήνα)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ15

Τιµή
µονάδος

∆απάνη
Μερική

(€)
ΗΛΜ14

Τεµ.

5,00

250,00

1.250,00

ΗΛΜ14
ΗΛΜ14

Τεµ.
Τεµ.

5,00
2,00

180,00
177,00

900,00
354,00

ΗΛΜ14

Τεµ.

1,00

350,00

350,00

ΗΛΜ14

Τεµ.

13,00

200,00

2.600,00

ΗΛΜ14
ΗΛΜ17
ΗΛΜ17
ΗΛΜ17
ΗΛΜ17
ΗΛΜ17
ΗΛΜ17

Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

1,00
10,00
13,00
13,00
1,00
1,00
2,00

300,00
40,00
30,00
30,00
200,00
200,00
150,00
Σύνολο

300,00
400,00
390,00
390,00
200,00
200,00
300,00
29.487,28

ΗΛΜ7
ΗΛΜ7
ΗΛΜ7
ΗΛΜ7
ΗΛΜ5
ΗΛΜ5
ΗΛΜ4
ΗΛΜ11
ΗΛΜ20

MM
MM
MM
MM
MM
MM
Τεµ
Τεµ.
Τεµ.

110,00
15,00
12,00
80,00
18,00
12,00
1,00
1,00
1,00

10,52
12,64
16,30
20,44
25,00
40,00
60,00
150,00
270,00

1.157,20
189,60
195,60
1.635,20
450,00
480,00
60,00
150,00
270,00

ΗΛΜ22

Τεµ.

1,00

10.000,00

10.000,00

ΗΛΜ62
ΗΛΜ11

Τεµ.
Τεµ

26,00
3,00

50,00
100,00

1.300,00
300,00

ΗΛΜ20

Τεµ

1,00

150,00

150,00

ΗΛΜ19
ΗΛΜ19
ΗΛΜ19
ΗΛΜ46
ΗΛΜ46
ΗΛΜ62
ΗΛΜ62
ΗΛΜ62
ΗΛΜ62
ΗΛΜ62

Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
MM
MM
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

15,00
3,00
1,00
450,00
250,00
1,00
15,00
2,00
6,00
6,00

50,00
80,00
100,00
4,00
5,50
500,00
90,00
80,00
35,00
80,00
Σύνολο

750,00
240,00
100,00
1.800,00
1.375,00
500,00
1.350,00
160,00
210,00
480,00
23.302,60

6,60

66,00

ΗΛΜ7

MM

10,00

Ολική

29.487,28

23.302,60
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3.2
3.3
3.4
3.5

ΑΤΗΕ Ν8041.9.2
ΑΤΗΕ Ν8041.10.2
ΑΤΗΕ Ν8041.11.2
Σχετ. ATHE 8041

3.6

Σχετ. ATHE 8603

3.7

Σχετ. ATHE 8691

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

Σχετ. ATHE 8101.7
Σχετ. ATHE 8101.1
Σχετ. ATHE 8125.1.7
Σχετ. ATHE Ν9632.1.1
Σχετ. ATHE Ν8462.1
Σχετ. ATHE Ν8658.1
Σχετ. ATHE 8608.1.6
Σχετ. ATHE 8608.1.3

3.16 Σχετ. ATHE 8041.13
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25

Σχετ. ATHE 8606.1.2
Σχετ. ATHE 8641
Σχετ. ATHE 8651
Σχετ. ATHE 8608.1.3
Σχετ. ATHE 8647.1.3
ΑΤΗΕ 8605.2.5
Σχετ. ATHE 8473.1.6
Σχετ. ΗΛΜ30
Σχετ. ATHE 8452.1.4

3.26 Σχετ. ATHE 8455.1
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38

Σχετ. ATHE 8464.1
Σχετ. ATHE 8537.3.9
Σχετ. ATHE 8465.1
Σχετ. ATHE 8465.2
Σχετ. ATHE 8446
Σχετ. ATHE 8431.5
Σχετ. ATHE 8431.5
Σχετ. ATHE 8431.5
Σχετ. ATHE 8431.5
Σχετ. ATHE 8431.5
Σχετ. ATHE 8431.5
Σχετ. ATHE 8431.5

3.39 ΑΤΗΕ 8621.3.5
3.40
ΗΜ 4

Περιγραφή εργασίας
Εργασίες προϋπολογισµού
Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ35
Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ42
Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ54
Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας VPE Φ 18 µέσα σε HDPE Φ 28 mm.
Έξοδος συλλέκτη ενδοδαπέδιας διανοµής µε την αναλογία του ορειχάλκινου
συλλέκτη και του ερµαρίου εντοιχισµού .
Θερµική µόνωση πάχους 13 χιλ. σωλήνων εξωτ. διαµέτρου από Φ 1 1/4 " έως Φ 2 "
.
Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαµέτρου Φ 2 1/2"
Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαµέτρου Φ 1/2''
Βαλβίδα αντεπιστροφής διαµέτρου Φ 2 1/2 "
Μαγνητική βαλβίδα πετρελαίου
Φίλτρο πετρελαίου
Καθοδική προστασία κεντρικής θέρµανσης
Βαλβίδα διαφορικής πίεσης Φ 1 1/2 "
Γωνιακή βαλβίδα ασφαλείας διαµέτρου Φ 3/4 "
Γενικό κολλεκτερ (σετ προσαγωγής-επιστροφής) από PP-R και σύνδεση µε λέβητα
Αυτόµατη βαλβίδα αερισµού σωληνώσεων νερού .
Μανόµετρο
Θερµόµετρο
Αυτόµατος πλήρωσης διαµέτρου Φ 3/4 "
Θερµοστάτης χώρου
Κυκλοφορητής νερού θέρµανσης
Κλειστό δοχείο διαστολής µεµβράνης 110 L/3bar .
Πλαστική δεξαµενή πετρελαίου χωρητικότητας 1,5 Μ3 .
Χαλύβδινος λέβητας θερµαντικής ισχύος 60.000 θερµίδων
Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ωριαίας κατανάλωσης έως 10 kg/h
Καπναγωγός από µαύρη λαµαρίνα .
Καπναγωγός φ150 ανοξείδωτος
Καµινάδα από προκατασκευασµένα τεµάχια διαστάσεων 20*15 εκ.
Καπέλο καµινάδας προκατασκευασµένο διαστάσεων 20*15 εκ.
∆ιακόπτης θερµαντικών σωµάτων µονοσωλήνιου συστήµατος διαµέτρου 1/2"
Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/600/450ΜΜ
Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/600/600ΜΜ
Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/600/750ΜΜ
Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/600/900ΜΜ
Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/600/1050ΜΜ
Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/900/450ΜΜ
Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/900/600ΜΜ
∆ίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής
συνδέσεως ∆ιαµέτρου 1 1/2 ins
Πίνακας αυτονοµίας θέρµανσης

Κωδικός
Αναθεώρη
σης

ΕΙ∆ΟΣ
Ποσότητα
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Τιµή
µονάδος

∆απάνη

ΗΛΜ7
ΗΛΜ7
ΗΛΜ7
ΗΛΜ8

MM
MM
MM
MM

24,00
12,00
66,00
800,00

(€)
16,30
20,44
20,44
7,00

Μερική
391,20
245,28
1.349,04
5.600,00

ΗΛΜ11

Τεµ.

60,00

20,00

1.200,00

ΗΛΜ40

MM

100,00

15,00

1.500,00

ΗΛΜ11
ΗΛΜ11
ΗΛΜ11
ΗΛΜ11
ΗΛΜ11
ΗΛΜ11
ΗΛΜ11
ΗΛΜ11

Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

4,00
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00

70,00
15,00
35,00
60,00
70,00
60,00
80,00
100,00

280,00
90,00
35,00
60,00
70,00
60,00
240,00
200,00

ΗΛΜ11

Τεµ.

1,00

200,00

200,00

ΗΛΜ11
ΗΛΜ11
ΗΛΜ11
ΗΛΜ11
ΗΛΜ11
ΗΛΜ22
ΗΛΜ22
ΗΛΜ8
ΗΛΜ28

Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

8,00
2,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
2,00
1,00

30,00
20,00
30,00
90,00
100,00
700,00
500,00
700,00
1.200,00

240,00
40,00
30,00
90,00
300,00
700,00
500,00
1.400,00
1.200,00

ΗΛΜ28

Τεµ.

1,00

700,00

700,00

ΗΛΜ29
ΗΛΜ29
ΗΛΜ10
ΗΛΜ10
ΗΛΜ11
ΗΛΜ26
ΗΛΜ26
ΗΛΜ26
ΗΛΜ26
ΗΛΜ26
ΗΛΜ26
ΗΛΜ26

Χγρ.
ΜΜ
MM
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

50,00
6,00
16,00
1,00
32,00
4,00
10,00
4,00
6,00
2,00
5,00
1,00

5,00
40,00
75,00
50,00
25,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
120,00

250,00
240,00
1.200,00
50,00
800,00
600,00
1.600,00
680,00
1.080,00
380,00
1.000,00
120,00

Τεµ.

3,00

175,00

525,00

Τεµ.

1,00

300,00
Σύνολο

300,00
25.611,52

ΗΛΜ11
ΗΛΜ11

Ολική

25.611,52

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ - ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ
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4.1

Σχετ. ATHE 8733.1.2

4.2

Σχετ. ATHE 8733.1.3

4.3

Σχετ. ATHE 8733.1.5

4.4
4.5

Σχετ. ATHE 8036.6
Σχετ. ATHE 8741.6.2N1

4.6

Σχετ. ATHE 8734.1.1A1

4.7

Σχετ. ATHE 8735.2.3

4.8

Σχετ. ATHE 8735.2.3

4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22

Σχετ. ATHE 8751.1.2
Σχετ. ATHE 8751.1.3
Σχετ. ATHE 8751.1.4
Σχετ. ATHE 8751.1.5
Σχετ. ATHE 8774.3.1
Σχετ. ATHE 8774.3.2
Σχετ. ATHE 8774.3.3
Σχετ. ATHE 8774.6.2
Σχετ. ATHE 8774.6.3
Σχετ. ATHE 8774.6.4
Σχετ. ATHE 8774.6.5
Σχετ. ATHE 8774.4.2
Σχετ. ATHE 8774.1.6
Σχετ. ATHE 8801.1.1

4.23 Σχετ. ATHE 8832.1.4
4.24 Σχετ. ATHE 8816.1
4.25 Σχετ. ATHE 8805.1
4.26 Σχετ. ATHE 8805.1
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36

Σχετ. ATHE 8826.3.2
Σχετ. ATHE 8826.3.2
Σχετ. ATHE 8827.3.2
Σχετ. ATHE 8840.2
Σχετ. ATHE 8840.2
Σχετ. ATHE 8840.2
Σχετ. ATHE 8840.2
Σχετ. ATHE 8840.2
Σχετ. ATHE 8840.2
Σχετ. ATHE 8840.2

Περιγραφή εργασίας
Εργασίες προϋπολογισµού
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός από PVC ελαφρού τύπου ευθύς ή
εύκαµπτος διαµέτρου Φ 13,5 ΜΜ .
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός από PVC ελαφρού τύπου ευθύς ή
εύκαµπτος διαµέτρου Φ 16 ΜΜ .
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός από PVC ελαφρού τύπου ευθύς ή
εύκαµπτος διαµέτρου Φ 32 ΜΜ .
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή (κίτρινη ετικέτα) διαµέτρου 2"
Κανάλι πλαστικό διατοµής 100*50mm τύπου legrand DLP ή ισοδύναµο
Σχάρα καλωδίων από γαλβανισµένη λαµαρίνα PG πάχους 1,0 mm πλευρικού
ύψους 35 mm πλάτους 150 mm
Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραµµών ελαφρού τύπου χωνευτό
στρογγυλό διαµέτρου έως Φ 75 mm ή τετράγωνο διαστάσεων έως 100*100 mm
Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραµµών βαρέος τύπου διαστάσεων
100*100mm στεγανό
Αγωγός χωνευτός τύπου ΝΥΑ διατοµής 1,5 mm2
Αγωγός χωνευτός τύπου ΝΥΑ διατοµής 2,5mm2
Αγωγός χωνευτός τύπου ΝΥΑ διατοµής 4mm2
Αγωγός χωνευτός τύπου ΝΥΑ διατοµής 6 mm2
Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατοµής 3*1,5 mm2
Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατοµής 3*2,5 mm2
Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατοµής 3*4 mm2
Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατοµής 5*2,5 mm2
Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατοµής 5*4 mm2
Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατοµής 5*6 mm2
Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατοµής 5*10 mm2
Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατοµής 3*35+16 mm2
Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατοµής 1*16 mm2
∆ιακόπτης µε πλήκτρο πλαστικού καναλιού ή χωνευτός έντασης 10 Α απλός
∆ιακόπτης µε πλήκτρο πλαστικού καναλιού ή χωνευτός έντασης 10 Α κοµιτατέρ ή
αλλέ ρετούρ.
∆ιακόπτης µε πλήκτρο χωνευτός ή επίτοιχος έντασης 10 Α στεγανός απλός
∆ιακόπτης µπουτόν κλιµακοστασίου χωνευτός ή επίτοιχος έντασης 10 Α
∆ιακόπτης µπουτον µε πλήκτρο χωνευτός ή επίτοιχος κλιµακοστασιου έντασης 10
Α
Ρευµατοδότης πλαστικού καναλιού σούκο 16 Α 230 V
Ρευµατοδότης χωνευτός ή επίτοιχος σούκο 16 Α 230 V
Ρευµατοδότης επίτοιχος στεγανός σούκο 16 Α 230/42 V
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ΟΡΟΦΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ΟΡΟΦΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (Π.Λ)
Τριφασικό UPS 9 KVA
σε µεταφορά
από µεταφορά

Κωδικός
Αναθεώρη
σης

ΕΙ∆ΟΣ
Ποσότητα
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Τιµή
µονάδος

∆απάνη
Μερική

(€)
ΗΛΜ41

MM

400,00

2,90

1.160,00

ΗΛΜ41

MM

230,00

3,00

690,00

ΗΛΜ41

MM

100,00

5,00

500,00

ΗΛΜ5
ΗΛΜ41

MM
MM

18,00
75,00

12,00
27,00

216,00
2.025,00

ΗΛΜ5

MM

190,00

12,00

2.280,00

ΗΛΜ41

Τεµ.

180,00

6,00

1.080,00

ΗΛΜ41

Τεµ.

120,00

8,00

960,00

ΗΛΜ44
ΗΛΜ44
ΗΛΜ44
ΗΛΜ44
ΗΛΜ47
ΗΛΜ47
ΗΛΜ47
ΗΛΜ47
ΗΛΜ47
ΗΛΜ47
ΗΛΜ47
ΗΛΜ47
ΗΛΜ47
ΗΛΜ49

MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Τεµ.

660,00
380,00
48,00
35,00
1.500,00
800,00
40,00
30,00
28,00
20,00
40,00
15,00
15,00
26,00

1,10
1,15
1,25
1,60
4,80
5,00
6,10
8,00
8,40
9,50
14,00
27,00
7,50
12,40

726,00
437,00
60,00
56,00
7.200,00
4.000,00
244,00
240,00
235,20
190,00
560,00
405,00
112,50
322,40

ΗΛΜ49

Τεµ.

4,00

15,80

63,20

ΗΛΜ49
ΗΛΜ49

Τεµ.
Τεµ.

9,00
3,00

19,00
15,00

171,00
45,00

ΗΛΜ49

Τεµ.

6,00

15,00

90,00

ΗΛΜ49
ΗΛΜ49
ΗΛΜ49
ΗΛΜ52
ΗΛΜ52
ΗΛΜ52
ΗΛΜ52
ΗΛΜ52
ΗΛΜ52
ΗΛΜ52

Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

28,00
47,00
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

16,00
12,00
19,00
800,00
500,00
400,00
500,00
400,00
400,00
5.800,00

448,00
564,00
114,00
800,00
500,00
400,00
500,00
400,00
400,00
5.800,00
33.994,30
33.994,30

Ολική
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4.37 Σχετ. ATHE 8974
4.38 Σχετ. ATHE 8983.6
4.39 Σχετ. ATHE 8974

4.40 Σχετ. ATHE 8974
4.41 Σχετ. ATHE 8982
4.42 Σχετ. ATHE 8972.5
4.43 Σχετ. ATHE 9375
4.44 Σχετ. ATHE 8838
4.45 Σχετ. ATHE 8838
4.46 Σχετ. ATHE 8838
4.47
4.48
4.49
4.50
4.51
4.52
4.53
4.54
4.55
4.56

Σχετ. ATHE 8838
Σχετ. ATHE 8796.1.2
Σχετ. ATHE 8766.2.1
Σχετ. ATHE 8766.2.1
Σχετ. ATHE 8885
Σχετ. ATHE 8885
Σχετ. ATHE 8885
Σχετ. ATHE 8826.3.1
Σχετ. ATHE 8805.1
Σχετ. ATHE 8884

4.57 Σχετ. ATHE 8993
4.58 Σχετ. ATHE 8993
4.59 Σχετ. ATHE 8993
4.60
4.61
4.62
4.63
4.64
4.65
4.66

Σχετ. ATHE 8994
Σχετ. ATHE 8994
Σχετ. ATHE 8994
Σχετ. ATHE 8994
Σχετ. ATHE 8887
Σχετ. ATHE 8888
Σχετ. ATHE 8888

Περιγραφή εργασίας
Εργασίες προϋπολογισµού
Φωτιστικό σώµα φθορισµού, ψευδοροφής 60Χ60 µε οθόνη γυαλιστερή, διπλής
παραβολικότητας, µε λαµπτήρες 4Χ14 W ,Τ5 ενεργ.απόδοσης Α και µε ηλεκτρονικό
µετασχηµατιστή
Φωτιστικό σώµα ελλειπτικού τύπου,επίτοιχο αρµατούρα,µε λαµπτήρα οικονοµίας 18
W
Φωτιστικό σώµα φθορισµού , οροφής µε οθόνη γυαλιστερή, διπλής
παραβολικότητας, µε λαµπτήρες 2Χ36 W, στεγανό ενεργ.απόδοσης Α και µε
ηλεκτρονικό µετασχηµατιστή
Φωτιστικό σώµα φθορισµού, οροφής ή ψευδοροφής 60Χ60 µε οθόνη γυαλιστερή,
διπλής παραβολικότητας, µε λαµπτήρες 4Χ18 W, στεγανό ,ενεργ.απόδοσης Α και
µε ηλεκτρονικό µετασχηµατιστή
Φωτιστικό σώµα ελλειπτικού τύπου, επίτοιχο, (χελώνα ορειχάλκινη µε πλέγµα) , µε
ένα λαµπτήρα PLC 23 W , στεγανό-προστασίας IΡ65
Φωτιστικό σώµα ασφαλειας 2 X 8 W
Φωτιστικό σώµα προβολέα εξωτερικού χώρου µε λαµπτήρα HQI 500 W για
φωτισµό γηπέδου
Ισοδυναµικός ζυγός .
Ακροδέκτης γείωσης
Αγωγός χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος κυκλικής διατοµής διαµέτρου 50
mm2
Χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη ταινία γείωσης 30*3,5 mm .
Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου UTP 4" cat.6 .
Καλώδιο θυροτηλεφώνου ορατό ή χωνευτό .
Καλώδιο θυροτηλεφώνου στο έδαφος .
Θυροτηλέφωνο .
Κoµβιοδοχή εξώθυρας .
Κλειδαριά εξώθυρας .
Πρίζα RJ-45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή .
Καµβίο ηλεκτρικού κουδουνιού .
Ηλεκτρικό κουδούνι .
Τηλεφωνικό κέντρο χωρητικότητας 3 εξωτερικών γραµµών ISDN και 8 εσωτερικών,
ψηφιακό αυτόµατο.
Τηλεφωνικός κατανεµητής σφηνωτού τύπου 10 ζευγών .
Κουτί Rack που περιλαµβάνει switch 24 θέσεων , ρευµατοδότη 4 θέσεων, patch
panels 24 θέσεων και Hub µε πλήρη σύνδεση και τερµατισµό των 20
καλωδιώσεων UTP
Μεγάφωνο πλήρως τοποθετηµένο εξωτερικό
Μικρόφωνο πυκνωτικό επαγγελµατικό ασύρµατο
Αυτοενισχυόµενη κονσόλα ήχου µε ενισχυτή ήχου
Μεγάφωνο πλήρως τοποθετηµένο εσωτερικό
Λουξόµετρο
Ρελέ καστάνιας κατάλληλο για τοποθέτηση σε εγκατάσταση σε πίνακα.
Ανεµιστήρας οροφής

Κωδικός
Αναθεώρη
σης

ΕΙ∆ΟΣ
Ποσότητα
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Τιµή
µονάδος

∆απάνη
Μερική

(€)
ΗΛΜ59

Τεµ.

115,00

110,00

12.650,00

ΗΛΜ59

Τεµ.

10,00

50,00

500,00

ΗΛΜ59

Τεµ.

3,00

135,00

405,00

ΗΛΜ59

Τεµ.

10,00

150,00

1.500,00

ΗΛΜ59

Τεµ.

15,00

50,00

750,00

ΗΛΜ59

Τεµ.

14,00

50,00

700,00

ΗΛΜ60

Τεµ.

4,00

280,00

1.120,00

ΗΛΜ45
ΗΛΜ5

Τεµ.
Τεµ.

8,00
25,00

90,00
40,00

720,00
1.000,00

ΗΛΜ5

MM

240,00

5,20

1.248,00

ΗΛΜ6
ΗΛΜ48
ΗΛΜ48
ΗΛΜ48
ΗΛΜ62
ΗΛΜ62
ΗΛΜ62
ΗΛΜ62
ΗΛΜ62
ΗΛΜ62

MM
MM
MM
MM
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

180,00
1.200,00
20,00
30,00
2,00
1,00
1,00
37,00
3,00
4,00

8,00
4,00
4,20
2,40
70,00
120,00
35,00
14,00
13,00
18,00

1.440,00
4.800,00
84,00
72,00
140,00
120,00
35,00
518,00
39,00
72,00

ΗΛΜ62

Τεµ.

1,00

600,00

600,00

ΗΛΜ62

Τεµ.

1,00

80,00

80,00

ΗΛΜ62

Τεµ.

