ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝ.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ-ΛΤΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ &
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ: '' ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ''

Κ.Α. 30.6262.25 ΠΡΟΥΠ.2016-17
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
8.680,62€ µε Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η παρούσα Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στις εργασίες: ''Μέτρα προστασία
Σιδηροδροµικό σταθµό του Αγίου ∆ιονυσίου στον Πειραια'' προϋπολογισµού 8.
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α

ΑΡΘΡΟ 2ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Ο Ν. 4412/2016 ¨∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών¨ (ΦΕΚ 147 Α΄/8-8-2016)
β) Ο Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
γ) Ο Ν.3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης¨

ΑΡΘΡΟ 3ο. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Συµβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι :
1. Η προσφορά του αναδόχου
2. Ο προϋπολογισµός µελέτης
3. Η Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
4. Η τεχνική περιγραφή/προδιαγραφές.

Στην απευθείας ανάθεση η οποία θα διενεργηθεί µε βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 118
οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να έχουν τα εχέγγυα για την καλή εκτέλεση των εργασιών. Επίσης θα
πρέπει να προσκοµίσουν ασφαλιστική, φορολογική ενηµερότητα, πιστοποιητικό Επιµελητήριου από το
οποίο θα πρέπει να προκύπτει ότι εκτελούν παρόµοιες εργασίες, απόσπασµα ποινικού µητρώου και
πιστοποιητικά νοµιµότητας.
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ΑΡΘΡΟ 4o. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
Οι υπό παραλαβή εργασίες πρέπει να έχουν περατωθεί εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία υπογρα
σύµβασης.
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια επιτροπή του ∆
αρµόδια επιτροπή θα συντάξει το Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 5ο. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο µηχανικός εξοπλισµός που κάθε φορά απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών θα εξευρίσκεται µε µέρ
µε δαπάνη του αναδόχου , ενώ η υπηρεσία δεν θα έχει καµία ανάµιξη υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά
παραπάνω εξοπλισµό.

ΑΡΘΡΟ 6ο. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Ο ανάδοχος των εργασιών που εκτελούνται µέσα σε ασφαλιστικές περιοχές ΙΚΑ, υποχρεούνται να ασφαλ
αυτό όλο το προσωπικό που απασχολούν.
Η δαπάνη για όλα τα ασφάλιστρα τα οποία πρέπει να καταβάλει ο ανάδοχος δηλ. εργοδοτική εισφορά και
ασφαλισµένου βαρύνουν τον ανάδοχο.
Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµίωση ατυχηµάτων του προσωπι
ανάδοχου και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµόσιου, ∆ήµων, Κοινοτή
γενικά κάθε µορφής κοινωφελή έργα.

ΑΡΘΡΟ 7ο. ΠΛΗΡΩΜΗ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξόφληση της εργασίας είναι τα κάτωθι:
1. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής των εργασιών από την εκάστοτε αρµόδια ε
παραλαβής.
2. Τιµολόγιο αναδόχου
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα

ΑΡΘΡΟ 8ο. ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του ότι τον βαρύνουν όλοι ανεξαιρέτως οι φόροι, τέλη και κρατήσ
ισχύουν βάσει των κειµένων νόµων κατά την ηµέρα διενέργειας της απευθείας ανάθεσης.
Οι υποχρεωτικές κρατήσεις είναι :
1. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων : 0,06%
2. Φ.Ε 8% επί της καθαρής αξίας (προ Φ.Π.Α)
3. Ασφαλιστικές εισφορές

Εάν µετά την ηµέρα που θα γίνει η απευθείας ανάθεση επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταρ
ορισµένοι από αυτούς που ισχύουν το αντίστοιχο πόσο πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα α
λογαριασµούς του ανάδοχου, ενώ πιστοποιείται το ανωτέρω πόσο στους λογαριασµούς.
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ΑΡΘΡΟ 9ο. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του ανάδοχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του τις γενικές και
συνθήκες των εργασιών κατά τη σύνταξη της προσφοράς, δηλαδή τη θέση του έργου και των τµηµάτων
απαιτούµενες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την ε
εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες, τη δίαιτα των ρευµά
όλες τις άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές συνθήκες, τα δυνάµενα να προκύψουν ζητήµατα, τα οπο
οποιοδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν το κόστος των εργασιών και ότι οι εργασίες θα εκτελεστο
την σύµβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί ο ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 10ο. ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα µηχανήµατα κλπ και µέσα που υπάρχ
εργοτάξιο, καθώς και τις εκτελούµενες από αυτόν εργασίες. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται
ανάδοχο, σε περίπτωση δε που δεν εκτελεστούν τα µέτρα φύλαξης, προστασίας ή διατήρησης, λαµβάνον
τον εργοδότη µε αντίστοιχο καταλογισµό των δαπανών σε βάρος του ανάδοχου.
2. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα φύλαξης και προστασίας των κάθε
κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στις εκτελούµενες εργασίες για την πρόληψη ζηµιών ή διακ
λειτουργίας τους. Ζηµίες που προκλήθηκαν από αµέλεια του ανάδοχου επανορθώνονται αµέσως από
διαφορετικά η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του ανάδοχου.