2,00

400,00

800,00

ΗΛΜ58
ΗΛΜ58
ΗΛΜ58
ΗΛΜ58
ΗΛΜ49
ΗΛΜ49
ΗΛΜ39

Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

2,00
2,00
1,00
6,00
4,00
4,00
42,00

120,00
240,00
200,00
400,00
1.500,00
1.500,00
100,00
600,00
60,00
240,00
70,00
280,00
55,00
2.310,00
Σύνολο
68.957,30
Σύνολο ∆απάνης Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών

Ολική

68.957,30
147.358,70
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Περιγραφή εργασίας

Κωδικός
Αναθεώρη
σης

ΕΙ∆ΟΣ
Ποσότητα
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Τιµή
µονάδος

Εργασίες προϋπολογισµού

(€)

∆απάνη
Μερική

Άθροισµα εργασιών

Ολική
1.309.191,80

ΓΕ & ΕΟ 18%

235.654,52

Σύνολο 1

1.544.846,32

Απρόβλεπτα 15%

231.726,95
3.000,00

Απολογιστικές εργασίες (είδη κιγκαλερίας)
Σύνολο 2

1.779.573,27

Αναθεώρηση

57.825,10

Σύνολο 3

1.837.398,37

ΦΠΑ 23%

422.601,63

Γενικό Σύνολο σε ευρώ

Ηράκλειο

-

- 2011

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Γεώργιος Ταβερναράκης

2.260.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ηράκλειο

-

- 2011

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός
Εµµανουήλ Μανουσάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Ευαγγελία Παπαδάκη-Μπιµπή
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Σαράντος Γέµελας
Μηχανολόγος Μηχανικός
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Με την αρ. 632/2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
Ηράκλειο

-

- 2011

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ευάγγελος Φωσκολάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

14
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Περιγραφή εργασίας
Εργασίες προϋπολογισµού

Κωδικός
Αναθεώρη
σης

ΕΙ∆ΟΣ
Ποσότητα
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Τιµή
µονάδος
(€)

∆απάνη
Μερική

Ολική
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Περιγραφή εργασίας

Κωδικός
Αναθεώρη
σης

ΕΙ∆ΟΣ
Ποσότητα
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Εργασίες προϋπολογισµού

Τιµή
µονάδος
(€)

∆απάνη
Μερική

Ολική

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οικοδοµικές εργασίες µε απρόβλεπτα
Η/Μ εγκαταστάσεις µε απρόβλεπτα
Απολογιστικές εργασίες (είδη κιγκαλερίας)
Αναθεώρηση
Φ.Π.Α.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ

1.576.607,52
199.965,76
3.000,00
57.825,10
422.601,63
2.260.000,00
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ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ενίσχυση Αντικατάσταση στέγης
και προσθήκη κατ΄
έκταση νέου τριώροφου
τµήµατος στο κτήριο που
στεγάζει το 6ο και
44ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Ηρακλείου

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
2007-2013 (ΕΣΠΑ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Περιεχόµενα

Σελίδα

Α.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ........................................................................................... 2
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A.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1.1

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µε τις οποίες θα
εκτελεστεί το έργο.

1.2

Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες
περαιωµένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα
εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών
περιλαµβάνονται:

1.2.1

Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του
έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των
τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του
έργου.

1.2.2

«Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή
διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την
απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού
προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων ή
εκρηκτικών υλών.

1.3

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

1.3.1

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

1.3.2

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και
εφοδίων γενικά του έργου.

1.3.3

Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για
Τελωνειακό ∆ασµολόγιο εισαγωγής και µε τις διατάξεις του νόµου 3215/1955 δεν
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή
σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για
την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους
υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του
έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας
ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων
των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.

1.3.4

Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και
αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών,
κυρίων και βοηθητικών ενσωµατωµένων και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους
χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη
ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των
περισσευµάτων ή/και ακατάλληλων προϊόντων, ορυγµάτων και άχρηστων υλικών
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στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των περιβαλλοντικών
περιορισµών που ισχύουν, καθώς και της µελέτης του έργου.
1.3.5

Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές
εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ. κατά
περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε
είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι
προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή
αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της
Ελλάδος).

1.3.6

Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά),
κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις
εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και
λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου,
σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης.

1.3.7

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς
και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του
έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

1.3.8

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο
προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
στους Όρους ∆ηµοπράτησης.

1.3.9

Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (εων) προκατασκευασµένων
στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των
δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων
εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των
εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαµβανοµένων και των δαπανών
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη
θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των
δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση
που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε
χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης.

1.3.10

Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων,
προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που
αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους ∆ηµοπράτησης έργου.

1.3.11

Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή
τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

1.3.12

Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη
δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη
αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα»
(µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.)

1.3.13

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες
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περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η
φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η
συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την
διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η
αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των
εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά
κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την
εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των
έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την
αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη
αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία
προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έµµεσο τρόπον, προκειµένου να
εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη
εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει
αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.14

Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης,
µε ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση του Αναδόχου, και
πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κ.λπ. µαζί µε την εργασία
εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη
των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.

1.3.15

Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης και µετακινήσεων µηχανηµάτων και
προσωπικού, εκτέλεσης των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω
των συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων,
δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά
τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής
ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση
των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από
την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του
κοινού γενικά).

1.3.16

Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για
τη µη παρακώλυσης της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων
διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και
επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά.

1.3.17

Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων
εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς
Όρους ∆ηµοπράτησης), η σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και
συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι
δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των
εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά
ευρήµατα, θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.)
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου.

1.3.18

Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του
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έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και
η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που
θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε
επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε
ψηφιακή µορφή.
1.3.19

Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων
οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.

1.3.20

Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή
κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και
οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους
Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.

1.3.21

Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιµετώπιση όλων των
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα
άρθρα του Τιµολογίου.

1.3.22

Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα
µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.3.23

Oι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου
καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών
κ.λ.π. και η απόδοση , µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και
ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.

1.3.24

Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνικών
εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.25

Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα
διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για
κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών,
περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους.

1.3.26

Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω.
διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς
και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την
αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες για την µετατόπιση
δικτύων και η λήψη ειδικών µέτρων αντιστήριξης για τη διατήρηση των ορυγµάτων
ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο του έργου.

1.3.27

Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και
εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.28

Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισµένων γραφείων στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης.

1.3.29

Οι δαπάνες µίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση
των κάθε είδους εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων
χώρων για την εναπόθεση υλικών, εργαλείων, µηχανηµάτων, αχρήστων υλικών.
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1.3.30

Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφιστάµενων φρεατίων αγωγών ή
τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ’ αυτά εκτός αν
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.

1.3.31

Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη
δηµοπράτησης.

1.3.32

Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασµό του Κυρίου του έργου
κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισµούς
Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα
του Τιµολογίου.

1.3.33

Οι δαπάνες των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις οικείες
αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το χρόνο
δηµοπράτησης του έργου.

1.3.34

Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.

1.4

Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά
Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για
Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήµανσης
εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη,
συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωµών, κ.λ.π. για
τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών
εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού
και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε
είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή
έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως
αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των
Γενικών Εξόδων του Αναδόχου.
Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων,
καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιµές του Τιµολογίου

1.5

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου
επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου.

1.6

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 ή/ και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
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Β. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.1 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8041)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%)

Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας VPE Φ16 mm, µέσα σε HDPE Ø28mm
Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από VPE Φ16 mm, µέσα σε κυµατοειδή σωλήνα
προστασίας HDPE Ø28mm, µε κάθε είδους ειδικά τεµάχια, τις διανοίξεις οπών και την
αποκατάστασή τους, τα µικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία
πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1m)
Τ.Ε.:

ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(6,50 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.2 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8691)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%)

Θερµική µόνωση σωλήνων πάχους 9 χιλ. εξωτ. διαµ. Μέχρι και Φ28
Θερµική µόνωση σωλήνων, πάχους 9mm, µε εύκαµπτο σωληνωτό µονωτικό υλικό από αφρώδες
πολυαιθυλένιο, κλειστής κυψελοειδούς δοµής, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους
εγκατάστασης.
(1m)
σωλήνων διαµέτρου Μέχρι και Φ28mm
Τ.Ε.:

ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
(8,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.3 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8691)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%)

Θερµική µόνωση σωλήνων µε εύκαµπτο θερµοµονωτικό, πάχους 9mm για διάµετρο σωλήνα Φ 35
Θερµική µόνωση σωλήνων, πάχους 9mm, µε εύκαµπτο σωληνωτό µονωτικό υλικό από αφρώδες
πολυαιθυλένιο, κλειστής κυψελοειδούς δοµής, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους
εγκατάστασης.
(1m)
σωλήνων διαµέτρου Ø35mm
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Τ.Ε.:

ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

(8,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.4 (ΑΤΗΕ 8041.5.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%)

Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ15
Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι,
ρακόρ, ταυ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ∆ιαµέτρου
15 mm πάχους τοιχώµατος 1,00 mm
(1m)

Τ.Ε.:

ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(6,60 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.5 (ΑΤΗΕ 8041.6.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%)

Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ18
Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι,
ρακόρ, ταυ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ∆ιαµέτρου
18 mm πάχους τοιχώµατος 1,00 mm
(1m)

Τ.Ε.:

ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(8,04 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.6 (ΑΤΗΕ 8041.7.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%)

Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ22
Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι,
ρακόρ, ταυ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ∆ιαµέτρου
22 mm πάχους τοιχώµατος 1,00 mm
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(1m)

Τ.Ε.:

∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

(10,52 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.7 (ΑΤΗΕ Ν8041.8.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%)

Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ28
Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι,
ρακόρ, ταυ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ∆ιαµέτρου
28 mm πάχους τοιχώµατος 1,00 mm
(1m)

Τ.Ε.:

∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(12,64 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.8 (ΑΤΗΕ Ν8041.9.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%)

Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ35
Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι,
ρακόρ, ταυ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ∆ιαµέτρου
35 mm πάχους τοιχώµατος 1,50 mm
(1m)

Τ.Ε.:

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(16,30 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.9 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8131.2.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Σφαιρικός διακόπτης γωνιακός διαµέτρου Φ 1/2"
∆ιακόπτης γωνιακός χρωµέ, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία
πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
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(1τεµ)
ονοµ. διαµέτρου Ø½”
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
(15,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.10 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8101.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαµέτρου Φ 1/2"
Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, µε λαβή, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί
τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
ονοµ. διαµέτρου Ø½”
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(15,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.11 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8101.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαµέτρου Φ 3/4"
Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, µε λαβή, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί
τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
ονοµ. διαµέτρου Ø¾"
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ
(16,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.12 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8101.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαµέτρου Φ 1"
Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, µε λαβή, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί
τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
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ονοµ. διαµέτρου Ø1"
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
(18,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.13 (ΑΤΗΕ Ν008603.5)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%)

Συλλεκτοδιανοµέας ύδρευσης 4 παροχών Φ18/ 2 Φ22
Συλλεκτοδιανοµέας ύδρευσης 4 παροχών Φ18/ 2 Φ22 νερού δικτύου ύδρευσης, πλήρης
εγκατεστηµένος δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και
παράδοση σε λειτουργία. Περιλαµβάνονται οι διακόπτες κυκλωµάτων.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
(55,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.14 (ΑΤΗΕ Ν008603.6)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%)

Συλλεκτοδιανοµέας ύδρευσης 7 παροχών Φ18/ 2 Φ28
Συλλεκτοδιανοµέας ύδρευσης 7 παροχών Φ18/ 2 Φ28 νερού δικτύου ύδρευσης, πλήρης
εγκατεστηµένος δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και
παράδοση σε λειτουργία. Περιλαµβάνονται οι διακόπτες κυκλωµάτων.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(65,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.15 (ΑΤΗΕ 8125.1.5)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Βαλβίδα αντεπιστροφής διαµέτρου Φ 1 1/2"
Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειxάλκινη, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, µε λυόµενο πώµα
για επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
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ονοµ. διαµέτρου Ø1½"
Τ.Ε.:

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
(35,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.16 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8608.1.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)
Βαλβίδα ασφαλείας διαµέτρου Φ 1/2 " θερµοσίφωνα
Βαλβίδα ασφαλείας διαµέτρου Φ 1/2 " θερµοσίφωνα, ορειχάλκινη χρωµέ, µε τα µικροϋλικά
σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
ονοµ. διαµέτρου Ø½” θερµοσίφωνα
Τ.Ε.:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(50,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.17 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8606.1.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Αυτόµατη βαλβίδα αερισµού σωληνώσεων νερού
Αυτόµατη βαλβίδα αερισµού σωληνώσεων νερού, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του
έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
(30,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.18 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8608.1.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Φίλτρο νερού
Φίλτρο νερού, ορειxάλκινο, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους
εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
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ονοµ. διαµέτρου Ø½”
Τ.Ε.:

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
(35,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.19 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8608.1.6)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Φίλτρο νερού διαµέτρου Φ 35
Φίλτρο νερού, ορειxάλκινο, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους
εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
ονοµ. διαµέτρου Ø35
Τ.Ε.:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(50,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.20 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8610.1.6)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Αντικραδασµικός σύνδεσµος
Αντικραδασµικός σύνδεσµος, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία
πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
ονοµ. διαµέτρου Ø1 1/2"
Τ.Ε.:

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(45,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.21 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8641)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Μανόµετρο
Μανόµετρο γλυκερίνης, περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 bar, µε κάθε µικροϋλικό και εργασία για
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.
(1τεµ)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
(20,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.22 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8138.1.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαµέτρου 1/2 ins
Κρουνός µε ρακόρ, ορειxάλκινος χρωµέ, ονοµ. διαµέτρου Ø½”, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί
τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ
(10,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.23 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8141.3.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%)

Αναµικτήρας κρύου-ζεστού νερού νεροχύτη κουζίνας
Αναµικτήρας κρύου-ζεστού νερού νεροχύτη κουζίνας, ορειχάλκινος επιχρωµιωµένος, ονοµ.
διαµέτρου Ø½”, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους
εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ

(100,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.24 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8141.5.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%)

Κάνουλα µακρύλαιµη κρύου νερού τοίχου για τοποθέτηση πάνω από νιπτήρα
Κάνουλα µακρύλαιµη κρύου νερού τοίχου για τοποθέτηση πάνω από νιπτήρα, ορειχάλκινη
επιχρωµιωµένη, ονοµ. διαµέτρου Ø½”, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(70,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.25 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8141.2.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%)

Μπαταρία νιπτήρα ΑΜΚ
Αναµικτήρας κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα ΑΜΚ, ορειχάλκινος επιχρωµιωµένος, ονοµ. διαµέτρου
Ø½”, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και
δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

(80,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.26 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8153.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%)

Καζανάκι πλαστικό επίτοιχο ΥΠ τύπου MUREX
∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως τύπου MUREX, πλαστικό, πλήρες µε τον
ορειχάλκινο πλωτήρα, την αλυσίδα και τη λαβή, τα ρακόρ στοµίων τροφοδοτήσεως και εκροής,
τον εύκαµπτο αγωγό συνδέσεως µε τα ρακόρ του, τα στηρίγµατά του και τον πλαστικό αγωγό
σύνδεσής του µε την λεκάνη του αποχωρητηρίου, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(150,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.27 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8231.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22 100%)

Πιεστικό ∆οχείο µε µεµβράνη - χωρητικότητας 100 l
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως µε µεµβράνη, για πίεση λειτουργίας έως 10 bar, χωρητικότητας 100l,
πλήρες, µε όλα τα απαιτούµενα υλικά για την σύνδεση του µε το αντλητικό συγκρότηµα δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση µε το αντλητικό συγκρότηµα, ρύθµιση, πλήρωση
µε απαιτούµενο αέρα και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(400,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.28 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8220.2.6)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22 100%)
∆ίδυµο αντλητικό συγκρότηµα 1ΗPx2 πλήρες
Ηλεκτροκίνητο δίδυµο αντλητικό συγκρότηµα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, πλήρες µε δύο
αντλίες 1ΗP, τον ηλεκτρικό πίνακα προστασίας και ελέγχου, τον συλλέκτη, τις συστολές σύνδεσης
και τα ρακόρ σύνδεσης στο δίκτυο, πάνω σε ενιαία βάση, δηλαδή προµήθεια προσκόµιση,
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύµατος, µε κάθε µικροϋλικό και
εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία δύο βαθµίδων Παροχής έως
10,0 m3/h
(1τεµ)
Τ.Ε.:

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(2.200,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.29 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8608.1.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Αυτόµατος πλήρωσης 1/2''
Αυτόµατος πλήρωσης, διαµέτρου Ø½”, ορειxάλκινος, κοχλιωτός, µε ρυθµιστή και µανόµετρο, µε
τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(70,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.30 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8103.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) ∆ιαµέτρου 3/4'' ins
Πλωτήρας πλήρωσης δεξαµενής νερού, ορειχάλκινος, διαµέτρου Ø¾”, κοxλιωτός, µε το µοχλό
(βέργα), τη φούσκα και µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους
εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
(25,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.31 (Σχετ. ΗΛΜ30)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%)
Πλαστική δεξαµενή νερού χωρητικότητας 1500 LT ορθογωνικής διατοµής
∆εξαµενή ύδατος ορθογωνικής διατοµής, χωρητικότητας 1500 L, εκ πλαστικής ύλης, φέρουσα
στόµιο επιθεωρήσεως µετά καλύµµατος, στόµια πληρώσεως διαµ. 3/4”, καθαρισµού διαµ. ½”,
ήτοι δεξαµενή επί τόπου µετά των υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως και της
εργασίας παραδοτέα σε λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
(700,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.32 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8256.3.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 100%)

Θερµοσίφωνας 30 lt
Θερµοσίφωνας ηλεκτρικός, χωρητικότητας 30 l, ισχύος 2000W, κατάλληλος για πίεση λειτουργίας
10 ατµοσφαιρών, εφοδιασµένος µε όλα τα αναγκαία όργανα αυτόµατης λειτουργίας και ρυθµίσεως
όπως και τα ασφαλιστικά τους σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, δηλαδή θερµοσίφωνας
µε τα όργανά του και τα υλικά και µικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαµβάνονται οι
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους
εγκαταστάσεως.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(160,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.33 (Σχετ. Υ∆Ρ 6752)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ3213 100%)
Φρεάτιο υδροµετρητή διαστάσεων 60*60 εκ
Φρεάτιο υδροµετρητή, προµήθεια και τοποθέτηση ενός πλήρους φρεατίου υδροµέτρου δηλ.
φρεάτιο εσωτερικών διαστάσεων, 60Χ60 εκ., στεγανού τύπου της απολύτου εγκρίσεως της
υπηρεσίας, µεταφορά επί τόπου του έργου, εκσκαφή δια χειρών, διαµόρφωση, τοποθέτηση,
στερέωση µε τσιµεντοκονία και πλήρης αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(160,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.34 (Σχετ. Υ∆Ρ 11.01.02)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ11 100%)
Κάλυµµα φρεατίου επίσκεψης από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250 διαστάσεων 60*60 εκ.
Κάλυµµα φρεατίου επίσκεψης από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250 διαστάσεων 60*60 εκ.,
προµήθεια και τοποθέτηση ενός πλήρους καλύµµατος δηλ. κάλυµµα εσωτερικών διαστάσεων
60Χ60 εκ., στεγανού τύπου της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας, µεταφορά επί τόπου του
έργου, τοποθέτηση, στερέωση µε τσιµεντοκονία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ
(62,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.35 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8042.3.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ8 100%)
Υδρορροή ανοικτή ηµικυκλική από πλαστικό τύπου NICOLL 25
Υδρορροή οριζόντια ανοικτή από ανοικτό ηµικυκλικό πλαστικό σωλήνα Φ 25 mm οµβρίων από
σκληρό PVC, τύπου NICOLL 25, συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγµάτων
στερεώσεως, τοποθετούµενων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαµέσως το πολύ ανά 1m και
της επικαλύψεως (καβαλλήµατος) του ενός τεµαχίου µε το άλλο µε κατάλληλη
προκατασκευασµένη διαµόρφωση του σωλήνα, όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
(1m)
Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
(20,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.36 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8042.3.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ8 100%)
Υδρορροή ανοικτή ηµικυκλική από πλαστικό τύπου NICOLL 33
Υδρορροή οριζόντια ανοικτή από ανοικτό ηµικυκλικό πλαστικό σωλήνα Φ 33 mm οµβρίων από
σκληρό PVC, τύπου NICOLL 25, συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγµάτων
στερεώσεως, τοποθετούµενων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαµέσως το πολύ ανά 1m και
της επικαλύψεως (καβαλλήµατος) του ενός τεµαχίου µε το άλλο µε κατάλληλη
προκατασκευασµένη διαµόρφωση του σωλήνα, όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
(1m)
Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ

(22,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.37 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8042.1.6)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ8 100%)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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Πλαστικός σωλήνας Φ80 (κατεβασιά οµβρίων τύπου NICOLL Φ80)
Πλαστικός σωλήνας Φ80 (κατεβασιά οµβρίων τύπου NICOLL Φ80) δηλ. υδρορροή κατακόρυφη
από πλαστικό σωλήνα Φ 80 mm οµβρίων από σκληρό PVC, τύπου NICOLL Φ80,
συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγµάτων στερεώσεως, τοποθετούµενων
στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαµέσως το πολύ ανά 2m και της επικαλύψεως του ενός
τεµαχίου µε το άλλο µε κατάλληλη προκατασκευασµένη διαµόρφωση του σωλήνα, όπως και της
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
(1m)
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(15,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.38 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8042.1.7)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ8 100%)
Πλαστικός σωλήνας Φ80 (κατεβασιά οµβρίων τύπου NICOLL Φ100)
Πλαστικός σωλήνας Φ80 (κατεβασιά οµβρίων τύπου NICOLL Φ100) δηλ. υδρορροή κατακόρυφη
από πλαστικό σωλήνα Φ 100 mm οµβρίων από σκληρό PVC, τύπου NICOLL Φ100,
συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγµάτων στερεώσεως, τοποθετούµενων
στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαµέσως το πολύ ανά 2m και της επικαλύψεως του ενός
τεµαχίου µε το άλλο µε κατάλληλη προκατασκευασµένη διαµόρφωση του σωλήνα, όπως και της
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
(1m)
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

(16,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.39 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8042.4.6)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ8 100%)
Ταφ κολλητό Φ80 τύπου ΝΙCOLL Φ80
Ταφ κολλητό Φ80, τύπου ΝΙCOLL Φ80 (ειδικό τεµάχιο συστήµατος απορροής οµβρίων τύπου
NICOLL Φ80) δηλ. ταφ 25 ανοικτό Χ Φ80 Χ 25 ανοικτό από σκληρό PVC, τύπου NICOLL,
συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγµάτων στερεώσεως, και της
επικαλύψεως του τεµαχίου µε τις υδρορροές µε κατάλληλη προκατασκευασµένη διαµόρφωση του,
όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

(21,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.40 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8042.5.6)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ8 100%)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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Τάπα ταφ Φ80 τύπου ΝΙCOLL Φ80
Τάπα ταφ Φ80 τύπου ΝΙCOLL Φ80 (ειδικό τεµάχιο συστήµατος απορροής οµβρίων τύπου NICOLL
Φ80) δηλ. τάπα του ταφ Φ80 από σκληρό PVC, τύπου NICOLL, συµπεριλαµβανοµένων των
υλικών συνδέσεως, των στηριγµάτων στερεώσεως, µε κατάλληλη προκατασκευασµένη
διαµόρφωση του, όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ

(12,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.41 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8042.4.7)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ8 100%)
Ταφ κολλητό Φ100 τύπου ΝΙCOLL Φ100
Ταφ κολλητό Φ100, τύπου ΝΙCOLL Φ100 (ειδικό τεµάχιο συστήµατος απορροής οµβρίων τύπου
NICOLL Φ100) δηλ. ταφ 33 ανοικτό Χ Φ100 Χ 33 ανοικτό από σκληρό PVC, τύπου NICOLL,
συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγµάτων στερεώσεως, και της
επικαλύψεως του τεµαχίου µε τις υδρορροές µε κατάλληλη προκατασκευασµένη διαµόρφωση του,
όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(25,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.42 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8042.5.7)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ8 100%)
Τάπα ταφ Φ100 τύπου ΝΙCOLL Φ100
Τάπα ταφ Φ100 τύπου ΝΙCOLL Φ100 (ειδικό τεµάχιο συστήµατος απορροής οµβρίων τύπου
NICOLL Φ100) δηλ. τάπα του ταφ Φ100 από σκληρό PVC, τύπου NICOLL, συµπεριλαµβανοµένων
των υλικών συνδέσεως, των στηριγµάτων στερεώσεως, µε κατάλληλη προκατασκευασµένη
διαµόρφωση του, όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ

(12,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.43 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8064)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%)

Απορροή οµβρίων δώµατος
Απορροή οµβρίων δώµατος, µε τα µικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου
του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(60,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.44 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8046.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%)

Πλαστικό σιφόνι δαπέδου από PVC µε τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα µε έξοδο διαµέτρου Φ75mm
Πλαστικό σιφόνι δαπέδου, από PVC, µε τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα, µε τα µικροϋλικά
συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης
και δοκιµών.
(1τεµ)
µε έξοδο ονοµ. διαµέτρου Ø75mm
Τ.Ε.:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(50,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.45 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8046.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%)

Πλαστικό σιφόνι δαπέδου
Φ100mm

από PVC µε τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα µε έξοδο διαµέτρου

Πλαστικό σιφόνι δαπέδου, από PVC, µε τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα, µε τα µικροϋλικά
συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης
και δοκιµών.
(1τεµ)
µε έξοδο ονοµ. διαµέτρου Ø100mm
Τ.Ε.:

ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(60,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.46 (Σχετ. ΑΤΗΕ Ν8043.1.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%)

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC διαµέτρου Φ 40 mm
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 atm, για
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη
µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.
Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1m)
ονοµ. διαµέτρου Ø40mm
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

(14,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.47 (Σχετ. ΑΤΗΕ Ν8043.1.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%)

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC διαµέτρου Φ 50 mm
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 atm, για
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη
µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.
Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1m)
ονοµ. διαµέτρου Ø50mm
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(15,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.48 (Σχετ. ΑΤΗΕ Ν8043.1.5)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%)

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC διαµέτρου Φ 75 mm
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 atm, για
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη
µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.
Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

(1m)
ονοµ. διαµέτρου Ø75mm
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

(16,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.49 (Σχετ. ΑΤΗΕ Ν8043.1.7)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%)

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC διαµέτρου Φ 100 mm
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 atm, για
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη
µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.
Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1m)
ονοµ. διαµέτρου Ø100mm
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

(18,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.50 (Σχετ. ΑΤΗΕ Ν8043.1.9)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%)

Πλαστικός υπόγειος σωλήνας αποχέτευσης από PVC διαµέτρου Φ125 mm µε το ανάλογο χαντάκι
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 atm, για
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη
µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.
Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Συµπεριλαµβάνονται όλες
οι εργασίες εκσκαφής σε πάσης φύσεως εδάφη και επίχωσης µε κοσκινισµένα προϊόντα εκσκαφών
ή άµµο λατοµείου του ανάλογου χαντακιού για την εγκατάσταση του σωλήνα.
(1m)
ονοµ. διαµέτρου Ø125mm µε το ανάλογο χαντάκι
Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

(27,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

[ 23/75 ]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.51 (Σχετ. ΑΤΗΕ Ν8043.1.11)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%)

Πλαστικός υπόγειος σωλήνας αποχέτευσης από PVC διαµέτρου Φ140 mm µε το ανάλογο χαντάκι
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 atm, για
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη
µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.
Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Συµπεριλαµβάνονται όλες
οι εργασίες εκσκαφής σε πάσης φύσεως εδάφη και επίχωσης µε κοσκινισµένα προϊόντα εκσκαφών
ή άµµο λατοµείου του ανάλογου χαντακιού για την εγκατάσταση του σωλήνα.
(1m)
ονοµ. διαµέτρου Ø140mm µε το ανάλογο χαντάκι
Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

(28,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.52 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8054.8)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%)

Πλαστικό καπέλο σωληνώσεων αερισµού από PVC διαµέτρου Φ 100 mm
Καπέλο σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC, διαµέτρου Ø100mm, µε τα µικροϋλικά συγκόλλησης,
σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
(20,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.53 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8045.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%)

Πλαστικός µηχανοσίφωνας από PVC διαµέτρου Φ 140 mm
Πλαστικός µηχανοσίφωνας, µε τα µικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου
του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
ονοµ. διαµέτρου Ø140mm
Τ.Ε.:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(50,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.54 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8045.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%)

Αυτόµατη βαλβίδα αερισµού (µίκα), ονοµ. διαµέτρου Ø100mm
Αυτόµατη βαλβίδα αερισµού (µίκα), ονοµ. διαµέτρου Ø100mm, από αλουµίνιο, µε τα µικροϋλικά
σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
(25,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.55 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8054.8)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%)

Πλαστική τάπα καθαρισµού σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC, ονοµ. διαµέτρου Ø100mm
Πλαστική τάπα καθαρισµού σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC, ονοµ. διαµέτρου Ø100mm, µε τα
µικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους
εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

(20,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.56 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8066)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ3213 100%)

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης διαστάσεων 40*40 εκ. µε κάλυµµα από ελατό
χυτοσίδηρο
Φρεάτιο, δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, µε οποιονδήποτε
τρόπο ή µέσο, προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε
εργασίας, για την κατασκευή τοιχωµάτων από σκυρόδεµα C16/20, ανάλογου πάχους µε τον
ανάλογο σιδηρό οπλισµό, ενσωµάτωση στα πλευρικά τοιχώµατα των ανάλογων σωληνώσεων,
διαµόρφωση διατοµής ροής στον πυθµένα (αν πρόκειται για φρεάτιο αποχέτευσης), επίχριση των
εσωτερικών τοιχωµάτων µε τσιµεντοκονία 2cm, τοποθέτηση του καλύµµατος, πλήρωση του
κενού χώρου γύρω από το φρεάτιο µε συµπίεση κοσκινισµένων προϊόντων εκσκαφής και
αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους.
(1τεµ)
επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης Β125

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τ.Ε.:

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

(220,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.57 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8066)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ3213 100%)

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης διαστάσεων 40*50 εκ. µε κάλυµµα από ελατό
χυτοσίδηρο
Φρεάτιο, δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, µε οποιονδήποτε
τρόπο ή µέσο, προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε
εργασίας, για την κατασκευή τοιχωµάτων από σκυρόδεµα C16/20, ανάλογου πάχους µε τον
ανάλογο σιδηρό οπλισµό, ενσωµάτωση στα πλευρικά τοιχώµατα των ανάλογων σωληνώσεων,
διαµόρφωση διατοµής ροής στον πυθµένα (αν πρόκειται για φρεάτιο αποχέτευσης), επίχριση των
εσωτερικών τοιχωµάτων µε τσιµεντοκονία 2cm, τοποθέτηση του καλύµµατος, πλήρωση του
κενού χώρου γύρω από το φρεάτιο µε συµπίεση κοσκινισµένων προϊόντων εκσκαφής και
αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους.
(1τεµ)
επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x50cm, µε κάλυµµα από ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης Β125
Τ.Ε.:

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(260,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.58 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8151.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ14 100%)

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη µε το δοχείο έκπλυσης χαµηλής πίεσης διπλής δόσης από
πορσελάνη µε τις ανάλογες βάσεις και µε πλαστικό κάλυµµα
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήµενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και
υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συγκολλήσεως στοµίων. Χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο πλύσεως διπλής δόσης από πορσελάνη, τα
εξαρτήµατά του και µε τις ανάλογες βάσεις και µε πλαστικό κάλυµµα.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(250,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.59 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8152)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ14 100%)

Λεκάνη αποχωρητηρίου τούρκικου τύπου από πορσελάνη
Λεκάνη αποχωρητηρίου τούρκικου τύπου από πορσελάνη, µε ενσωµατωµένη οχυβάδα, δηλαδή
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συγκολλήσεως στοµίων. Περιλαµβάνεται η πιθανή εργασία ανύψωσης του δαπέδου για την
εγκατάσταση της λεκάνης τούρκικου τύπου.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

(180,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.60 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8157.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ14 100%)

Ουρητήριο από πορσελάνη
Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο, από πορσελάνη, οποιονδήποτε διαστάσεων, µε την τυχόν αναλογούσα
αρµοκαλύπτρα, µε το διάτρητο κάλυµµα της οπής εκροής, από το ίδιο υλικό, δηλαδή ουρητήριο
και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συγκολλήσεως στοµίων. Συνδεδεµένο µε τους σωλήνες πλύσεως και αποχετεύσεως.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

(177,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.61 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8151.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%)

Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΚ από πορσελάνη µε το δοχείο έκπλυσης χαµηλής πίεσης διπλής
δόσης από πορσελάνη µε τις ανάλογες βάσεις και µε πλαστικό κάλυµµα
Λεκάνη WC ΑΜΚ καθήµενου τύπου, ειδικού σχήµατος και διαµόρφωσης, από λευκή πορσελάνη, µε
το δοχείο έκπλυσης χαµηλής πίεσης διπλής δόσης από λευκή πορσελάνη, το πλαστικό κάλυµµα
υπερβαρέως τύπου ειδικής κατασκευής για αναπήρους και τους πτυσσόµενους ή σταθερούς
βραχίονες ρυθµιζόµενου ύψους, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(350,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

[ 27/75 ]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.62 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8160.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%)

Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος κρεµαστός ή επικαθήµενος επί πάγκου διαστάσεων 50*42 χιλ.
Νιπτήρας επίτοιχος κρεµαστός ή επικαθήµενος σε πάγκο, ενδ. διαστάσεων 50x42mm, από λευκή
πορσελάνη, µε την ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο
επιχρωµιωµένο σιφόνι σχήµατος ¨U¨, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου
και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
(200,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.63 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8160.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%)

Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος κρεµαστός ΑΜΚ διαστάσεων 60*48 χιλ.
Νιπτήρας ΑΜΚ, επίτοιχος κρεµαστός, διαστάσεων 60Χ48 mm, ειδικού σχήµατος και διαµόρφωσης,
από λευκή πορσελάνη, µε τα στηρίγµατα, την ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη βαλβίδα εκκένωσης και
το ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο σιφόνι σχήµατος ¨U¨, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, επί
τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
(300,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.64 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8178.1.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%)

Χαρτοθήκη, µεταλλική ανοξείδωτη, WC
Χαρτοθήκη, µεταλλική ανοξείδωτη, WC, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του
έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
(40,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

[ 28/75 ]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.65 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8174)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%)

∆οχείο υγρού σάπωνα, µεταλλικό ανοξείδωτο, νιπτήρα
∆οχείο υγρού σάπωνα, µεταλλικό ανοξείδωτο, νιπτήρα, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, επί
τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

(30,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.66 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8168.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%)

Καθρέπτης νιπτήρα
Καθρέπτης νιπτήρα, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία
πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
(30,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.67 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8168.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%)

Καθρέπτης νιπτήρα ΑΜΚ ανακλινόµενος
Καθρέπτης νιπτήρα ΑΜΚ ανακλινόµενος, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του
έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(200,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

[ 29/75 ]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.68 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8165.1.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%)

Νεροχύτης πάγκου ανοξείδωτος, διπλός
Νεροχύτης πάγκου ανοξείδωτος διπλός, µε βαλβίδα και σιφόνι, µε τα υλικά και µικροϋλικά
σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)

Τ.Ε.:

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
(200,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 1.69 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8165.1.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%)

Νεροχύτης πάγκου ανοξείδωτος, µονός
Νεροχύτης πάγκου ανοξείδωτος µονός, µε βαλβίδα και σιφόνι, µε τα υλικά και µικροϋλικά
σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)

Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(150,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.1 (ΑΤΗΕ 8041.7.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%)

Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ22
Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι,
ρακόρ, ταυ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ∆ιαµέτρου
22 mm πάχους τοιχώµατος 1,00 mm
(1m)

Τ.Ε.:

∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

(10,52 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

[ 30/75 ]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.2 (ΑΤΗΕ Ν8041.8.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%)

Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ28
Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι,
ρακόρ, ταυ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ∆ιαµέτρου
28 mm πάχους τοιχώµατος 1,00 mm
(1m)

Τ.Ε.:

∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(12,64 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.3 (ΑΤΗΕ Ν8041.9.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%)

Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ35
Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι,
ρακόρ, ταυ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ∆ιαµέτρου
35 mm πάχους τοιχώµατος 1,50 mm
(1m)

Τ.Ε.:

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(16,30 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.4 (ΑΤΗΕ Ν8041.10.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%)

Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ42
Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι,
ρακόρ, ταυ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ∆ιαµέτρου
42 mm πάχους τοιχώµατος 1,50 mm
(1m)

Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(20,44 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

[ 31/75 ]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.5 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8036.6)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου 2 ins
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (και ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση
µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως ∆ιαµέτρου 2 ins Πάχους 3,65 mm
(1m)

Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(25,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.6 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8036.9)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου 4 ins
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (και ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση
µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως ∆ιαµέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm
(1m)

Τ.Ε.:

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

(40,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.7 (Σχετ. ΑΤΗΕ Ν8041.11)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%)

Εύκαµπτος σωλήνας 2'' µε ανοξείδωτο πλέγµα, µήκους 1 m
Εύκαµπτη σύνδεση (flexible) βαρέως τύπου µε ανοξείδωτο πλέγµα 2'', δηλαδή τοποθετηµένος επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως µε όλα τα µικροϋλικά (ρακόρ κτλ).
(1τεµ)

Τ.Ε.:

ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(60,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

[ 32/75 ]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.8 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8125.1.9)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Βαλβίδα αντεπιστροφής διαµέτρου Φ 4"
Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειxάλκινη, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, δηλαδή βαλβίδα
και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
ονοµ. διαµέτρου Ø4"
Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(150,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.9 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8610.1.10)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%)

∆ίδυµο στόµιο Π.Υ. 2 1/2"
∆ίδυµο στόµιο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ονοµ. διαµ. 2 1/2", δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(270,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.10 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8220.3.6)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22 100%)

Πιεστικό συγκρότηµα πυρόσβεσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τη µελέτη ενεργητικής
πυροπροστασίας
Αυτόµατο πιεστικό συγκρότηµα πυρόσβεσης, παροχής 275 l/min σε µανοµετρικό 50mΣΥ, µε
πιεστικό δοχείο 100Lt, σε ενιαία βάση, σύµφωνα µε τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης
ενεργητικής πυροπροστασίας, µε τα απαραίτητα εξαρτήµατα, υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, επί
τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ

(10.000,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.11 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8138.1.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%)

Σπρίγκλερ 1/2"
Καταιονηστήρες sprinkler, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους
εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(50,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.12 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8637.7)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Μειωτής πίεσης
Μειωτής πίεσης, ορειxάλκινο, κοxλιωτός, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Ανεξαρτήτως διαµέτρου
Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ
(100,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.13 (Σχετ. ΗΛΜ 20)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%)

Πυροσβεστικό ερµάριο µε εύκαµπτο σωλήνα διαµέτρου 19 χιλ. µήκους 15 µ. µε ακροφύσιο
Πυροσβεστικό ερµάριο επίτοιχο πλήρες, αποτελούµενο από σιδηρό κιβώτιο µε άτρακτο και θύρα,
εύκαµπτο σωλήνα, διαµέτρου 19 mm, µήκους 15 m, ακροφύσιο διαµετρ. ½”, δηλαδή
πυροσβεστικό ερµάριο και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί τόπου και εργασία
εγκαταστάσεως παραδοτέο σε λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(150,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

[ 34/75 ]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.14 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8201.1.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%)

Πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης, φορητός, 6Kg
Πυροσβεστήρας, πιστοποιηµένος σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους κανονισµούς
που είναι σε ισχύ, πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του στον τοίχο, δηλαδή
προµήθεια, µεταφορά και στήριξη.
(1τεµ)

Τ.Ε.:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(50,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.15 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8202.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%)

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, 6Kg
Πυροσβεστήρας, πιστοποιηµένος σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους κανονισµούς
που είναι σε ισχύ, πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του στον τοίχο, δηλαδή
προµήθεια, µεταφορά και στήριξη.
(1τεµ)

Τ.Ε.:

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
(80,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.16 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8201.1.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%)

Αυτοδιεγειρόµενος πυροσβεστήρας οροφής, ξηρής σκόνης, 12Kg
Αυτοδιεγειρόµενος πυροσβεστήρας οροφής, ξηρής σκόνης, 12Kg, πλήρης µε το αντίστοιχο
στήριγµα αναρτήσεώς του στην οροφή, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ
(100,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.17 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8766.2.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%)

Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΜ διατοµής 2*1,5 ΜΜ2
Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια,
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσης, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία
σχάρας καλωδίων, κουτιών διακλάδωσης κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών
σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαµόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του
(στα κουτιά και εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης.
(1m)
Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM] διατοµής 2x1,5mm²
Τ.Ε.:

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ
(4,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.18 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8766.4.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%)

Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΜ διατοµής 4*1,5 ΜΜ2
Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια,
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσης, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία
σχάρας καλωδίων, κουτιών διακλάδωσης κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών
σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαµόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του
(στα κουτιά και εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης.
(1m)
Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM] διατοµής 4x1,5mm²
Τ.Ε.:

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(5,50 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.19 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8993)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%)

Πίνακας πυρανίχνευσης 5 ζωνών
Πίνακας πυρανίχνευσης 5 ζωνών, σύµφωνα µε τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιµές για την παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
(500,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.20 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8810)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού
Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού, δηλαδή εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιµές µε τα υλικά και
µικροϋλικά και την εργασία για την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(90,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.21 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8810)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Θερµοδιαφορικός ανιχνευτής
Θερµοδιαφορικός ανιχνευτής, δηλαδή εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιµές µε τα υλικά και µικροϋλικά
και την εργασία για την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
(80,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.22 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8810)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%)

Ηλεκτρικός αγγελτήρας, µπουτόν
Ηλεκτρικός αγγελτήρας, µπουτόν, δηλαδή εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιµές µε τα υλικά και
µικροϋλικά και την εργασία για την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
(35,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 2.23 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8810)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%)

Ακουστικός και φωτεινός επαναλήπτης συναγερµού (φαροσειρήνα)
Ακουστικός και φωτεινός επαναλήπτης συναγερµού, δηλαδή εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιµές µε
τα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία για την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

(80,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.1 (ΑΤΗΕ 8041.5.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%)

Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ15
Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι,
ρακόρ, ταυ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ∆ιαµέτρου
15 mm πάχους τοιχώµατος 1,00 mm
(1m)

Τ.Ε.:

ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(6,60 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.2 (ΑΤΗΕ Ν8041.9.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%)

Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ35
Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι,
ρακόρ, ταυ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ∆ιαµέτρου
35 mm πάχους τοιχώµατος 1,50 mm
(1m)

Τ.Ε.:

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(16,30 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.3 (ΑΤΗΕ Ν8041.10.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%)

Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ42
Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι,
ρακόρ, ταυ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ∆ιαµέτρου
42 mm πάχους τοιχώµατος 1,50 mm
(1m)

Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(20,44 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.4 (ΑΤΗΕ Ν8041.11.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%)

Ευθύγραµµος χαλκοσωλήνας Φ54
Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι,
ρακόρ, ταυ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ∆ιαµέτρου
54 mm πάχους τοιχώµατος 2 mm
(1m)

Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(20,44 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.5 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8041)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%)

Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας VPE Φ18 mm, µέσα σε HDPE Ø28mm
Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από VPE Φ18 mm, µέσα σε κυµατοειδή σωλήνα
προστασίας HDPE Ø28mm, µε κάθε είδους ειδικά τεµάχια, τις διανοίξεις οπών και την
αποκατάστασή τους, τα µικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία
πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1m)
Τ.Ε.:

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

(7,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.6 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8603)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Έξοδος συλλέκτη ενδοδαπέδιας διανοµής µε την αναλογία του ορειχάλκινου συλλέκτη και του
ερµαρίου εντοιχισµού
Έξοδος µε τον ανάλογο συλλέκτη ή διανοµέα, από ορείχαλκο, µε το ανάλογο εντοιχισµένο
ερµάριο από γαλβανισµένη λαµαρίνα, πλήρως εγκατεστηµένη, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,
εγκατάσταση, σύνδεση µε τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία.
(1τεµ)

Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
(20,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.7 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8691)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%)
Θερµική µόνωση πάχους 13 χιλ. σωλήνων εξωτ. διαµέτρου από Φ 1 1/4 " έως Φ 2 "
Θερµική µόνωση σωλήνων, πάχους 9mm, µε εύκαµπτο σωληνωτό µονωτικό υλικό από αφρώδες
πολυαιθυλένιο, κλειστής κυψελοειδούς δοµής, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους
εγκατάστασης.
(1m)

Τ.Ε.:

∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
(15,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.8 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8101.7)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαµέτρου Φ 2 1/2"
Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, µε λαβή, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί
τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
ονοµ. διαµέτρου Ø2 1/2"
Τ.Ε.:

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(70,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.9 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8101.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαµέτρου Φ 1/2"
Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, µε λαβή, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί
τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
ονοµ. διαµέτρου Ø½”
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(15,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.10 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8125.1.7)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Βαλβίδα αντεπιστροφής διαµέτρου Φ 2 1/2"
Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειxάλκινη, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, δηλαδή βαλβίδα
και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
ονοµ. διαµέτρου Ø2 1/2"
Τ.Ε.:

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
(35,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.11 (Σχετ. ΑΤΗΕ Ν9632.1.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Μαγνητική βαλβίδα πετρελαίου
Μαγνητική βαλβίδα πετρελαίου, ορειxάλκινη, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου του έργου
και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)

Τ.Ε.:

ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(60,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.12 (Σχετ. ΑΤΗΕ Ν8462.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Φίλτρο πετρελαίου
Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου µε τα
εγκαταστάσεως. Ικανότητας έως 16 l/h.