ΑΡΘΡΟ 11ο. ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τις κείµενες διατάξεις λ
µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων προς το προσωπικό που χρησιµοποιείται και προς κάθε τρίτο, καθώς
παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς.
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προφύλαξης των υλικών που χρησιµοποιούντ
µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων ως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικο
επιβλεπόντων και παντός τρίτου και µάλιστα σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλεπούσης υπηρεσία
ισχύοντες Νόµους και διατάξεις. Σε περίπτωση µη τηρήσεως των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα φέρει ακέρ
ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 12ο. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Λόγω του εξαιρετικά επείγοντος ορισµένων ειδικών εργασιών και για την ταχύτερη περάτωση τους για π
τυχόν ατυχηµάτων ή για πρόληψη ζηµιών στο έργο, λόγω επικειµένων δυσµενών καιρικών συνθηκών, ο α
υποχρεούται να εργασθεί
υπερωριακά, κατά τις Κυριακές και εορτές, εφ' όσον διαταχθεί γι' αυτό µε έγγραφο από την υπηρεσία, µ
σχετική άδεια των αρµοδίων αρχών. Ουδεµία αξίωση του αναδόχου για πρόσθετη αποζηµίωση δεν θα γίν
για το λόγο αυτό.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Τµ. Μνηµείων
& Παραδοσιακών κτιρίων
α/α

M.ΚΥΡΙΤΣΗ

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αρχιτ/κου & Λ.Τ.Ε

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΘ. & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Π.ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝ.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥΛΤΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ &
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ''' ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ'''
Κ.Α. 30.6262.25 ΠΡΟΫΠ. 2016-17

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

7.000,50€ πλέον Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στα άµεσα µέτρα προστασίας του κτηρίου του παλαιού Σιδηροδροµικού σταθµού του
Αγίου ∆ιονυσίου στον Πειραιά, που απαιτούνται για την προστασία του και την διαφύλαξή του από τυχόν βανδαλισµούς.
Τα προτεινόµενα αυτά µέτρα είναι:
- Αντικατάσταση των σπασµένων υαλοστασίων στις θύρες της πρόσοψης
- Τοποθέτηση λαµαρίνας σε απόσταση από το κτήριο στην πίσω όψη και στις δύο πλαϊνές ώστε να αποτραπεί η τυχόν κατάληψη
του κτηρίου από τρίτους.
Η περίφραξη θα έχει ύψος περίπου 2,50 µέτρα και θα κατασκευασθεί από:
α) Σωληνωτούς Πασσάλους στήριξης γαλβανιζέ διατοµής Φ60 ή στύλοι διατοµής UNP100 ή τύπου διπλού Τ (HEA100) που θα
τοποθετηθούν ανά 2,50µ. περίπου και θα αγκυρωθούν στις υφιστάµενες πλάκες πεζοδροµίου σε διατρήµατα βάθος 0,50µ.
περίπου.
β) Κάλυψη µε κυµατοειδή λαµαρίνα πάχους 0,5mm.
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 7.000,50€ πλέον Φ.Π.Α
και θα βαρύνει τον Κ.Α.30.6262.25 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Τµ. Μνηµείων
& Παραδοσιακών κτιρίων
α/α

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αρχιτ/κου & Λ.Τ.Ε

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

Θ.ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΘ. & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ.ΚΑΡΡΑ

/ /2016

Π.ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝ.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΛΤΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ &
ΠΑΡ.ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

'' ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ
ΣΙ∆ΗΡΙ∆ΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ''
Κ.Α 30.6262.25
ΠΡΟΫΠ. 2016-17
8.680,62€ µε Φ.Π.Α.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1

Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεστούν οι εργασίες.

1.2

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

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε
τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης της εργασίας.
1.2.2

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

1.3

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

1.3.1

Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και
δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά των εργασιών. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις
της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση των εργασιών, 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 των
εργασιών, 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 προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις
απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα
άρθρα του Τιµολογίου.

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.3.3

Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές
εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής
εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις
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νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων
των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών
συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την εκτέλεση των εργασιών, επί τόπου ή οπουδήποτε
αλλού.
1.3.4

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

1.3.5

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

1.3.6

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

1.3.7

Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης προκατασκευασµένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο
έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και
λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις
θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η
καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
1.3.8

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

1.3.9

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

1.3.10

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

1.3.11

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

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την
αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12

Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ.

1.3.13

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

(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx
κλπ.),
(γ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,
(δ) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.),
καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου
(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές,
εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
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1.3.14

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και
πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους
στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της
οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων
λεπτοµερειών.

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών και εκπόνησης µελετών
αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας,
του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.4

1.3.15

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

1.3.16

Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό
αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων
νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.3.17

Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα
αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους
ορίζεται.

1.3.18

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

1.3.19

Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά
κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη
επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.3.20

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη
φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου
(π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των
συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.21

Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ
και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.3.22

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

1.3.23

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους
Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.3.24

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο µέχρι και την
παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.3.25

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που
βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου.