µικροϋλικά

και την

εργασία

πλήρους

(1τεµ)

Τ.Ε.:

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(70,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.13 (Σχετ. ΑΤΗΕ Ν8658.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Καθοδική προστασία κεντρικής θέρµανσης
Καθοδική προστασία κεντρικής θέρµανσης, από ανόδιο µαγνησίου, δηλαδή συσκευή προστασίας
και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1τεµ)

Τ.Ε.:

ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(60,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.14 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8608.1.6)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Βαλβίδα διαφορικής πίεσης
Βαλβίδα διαφορικής πίεσης, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία
πλήρους εγκατάστασης, ρύθµισης και δοκιµών.
(1τεµ)
ονοµ. διαµέτρου Ø1 1/2"
Τ.Ε.:

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
(80,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.15 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8608.1.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Γωνιακή βαλβίδα ασφαλείας διαµέτρου Φ 3/4 "
Γωνιακή βαλβίδα ασφαλείας, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία
πλήρους εγκατάστασης, ρύθµισης και δοκιµών.
(1τεµ)
ονοµ. διαµέτρου Ø3/4"
Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ
(100,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.16 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8041.13)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Γενικό κολλεκτέρ (σετ προσαγωγής-επιστροφής) από PP-R και σύνδεση µε λέβητα
Ζευγάρι συλλεκτών ή διανοµέων, από PPR πίεσης λειτουργίας 20bar, πλήρως εγκατεστηµένο,
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση µε τα δίκτυα και παράδοση σε
λειτουργία.
(1τεµ)
Συλλέκτης ή διανοµέας, από PPR πίεσης λειτουργίας 20bar διαµέτρου Ø75mm
Τ.Ε.:

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(200,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.17 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8606.1.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Αυτόµατη βαλβίδα αερισµού σωληνώσεων νερού
Αυτόµατη βαλβίδα αερισµού σωληνώσεων νερού, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του
έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

(30,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.18 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8641)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Μανόµετρο
Μανόµετρο, περιοχής ενδείξεων 0 έως 10bar, µε κάθε µικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
(20,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.19 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8651)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Θερµόµετρο
Θερµόµετρο, µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθµισης,
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
(30,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.20 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8608.1.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Αυτόµατος πλήρωσης, διαµέτρου Ø3/4”
Αυτόµατος πλήρωσης, διαµέτρου Ø3/4”, ορειxάλκινος, κοχλιωτός, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί
τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(90,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.21 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8647.1.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Θερµοστάτης χώρου
Θερµοστάτης χώρου, µε διακόπτη και κοµβίο ρύθµισης θερµοκρασίας, µε τα µικροϋλικά και την
εργασία πλήρους εγκατάστασης, συνδέσεως και ρύθµισης, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ
(100,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.22 (ΑΤΗΕ 8605.2.5)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22 100%)

Κυκλοφορητής νερού
Κυκλοφορητής νερού, κατάλληλου µανοµετρικού ύψους, για εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης,
δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης
µε το δίκτυο σωληνώσεων νερού µε φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών
λειτουργίας και πλήρους εγκατάστασης.
(1τεµ)
παροχής 9 έως 12 m³/h, υψηλής πίεσης
Τ.Ε.:

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
(700,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.23 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8473.1.6)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22 100%)

Κλειστό δοχείο διαστολής µε µεµβράνη
Κλειστό δοχείο διαστολής µε µεµβράνη, πλήρες µε τα µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
(1τεµ)
χωρητικότητας 110L, 3bar
Τ.Ε.:

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
(500,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.24 (Σχετ. ΗΛΜ30)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%)

Πλαστική δεξαµενή πετρελαίου χωρητικότητας 1,5 Μ3
∆εξαµενή ορθογωνικής διατοµής, χωρητικότητας 1500 L, εκ πλαστικής ύλης, φέρουσα στόµιο
επιθεωρήσεως µετά καλύµµατος, στόµια πληρώσεως διαµ. 3/4”, καθαρισµού διαµ. ½”, ήτοι
δεξαµενή επί τόπου µετά των υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως και της
εργασίας παραδοτέα σε λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
(700,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.25 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8452.1.4)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 100%)

Χαλύβδινος λέβητας θερµαντικής ισχύος 60.000 θερµίδων
Λέβητας χαλύβδινος εγχώριος πλήρης µε τα εξαρτήµατά του, το κτίσιµο της εστίας του µε
πυρίµαχους πλίνθους και τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά δηλαδή λέβητας, εξαρτήµατα,
υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιµών και πλήρους
εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη λειτουργία Νερού θερµαντικής Ισχύος 60.000 Kcal/h
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
(1.200,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.26 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8455.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 100%)

Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ωριαίας κατανάλωσης έως 10 kg/h
Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου µε τον απαιτούµενο ηλεκτροκινητήρα και τα όργανα
αυτοµατισµού πλήρης, αυτόµατου τύπου, κατάλληλος για λέβητα κεντρικής θερµάνσεως µε όλα
τα εξαρτήµατα και συσκευές δηλαδή καυστήρας, εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως προς τα δίκτυα πετρελαίου, ηλεκτρικού ρεύµατος και οργάνων
αυτοµατισµού, δοκιµών και ρυθµίσεως για οµαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα
Ικανότητας καύσεως έως 10 kg/h
(1τεµ)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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Τ.Ε.:

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(700,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.27 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8464.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 100%)

Καπναγωγός από µαύρη λαµαρίνα
Καπναγωγός µεταλλικός από λαµαρίνα, πάχους 5 mm., µονωµένος εξωτερικά από πάπλωµα
πετροβάµβακα 5 cm, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης
(1Kg)
Τ.Ε.:

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(5,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.28 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8537.3.9)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 100%)

Καπναγωγός Φ150 ανοξείδωτος
Καπναγωγός Φ150 ανοξείδωτος, κυκλικής διατοµής, δηλαδή καπναγωγός και κάθε είδους ειδικά
τεµάχια, µε τα ειδικά θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης σειράς παραγωγής, µε όλα
τα υλικά σύνδεσης στερέωσης και στεγάνωσης και την εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και
ρύθµισης.
(1m)
Τ.Ε.:

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
(40,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.29 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8465.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%)

Καµινάδα από προκατασκευασµένα τεµάχια διαστάσεων 20*15 εκ.
Καπνοδόχος από προκατασκευασµένα τεµάχια διαστάσεων 20*15 εκ., από τσιµέντο,
τοποθετηµένα κατακόρυφα το ένα επάνω στο άλλο σε όλο το ύψος της καπνοδόχου. Τα τεµάχια
συνδέονται µε τσιµεντοκονίαµα των 450 Kg τσιµέντου και στερεώνονται µε τα ειδικά
θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης σειράς παραγωγής στον τοίχο δηλαδή υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
(1m)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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Τ.Ε.:

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(75,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.30 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8465.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%)

Καπέλο καµινάδας προκατασκευασµένο διαστάσεων 20*15 εκ.
Καπέλο καµινάδας προκατασκευασµένο διαστάσεων 20*15 εκ., από τσιµέντο, τοποθετηµένο στην
κορυφή της καπνοδόχου. Το καπέλο συνδέεται µε την καπνοδόχο µε τσιµεντοκονίαµα των 450 Kg
τσιµέντου δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(50,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.31 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8446)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

∆ιακόπτης θερµαντικών σωµάτων µονοσωλήνιου συστήµατος διαµέτρου 1/2"
∆ιακόπτης θερµαντικών σωµάτων µονοσωλήνιου συστήµατος διαµέτρου 1/2", δηλαδή διακόπτης
και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, ρύθµισης και δοκιµών.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(25,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.32 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8431.5)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%)

Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/600/450 mm
Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ, βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση της
κλίµακας RAL, κατασκευασµένο µε χαλυβδοέλασµα πάχους 1,25 mm, πλήρως εγκατεστηµένο,
δηλαδή σώµα, στηρίγµατα, βαλβίδα εξαέρωσης, τάπες και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚATON ΠΕNHΝΤA ΕΥΡΩ

(150,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.33 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8431.5)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%)

Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/600/600 mm
Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ, βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση της
κλίµακας RAL, κατασκευασµένο µε χαλυβδοέλασµα πάχους 1,25 mm, πλήρως εγκατεστηµένο,
δηλαδή σώµα, στηρίγµατα, βαλβίδα εξαέρωσης, τάπες και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚATON ΕΞHΝΤA ΕΥΡΩ

(160,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.34 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8431.5)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%)

Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/600/750 mm
Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ, βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση της
κλίµακας RAL, κατασκευασµένο µε χαλυβδοέλασµα πάχους 1,25 mm, πλήρως εγκατεστηµένο,
δηλαδή σώµα, στηρίγµατα, βαλβίδα εξαέρωσης, τάπες και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚATON ΕΒ∆ΟΜΗΝΤA ΕΥΡΩ

(170,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.35 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8431.5)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%)

Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/600/900 mm
Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ, βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση της
κλίµακας RAL, κατασκευασµένο µε χαλυβδοέλασµα πάχους 1,25 mm, πλήρως εγκατεστηµένο,
δηλαδή σώµα, στηρίγµατα, βαλβίδα εξαέρωσης, τάπες και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚATON ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

(180,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.36 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8431.5)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%)

Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/600/1050 mm
Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ, βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση της
κλίµακας RAL, κατασκευασµένο µε χαλυβδοέλασµα πάχους 1,25 mm, πλήρως εγκατεστηµένο,
δηλαδή σώµα, στηρίγµατα, βαλβίδα εξαέρωσης, τάπες και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚATON ΕΝΕΝΝHΝΤA ΕΥΡΩ

(190,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.37 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8431.5)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%)

Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/900/450 mm
Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ, βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση της
κλίµακας RAL, κατασκευασµένο µε χαλυβδοέλασµα πάχους 1,25 mm, πλήρως εγκατεστηµένο,
δηλαδή σώµα, στηρίγµατα, βαλβίδα εξαέρωσης, τάπες και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(200,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.38 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8431.5)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%)

Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/900/600 mm
Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τύπου πάνελ, βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση της
κλίµακας RAL, κατασκευασµένο µε χαλυβδοέλασµα πάχους 1,25 mm, πλήρως εγκατεστηµένο,
δηλαδή σώµα, στηρίγµατα, βαλβίδα εξαέρωσης, τάπες και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

(120,00 €)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.39 (ΑΤΗΕ 8621.3.5)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

∆ίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως
∆ίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, προοδευτικής λειτουργίας, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής σύνδεσης,
αποτελούµενη από κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας, µοχλισµό και σώµα δίοδης βαλβίδας,
πλήρης µε τα υλικά (µετασχηµατιστής κλπ.), τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους
εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθµισης, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1τεµ)
ονοµ. διαµέτρου Ø1 1/2"
Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
(175,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 3.40 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8980)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%)

Πίνακας αυτονοµίας θέρµανσης
Πίνακας αυτονοµίας θέρµανσης, για σύνδεση µε τρεις ηλεκτροβάνες, µε σύστηµα by pass,
σύµφωνα µε τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση,
έλεγχο και δοκιµές για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
(300,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.1 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8733.1.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%)
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικός από PVC, βαρέως τύπου, ευθύς ή εύκαµπτος
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικός από PVC, βαρέως τύπου, ευθύς ή εύκαµπτος, δηλαδή
σωλήνας και εξαρτήµατα (δεν περιλαµβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγµατα του ίδιου
συστήµατος, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και
σύνδεσης.
(1m)
διαµέτρου Ø13,5 mm
Τ.Ε.:

∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(2,90 €)
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ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.2 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8733.1.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%)
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικός από PVC, βαρέως τύπου, ευθύς ή εύκαµπτος
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικός από PVC, βαρέως τύπου, ευθύς ή εύκαµπτος, δηλαδή
σωλήνας και εξαρτήµατα (δεν περιλαµβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγµατα του ίδιου
συστήµατος, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και
σύνδεσης.
(1m)
διαµέτρου Ø16mm
Τ.Ε.:

ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ
(3,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.3 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8733.1.5)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%)
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικός από PVC, βαρέως τύπου, ευθύς ή εύκαµπτος
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικός από PVC, βαρέως τύπου, ευθύς ή εύκαµπτος, δηλαδή
σωλήνας και εξαρτήµατα (δεν περιλαµβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγµατα του ίδιου
συστήµατος, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και
σύνδεσης.
(1m)
διαµέτρου Ø32mm
Τ.Ε.:

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
(5,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.4 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8036.6)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, ελαφρύς (κίτρινη ετικέτα)
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, ελαφρύς (κίτρινη ετικέτα) και κάθε είδους ειδικά τεµάχια
(συµπεριλαµβανοµένων των ρακόρ), µε τα ειδικά τυποποιηµένα στηρίγµατα βαρέως τύπου µε
λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα µικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης,
επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.
(1m)
ονοµ. διαµέτρου Ø2”
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Τ.Ε.:

∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ
(12,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.5 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8741.6.2Ν1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%)

Κανάλι πλαστικό διατοµής 100Χ50 mm τύπου legrand DLP ή ισοδύναµο
Κανάλι πλαστικό καλωδίων από σκληρό PVC επιτοίχιο ή υποδαπέδιο διαστάσεων 100Χ50 mm
(ενδεικτικός τύπος LEGRAND DLP 105X50) µε το κάλυµµά του και όλα τα ειδικά τεµάχιά του
(ανόδου-καθόδου-σύνδεσης- στροφής-ταυ-συστολών-σταυρών-ορθοστατών-αναρτήρων κλπ) και
τα πλαστικά στηρίγµατα στερέωσης των καλωδίων ανά ένα πλήρες δηλαδή προµήθεια όλων των
υλικών και µικροϋλικών, προσκόµιση κατασκευή και εργασία τοποθέτησης.
(1m)

Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ
(27,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.6 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8734.1.1Α1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%)

Σχάρα καλωδίων από γαλβανισµένη λαµαρίνα PG πάχους 1,0 mm πλευρικού ύψους 35 mm
πλάτους 150 mm
Μεταλλική σχάρα καλωδίων από διάτρητη γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα διαστάσεων 150Χ35
mm και πάχους ελάσµατος 1,00 mm µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού ή στήριξης τους
(καµπύλες συστολές διακλαδώσεις ορθοστάτες βραχίονες στήριξης ταυ, υλικά σύνδεσης και
στερέωσης κλπ) επίσης γαλβανισµένα ,µικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως.
(1m)

Τ.Ε.:

∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ
(12,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.7 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8735.2.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%)
Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραµµών
Πλαστικό κουτί διακλάδωσης, δηλαδή κουτί και εξαρτήµατα του ίδιου συστήµατος, µε τα
µικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.
(1τεµ)
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στρογγυλό διαµέτρου έως Ø75mm ή τετράγωνο διαστάσεων έως 100x100mm
Τ.Ε.:

ΕΞΙ ΕΥΡΩ
(6,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.8 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8735.2.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%)
Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραµµών
Πλαστικό κουτί διακλάδωσης, δηλαδή κουτί και εξαρτήµατα του ίδιου συστήµατος, µε τα
µικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.
(1τεµ)
βαρέως τύπου διαστάσεων 100Χ100 mm στεγανό

Τ.Ε.:

ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
(8,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.9 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8751.1.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%)

Αγωγός χωνευτός τύπου ΝΥΑ
Αγωγός χωνευτός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες
δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα
συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κ.λ.π.) επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και
δοκιµών µόνωσης για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1m)
διατοµής 1,5mm²
Τ.Ε.:

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
(1,10 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.10 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8751.1.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%)

Αγωγός χωνευτός τύπου ΝΥΑ
Αγωγός χωνευτός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες
δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα
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συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κ.λ.π.) επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και
δοκιµών µόνωσης για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1m)
διατοµής 2,5mm²
Τ.Ε.:

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(1,15 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.11 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8751.1.4)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%)

Αγωγός χωνευτός τύπου ΝΥΑ
Αγωγός χωνευτός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες
δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα
συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κ.λ.π.) επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και
δοκιµών µόνωσης για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1m)
διατοµής 4 mm²
Τ.Ε.:

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(1,25 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.12 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8751.1.5)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%)

Αγωγός χωνευτός τύπου ΝΥΑ
Αγωγός χωνευτός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες
δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα
συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κ.λ.π.) επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και
δοκιµών µόνωσης για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1m)
διατοµής 6 mm²
Τ.Ε.:

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(1,60 €)
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ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.13 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8774.3.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%)

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY]
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών
και
µικροϋλικών
(κολλάρα,
κοχλίες,
µούφες,
τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια,
πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαµόρφωσης και σύνδεσης των
άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάστασης παραδοτέο
σε κανονική λειτουργία.
(1m)
Τριπολικό διατοµής 3 x1,5 mm²
Τ.Ε.:

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(4,80 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.14 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8774.3.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%)

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY]
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών
και
µικροϋλικών
(κολλάρα,
κοχλίες,
µούφες,
τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια,
πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαµόρφωσης και σύνδεσης των
άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάστασης παραδοτέο
σε κανονική λειτουργία.
(1m)
Τριπολικό διατοµής 3 x2,5 mm²
Τ.Ε.:

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
(5,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.15 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8774.3.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%)

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY]
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών
και
µικροϋλικών
(κολλάρα,
κοχλίες,
µούφες,
τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια,
πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαµόρφωσης και σύνδεσης των
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άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάστασης παραδοτέο
σε κανονική λειτουργία.
(1m)
Τριπολικό διατοµής 3 x 4 mm²
Τ.Ε.:

ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
(6,10 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.16 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8774.6.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%)

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY]
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών
και
µικροϋλικών
(κολλάρα,
κοχλίες,
µούφες,
τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια,
πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαµόρφωσης και σύνδεσης των
άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάστασης παραδοτέο
σε κανονική λειτουργία.
(1m)
πενταπολικό διατοµής 5 x 2,5 mm²
Τ.Ε.:

ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
(8,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.17 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8774.6.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%)

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY]
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών
και
µικροϋλικών
(κολλάρα,
κοχλίες,
µούφες,
τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια,
πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαµόρφωσης και σύνδεσης των
άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάστασης παραδοτέο
σε κανονική λειτουργία.
(1m)
πενταπολικό διατοµής 5 x 4 mm²
Τ.Ε.:

ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(8,40 €)
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ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.18 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8774.6.4)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%)

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY]
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών
και
µικροϋλικών
(κολλάρα,
κοχλίες,
µούφες,
τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια,
πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαµόρφωσης και σύνδεσης των
άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάστασης παραδοτέο
σε κανονική λειτουργία.
(1m)
πενταπολικό διατοµής 5 x 6 mm²
Τ.Ε.:

ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(9,50 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.19 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8774.6.5)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%)

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY]
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών
και
µικροϋλικών
(κολλάρα,
κοχλίες,
µούφες,
τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια,
πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαµόρφωσης και σύνδεσης των
άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάστασης παραδοτέο
σε κανονική λειτουργία.
(1m)
πενταπολικό διατοµής 5 x 10 mm²
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ
(14,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.20 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8774.4.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%)

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY]
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών
και
µικροϋλικών
(κολλάρα,
κοχλίες,
µούφες,
τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια,
πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων
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και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαµόρφωσης και σύνδεσης των
άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάστασης παραδοτέο
σε κανονική λειτουργία.
(1m)
Τριπολικό µε ουδέτερο µειωµένης διατοµής 3 x 35 + 16 mm²
Τ.Ε.:

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ
(27,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.21 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8774.1.6)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%)

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY]
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών
και
µικροϋλικών
(κολλάρα,
κοχλίες,
µούφες,
τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια,
πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαµόρφωσης και σύνδεσης των
άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάστασης παραδοτέο
σε κανονική λειτουργία.
(1m)
Μονοπολικό διατοµής 1 x16 mm²
Τ.Ε.:

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(7,50 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.22 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8801.1.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%)

∆ιακόπτης
∆ιακόπτης, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(1τεµ)
µε πλήκτρο, πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, έντασης 10Α, απλός
Τ.Ε.:

∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
(12,40 €)
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ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.23 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8832.1.4)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%)

∆ιακόπτης
∆ιακόπτης, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(1τεµ)
µε πλήκτρο, πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, έντασης 10Α, κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(15,80 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.24 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8816.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%)

∆ιακόπτης
∆ιακόπτης, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(1τεµ)
µε πλήκτρο, χωνευτός ή επίτοιχος, έντασης 10Α, στεγανός, απλός
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ
(19,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.25 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8805.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%)

∆ιακόπτης
∆ιακόπτης, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(1τεµ)
µπουτόν κλιµακοστασίου, χωνευτός ή επίτοιχος, έντασης 10Α
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
(15,00 €)
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ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.26 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8805.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%)

∆ιακόπτης
∆ιακόπτης, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(1τεµ)
µπουτόν µε πλήκτρο, χωνευτός ή επίτοιχος, κλιµακοστασίου έντασης 10Α
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
(15,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.27 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8826.3.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%)

Ρευµατοδότης
Ρευµατοδότης, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(1τεµ)
πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, σούκο, 16Α, 230V
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ
(16,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.28 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8826.3.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%)

Ρευµατοδότης
Ρευµατοδότης, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(1τεµ)
χωνευτός ή επίτοιχος, σούκο, 16Α, 230V
Τ.Ε.:

∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ
(12,00 €)
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ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.29 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8827.3.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%)

Ρευµατοδότης
Ρευµατοδότης, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(1τεµ)
επίτοιχος στεγανός σούκο, 16Α, 230V
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ
(19,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.30 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8840.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο µε όλα τα όργανά του
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), σύµφωνα µε το µονογραµµικό σχέδιο πινάκων
της µελέτης, µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών,
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό
των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολιού και δύο στρώµατα εψηµένου
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια όλων των προαναφερόµενων υλικών και εργασία
εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή
στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και
απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Με
πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος ή χωνευτός ανάλογων διαστάσεων.
(1τεµ)

Τ.Ε.:

ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
(800,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.31 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8840.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο µε όλα τα όργανά του
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), σύµφωνα µε το µονογραµµικό σχέδιο πινάκων
της µελέτης, µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών,
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό
των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολιού και δύο στρώµατα εψηµένου
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βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια όλων των προαναφερόµενων υλικών και εργασία
εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή
στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και
απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Με
πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος ή χωνευτός ανάλογων διαστάσεων.
(1τεµ)

Τ.Ε.:

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
(500,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.32 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8840.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο µε όλα τα όργανά του
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), σύµφωνα µε το µονογραµµικό σχέδιο πινάκων
της µελέτης, µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών,
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό
των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολιού και δύο στρώµατα εψηµένου
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια όλων των προαναφερόµενων υλικών και εργασία
εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή
στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και
απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Με
πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος ή χωνευτός ανάλογων διαστάσεων.
(1τεµ)

Τ.Ε.:

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
(400,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.33 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8840.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ ΟΡΟΦΟΥ
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο µε όλα τα όργανά του
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), σύµφωνα µε το µονογραµµικό σχέδιο πινάκων
της µελέτης, µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών,
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό
των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια όλων των προαναφερόµενων υλικών και εργασία
εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή
στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και
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απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Με
πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος ή χωνευτός ανάλογων διαστάσεων.
(1τεµ)

Τ.Ε.:

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
(500,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.34 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8840.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο µε όλα τα όργανά του
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), σύµφωνα µε το µονογραµµικό σχέδιο πινάκων
της µελέτης, µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών,
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό
των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολιού και δύο στρώµατα εψηµένου
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια όλων των προαναφερόµενων υλικών και εργασία
εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή
στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και
απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Με
πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος ή χωνευτός ανάλογων διαστάσεων.
(1τεµ)

Τ.Ε.:

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
(400,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.35 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8840.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (Π.Λ.)
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο µε όλα τα όργανά του
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), σύµφωνα µε το µονογραµµικό σχέδιο πινάκων
της µελέτης, µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών,
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό
των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολιού και δύο στρώµατα εψηµένου
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια όλων των προαναφερόµενων υλικών και εργασία
εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή
στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και
απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Με
πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος ή χωνευτός ανάλογων διαστάσεων.
(1τεµ)
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Τ.Ε.:

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
(400,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.36 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8840.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%)

Τριφασικό UPS 9 KVA
Μονάδα αδιάλειπτης παροχής (UPS) πλήρης Τάσης 400 V (τριφασική) 50 Hz, ονοµαστικής ισχύος
6 kVA µε ικανότητα τροφοδοσίας 15 min µε πλήρες φορτίο, δηλαδή µονάδα αδιάλειπτης παροχής
(UPS) πλήρης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές και παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία
(1τεµ)

Τ.Ε.:

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
(5.800,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.37 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8974)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%)

Φωτιστικό σώµα φθορισµού, ψευδοροφής 60Χ60 µε οθόνη γυαλιστερή, διπλής παραβολικότητας,
µε λαµπτήρες 4Χ14 W ,Τ5 ενεργ. απόδοσης Α και µε ηλεκτρονικό µετασχηµατιστή
Φωτιστικό σώµα κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφή ορυκτής ίνας 60Χ60 ή γυψοσανίδας
µε λυχνίες Τ5 4Χ14 W ενεργειακής απόδοσης Α. Η βάση είναι κατασκευασµένη από πρεσσαριστό
χάλυβα βαµµένη ηλεκτροστατικά σε χρώµα λευκό. Είναι εφοδιασµένο µε οθόνη γυαλιστερή διπλής
παραβολικότητας από καθαρό αλουµίνιο 99,9% ανοδιωµένο. Σύστηµα συγκράτησης στην
ψευδοροφή µε τέσσερα (4) ειδικά µεταλλικά εξαρτήµατα. Λειτουργία στα 230V/50Hz µε
ενσωµατωµένη πλήρη ηλεκτρονική τροφοδοτική διάταξη CONTROL GEAR.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ
(110,00 €)
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ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.38 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8983.6)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%)

Φωτιστικό σώµα ελλειπτικού τύπου, επίτοιχο αρµατούρα, µε λαµπτήρα οικονοµίας 18 W
Φωτιστικό σώµα ελλειπτικού τύπου, επίτοιχο αρµατούρα, µε λαµπτήρα οικονοµίας 18 W,
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρα, δοκιµή και παράδοση
σε λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(50,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.39 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8974)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%)

Φωτιστικό σώµα φθορισµού , οροφής µε οθόνη γυαλιστερή, διπλής παραβολικότητας, µε
λαµπτήρες 2Χ36 W, στεγανό ενεργ. απόδοσης Α και µε ηλεκτρονικό µετασχηµατιστή
Φωτιστικό σώµα φθορισµού, στεγανό, αναρτηµένο από την οροφή µε λυχνίες 2Χ36 W
ενεργειακής απόδοσης Α. Η βάση είναι κατασκευασµένη από πρεσσαριστό χάλυβα βαµµένη
ηλεκτροστατικά σε χρώµα λευκό. Είναι εφοδιασµένο µε οθόνη γυαλιστερή διπλής
παραβολικότητας από καθαρό αλουµίνιο 99,9% ανοδιωµένο. Λειτουργία στα 230V/50Hz µε
ενσωµατωµένη πλήρη ηλεκτρονική τροφοδοτική διάταξη CONTROL GEAR.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
(135,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.40 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8974)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%)

Φωτιστικό σώµα φθορισµού, οροφής ή ψευδοροφής 60Χ60 µε οθόνη γυαλιστερή, διπλής
παραβολικότητας, µε λαµπτήρες 4Χ18 W, στεγανό ,ενεργ. απόδοσης Α και µε ηλεκτρονικό
µετασχηµατιστή
Φωτιστικό σώµα στεγανό, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφή ορυκτής ίνας 60Χ60 ή
οροφή µε λυχνίες 4Χ18 W ενεργειακής απόδοσης Α. Η βάση είναι κατασκευασµένη από
πρεσσαριστό χάλυβα βαµµένη ηλεκτροστατικά σε χρώµα λευκό. Είναι εφοδιασµένο µε οθόνη
γυαλιστερή διπλής παραβολικότητας από καθαρό αλουµίνιο 99,9% ανοδιωµένο. Σύστηµα
συγκράτησης στην ψευδοροφή µε τέσσερα (4) ειδικά µεταλλικά εξαρτήµατα. Λειτουργία στα
230V/50Hz µε ενσωµατωµένη πλήρη ηλεκτρονική τροφοδοτική διάταξη CONTROL GEAR.
(1τεµ)
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Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(150,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.41 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8982)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%)

Φωτιστικό σώµα ελλειπτικού τύπου, επίτοιχο, (χελώνα ορειχάλκινη µε πλέγµα) , µε ένα λαµπτήρα
PLC 23 W , στεγανό-προστασίας IΡ65
Φωτιστικό σώµα τύπου χελώνα, συµπαγούς λαµπτήρα φθορισµού PLC 23W, στεγανό προστασίας
IP65, δηλαδή φωτιστικό σώµα και λαµπτήρας, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και
στερέωσης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσµολογίας και δοκιµών,
παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(50,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.42 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8972.5.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%)

Φωτιστικό σώµα ασφαλείας 2 Χ 8 W
Αυτόνοµο φωτιστικό ασφαλείας, ορατό ή χωνευτό ή ψευδοροφής, µε αυτοκόλλητες ενδείξεις,
συµπαγών λαµπτήρων φθορισµού 2 x 8 W, δηλαδή φωτιστικό σώµα και λαµπτήρες, µε τα υλικά
και µικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, εργασία
συνδεσµολογίας και δοκιµών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(50,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.43 (Σχετ. ΑΤΗΕ 9375)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%)

Φωτιστικό σώµα προβολέα εξωτερικού χώρου µε λαµπτήρα HQI 500 W για φωτισµό γηπέδου
Προβολέας, HQI 500 W, στεγανός, µε βραχίονα στήριξης από αλουµίνιο, µε σώµα από χυτό
αλουµίνιο, µε βαφή πούδρας για προστασία έναντι διάβρωσης, µε συµµετρικό ανταυγαστήρα από
καθαρό αλουµίνιο, µε κάλυµµα από κρύσταλλο πάχους 5mm µεγάλης θερµικής και µηχανικής
αντοχής, µε ανοξείδωτες βίδες, µε δύο στυπιοθλίπτες για είσοδο-έξοδο του καλωδίου
τροφοδοσίας, µε παρέµβυσµα σιλικόνης, µε δυνατότητα υποδοχής εξαρτηµάτων, µε λαµπτήρα
HQI 500 W, µε όλα τα απαραίτητα όργανα έναυσης, προστασίας IP66, δηλαδή προβολέας και
λαµπτήρας, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,
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εγκατάσταση, εργασία συνδεσµολογίας και δοκιµών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
(280,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.44 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8838)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%)

Ισοδυναµικός ζυγός
Ισοδυναµικός ζυγός, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και
στερέωσης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση και σύνδεση.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(90,00 €)

ΑΡΘΡΟ
4.45 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8838)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%)

Ακροδέκτης γείωσης
Ακροδέκτης γείωσης St/Zn για γεφύρωση µεταλλικών επιφανειών, µε χρήση κατάλληλων
ακροδεκτών, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,
τοποθέτηση και σύνδεση.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
(40,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.46 (ΑΤΗΕ Σχετ. 8838)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%)

Αγωγός χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυροµένος κυκλικής διατοµής 50 mm2
Αγωγός καθόδου µε αγωγό St/Zn διατοµής 50 mm2, πλήρης, µε τα ειδικά στηρίγµατα κατάλληλα
για την επιφάνεια επάνω στην οποία θα τοποθετηθούν, τους ειδικούς σφιγκτήρες, τους ειδικούς
ακροδέκτες κλπ. αναγκαία υλικά ανηγµένα σε ένα µέτρο αγωγού, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και
στερέωσης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση και σύνδεση.
(1m)
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Τ.Ε.:

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
(5,20 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.47 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8838)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%)

Χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυροµένη ταινία γείωσης 30Χ3,5 mm
Θεµελιακή γείωση µε ταινία St/Zn 30 x 3,5 mm, πλήρης, µε τα ειδικά στηρίγµατα, τους ειδικούς
σφιγκτήρες, κλπ. αναγκαία υλικά ανηγµένα σε ένα µέτρα µήκους ταινίας, µε τα µικροϋλικά
σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση και σύνδεση.
(1m)
Τ.Ε.:

ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

(8,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.48 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8796.1.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%)

Καλώδιο UTP 4"cat.6
Καλώδιο UTP cat.6, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών, επί τόπου και
εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, ελέγχου
και δοκιµών για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1m)

Τ.Ε.:

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ
(4,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.49 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8766.2.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%)

Καλώδιο θυροτηλεφώνου ορατό ή χωνευτό
Καλώδιο θυροτηλεφώνου ορατό ή χωνευτό, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και
µικροϋλικών, µε την αναλογία σχάρας καλωδίων, επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και
οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, ελέγχου και δοκιµών για την παράδοση
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1m)
Τ.Ε.:

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
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(4,20 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.50 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8766.2.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%)

Καλώδιο θυροτηλεφώνου στο έδαφος
Καλώδιο θυροτηλεφώνου στο έδαφος, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και
µικροϋλικών, επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών οπουδήποτε και αποκατάστασης,
τοποθέτησης, ελέγχου και δοκιµών για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1m)
Τ.Ε.:

∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(2,40 €)
ΑΡΘΡΟ
4.51 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8885)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%)

Θυροτηλέφωνο
Σύστηµα θυροτηλεφώνου µε εσωτερικό στοιχείο µεγάφωνου και µικροφώνου πλήρες µε τα υλικά
και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(70,00 €)

ΑΡΘΡΟ
4.52 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8885)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%)

Κοµβιοδοχή εξώθυρας
Σύστηµα θυροτηλεφώνου αποτελούµενο από εξωτερικό στοιχείο µεγάφωνου και µικροφώνου,
πλήρες µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

(120,00 €)
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ΑΡΘΡΟ
4.53 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8885)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%)

Κλειδαριά εξώθυρας
Σύστηµα θυροτηλεφώνου αποτελούµενο από κλειδαριά εξώθυρας, πλήρη µε τα υλικά και
µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(35,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.54 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8826.3.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%)

Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή
Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιµές για
την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ
(14,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.55 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8805.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%)

Κοµβίο ηλεκτρικού κουδουνιού
Κοµβίο ηλεκτρικού κουδουνιού, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(1τεµ)
Κοµβίο ηλεκτρικού κουδουνιού, χωνευτό ή επίτοιχο
Τ.Ε.:

∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ
(13,00 €)
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ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.56 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8884)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%)

Ηλεκτρικό κουδούνι
Ηλεκτρικό κουδούνι, 220 V, τύπου καµπάνα, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά
τοποθέτησης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(1τεµ)

Τ.Ε.:

∆ΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
(18,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.57 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8993)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%)

Τηλεφωνικό Κέντρο χωρητικότητας 3 εξωτερικών γραµµών ISDN και 8 εσωτερικών, ψηφιακό,
αυτόµατο
Τηλεφωνικό Κέντρο χωρητικότητας 3 εξωτερικών γραµµών ISDN και 8 εσωτερικών, ψηφιακό,
αυτόµατο, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, σύµφωνα µε τα Τεύχη της Μελέτης,
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιµές για την παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
(600,00 €)

ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.58 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8993)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%)

Τηλεφωνικός κατανεµητής σφηνωτού τύπου 10 ζευγών
Τηλεφωνικός κατανεµητής σφηνωτού τύπου 10 ζευγών αποτελούµενος από τον κατανεµητή και
ένα τυποποιηµένο ερµάριο κλειστού τύπου, ανάλογων διαστάσεων µικτονόµησης ΟΤΕ, µε όλα τα
απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, έλεγχο και
δοκιµές για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

(80,00 €)
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ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.59 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8993)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%)

Κουτί Rack που περιλαµβάνει switch 24 θέσεων, ρευµατοδότη 4 θέσεων, patch panels 24 θέσεων
και Hub µε πλήρη σύνδεση και τερµατισµό των 20 καλωδιώσεων UTP
Κεντρικός Κατανεµητής αποτελούµενος από ένα τυποποιηµένο ικρίωµα (rack) κλειστού τύπου, µε
ενσωµατωµένους ανεµιστήρες, χωρητικότητας 10U, πλάτους 19", επισκέψιµος από όλες τις
πλευρές, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,
εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιµές για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Περιλαµβάνεται πλήρης σύνδεση και τερµατισµός 20 καλωδιώσεων UTP και πιστοποίηση
λειτουργίας για κατηγορία 6
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(400,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.60 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8994)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 58 100%)

Μεγάφωνο πλήρως τοποθετηµένο εξωτερικό
Μεγάφωνο πλήρως τοποθετηµένο εξωτερικό τύπου «κόρνα» 110 dB (1W/1M) σε κατάλληλο
ύψος, κατασκευασµένο από αλουµίνιο, µε βαθµό προστασίας IP65, µε όλα τα απαραίτητα υλικά
και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιµές για την
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

(120,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.61 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8994)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 58 100%)

Μικρόφωνο πυκνωτικό επαγγελµατικό ασύρµατο
Μικρόφωνο πυκνωτικό επαγγελµατικό ασύρµατο, ενσωµατωµένο σε κονσόλα κατάλληλη για τον
έλεγχο και τον χειρισµό του. Η κονσόλα θα διαθέτει δυνατότητα επιλογής 8 ζωνών, all key, talk
key και τάση λειτουργίας DC 24V, δηλαδή µικρόφωνο, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιµές για την παράδοση
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
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(200,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.62 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8994)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 58 100%)

Αυτοενισχυόµενη κονσόλα ήχου µε ενισχυτή ήχου
Αυτοενισχυόµενη κονσόλα ήχου µε ενισχυτή ήχου. Η κονσόλα θα διαθέτει δυνατότητα επιλογής 8
ζωνών, all key, talk key και τάση λειτουργίας DC 24V. Ο ενισχυτής θα έχει ισχύ 120W (RMS)
100V, θα έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης 5 µεγαφωνικών ζωνών και 6 µικροφώνων. Επίσης θα
παρέχει τροφοδοσία phantom, EQ 5 περιοχών, 1 mic priority, τόνο chime, remote control power
µε δυνατότητα τοποθέτησης module pam cd, pam tuner, δηλαδή Αυτοενισχυόµενη κονσόλα ήχου
µε ενισχυτή ήχου, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,
εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιµές για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(1.500,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.63 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8994)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 58 100%)

Μεγάφωνο πλήρως τοποθετηµένο εσωτερικό
Μεγάφωνο πλήρως τοποθετηµένο εσωτερικό τύπου «κόρνα» 110 dB (1W/1M) σε κατάλληλο
ύψος, κατασκευασµένο από αλουµίνιο, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιµές για την παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ

(100,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.64 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8887)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%)

Λουξόµετρο
Λουξόµετρο (φωτοκύτταρο), µε την γραµµή εντολής, µε ενσωµατωµένο ρελέ, για τον έλεγχο
λειτουργίας προβολέων, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιµές για την παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία
(1τεµ)
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Τ.Ε.:

ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(60,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.65 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8888)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%)

Ρελέ καστάνιας κατάλληλο για τοποθέτηση σε εγκατάσταση σε πίνακα
Ρελέ καστάνιας κατάλληλο για τοποθέτηση σε εγκατάσταση σε πίνακα, µε όλα τα απαραίτητα
υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιµές για την
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(70,00 €)
ΑΡΘΡΟ
ΗΜ 4.66 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8888)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 100%)

Ανεµιστήρας οροφής
Ανεµιστήρας οροφής (ενδεικτικού τύπου Hunter-Bayport) , µε ανακυκλοφορία αέρα: 7700 m3/h,
άνοιγµα πτερυγίων: 42’’ και κατανάλωση 62W. Περιλαµβάνεται επίτοιχο χειριστήριο µε
δυνατότητα ρύθµισης 3 ταχυτήτων. ∆ηλαδή ανεµιστήρας οροφής και χειριστήριο µε όλα τα
απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, έλεγχο και
δοκιµές για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1τεµ)
Τ.Ε.:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(55,00 €)
Ηράκλειο………/………/2011
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σαράντος Γέµελας
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5
∆ήµου Ηρακλείου µε Β’ βαθµό
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1

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

1.2

Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες
περαιωµένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν
στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:

1.3

1.2.1

Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους
όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων
τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.

1.2.2

‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας.
Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε
το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του
εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι
µηχανικών µέσων.

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

Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς,
ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και
λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες
εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις
διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην
Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η
δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή
οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους
φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου,
ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας
ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη
διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.

1.3.2

Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και
αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των
υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και µή, που είναι αναγκαία για
την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες
φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους
µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και
µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και άχρηστων
υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν σύµφωνα µε την
ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
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1.3.3

Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α.,
ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών,
επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου
προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων,
µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον
τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος).

1.3.4

Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή
αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων,
τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος,
τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση
γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης.

1.3.5

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών,
καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την
περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από
την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.3.6

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία
εργοταξιακού εργαστηρίου, τη µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων
και δοκιµών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριµένο ή κρατικό
εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης.

1.3.7

Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας παραγωγής
προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων των
δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών
έργων, εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων,
λειτουργίας των εγκαταστάσεων, µετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και
µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής
ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα
µε τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συµβατικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι
εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε ιδιωτικούς
χώρους που ήθελε µισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί
προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της
παρούσας σύµβασης).

1.3.8

Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών,
µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες
ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου.

1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων
ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10 Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη
δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς
ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους
«δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων,
εργασία, κ.λπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και
λοιπού εξοπλισµού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις
οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης,
η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση
τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία,η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε
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υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν
απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για
την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου
των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την
αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε
άλλη αιτία .
1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση
ενσωµάτωσης, µε τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, κάθε
είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η
µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του
παρόντος, µαζί µε την εργασία πλύσεως ή εµπλουτισµού, που τυχόν θα απαιτηθεί
για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε
περιβαλλοντικών περιορισµών, που ισχύουν σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.3.13. Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και
µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν
από τυχόν εµπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, µη
παράδοση περιορισµένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν,
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι
για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής
του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων, από τις αναγκαίες
µετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του
αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συµβατικών τευχών είτε
αυτές αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του
τιµολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την
εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης
του κοινού γενικά) ή ακόµα και από προσωρινές περιοδικές ή και µόνιµες αλλαγές
των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων
ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και
λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις
γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά.
1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου και εγκατάστασης των
χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη
µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών συναρµογής µε τις
συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης,
εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες,
δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην
Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα,
που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης. Οι δαπάνες
σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του
Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα
παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από
κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των
επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα υποβληθούν για αρµόδιο
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έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις
και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους,σε ψηφιακή µορφή,σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων
οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην
Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου
συνθήκες
(προσαρµογή
λεπτοµερειών)
και
η
δαπάνη
σύνταξης
κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’.
1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές
τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και
εµποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη και οι
εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους
συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του
Τιµολογίου.
1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιµετώπιση όλων των
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση
πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο
σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου
καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα
εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια σύµφωνα
µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.3.22 Οι δαπάνες για χρήση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωµένων
µεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα
διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά
για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο
εργασιών, περιλαµβανοµένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους καθώς και την
περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων,
δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας
για διατήρησή τους .
1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης
κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την
κατασκευή του έργου (περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα
οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.
1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα
Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης
1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων,
µηχανηµάτων κ.λπ.
1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασµό του κυρίου του έργου, κάθε είδους
εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις,Πολεοδοµία ή και τους
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ

σελ. 5

Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται
διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των
Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται
τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν
προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των
οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών,
ο Ανάδοχος του έργου.
1.3.29 Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας,
κατασκευής, σήµανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών
που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες
εντοπισµού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών
για την εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και
πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών
προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά
την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
1.3.30

Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές,
όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας
ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη
δηµοπράτησης.

1.3.31

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία
προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως
αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4

Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το Όφελος
(Ο.Ε.) και τα Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως
βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήµανσης εργοταξίων,
φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, συµβολαίων, συµφωνητικών,
αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων,
διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα.
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε
ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των
τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου.

1.5

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον
Κύριο του Έργου.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1

Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων
µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους
επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων
εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων ανοχών.
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2.2

2.1.2

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

2.1.3

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

2.1.4

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

2.1.5

Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που
αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη
αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου,
τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο
πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εµφανίζεται 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

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:
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-

-

-

-

-

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).
Κλειδαριές και κύλινδροι
Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος
Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη,
πυρασφάλειας

-

και

χωνευτή

για

θύρες

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 επαναφοράς θυρών
Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας.
Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας.
Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση
Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ.
Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή
χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας.
Αναστολείς (stoppers)

-

γαλβανισµένη

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.
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2.2.3.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε
µέτρα µήκους (m) γραµµικών στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως
περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Από τις
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.
Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες)
επιµετρήθηκε (-αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα
πληρώνεται (ο-νται) σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη
χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (-ές) µονάδας θα αποτελεί (-ούν) 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».
Όλες οι τιµές 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, δίνονται σε
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των
ικριωµάτων δεν πληρώνεται µε άλλο άρθρο του Τιµολογίου που αφορά προηγούµενες
εργασίες (π.χ. επιχρίσµατα) ή όταν τα ικριώµατα πληρώνονται ιδιαιτέρως.
Οι πρόσθετες τιµές χρωµατισµών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα
µε τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωµατισµού, που εκτελούνται στην
ίδια επιφάνεια και πληρώνονται µε τις ιδιαίτερες τιµές τους.
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 απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση
των χρωµατισµών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους.
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 κατεχόµενης από µεταλλική θύρα ή
κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται
παρακάτω:

α/α
1.

2.

Είδος
Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου

Συντελεστής

2,30
2,70
3,00

Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
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α/α

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Είδος
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου
Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου

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

των

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
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2.2.4.