1.3.26

Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.3.27

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

Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου συµπεριλαµβάνονται ,δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήµανσης εργοταξίων και για 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
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είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδουςπου
έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, στις τιµές τιµολογίου.
1.5

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

2

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

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2

2.1.1

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

2.1.2

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

2.1.3

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

2.1.4

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

2.1.5

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

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)
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α.

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλέυρως της
αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής
µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού
βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι
3
τιµές µονάδας σε €/m .km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0.28

- απόσταση ≥ 5 km
Με παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής
κλίµακας εκσκαφές)
- απόσταση < 5 km

0,21

- απόσταση ≥ 5 km

0,18

0,22

Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση ≥ 3 km

0,20

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των
άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα
(m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
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Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη
προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως
καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ),
προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται µε
βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη
αναθεώρηση του µεταφορικού έργου).

Β.

Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση
παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο
Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσαρµόζει ανάλογα
εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).

ΟΜΑ∆Α Α : ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ
Α.Τ. 1

76.01

Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου σκελετού

Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι µε στόκο και καρφίδες ή µεταλλικούς συνδέσµους ή
µε πηχίσκους (ξύλινους ή µεταλλικούς) επί ξυλίνου ή µεταλλικού σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-0701 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
76.01.03

ΕΥΡΩ

Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm

(Ολογράφως): είκοσι πέντε και ογδόντα
(Αριθµητικά): 25,80

ΟΜΑ∆Α Β : ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ-ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Α.Τ. 2

64.26ΣΧ

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι, χωρίς ειδικά τεµάχια, αντισκωριακή επίστρωση µε βαφή βάσεως ψευδαργύρου
σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

64.26.03ΣΧ

Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι Φ 2 1/2"
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): δεκατέσσερα και πενήντα
(Αριθµητικά): 14,50
Α.Τ. 3

78.91

Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας µε γαλβανισµένη λαµαρίνα

Επένδυση κατακόρυφων ή οριζοντίων επιφανειών µε επίπεδη διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,50 mm, επί
µεταλλικού σκελετού, και στερέωση αυτής µε γαλβανισµένους κοχλιοφόρους ήλους στην περίπτωση ξυλίνου σκελετού, σε
πυκνό κάνναβο σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης (υλικά και εργασία).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α)

Η διαµόρφωση και τοποθέτηση του µεταλλικού σκελετού (περίπου 2,00 kg/m2) από στραντζαριστές διατοµές τύπου "U"
και γωνιακά ελάσµατα που στερεώνεται στην τοιχοποιΐα ή στην φέρουσα υποδοµή µε βλήτρα χηµικού ή µηχανικού
τύπου µέσω "οβάλ" οπών για διόρθωση της κατακορύφου του τοίχου (υλικά, µέσα, αναλώσιµα και εργασία)

β)

Η τοποθέτηση επί του σκελετού πετασµάτων (πάνελς) από στραντζαρισµένα φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 1,5
mm, µε διάτρηση σε ποσοστό 30% της επιφανείας (οπές Φ2,5 mm ανά 5 mm), σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες (υλικά, µέσα, αναλώσιµα και εργασία).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): είκοσι εννέα
(Αριθµητικά): 29,00

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΙΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ
ΑΡΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

/

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Τµ. Μνηµείων
& Παραδοσιακών κτιρίων
α/α

ΜΙΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ
ΑΡΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αρχιτ/κου & Λ.Τ.Ε

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΑΡΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΘ. & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ.ΚΑΡΡΑ

Π.ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

/2016
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ - ΛΤΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΠΑΡ. ΚΤΙΡΙΩΝ

Εργασία "ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : (8.680,62 € µε Φ.Π.Α
ΠΡΟΫΠ.2016-2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ( 8.680,62€ µε Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΫΠ.2016
Α/
Α

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κωδικός
άρθρου

Μονάδα

Κ.Α.30.6262
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τιµή
Μονάδας

∆ΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΡΙΚΗ

ΟΜΑ∆Α Α: ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ
1 Υαλοπίνακες απλοί επί ξύλινου σκελετού
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm

ΟΛΙΚΗ

76.01
76.01.03

m2

10,00

25,80

258,00
ΣΥΝΟΛΟ 258,00
ΟΜΑ∆ΑΣ
Α΄ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΟΜΑ∆Α Β: ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ-ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
2 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι 64.26ΣΧ
64.26.03Σ
Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι Φ 2 1/2"
3 Επένδυση κατακόρυφης επιφάνειας µε
γαλβανισµένη λαµαρίνα

Χ
78.91

µµ

95,00

14,50

1.377,50

m2

185,00

29,00

5.365,00
ΣΥΝΟΛΟ 6.742,50
ΟΜΑ∆ΑΣ
Β΄ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
7.000,50

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ Α, Β΄:
Φ.Π.Α. 24 % :
ΣΥΝΟΛΟ :

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

1.680,12
8.680,62

Πειραιάς, / /2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ - Λ.Τ.Ε
& ΠΑΡΑ∆. ΚΤΙΡΙΩΝ
α/α

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ
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Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Π.ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ
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