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα
ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
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
8
9
10
11

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

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

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

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

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

2. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση
αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό
τσιµέντο.
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2.2.5.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλλουµινίου) 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
τιµολογείται µε το άρθρο 79.55.
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Α. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΜΑ∆Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
Α.Τ. 1
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 10.01.02) : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.
Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 1104
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 τόννο (ton)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1tn : ∆ύο ευρώ και δέκα λεπτά (2,10 €)
Α.Τ. 2
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 20.05.01) : Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µέσων, χωρίς την καθαρή
µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2124
Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή
µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το
χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του
οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία
πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του
πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών.
Για εκσκαφή θεµελίων σε εδάφη γαιώδη – ηµιβραχώδη.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την
εκσκαφή.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : Έξι ευρώ και εβδοµήντα (6,70 €)
Α.Τ. 3
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 20.10) : Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2162
Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή
τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m,
µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 20 cm, διαβροχή και συµπύκνωση. Στην περίπτωση
χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, η µεταφορά τους επί τόπου του έργου
αποζηµιώνεται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : Έξι ευρώ (6,00 €)
Α.Τ. 4
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 20.21) : Εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2162
Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, µη πλαστικά. Περιλαµβάνονται οι
πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε
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πάχη έως 20 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή
δονητικές πλάκες.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά
την επίχωση.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : Πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (5,30 €)
Α.Τ. 5
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 20.30) : Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2171
Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων
εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου για την φόρτωση,
εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την διάστρωσή τους µετά την εκφόρτωση. Στην
τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (1,40 €)
Α.Τ. 6
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 20.40) : Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2177
Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων µε ζεµπίλι,
τζιβιέρα, µονότροχο και λοιπά παρεµφερή µέσα, ανά δεκάµετρο µέσης οριζόντιας απόστασης. Η
απόσταση της καθ' ύψος µεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια µε συντελεστή προσαύξησης 2,0.
Τιµή ανά τόννο και δεκάµετρο (ton x 10 m)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1tonx10m : Πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (5,30 €)
Α.Τ. 7
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 20.42) : Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε
αυτοκίνητο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2180
Mεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή
προβλέπεται από την µελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο
απόθεσης, ανά χιλιόµετρο διαδροµής εµφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό.
Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m3.km) σε όγκο ορύγµατος.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3Km : Μηδέν ευρώ και πενήντα λεπτά (0,50 €)
Α.Τ. 8
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.01) : Καθαίρεση θεµελίων από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2202
Καθαίρεση θεµελίων από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή, σε οποιοδήποτε βάθος από την χαµηλότερη
στάθµη προσπελάσεως τροχοφόρων. Συµπεριλαµβάνεται η αναπέταση των προϊόντων, τα
πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης.
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : Είκοσι έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (26,50 €)
Α.Τ. 9
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.04) : Καθαιρέσεις πλινθοδοµών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2222
Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα
ικριώµατα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις
φόρτωσης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : Τριάντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (33,20 €)
Α.Τ. 10
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.10.01) : Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεµα, µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2226
Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός είδους, σε
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης
φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, µετά από τεµαχισµό του όγκου σκυροδέµατος,
στις θέσεις φόρτωσης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : Εξήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (66,20 €)
Α.Τ. 11
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.15.01) : Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο
σκυρόδεµα, µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2226
Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα,
πλήν δαπέδων. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού
και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των
προϊόντων, µετά από τεµαχισµό του όγκου σκυροδέµατος, στις θέσεις φόρτωσης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : Ενενήντα δύο ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (92,70 €)
Α.Τ. 12
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.15.02) : Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο
σκυρόδεµα. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών , όπως τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων,
προβόλων κ.λ.π. ή διανοίξεις οπών σε αυτά, µε εφαρµογή τεχνικών µη διαταραγµένης
κοπής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2226
Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα,
πλήν δαπέδων. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού
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και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των
προϊόντων, µετά από τεµαχισµό του όγκου σκυροδέµατος, στις θέσεις φόρτωσης. Καθαίρεση
συνήθων κατασκευών, όπως τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών
σε αυτά, µε εφαρµογή τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής.
Τιµή ανά µέτρο µήκους(m) και ανά εκατoστό (cm) βάθους κοπής.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m*cm(dm2) : Είκοσι τρία ευρώ (23,00 €)
Α.Τ. 13
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.20.01) : Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2236
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.
Για καθαίρεση χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (4,80 €)
Α.Τ. 14
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.21.01) : Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2238
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµεικών κλπ), καθώς και πλακών
µαρµάρου οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος.
Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτουµένων ικριωµάτων και η συσσώρευση των προϊόντων
καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Για καθαιρέσεις χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (4,80 €)
Α.Τ. 15
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.22.01) : Καθαίρεση επικεραµώσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή
για την εξαγωγή ακέραιων κεράµων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2241
Καθαίρεση επικεραµώσεως µε κεραµίδια οποιουδήποτε τύπου, µε ή χωρίς κονίαµα, σε
οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος. Συµπεριλαµβάνεται ο καταβιβασµός και η διαλογή των
υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.
Για καθαίρεση επικεραµώσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράµων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (4,80 €)
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Α.Τ. 16
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.23) : Καθαίρεση επιχρισµάτων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2252
Καθαίρεση
επιχρισµάτων
(ασβεστοκονιαµάτων,
ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων,
µαρµαροκονιαµάτων,
ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων,
τσιµεντοκονιαµάτων
και
θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος εργασίας.
Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση.
(τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Έξι ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (6,70 €)
Α.Τ. 17
ΑΡΘΡΟ (ΣΧΕΤ ΟΙΚ 22.40.02) : ∆ιάνοιξη οπής σε οπλισµένο σκυρόδεµα, διαµέτρου Φ14Φ18, βάθους έως και 400 mm και πλήρωση µε εποξειδικό στόκο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2272Α
∆ιάνοιξη οπής σε οπλισµένο σκυρόδεµα, διαµέτρου Φ14 έως Φ18 , βάθους έως και 400mm και
πλήρωση µε εποξειδικό στόκο, αφού πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος οπλισµού , που αποτελείταιπεριλαµβάνει:
1. την διάνοιξη οπής µε περιστροφικό τρυπάνι
2. τον καθαρισµό της οπής µε πεπιεσµένο αέρα
3. την πλήρωση αφού πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος οπλισµού, η οποία δεν περιλαµβάνεται
σε αυτό το άρθρο, µε εποξειδικό στόκο, µη συρρικνούµενο, ανθεκτικό στην υγρασία.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
• Όλα τα υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και της οδηγίες της επίβλεψης
• Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά καθώς και η εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του
εξοπλισµού εάν απαιτείται
• Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών, η εφαρµογή της εργασίας καθώς και:
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε
θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας),
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για
την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
• Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.
• Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης.
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1τεµ : Πέντε ευρώ (5,00 €)
Α.Τ. 18
ΑΡΘΡΟ (ΣΧΕΤ ΟΙΚ 22.45) : Αποξήλωση ξυλίνων, σιδηρών ή αλουµινένιων κουφωµάτων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2275
Αποξήλωση ξυλίνων, σιδηρών ή αλουµινένιων θυρών και παραθύρων. Περιλαµβάνεται η
αφαίρεση των φύλλων και περβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα
σιδηρά στηρίγµατα (τζινέτια) µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίησή του και η µεταφορά προς
φόρτωση ή αποθήκευση.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ

σελ. 17

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : ∆έκα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (19,90 €)
Α.Τ. 19
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.51) : Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5276
Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε
τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και µεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : Εξήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (66,20 €)
Α.Τ. 20
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.55) : Καθαίρεση µεταλλικού φέροντος οργανισµού στέγης.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6102
Καθαίρεση µεταλλικού φέροντος οργανισµού στέγης (τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε
οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε µηχανικές ή θερµικές µεθόδους.
Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και η συσσώρευση των προϊόντων προς
φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1Κg : Μηδέν ευρώ και πενήντα λεπτά (0,50 €)
Α.Τ. 21
ΑΡΘΡΟ (ΣΧΕΤ ΟΙΚ 22.56) : Καθαίρεση µεταλλικής κλίµακας.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6102
Καθαίρεση µεταλλικής κλίµακας µε µηχανικές ή θερµικές µεθόδους. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα, η προµήθεια κάθε εργαλείου και υλικού που
απαιτείται για την πλήρη περαιωµένη εργασία, καθώς επίσης η συσσώρευση των προϊόντων σε
θέση προς φόρτωση ή αποθήκευση, η φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και απόρριψη των
καθαιρεθέντων υλικών.
Τιµή ενός τεµαχίου
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1τεµ : Πέντε χιλιάδες ευρώ και µηδέν λεπτά (5.000,00 €)
Α.Τ. 22
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.65.02) : Αποξηλώσεις µεταλλικών κιγκλιδωµάτων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2275
Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την συσσώρευση των
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόµηση και αποθήκευση των χρησίµων υλικών (για
µεταλλικά κιγκλιδώµατα).
Για αποξήλωση µεταλλικών κιγκλιδωµάτων
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1Κg : Μηδέν ευρώ και σαράντα λεπτά (0,40 €)
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Α.Τ. 23
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.70.01) : Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων, για τοιχοπετάσµατα µε
αµφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2275
Επιµεληµένη αποξήλωση ή αποσυναρµολόγηση τοιχοπετασµάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιµοποιήσιµου υλικού και προώθηση
πρός φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουµένων
τοιχοπετασµάτων µε τα λοιπά δοµικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και
θα είναι πλήρως απαλλαγµένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσµων και στηριγµάτων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αφαιρουµένου τοιχοπετάσµατος. Στην προς
επιµέτρηση επιφάνεια συµπεριλαµβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγµατα.
Για τοιχοπετάσµατα µε αµφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) µικτής επιφανείας.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (5,30 €)
Α.Τ. 24
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 23.03) : Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2303
Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύπου, µε δάπεδο εργασίας από µαδέρια. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και στηριγµάτων, η µεταφορά των
πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρµο-λόγησης και
αποσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά της ξυλείας και των µεταλλικών µερών.
Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν
κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα ασφαλείας και κλίµακες
ανόδου.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την µελέτη του
έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωµάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγµένα στις επί
µέρους τιµές µονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι
εργασίες, προσαυξανόµενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώµατος, εφ' όσον έχουν
βάθος µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν περιλαµβάνονται ενδεχόµενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Έξι ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (6,70 €)
Α.Τ. 25
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 23.05) : Πετάσµατα ασφαλείας επί ικριωµάτων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2304
Πετάσµατα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιµένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των
ικριωµάτων, σανιδώµατα, πατάρια) επί ικριωµάτων από σανίδες ή µεταλλικά φύλλα, για την
προστασία των διερχοµένων από πτώσεις υλικών, διαµορφωµένα σύµφωνα µε την µελέτη ή και
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη µε τους απαιτούµενους συνδέσµους, στηρίγµατα και
διαδοκίδωση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας σανιδώµατος.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : ∆έκα ευρώ και εξήντα λεπτά (10,60 €)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ
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ΟΜΑ∆Α 2.
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ – ∆ΙΑΖΩΜΑΤΑ
(ΣΕΝΑΖ) – ΠΟΡΤΕΣ – ΠΑΡΑΘΥΡΑ – ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ – ΕΡΜΑΡΙΑ – ΠΑΓΚΟΙ,
Κ.Λ.Π.
A.T. 26
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 32.01.03) : Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C12/15
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213
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, σύµφωνα µε την
µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση
όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του
σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα),
οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το
µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη
ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά
µε δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των
σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη
του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος.
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της
πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων
σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων
(λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη,
αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : Ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (99,30 €)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ

σελ. 20

A.T. 27
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 32.01.04) : Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C16/20
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3214
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, σύµφωνα µε την
µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση
όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του
σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα),
οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το
µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη
ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά
µε δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των
σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη
του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος.
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της
πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων
σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων
(λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη,
αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : Εκατόν δεκατρία ευρώ (113,00 €)
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A.T. 28
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 32.01.05) : Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215
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, σύµφωνα µε την
µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση
όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του
σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα),
οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το
µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη
ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά
µε δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των
σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη
του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος.
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της
πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων
σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων
(λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη,
αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : Εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €)
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A.T. 29
ΑΡΘΡΟ (ΣΧΕΤ ΟΙΚ 32.01.05) : Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και
συµπύκνωση γαρµπιλοσκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές
από γαρµπιλοσκυρόδεµα κατηγορίας C20/25.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου γαρµπιλοσκυροδέµατος µε την
διάστρωση µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη
κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
γαρµπιλοσκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό γαρµπιλοσκυρόδεµα ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του γαρµπιλοσκυροδέµατος, εφόσον το γαρµπιλοσκυρόδεµα παρασκευάζεται στο
εργοτάξιο (εργοταξιακό), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και
γαρµπιλοσκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του γαρµπιλοσκυροδέµατος
στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία γαρµπιλοσκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη
ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του γαρµπιλοσκυροδέµατος 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
γαρµπιλοσκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής
της πρέσσας και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων
γαρµπιλοσκυροδέµατος 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 γαρµπιλοσκυρόδεµα, σύµφωνα
µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από γαρµπιλοσκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : Εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (125,00 €)
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A.T. 30
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 32.01.06) : Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C25/30
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215
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, σύµφωνα µε την
µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση
όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του
σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα),
οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το
µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη
ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά
µε δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των
σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη
του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος.
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της
πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων
σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων
(λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη,
αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : Εκατόν τριάντα ευρώ (130,00 €)
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A.T. 31
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 32.02.05) : Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης OΙΚ 3215
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 χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την συµπύκνωση αυτού επί
των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του
έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
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 επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων
µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και οι πλάγιες
µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε χρήση οποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία
σκυροδέµατος και πυργογερανό,
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη
ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά
µε δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των
σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη
του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος.
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας) 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).
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : Εκατόν τριάντα τρία ευρώ (133,00 €)
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A.T. 32
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 32.25.02) : Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας,
όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3, για
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3223.Α.4
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν το σύνολο για
όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες της χρησιµοποιούµενης ποσότητας του έργου 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).
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : Τριάντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (33,20 €)
A.T. 33
ΑΡΘΡΟ (ΣΧΕΤ ΟΙΚ 32.13) : Κατασκευή περιµετρικού διαζώµατος για εγκιβωτισµό των
κυβόλιθων µε την τοποθέτηση φαλτσογωνιάς διαστάσεων 0,15*0,10 µ.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213
Κατασκευή περιµετρικού διαζώµατος για εγκιβωτισµό των κυβόλιθων µε την τοποθέτηση
φαλτσογωνιάς 0,15*0,10 µ. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαραίτητων
εργαλείων, υλικών και µικροϋλικών καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται (εκσκαφή, ξυλότυποι,
σκυρόδεµα, οπλισµός, κ.λ.π.) για την πλήρη και περαιωµένη κατασκευή του διαζώµατος,
σύµφωνα µε τις εντολές της επίβλεψης.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο µήκους διαζώµατος (m).
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m : ∆εκαπέντε ευρώ και µηδέν λεπτά (15,00 €)
A.T. 34
ΑΡΘΡΟ (ΣΧΕΤ ΑΤΕΚ 32.40) : Μανδύας εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, οιουδήποτε πάχους,
κατηγορίας Cs25.
Κωδικός Αναθεώρησης ATEK 3240
Μανδύας εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, οιουδήποτε
πάχους, κατηγορίας Cs25 επί
κατακορύφων
ή οριζόντιων επιφανειών σκελετού οπλισµένου σκυροδέµατος (τοιχείων,
υποστυλωµάτων, δοκών κλπ) και επί ορόφων σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 3.50 m.
Eκτοξευόµενο κατά στρώσεις και σύστασης σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή -Τεχνικές
Προδιαγραφές. Σκυροδετείται ο µανδύας (ποιότητα σκυροδέµατος C25/30) µε σταδιακή
διάστρωση έτσι ώστε να διατηρήσει σταθερό πάχος όσο απαιτείται από τα σχέδια της µελέτης.
Στη τιµή περιλαµβάνονται ακόµη:
α.-Καθαρισµός της επιφάνειας εκτόξευσης µε αµµοβολή.
β.-Πλύσιµο της επιφάνειας µε άφθονο νερό υπό πίεση και διαβροχή της µέχρι την έκχυση του
µανδύα.
γ.-Η προµήθεια και εκτόξευση του σκυροδέµατος
δ.-Μετά την εκχυση και επί µία εβδοµάδα η επιφάνεια θα διατηρείται συνεχώς υγρή.
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Η εφαρµογή και οι απαιτούµενοι έλεγχοι θα γίνουν κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική
Περιγραφή -Τεχνικές Προδιαγραφές και σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης και η τιµή τους
συµπεριλαµβάνεται στην τιµή του παρόντος άρθρου. Μετρείται ο πραγµατικός προστιθέµενος
όγκος σκυροδέµατος.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : Tετρακόσια ευρώ (400,00 €)
A.T. 35
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 38.03) : Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του
πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνεται 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.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : ∆εκαπέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (15,30 €)
A.T. 36
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 38.06) : Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3824
Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων ανά βαθµίδα ύψους 2,00 m ή κλάσµα αυτής, πέραν του βασικού
ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας ξυλοτύπου.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά (8,10 €)

A.T. 37
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 38.20.02) : Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. Χαλύβδινοι οπλισµοί
κατηγορίας B500C (S500s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 /
1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε διαµέτρου, έτοιµοι
επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1Kg : Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20 €)
A.T. 38
ΑΡΘΡΟ (ΣΧΕΤ ΟΙΚ 38.20.02) : Χαλύβδινοι οπλισµοί µανδυών έγχυτου ή εκτοξευόµενου
σκυροδέµατος, κατηγορίας Β500C
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873
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Χαλύβδινοι οπλισµοί για την κατασκευή µανδυών από έγχυτο ή εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, από
στρεπτό χάλυβα µε νευρώσεις (Rippen Torstall) ή δοµικό πλέγµα, κατηγορίας S500 ή S500s,
κάθε διαµέτρου, µε ηλεκτροσυγκόλληση τµηµάτων τους, έτοιµοι πάνω σε οποιαδήποτε τµήµατα
έργου.
Στην τιµή περιλαµβάνονται :
α) η προµήθεια του οπλισµοί επί τόπου του έργου και η εργασία πλήρους τοποθέτησης
β) τα τρυπήµατα, χανδρώµατα και η ειδική διαµόρφωση και πάκτωση στο παλαιό σκυρόδεµα.
γ) η ηλεκτροσυγκόλληση σε παλαιούς σιδερένιους οπλισµούς
δ) οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών, η εφαρµογή της εργασίας.
ε) οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές
στ) τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1Kg : ∆ύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50 €)

A.T. 39
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 38.20.03) : Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. ∆οµικά πλέγµατα B500C
(S500s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 /
1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε διαµέτρου, έτοιµοι
επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1Kg : Ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10 €)
A.T. 40
ΑΡΘΡΟ (ΣΧΕΤ1 ΟΙΚ 38.20.02) : Βλήτρα από χάλυβα µε νευρώσεις Β500C, διαµέτρου από
Φ10 έως και Φ18, σχήµατος Γ.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873
Προµήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση βλήτρου διαµέτρου Φ10 ή Φ12 ή Φ14 ή Φ16 ή Φ18,
µήκους έως και 800mm από χάλυβα Β500c. Η εργασία περιλαµβάνει την προµήθεια και
κατασκευή του βλήτρου από χάλυβα διατοµής Φ10 ή Φ12 ή Φ14 ή Φ16 ή Φ18, την διάνοιξη
οπής σε σκυρόδεµα βάθους µέχρι 40cm σε κάθε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος.Τα
βλήτρα είναι τεµάχια οπλισµού µήκους έως και 800mm. Μετά την διάνοιξη της οπής ακολουθεί
καθαρισµός και φύσηµα µε πεπιεσµένο αέρα.
Η συγκόλληση του βλήτρου γίνεται µε ισχυρό εποξειδικό ρητινοκονίαµα το οποίο τοποθετείται
µέσα στην οπή µέχρι πληρώσεως της. Σε συνέχεια τοποθετείται το βλήτρο αφού επαλειφθεί µε
ρητινοκονίαµα και περιστρέφεται εντός της οπής. Τέλος το διάκενο βλήτρου-οπής
επαναπληρούται µε ρητινοκονίαµα µε πίεση.
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1τεµ : Είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €)
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A.T. 41
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 46.01.02) : Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους
6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4622.1
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθµη ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος
παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου.
Για πλινθοδοµές πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι). (Στην περίπτωση ψαθωτού τοίχου η
ποσότητα (επιφάνεια τοιίχου) επιµετράται διπλή).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά (20,80 €)
A.T. 42
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 49.01.01) : ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα. Γραµµικά
διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213
Πλήρης κατασκευή γραµµικού διαζώµατος (σενάζ) ή ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως µε
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό S500s (µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες Φ8/10),
διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται η
προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η
αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου
από τα πάσης φύσεως υπολείµατα της κατασκευής. Στη περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων
µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση το προαναφερόµενο εµβαδόν
των 0,06 µ2, και στη περίπτωση προσαυξηµένου οπλισµού, κατά την επιπλέον διαφορά του
ονοµαστικού βάρους τους.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m : ∆εκαεπτά ευρώ και τριάντα λεπτά (17,30 €)

A.T. 43
ΑΡΘΡΟ (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 50.15.01) : Πτυσσόµενοι τοίχοι.
Κωδικός Αναθεώρησης OΙΚ 4713
Πλήρης κατασκευή πτυσσόµενου τοίχου διαστάσεων 2,00*2,20 µ. από µεταλλικό σκελετό και
επένδυση από γυψοσανίδα µε ηχοµόνωση από πετροβάµβακα, ο οποίος διπλώνει στη µία
πλευρά. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, οι µηχανισµοί
στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας και οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την πλήρη και
περαιωµένη κατασκευή (περιλαµβανοµένων της ηχοµόνωσης, της προετοιµασίας και των
χρωµατισµών) του πτυσσόµενου τοίχου .
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1τεµ : Χίλια ευρώ και µηδέν λεπτά (1.000,00 €)

A.T. 44
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 52.80.02) : Σανίδωµα στέγης µε µισόταβλες πάχους 1,8 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5282
Σανίδωµα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, οιασδήποτε στέγης, µε υλικά και µικροϋλικά,
ικριώµατα και εργασία για την πλήρη κατασκευή.
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Για σανίδωµα στέγης µε µισόταβλες πάχους 1,8 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : ∆έκα ευρώ και εξήντα λεπτά (10,60 €)
A.T. 45
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 52.81.01) : Επενδύσεις στεγών και δαπέδων µε συνθετική ξυλεία, µε κόντρα πλακέ
θαλάσσης, πάχους 20 mm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281
Επενδύσεις στεγών και δαπέδων µε συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδοµής, µε χρήση
γαλβανισµένων ήλων διαµέτρου 3/6 mm (κορµός/κεφαλή) µε ελάχιστο µήκος κορµού 60 mm και
ελάχιστο βάθος εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150 mm και πύκνωση στά άκρα 100x100
mm.
Για επενδύσεις µε κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (35,80 €)
A.T. 46
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 53.20.01) : ∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε τον σκελετό από
καδρόνια, από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5321
∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σε σκελετό από καδρόνια, δηλαδή σανίδωµα
ραµποτέ από λωρίδες καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και µήκους τουλάχιστον 0,40 m, σε
σκελετό από καδρόνια 5x7 cm, σε αποστάσεις το πολύ 40 cm από άξονα σε άξονα, µε
εγκάρσιους συνδέσµους κάθε 1,50 m το πολύ, στερεωµένου σε υπάρχουσα υποδοµή (όπως από
σκυρόδεµα) µε UPAT και βίδες ή µε ατσαλόβιδες, κλπ και γενικά υλικά και µικροϋλικά, ικριώµατα
και εργασία για πλήρη κατασκευή (του δαπέδου και του σκελετού του), ξύσιµο και τρίψιµο µε
γυαλόχαρτο και πλήρη καθαρισµό της επιφανείας. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η αξία
καδρονιαρίσµατος.
Για δάπεδο από λωρίδες πλάτους έως έως 8,0 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Τριάντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (33,20 €)

A.T. 47
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 53.50.02) : Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από
ξυλεία τύπου Σουηδίας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5352
Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και
µήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασµένα και τοποθετηµένα µε ατσαλόπροκες ή UPAT
και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά
των γωνιών, που θα καλύπτονται µε στόκο στην απόχρωση του ξύλου, µαζί µε τα
ψευδοσοβατεπιά που θα τοποθετηθούν στον ανεπίχριστο τοίχο,τις εγκοπές-αρµούς αερισµού, τα
ειδικά προς τούτο σοβατεπιά για τη δηµιουργία διακένου αερισµού µε ανοξείδωτη σίτα στις
απαιτούµενες θέσεις, µε τα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Για σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m : Έξι ευρώ και µηδέν λεπτά (6,00 €)
A.T. 48
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 54.68) : Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5468.1
Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, µονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ
πάχους 5 mm συνολικού πάχους θυροφύλλου 5 cm µε ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγµα στο
κάτω ή πάνω τµήµα του αποτελούµενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια
λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή µε κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από
πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς, δρυός, καστανιάς) και γενικά ξυλεία, κόντρα πλακέ, υλικά
σύνδεσης, τοποθέτησης και λειτουργίας εκτός των κλειδαριών και χειρολαβών
συµπεριλαµβανοµένων όµως της εργασίας για πλήρη κατασκευή τοποθέτηση και λειτουργία και
της εργασίας τοποθετήσεως κλειδαριών και χειρολαβών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Εκατόν εβδοµήντα έξι ευρώ και µηδέν λεπτά (176,00 €)

A.T. 49
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 56.11) : Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µη
εµφανή, καλυπτόµενα από φύλλο ντουλαπιού µε πλαίσο από τεµάχια λευκής ξυλείας πάχους 16
mm επενδυµένα µε µελαµίνη περαστά και κολλητά µε οπές ή τοµές στο «πρόσωπο» ή
χειρολαβές και µε πυθµένα από µοριοσανίδα (hard board) επενδυµένη µε µελαµίνη περαστή και
κολλητή και µε οδηγούς λειτουργίας του συρταριού µεταλλικούς απλούς. Συµπεριλαµβάνονται
υλικά - επενδυµένη µε µελαµίνη ξυλεία, µοριοσανίδα επενδυµένη και µικροϋλικά και η εργασία
κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας. ∆εν περιλαµβάνονται ράφια και ειδικά τεµάχια
εξοπλισµού.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1τεµ : Τριάντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (33,20 €)
A.T. 50
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 56.16) : Κρεµάστρες (port-manteau) απλές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5616
Κρεµάστρες (port-manteau) απλές αποτελούµενες από διατοµή ξυλείας τύπου Σουηδίας πλάτους
έως 15 cm και πάχους έως 2,5 cm και οιουδήποτε µήκους, µε περιθώρια και τυχόν απλές
ευθύγραµµες γλυφές, ευθύγραµµες ή τεθλασµένες µε βιδωτά αλουµίνια άγγιστρα µήκους 5 - 15
cm ανά 18 cm. Η κρεµάστρα αναρτάται µε µεταλλικές θηλιές από βίδες σε UPAT ανά αποστάσεις
0,50 m και γενικά ξυλεία Σουηδίας, άγγιστρα αλουµινίου, υλικά συνδέσεως τοποθετήσεως και
στερεώσεως.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1µµ : Είκοσι έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (26,50 €)
A.T. 51
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 56.21) : Πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617
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Πάγκος από άκαυστη φορµάϊκα τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου,
που περιλαµβάνει:
α) την επικάλυψη του πάγκου µε ειδική φορµάϊκα τύπου DUROPAL, συνολικού πάχους 32 mm
και πλάτους 90 cm, µε ειδικό περιθώριο από PVC πάχους 3 mm µε σπασµένες ακµές στα
εµφανή σόκορα. Η στερέωση στην υπάρχουσα υποδοµή γίνεται µέσω κατάλληλης συγκολλητικής
ύλης.
β) την διαµόρφωση - κοπή κατάλληλου ανοίγµατος οιουδήποτε σχεδίου, για την υποδοχή του
επικαθήµενου νεροχύτη, σύµφωνα µε την µελέτη.
γ) την ολοκληρωµένη στεγάνωση της επιφάνειας (π.χ. σηµεία συµβολής µε τον τοίχο), µε
αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας
των τελικών επιφανειών, υλικά & µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και τα
κατασκευαστικά σχέδια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Είκοσι τέσσερα ευρώ και µηδέν λεπτά (24,00 €)
A.T. 52
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 56.23) : Ερµάρια κουζίνας δαπέδου µή τυποποιηµένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερµάρια κουζίνας δαπέδου, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε «κουτιά» από νοβοπάν
συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα, πάχους 1,0 mm, µε
τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε
ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και µε κατάλληλες εντορµίες. Οι τρύπες που χρειάζονται
θα γίνουν µε φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο θα κατασκευασθεί από φορµάϊκα
πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα, θα κατασκευαστούν
από µοριοσανίδες επενδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1 mm) συνολικού πάχους
18 ή 20 mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εµφανή
σόκορα µε σπασµένες ακµές. Τα φύλλα (µονά ή διπλά) οιασδήποτε µορφής ή λειτουργίας θα
κατασκευαστούν από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά και εξωτερικά (min
πάχος 1 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από PVC πάχους 3 mm µε
στρογγυλευµένες ακµές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαµβάνουν χειρολαβές (πόµολα) φύλλων και
κρυφούς µεταλλικούς µεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και
ρυθµιζόµενους. Ολη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό
προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία µε κουµπωτή µπάζα
ύψους 125 mm από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης πάχους 1,0 mm. Εάν προβλέπονται
συρτάρια τιµολογούνται χωριστά.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : ∆ιακόσια εξήντα πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά (265,00 €)
A.T. 53
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 56.24): Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα µή τυποποιηµένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 35 cm, διάταξης σύµφωνα µε
την µελέτη, µε «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε
µελαµίνη ή φορµάικα, πάχους 1mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3
mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και µε κατάλληλες
εντορµίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν µε φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο,
θα κατασκευασθεί από φορµάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά
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χωρίσµατα, θα κατασκευαστούν από µοριοσανίδες επενδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε
µελαµίνη (1 mm.) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από
PVC πάχους 3 mm στα εµφανή σόκορα µε σπασµένες ακµές. Τα φύλλα (µονά ή διπλά)
οιασδήποτε µορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε
χρώµατος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm.), συνολικού πάχους 18 mm., µε
περιθώρια από PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές. Τα είδη κιγκαλερίας
περιλαµβάνουν, χειρολαβές (πόµολα) φύλλων και κρυφούς µεταλλικούς µεντεσέδες βαρέως
τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθµιζόµενους. Εάν προβλέπεται ειδικός
εξοπλισµός τιµολογείται χωριστά.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : ∆ιακόσια είκοσι έξι ευρώ και µηδέν λεπτά (226,00 €)
ΟΜΑ∆Α 3.
ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ – ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ – ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ –
ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΣΙ∆ΗΡΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ –
ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ –
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ – ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ – ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ
A.T. 54
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 61.06) : Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή
πλευράς >160 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος ή
πλευρά µεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε
σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων
µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και
µε παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς, την στατική µελέτη, και τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, και την έδρασή τους µε
χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος(τύπου EMACO S66 ή παρεµφερές) επί των στοιχείων
θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων.
Περιλαµβάνεται η χρήση ανυψωτικών µέσων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1kg : ∆ύο ευρώ και ενενήντα λεπτά (2,90 €)

A.T. 55
ΑΡΘΡΟ (ΣΧΕΤ ΟΙΚ 61.22) : Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων. Καλύµµατα από ελατό
χυτοσίδηρο ( ductile iron).
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6122
Κάλυµµα στοµίου επίσκεψης της δεξαµενής πυρόσβεσης, από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250,
διαστάσεων 60*60 εκ., προµήθεια και τοποθέτηση ενός πλήρους καλύµµατος, δηλ. κάλυµµα
εσωτερικών διαστάσεων 60Χ60 εκ., στεγανού τύπου, της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας,
µεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, στερέωση µε τσιµεντοκονία.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1kg : ∆ύο ευρώ και είκοσι λεπτά (2,20 €)
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A.T. 56
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 61.30) : Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118
Κατασκευή εµφανούς ή µή, επιπέδου ή βαθµιδωτού µεταλλικού σκελετού ελαφράς ψευδοροφής
οποιουδήποτε σχήµατος και µεγέθους και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούµενου
από απλές διατοµές γαλβανισµένου µορφοσίδηρου ή διατοµές γαλβανισµένης στραντζαριστής
λαµαρίνας, ειδικές γαλβανισµένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσµους
οριζοντίωσης, αναρτηµένου µε γαλβανισµένους ήλους µηχανικά ή χηµικά αγκυρωµένους, και
γενικά µορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατοµές, ήλοι ενδεικτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσµοι και
µικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1kgr : ∆ύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (2,80 €)
A.T. 57
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 61.31) : Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118
Κατασκευή µεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση µη φέροντος τοιχοπετάσµατος µε ή χωρίς
ανοίγµατα, οποιουδήποτε σχήµατος, διάταξης, και µεγέθους (εκτός ψευδοροφών) και σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατοµές γαλβανισµένου
µορφοσιδήρου ή διατοµές στραντζαριστής λαµαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),
στερεωµένες µε γαλβανισµένα εκτονούµενα ή χηµικά βύσµατα και γενικά µορφοσίδηρος,
στρατζαριστές διατοµές, βύσµατα ενδεκτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1kgr : ∆ύο ευρώ και εξήντα λεπτά (2,60 €)

A.T. 58
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 62.21) : Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6221
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους
οποιασδήποτε διατοµής, καρφωτών, µε ή χωρίς εντορµίες, µε όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης,
ανάρτησης και λειτουργίας, µε κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες χειρολαβές, καθώς και εργασία
πλήρους κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1kgr : Πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά (5,20 €)
A.T. 59
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 62.41) : Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισµένη λαµαρίνα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6239
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου, από
στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα. Συµπεριλαµβάνεται η πλήρωση των διακένων µε αφρό
πολυουρεθάνης ή µε αραιωµένο τσιµεντοκονίαµα (αριάνι) των 600 kg τσιµέντου ή πυράντοχο ή
ηχοµονωτικό υλικό πληρώσεως (σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την µελέτη), η σφράγιση
των αρµών µε πολυουρεθανική µαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά
κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
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Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κάσσας
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1kgr : Έξι ευρώ και µηδέν λεπτά (6,00 €)

A.T. 60
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 62.60.02) : Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες,
χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης µεταλλικής ανοιγόµενης θύρας πυρασφαλείας,
συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισµένο φορέα της
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP
ελαχίστου πάχους 2,0 mm µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερµοδιογκούµενες ταινίες
ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, µε εξωτερική επένδυση
από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από
ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από
ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), µε µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD),
κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και µπάρα
πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε
επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της
κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου
(αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της θύρας.
Για θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης
60 min.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Τριακόσια τριάντα δύο ευρώ και µηδέν λεπτά (332,00 €)

A.T. 61
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 64.01.01) : Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, απλού
σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων κλπ., από
ράβδους συνήθων διατοµών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράββδους. Συµπεριλαµβάνεται η
προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για
την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων.
Για κιγκλιδώµατα απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1kgr : Τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (4,60 €)
A.T. 62
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 64.26.02) : Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι Φ 1 1/2 ’’
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6427
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι, χωρίς ειδικά τεµάχια, χρωµατισµένοι µε διπλή
στρώση µινίου, Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση.
Για σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους διατοµής Φ 1 1/2 ’’
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηθέντος σωλήνα.
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m : ∆έκα ευρώ και σαράντα λεπτά (10,40 €)
A.T. 63
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 65.02.01.03) : Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες, από ηλεκτροστατικά
βαµµένο αλουµίνιο, δίφυλλες, µε σταθερό φεγγίτη.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504
Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων.
Για υαλόθυρες ανοιγόµενες, δίφυλλες, µε σταθερό φεγγίτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Εκατόν πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά (150,00 €)
A.T. 64
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 65.05) : Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502
Θύρες συµπαγείς σπό θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) αλουµινίου, µονόφυλλες, ανοιγόµενες,
οποιωνδήποτε διαστάσεων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Εκατόν εβδοµήντα πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά (175,00 €)
A.T. 65
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 65.17.06) : Υαλοστάσια αλουµινίου (µεµονωµένα) δίφυλλα, µε το ένα ή και τα
δύο φύλλα συρόµενα (επάλληλα) µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524
Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου
κουφώµατος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, µε σκελετό κάσσας
(πλαισίου).
Για υαλοστάσια δίφυλλα, µε το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόµενα (επάλληλα), µε ή χωρίς σταθερό
φεγγίτη
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και µηδέν λεπτά (138,00 €)
A.T. 66
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 65.32) : Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουµινίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6532
Προστατευτική ποδιά θυρών (µπάζα) από φύλλο αλουµινίου ύψους έως 20 cm, προστατευτική
επένδυση στην περιοχή των χειρολαβών, από φύλλο αλουµινίου διαστάσεων έως 0,20x0,60 cm
και πάχους µέχρι 2 mm, επί οποιουδήποτε τύπου θυροφύλλων, και στις δύο όψεις τους.
Συµπεριλαµβάνεται το ανοδιωµένο αλουµίνιο, τα υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως και η
εργασία διάνοιξης οπών για την υποδοχή των χειρολαβών και κλείθρων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας αλουµινίου.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Σαράντα έξι ευρώ και µηδέν λεπτά (46,00 €)
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A.T. 67
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 71.01.02) : Αρµολόγηµα κατεργασµένων όψεων λιθοδοµών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7102
Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών σε οποιοδήποτε ύψος, µε τσιµεντοκονίαµα των
450 kg τσιµέντου µε λεπτόκκοκη άµµο. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου, η
επιδιόρθωση των µικροανωµαλιών των λίθων, το άνοιγµα, η απόξεση και η πλύση των αρµών µε
καθαρό νερό και κατάλληλη µεταλλική βούρτσα µέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφανείας του
τοίχου, διαβροχή του τοίχου αµέσως πριν από την έναρξη του αρµολογήµατος, πλήρωση µε
τσιµεντοκονία, συµπίεση, µόρφωση, καθαρισµό, ικριώµατα, κλπ.
Για αρµολογήµατα κατεργασµένων όψεων λιθοδοµών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψεως.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : ∆εκαπέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (15,90 €)
A.T. 68
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 71.21) : Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, σε
τρεις διαστρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) και τρίτη
τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος
µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : ∆ώδεκα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (12,70 €)
A.T. 69
ΑΡΘΡΟ (ΣΧΕΤ ΟΙΚ 71.21) : Αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων στοιχείων µε
επαλειφόµενο τσιµεντοειδές µίγµα.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121
Αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων στοιχείων µε επαλειφόµενο τσιµεντοειδές µίγµα, δύο
συστατικών, ειδικής σύνθεσης που περιλαµβάνει µόρια αναστολέα διάβρωσης επαφής, µε
δυνατότητα διάχυσης τοπικά, τύπου MuCis Steel Protection της Sintecno ή ισοδύναµο, πάχους
έως 2mm, εφαρµοσµένο επί χαλύβδινων στοιχείων, επιµελώς καθαρισµένων µε αµµοβολή. Η
αντιδιαβρωτική προστασία συνίσταται στην επάλειψη της επιφάνειας των στοιχείων µε µία
στρώση, συνολικού πάχους έως 2mm, τσιµεντοειδούς µίγµατος τύπου MuCis Steel Protection
της Sintecno ή ισοδύναµο, εργασίας εφαρµοσµένης απ’ ευθείας επί της καθαρής επιφάνειας των
χαλύβδινων στοιχείων ως στρώση προστασίας.
Πλήρως περαιωµένη εργασία και υλικά, εκτελούµενη σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο
εργασίας, εκτελεσµένης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού και τις οδηγίες της επίβλεψης,
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων ικριωµάτων καθώς και της εισκόµισης, λειτουργίας και
αποκόµισης οιουδήποτε εξοπλισµού που απαιτείται.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : ∆εκαοκτώ ευρώ και µηδέν λεπτά (18,00 €)
A.T. 70
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 71.71) : Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο
εργασίας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171
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Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων, ανά 2,00 m ή κλάσµα αυτών προσθέτου ύψους πέραν των
4,00 m ύψους από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόµιο, εξώστη).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Μηδέν ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (0,70 €)
A.T. 71
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 72.04) : Επικεράµωση µε κοίλα (βυζαντινού τύπου) µηχανοποίητα κεραµίδια,
νταµωτή, εν ξηρώ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7204
Επικεράµωση µε κοίλα µηχανοποίητα κεραµίδια (βυζαντινού τύπου), νταµωτή, σε σειρές
κεραµιδιών, κατά µεν την κλίση της στέγης σε αποστάσεις έως 2,00 m, αποτελούµενες από τρεις
στρωτήρες και τους αντίστοιχους δύο καλυπτήρες, κατά δε την οριζόντια έννοια σε αποστάσεις
έως 2,50 m αποτελούµενες από δύο στρωτήρες και καλύπτρες.
Τα κεραµίδια τοποθετούνται εν ξηρώ, ενώ οι ακροκέραµοι και οι κορυφοκέραµοι τοποθετούνται
κολυµβητά. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών, οι φθορές τους, τα
απαιτούµενα ικριώµατα και η εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Για κοίλα κεραµίδια βυζαντινού τύπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά (27,90 €)
A.T. 72
ΑΡΘΡΟ (ΣΧΕΤ ΟΙΚ 72.31.04) : Επιστεγάσεις µε γαλβανισµένη λαµαρίνα. Επιστεγάσεις µε
λαµαρίνα πάχους 1,25 mm, µε τραπεζοειδείς πτυχώσεις.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231
Επιστέγαση µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, πάχους 1,25 mm, µε τραπεζοειδείς πτυχώσεις, επί
υπάρχοντος µεταλλικού σκελετού, µε επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων
κατά µία πτύχωση ή 10 cm, Στερέωση των ελασµάτων µε ειδικούς συνδέσµους στην περίπτωση
µεταλλικού σκελετού, µε παρεµβολή µεταξύ των συνδέσµων και της λαµαρίνας πλαστικών ή
ελαστικών παρεµβυσµάτων πάχους 2 mm
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : ∆εκαοκτώ ευρώ (18,00 €)
A.T. 73
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 72.47.01) : Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 50 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246
Επικάλυψη αρµού διαστολής σε δάπεδα ή οροφές ή τοίχους µε αρµοκάλυπτρο, το οποίο
στερεώνεται στα δοµικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή, και πλήρωση του διακένου µε πλάκες από φυτικές ίνες εµποτισµένες µε
ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXELL ή αναλόγου) ή ανάλογο υλικό, σύµφωνα µε τα σχέδια
λεπτοµερειών της µελέτης. Περιλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και η εργασία
πλήρους τοποθετήσεως.
Για αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 50 mm.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηµένου αρµοκάλυπτρου
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m : Τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά (39,80 €)
A.T. 74
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 73.16.02) : Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316
Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, µε αρµούς
πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg
τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την
εργασία πλήρους κατασκευής.
Για επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : ∆εκαεννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (19,90 €)

A.T. 75
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 73.33.02) : Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 4,
διαστάσεων 30x30 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm,
οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνεται η
προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου (το οποίο αποζηµιώνεται ιδιαίτερα), ή µε ειδική κόλλα
συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg
τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και
ο επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωµένη εργασία
χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου,
σύµφωνα µε την µελέτη. Υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους
κατασκευής.
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Τριάντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (37,10 €)

A.T. 76
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 73.34.01) : Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων
20x20 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1
Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωµατιστά, αντοχής σε απότριψη
"GROUP 1", οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου. Περολαµβάνεται η
προµήθεια και
τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg
τσιµέντου (το οποίο αποζηµιώνεται ιδιαίτερα) µε πρόσµικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης µε την
επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών
µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, το αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο,
ή µε ειδικό υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής καθαρισµός των τελικών
επιφανειών του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων,
διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λπ. Πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης,
αρµολόγησης, καθαρισµού, υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία
πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη.
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Για επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (34,60 €)
A.T. 77
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 73.35) : Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1
Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου διαστάσεων 7,5 x40 cm ή
7,5 x 30 cm ή 7,5x20 cm, µονόχρωµα ή έχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm. Η δόµηση και η
αρµολόγηση, θα γίνει µε κατάλληλη τσιµεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης περαιωµένη εργασία,
τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού, υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την
εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m : Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά (4,10 €)
A.T. 78
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 73.37.01) : Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε
τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 2 εκ.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7337
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων.
Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 2,0 cm, µε τσιµεντοκονίαµα αποτελούµενες από µία
διάστρωση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και µεσαίας
διαβάθµισης και δεύτερη διάστρωση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε
λεπτοκόκκη άµµο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : ∆εκατέσσερα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (14,70 €)
A.T. 79
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 73.61.02 ΣΧΕΤ) : Επιστρώσεις µε βοτσαλωτό χυτό αντιολισθηρό δάπεδο µε
έγχρωµα βότσαλα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7362.1
Κατασκευή έγχρωµου χυτού βοτσαλωτού δαπέδου από κονίαµα, πρόσµικτο, ίνες (οικολογικές
από επεξεργασία ξύλου) και ρητίνη νερού (αναραίωτη) ως εξής : α) το κονίαµα θα αποτελείται
από βότσαλα αναµεµειγµένα µε αδρανή υλικά ειδικής σύνθεσης (κεραµικό υλικό, θηραϊκή γη
τύπου Ε, επεξεργασµένη κίτρινη άµµο, ξανθή άµµο, µαύρη άµµο) και βότσαλα πάχους 2-8 mm,
8-16 mm, 16-32 mm, χρώµατος ξανθού, µαύρου-γκρί, λευκού, πράσινου ή κόκκινου (κεραµική
ψηφίδα) ή σε συνδυασµό µεταξύ τους β) το πρόσµικτο θα αποτελείται από τσιµέντο µη αλκαλικό
και από ορυκτό απόχρωσης ανάλογης µε το φόντο που επιλέχτηκε γ) το κονίαµα θα εφαρµοστεί
πάνω σε επιφάνεια από gross beton (η κατασκευή του gross beton δεν περιλαµβάνεται στην
τιµή), η οποία προηγουµένως θα πρέπει να καθαριστεί, να βραχεί καλά και να επαλειφθεί µε
ρητίνη. Το φόντο θα έιναι χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας. Στην τιµή περιλαµβάνεται η
προµήθεια όλων των υλικών και εργαλείων και κάθε εργασία που απαιτείται για την κατασκευή
πλήρως περαιωµένης επιφάνειας (π.χ. διάστρωση υλικού, διαβροχή, «σκούπισµα» ή
«τράβηγµα» της επιφάνειας, καθαρισµός και ράντισµα της επιφάνειας µε ρητίνη νερού,
αποµάκρυνση των αχρήστων υλικών, κ.λ.π.
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά (39,80 €)

A.T. 80
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 73.91) : Κατασκευή ελαφρού βιοµηχανικού δαπέδου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1
Κατασκευή εγχρώµου ελαφρού βιοµηχανικού δαπέδου, µετά της απαιτουµένης υποβάσεως από
οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 5 cm ή ινοπλισµένη κονία (µε ίνες προλυπροπυλενίου), και του
αντίστοιχου περιθωρίου, µε σµύριδα ή χαλαζιακή άµµο, σύµφωνα µε την µελέτη.
Περιλαµβάνονται:
α) ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα κατηγορίας
S500, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σηµεία απορροής και 7 έως 8 cm στις κορυφές. Στις θέσεις
των φρεατίων θα εφαρµόζεται περιµετρικά υλικό συγκόλλησης του νέου σκυροδέµατος µε το
παλαιό, εποξειδικής βάσεως.
β) Εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συµπύκνωση του σκυροδέµατος και λείανση της επιφανείας του µε χρήση στροφείου
(ελικόπτερο), συγχρόνως µε την επίπαση µε µίγµα αποτελούµενο σε ποσοστό 60% περίπου από
χαλαζιακή άµµο και 40% από τσιµέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύµφωνα µε την
µελέτη.
δ) ∆ιαµόρφωση αρµών µε κοπή εκ των υστέρων µε αρµοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος
15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών µε ελαστοµερές υλικό.
ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ηµέρες τουλάχιστον, µε κάλυψη αυτής µε νάϋλον.
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, συντήρησης, υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Είκοσι τέσσερα ευρώ και µηδέν λεπτά (24,00 €)

A.T. 81
ΑΡΘΡΟ (ΣΧΕΤ ΟΙΚ 73.96 ) : Επιστρώσεις µε ελαστικό συνθετικό τάπητα πάχους 5 mm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396
Επίστρωση µε ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 5 χιλ., απόχρωσης πρασίνου, κόκκινου ή καφέ
ή συνδιασµού τους, πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα εξωτερικών γηπέδων αθλοπαιδιών,
σύµφωνα µε την τεχνική προδιαγραφή διάστρωσης ελαστικοσυνθετικού τάπητα. Οι εργασίες
κατασκευής είναι οι εξής :
α. Επιµελής καθαρισµός της ασφαλτικής επιφάνειας ώστε να αποµακρυνθούν κάθε είδους ρύποι
και ακαθαρσίες όπως σκόνη, λάδια, κ.λ.π.
β. Στοκάρισµα της ασφαλτικής επιφάνειας µε εφαρµογή ειδικού µίγµατος ασφαλτικού
γαλακτώµατος, αδρανούς απαλλαγµένο από άργιλλο, τσιµέντο κλπ.
γ. Ξύσιµο της τελικής επιφάνειας της ασφάλτου µε ειδική ξύστρα και καθαρισµός της ώστε να
δηµιουργηθεί επιφάνεια λεία και επίπεδη κατάλληλη για την υποδοχή του ελαστικού τάπητα.
δ. ∆ιάστρωση χυτού συνθετικού τάπητα σε τρείς τουλάχιστον αλλεπάλληλες διασταυρούµενες
στρώσεις µε χρήση ειδικών ρακλετών ώστε να επιτευχθεί πάχος 5χιλ. και να προκύψει
οµοιόµορφη επιφάνεια µατ, αδρή και αντιολισθηρή.
ε. Γραµµογράφηση της τελικής επιφάνειας σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές από χρώµατα
συµβατά µε τον συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία.
∆ηλαδή υλικά και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του συνθετικού τάπητα και της
γραµµογράφησης σύµφωνα µε την τεχνική προδιαγραφή διάστρωσης ελαστικοσυνθετικού
τάπητα και τις προδιαγραφές των υλικών.
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Τριάντα ευρώ και µηδέν λεπτά (30,00 €)

A.T. 82
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 74.30.10) : Επιστρώσεις δαπέδου µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου
σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά
τετραγωνικό µέτρο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7442
Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, ορθογωνισµένες. Περιλαµβάνεται η
προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης,
τσιµεντοκονιαµάτων ή γενικά κονιαµάτων, στρώσεως και καθαρισµού και η εργασία κοπής των
πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού.
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, για το
οποίο θα προσκοµιστεί δείγµα προς έγκριση από την υπηρεσία.
Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε
αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Εκατόν δέκα ευρώ και µηδέν λεπτά (110,00 €)
A.T. 83
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 74.90.02) : Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7492
Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και
πλάτους έως 10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Ταινίες επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m : ∆εκατρία ευρώ και σαράντα λεπτά (13,40 €)
A.T. 84
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 75.11.02) : Σοβατεπιά από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,
πάχους 2cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7513
Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο
74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Σοβατεπιά από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2cm.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m : ∆ώδεκα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (12,70 €)
A.T. 85
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 75.31.04) : Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο
πάχους 3 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7534
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Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο πλάτους έως 35 cm, µε την µόρφωση εγκοπής (ποταµού)
κάτω από το εξέχον άκρο τους και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία
πλήρους κατασκευής.
Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο πάχους 3 cm
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Εκατόν τριάντα δύο ευρώ και µηδέν λεπτά (132,00 €)
A.T. 86
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 75.36.01) : Μπαλκονοποδιές από µάρµαρο, µήκους έως 2,00 m και πάχους 3
cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7536
Μπαλκονοποδιές µήκους έως 2,00 m από µάρµαρο πλάτους έως 30 cm. Μάρµαρο και υλικά
κατεργασίας και τοποθετήσεως επί τόπου και εργασία κοπής, µορφώσεως, λειοτρίψεως,
τοποθετήσεως και καθαρισµού και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30.
Για µπαλκονοποδιές από µάρµαρο πάχους 3 cm.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m :Σαράντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (46,40 €)
A.T. 87
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 75.41.01) : Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο λευκό µήκους έως 2.00µ,
πάχους 3/2 cm (βατήρων/µετώπων).
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541
Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, µε µάρµαρο λευκό. Μάρµαρο
σχιστό, και υλικά λειοτρίψεως, στρώσεως και καθαρισµού επί τόπου και εργασία κοπής πλακών,
λειοτρίψεως, στρώσεως και καθαρισµού και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30.
Για επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων)
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m : Εξήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (63,50 €)
A.T. 88
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 75.58.02) : Σκαλοµέρια από µάρµαρο σκληρό πάχους 2 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7559
Σκαλοµέρια από µάρµαρο, αποτελούµενα από ένα τραπεζοειδές τεµάχιο ή από δύο ορθογωνικά
τεµάχια (κλιµακωτά). Μάρµαρο και υλικά τοποθετήσεως και εργασία κοπής, λειάνσεως,
τοποθετήσεως και καθαρισµού και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30.
Σκαλοµέρια από µάρµαρο σκληρό πάχους 2 cm
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 τεµαχίου : ∆εκαοκτώ ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (18,70 €)
A.T. 89
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 76.27.03) : ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί – ηχοµονωτικοί – ανακλαστικοί
υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο
laminated 4 mm + 4 mm)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2
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∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί
(LAMINATED), oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού φωτοδιαπερατότητας και
βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη, πλήρως τοποθετηµένοι µε
ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη.. Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου.
Για διπλούς υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο
laminated 4 mm + 4 mm)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (80,80 €)
ΟΜΑ∆Α 4.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΗΧΟΥ,
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - ΛΟΙΠΑ

Α.Τ. 90
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 77.10) : Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος
µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725
Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντο-κονιάµατος, σε δύο ή
περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και συνολικό πάχος στεγνού
υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (4,60 €)
Α.Τ. 91
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 77.15) : Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς. Αποκατάσταση της
επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, καθαρισµός, λείανση µε γυαλόχαρτο,
αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό ακρυλικής ρητίνης βάσεως, διαλύτου ή ακρυλικού µικροµοριακού,
βάσεως νερού, µε αντοχή στα αλκάλια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1,80 €)
Α.Τ. 92
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 77.20.02) : Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών
συστατικών διαλύτου, µε βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό
ψευδάργυρος.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744
Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας.
Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, µε βάση εποξειδικό,
πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο (Zinc Ethyl Silicate) ως βασικό φορέα του
συστήµατος προστασίας και υψηλής περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο (Zinc Rich Primer) µε
συνολικό τελικό πάχος ξηρού υµένα τα 80 µικρά.. Η συµµετοχή του ψευδάργυρου στο συνολικό
τελικό πάχος του ξηρού υµένα του υποστρώµατος θα υπερβαίνει το 85%.
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : ∆ύο ευρώ και ενενήντα λεπτά (2,90 €)
Α.Τ. 93
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 77.54) : Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε χρώµατα
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και
εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Επτά ευρώ και µηδέν λεπτά (7,00 €)
Α.Τ. 94
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 77.55) : Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί 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)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Επτά ευρώ και µηδέν λεπτά (7,00 €)
Α.Τ. 95
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 77.67.03) : Χρωµατισµοί σωληνώσεων διαµέτρου από 2 ½΄΄ έως 3΄΄.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.6
Χρωµατισµοί γενικώς σωληνώσεων.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων, διαµέτρου από 2 ½΄΄ έως 3’’.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m : Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50 €)
Α.Τ. 96
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 77.80.01) : Χρωµατισµοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, µε
χρήση χρωµάτων, στυρενιοακρυλικής - ακρυλικής 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. Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του
τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Για χρωµατισµούς εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικήςακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά (9,80 €)
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Α.Τ. 97
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 77.80.03) : Χρωµατισµοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, µε χρήση
ελαιοχρωµάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου.
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. Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του
τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Για χρωµατισµούς εξωτερικών επιφανειών µε χρήση ελαιοχρωµάτων αλκυδικής, ακρυλικής
βάσεως νερού η διαλύτου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : ∆έκα ευρώ και σαράντα λεπτά (10,40 €)
Α.Τ. 98
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 77.96) : Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744
Επάλειψη ξύλινων επιφανειών µε µυκητοκτόνα για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής
από µικροοργανισµούς (παράσιτα, µύκητες, κλπ). Κατάλληλη προετοιµασία της επιφάνειας
εφαρµογής, εφαρµογή στρώσης εµποτισµού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων ακρυλικής
βάσεως πάχους 80 µm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : ∆ύο ευρώ και ενενήντα λεπτά (2,90 €)
Α.Τ. 99
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 77.99) : Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω 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). Η τιµή του άρθρου αυτού επιπροστίθεται στην προσαύξηση της
προηγούµενης, διαδοχικά, για κάθε βαθµίδα επιπλέον της πρώτης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Μηδέν ευρώ και εξήντα λεπτά (0,60 €)
Α.Τ. 100
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 78.05.03) : Γυψοσανίδες, κοινές επίπεδες πάχους 18 mm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7810
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, διαστάσεων χρησιµοποιούµενου
έτοιµου φύλλου εµβαδού άνω των 0.72 m2, τοποθετηµένες σε οποιονδήποτε χώρο, επί σκελετού
ή µη (όπως επένδυση τοίχων ή άλλης επιφάνειας µε επικόλληση, εκτός όµως των ψευδοροφών),
(ο τυχόν σκελετός αποτιµάται ιδιαιτέρως). Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου
και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων έτοιµων φύλλων
εµβαδού µέχρι 0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01 .εως 78.05.12 προσαυξάνονται µε την
πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.05.13.
Για γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : ∆εκατέσσερα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (14,70 €)
Α.Τ. 101
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 78.30.01) : Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από πλάκες
ορυκτών ινών, πάχους 15 έως 20mm, διαστάσεων 600*600 mm ή 625*625 mm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από έτοιµες πλάκες τυποποιηµένων
διαστάσεων αναρτηµένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνονται:
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωµάτων της
ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και αισθητικού αποτελέσµατος
γ) Η τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.
Για ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή
625x625 mm
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Είκοσι έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (26,50 €)
Α.Τ. 102
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 79.02) : Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό
γαλάκτωµα.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα, εκτελούµενη επί
οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισµού
της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού και
σε όσες στρώσεις απαιτείται.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Τρία ευρώ και µηδέν λεπτά (3,00 €)
Α.Τ. 103
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 79.08) : Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903
Επίστρωση µε ανόργανα στεγανωτικά υλικά µε βάση τό τσιµέντο (τσιµεντοειδή), εκτελουµένη επί
οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του στεγανωτικού υλικού επί
τόπου, ο καθαρισµός και πλύση της επιφανείας εφαρµογής και η εφαρµογή του υλικού σύµφωνα
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της επαλείψεως
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1kgr : Οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά (8,10 €)
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Α.Τ. 104
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 79.09) : Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912
Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2 .
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά (8,10 €)

Α.Τ. 105
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 79.10) : Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατοπερατή µεµβράνη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912
Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη (ειδικά γιά στεγάνωση ξύλινης στέγης) από
µή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου ασφαλτωµένες και στις δύο όψεις, βάρους 0,5 kg/m2.
Περιλαµβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδοµή µε µηχανικά µέσα, µεσω πλατυκέφαλων
καρφιών ή µε διχαλωτές αγράφες. Οι λωρίδες κάθε στρώσης µεµβράνης θα αλληλοκαλύπτονται
κατά 20 cm. Τα άκρα τους καλύπτονται µε ειδική αυτοκόλλητη µεµβράνη, συµβατή µε το υλικό.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : ∆έκα ευρώ και δέκα λεπτά (10,10 €)

Α.Τ. 106
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 79.15.01) : Γεωύφασµα µη υφαντό βάρους 125gr/m2
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914
Στρώσεις γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της
κατασκευής, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
αοιασδήποτε συστάσεως, βάρους 125gr/m2.
Για γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 125 gr/m2.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : ∆ύο ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (2,70 €)

Α.Τ. 107
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 79.16.01) : Φράγµα
πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914

υδρατµών

από

συνθετικά

υλικά,

µε

φύλλα

∆ηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών σε οποιαδήποτε
θέση του έργου.
Για φράγµα υδρατµών µε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10 €)
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Α.Τ. 108
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 79.21) : Στεγανωτικό µάζης σκυροδέµατος.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7921
Στεγανωτικό υλικό µάζης τύπου εγχώριας παραγωγής εν υγρά καταστάσει ή κόνις πληρούν τας
απαιτήσεις των σχετικών κανονισµών και προδιαγραφών, ήτοι στεγανωτικόν και εργασία
διαλύσεως, µετρήσεως αναλογίας και εκχύσεως εντός της µάζης των σκυροδεµάτων ή
τσιµεντοκονιαµάτων και εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο πρό της διαλύσεως ή αναµίξεως.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1kgr : Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (1,40 €)
Α.Τ. 109
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 79.37) : Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρµών µε ελαστοµερές
πολυουρεθανικό υλικό.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936
Πλήρωση οριζοντίων αρµών διαστολής, πλάτους έως 40 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm,
οποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, δια ελαστοµερούς πολυουρεθανικού υλικού, και ελαστικού
κορδονιού κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού και όχι
λιγώτερο από 7mm, οιουδήποτε τύπου και προελεύσεως, πληρουµένου του αρµού σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές του υλικού, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m : ∆ύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50 €)
Α.Τ. 110
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 79.45) : Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε φύλλα διογκωµένης
πολυστερίνης.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934
Θερµοµόνωση, για οροφές και δάπεδα, οιουδήποτε σχήµατος, δια πλακών µονωτικού υλικού
πάχους 5 cm, από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου
και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : ∆εκατέσσερα ευρώ και µηδέν λεπτά (14,00 €)
Α.Τ. 111
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 79.47) : Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη
πολυστερίνη.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934
Θερµοµόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη
πάχους 5 cm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : ∆ώδεκα ευρώ και µηδέν λεπτά (12,00 €)
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Α.Τ. 112
ΑΡΘΡΟ (Υ∆Ρ 10.19 ΣΧΕΤ) : Προστασία διαβρωµένου οπλισµού & αποκατάσταση του
ενανθρακωµένου σκυροδέµατος.
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6370
Προστασία διαβρωµένου οπλισµού και τοπική αποκατάσταση του σκυροδέµατος πάχους µέχρι
και 8cm, µέσω αναστολέων διάβρωσης, που σποτελείται και περιλαµβάνει :
1. Την τοπική καθαίρεση του ενανθρακωµένου σκυροδέµατος σε ικανό πλάτος εκατέρωθεν της
περιοχής επέµβασης.
2. Το καθαρισµό, µε αµµοβολή, της επιφάνειας επάνω στην οποία θα εφαρµοστεί η
επισκευαστική κονία ή ουσία που βοηθά στον επανασχηµατισµό του παθητικού στρώµατος
στην επιφάνεια του οπλισµού.
3. Την επικάλυψη (µε πινέλο) του οπλισµού µε προστατευττικό αντιδιαβρωτικό κονίαµα δύο
συστατικών παθητικής δράσης, ενδεικτικού τύπου MCI PROTEZIONE FERRO της SINTECNO
ή άλλου ισοδύναµου
4. Την επικάλυψη (µε πινέλο ή ψεκασµό) της διαβρωµένης επιφάνειας του σκυροδέµατος
(περιοχή ενανθράκωσης του σκυροδέµατος) µε κατάλληλο υλικό αναστολέα διάβρωσης,
ενδεικτικού τύπου MCI2021 της SINTECNO ή άλλου ισοδύναµου σε δύο χέρια ή σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές του υλικού.
5. Την αποκατάσταση της περιοχής εφαρµογής (µε µυστρί) µε ρεοπλαστικό µη συρρικνούµενο
κονίαµα, ενδεικτικού τύπου MCI MICROBETON BS-39 της SINTECNO ή άλλου ισοδύναµου.
Σηµειώνεται ότι η συντήρηση της επιφάνειας, θα γίνει σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνονται :
•

•
•

•

Όλα τα υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, προστασία και αποκατάσταση
του ενανθρακωµένου σκυροδέµατος, σύµφωνα µε αυτά που περιγράφησαν παραπάνω,
τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλεψης.
Όλα τα απαιτούµενα µικρουλικά, καθώς και η προσκόµιση, λειοτυργία και αποκόµιση του
εξοπλισµού εάν απαιτείται.
Οι φθορές των υλικών και µικρουλικών, η εφαρµογή της εργασίας καθώς και :
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε
θέση από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για
την πλήρη και έντεχνη κατασκευή .
Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : Εβδοµήντα ευρώ (70,00 €)
Α.Τ. 113
ΑΡΘΡΟ (Υ∆Ρ 10.20 ) : Εφαρµογή αναστολέα σε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος.
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6320.3
Προµήθεια και εφαρµογή αναστολέα διάβρωσης σε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος σύµφωνα
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την µελέτη και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. (1 m2)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m2 : ∆εκατρία ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (13,70 €)
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Α.Τ. 114
ΑΡΘΡΟ (∆. 7) : Προµήθεια κηπευτικού χώµατος.
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1710
Προµήθεια κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου. Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο,
επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55% και
κατά το δυνατόν απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθουυς
µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά, βλαβερά για την ανάπτυξη των φυτών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικής επιφανείας.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m3 : Οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (8,50 €)
Α.Τ. 115
ΑΡΘΡΟ (Ε 9.8) : Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος 41,00- 80,00 lt.
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος, όγκου 41- 80lt, δηλαδή : φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του
φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους,
πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και
µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος
και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη
φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία, κ.λ.π.)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 τεµαχίου : Έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (6,80 €)
Α.Τ. 116
ΑΡΘΡΟ (∆ 1.5.) : ∆ένδρα κατηγορίας ∆5.
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210
Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο
του εργοατξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όπια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.
Για δένδρα κατηγορίας ∆5.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 τεµαχίου : Σαράντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (48,70 €)
Α.Τ. 117
ΑΡΘΡΟ (ΣΧΕΤ Π.4.1 ) : Πίνακας καλαθοσφαίρισης.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6101
Πίνακας καλαθοσφαίρισης (µπασκέτα) από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ όπως αναλυτικά περιγράφεται στην
Τεχνική Περιγραφή και φαίνεται στο αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο Π-1/Τ-Α3 της Γ.Γ.Α. πλήρως
εγκατεστηµένος και έτοιµος γιά χρήση, σε στυλοβάτη µεταλλικό µε την στεφάνη υποδοχής της
καλαθοσφαίρισης, τα εγκάρσια στοιχεία ακαµψίας, τις ταινίες σήµανσης του πίνακα, τα
στηρίγµατα, υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται γενικά για την στήριξη στο στυλοβάτη και την
πλήρη σύνθεσή του στην τελική του µορφή και τον χρωµατισµό µε δύο στρώσεις αντισκωριακού
µινίου και δύο στρώσεις χρώµατος ντούκο µε πινέλλο ή πιστολέτο, των σιδερένιων επιφανειών
στην προβλεπόµενη απόχρωση.
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∆ηλαδή υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής,
εγκατάστασης και χρωµατισµού µε µίνιο και ντούκο.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 τεµαχίου : Τριακόσια πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά (350,00 €)
Α.Τ. 118
ΑΡΘΡΟ (ΣΧΕΤ Π.4.2) : Κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικού (γαλβανισµένου) στυλοβάτη
γηπέδου καλαθοσφαίρισης (µπάσκετ).
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6101
Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση µεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης, όπως
αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και φαίνεται στο αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο Π1/Τ-Α3 της Γ.Γ.Α. πλήρως και ακλόνητα εγκατεστηµένου σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα,που
συµπεριλαµβάνεται στην τιµή µε το πακτωµένο στο πέδιλο πλαίσιο υποδοχής του στυλοβάτη και
τα απαιτούµενα µπουλόνια, υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση
του στυλοβάτη µε την πρόβλεψη των απαιτουµένων υποδοχών για την στερέωση µεταλλικής ή
από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ µπασκέτας, κατά τρόπο που να µην απαιτείται πρόσθετη εργασία ή υλικά και
µικροϋλικά και τον χρωµατισµό µε δύο στρώσεις χρώµατος αντισκωριακού µινίου όλων των
επιφανειών του και µε δύο στρώσεις ντούκο µε πιστολέτο ή πινέλλο των ορατών.
∆ηλαδή υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής,
εγκατάστασης και χρωµατισµού µε µίνιο και ντούκο, όλα σύµφωνα µε το αντίστοιχο πρότυπο
σχέδιο και την πρότυπη Τεχνική Περιγραφή της Γ.Γ.Α.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 τεµαχίου : Επτακόσια πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά (750,00 €)
Α.Τ. 119
ΑΡΘΡΟ (ΣΧΕΤ Π.11) Ιστός σηµαίας.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6426
Ιστός σηµαίας πλήρως εγκατεστηµένος, συνολικού ύψους 5,50 µ., αποτελούµενος από δύο
σωλήνες τύπου Μάνεσµαν. Ο πρώτος σωλήνας έχει µήκος 3,00 µ. και διατοµή Φ 95/102 και ο
δεύτερος µήκους 2,50 µ. έχει διατοµή Φ 68/76. Η σύνδεση των δύο σωλήνων και η στερέωση του
ιστού µέσα σε βάση από σκυρόδεµα των 300 χλγ. γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα για τους
ορθοστάτες του γηπέδου βόλεϋ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και η εργασία κατασκευής και
τοποθέτησης του µηχανισµού ανάρτησης της σηµαίας.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 τεµαχίου : ∆ιακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά (200,00 €)

Οι συντάκτες

Ο Προϊστάµενος
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Γεώργιος Ταβερναράκης
Πολιτικός Μηχανικός
Εµµανουήλ Μανουσάκης
Πολιτικός Μηχανικός
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Ευάγγελος Φωσκολάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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