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ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση των εργασιών για τη
διαµόρφωση του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών και του Κοινοτικού Κέντρου στο ∆ήµο
Πειραιά .

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¨
δ) Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ε) Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74)
στ) Ο Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄/248) ¨Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας¨
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) Ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112)
.
ΑΡΘΡΟ 3ο. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Συµβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι :
1. Η προσφορά του αναδόχου
2. Ο προϋπολογισµός µελέτης
3. Το τιµολόγιο.
4. Η Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
5. Η τεχνική έκθεση

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.
Ήτοι θα πρέπει να προσκοµίσουν ασφαλιστική, φορολογική ενηµερότητα,
πιστοποιητικό Επιµελητηρίου από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει ότι εκτελούν
παρόµοιες εργασίες (Τεχνικό Επιµελητήριο κλπ) καθώς και απόσπασµα ποινικού
µητρώου.
ΑΡΘΡΟ 4o. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.
Οι υπό παραλαβή εργασίες πρέπει να έχουν περατωθεί εντός δύο µηνών από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια
επιτροπή του ∆ήµου.
Οι ποσότητες του προϋπολογισµού ενδέχεται να αυξοµειωθούν ανάλογα µε τις
επιµετρήσεις δεδοµένου ότι σε εργασίες διαµόρφωσης-συντήρησης δεν µπορεί να
προβλεφθούν εκ των προτέρων οι ακριβείς ποσότητες των προς εκτέλεση εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 5ο. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου
οργάνου
ΑΡΘΡΟ 6ο. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο µηχανικός εξοπλισµός που κάθε φορά απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών θα
εξευρίσκεται µε µέριµνα και µε δαπάνη του αναδόχου, ενώ η υπηρεσία δεν θα έχει καµία
ανάµιξη υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά µε τον παραπάνω εξοπλισµό.
ΑΡΘΡΟ 7ο. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Ο ανάδοχος των εργασιών που εκτελούνται µέσα σε ασφαλιστικές περιοχές ΙΚΑ, υποχρεούται
να ασφαλίζει σ' αυτό όλο το προσωπικό που απασχολεί.
Η δαπάνη για όλα τα ασφάλιστρα τα οποία πρέπει να καταβάλει ο ανάδοχος δηλ. εργοδοτική
εισφορά και εισφορά ασφαλισµένου βαρύνουν τον ανάδοχο.
Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµίωση ατυχηµάτων του
προσωπικού του ανάδοχου και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα
του ∆ηµόσιου, ∆ήµων, Κοινοτήτων και γενικά κάθε µορφής κοινωφελή έργα.
ΑΡΘΡΟ 8ο. ΠΛΗΡΩΜΗ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών που
µπορεί να παρέχονται τµηµατικά
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., την παροχή

της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως
ισχύει)
β) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξόφληση της εργασίας είναι τα κάτωθι:
1. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής των εργασιών από την εκάστοτε
αρµόδια επιτροπή παραλαβής.
2. Τιµολόγιο αναδόχου
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα
Εάν µετά την ηµέρα που θα γίνει η απευθείας ανάθεση επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις
ή καταργηθούν ορισµένοι από αυτούς που ισχύουν το αντίστοιχο πόσο πληρώνεται επί πλέον ή
εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του ανάδοχου, ενώ πιστοποιείται το ανωτέρω
πόσο στους λογαριασµούς.

ΑΡΘΡΟ 9ο. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του ανάδοχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του τις
γενικές και τοπικές συνθήκες των εργασιών κατά τη σύνταξη της προσφοράς, δηλαδή τη θέση
του έργου και των τµηµάτων του, τις απαιτούµενες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση,
διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού,
ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες, τη δίαιτα των ρευµάτων και όλες τις άλλες
τοπικές, ειδικές και γενικές συνθήκες, τα δυνάµενα να προκύψουν ζητήµατα, τα οποία κατά
οποιοδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν το κόστος των εργασιών και ότι οι εργασίες θα
εκτελεστούν κατά την σύµβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωµένος να
συµµορφωθεί ο ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 10ο. ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα µηχανήµατα κλπ και µέσα
που υπάρχουν στο εργοτάξιο, καθώς και τις εκτελούµενες από αυτόν εργασίες. Σχετικές
διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από τον ανάδοχο, σε περίπτωση δε που δεν εκτελεστούν
τα µέτρα φύλαξης, προστασίας ή διατήρησης, λαµβάνονται από 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
µορφής κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στις εκτελούµενες εργασίες για την
πρόληψη ζηµιών ή διακοπή της λειτουργίας τους. Ζηµίες που προκλήθηκαν από αµέλεια του
ανάδοχου επανορθώνονται αµέσως από αυτόν, 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 λαµβάνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων προς το προσωπικό που
χρησιµοποιείται και προς κάθε τρίτο, καθώς και για 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
χρησιµοποιούνται, των µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων ως και ασφαλείας του εν γένει
εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου και µάλιστα σύµφωνα µε
τις οδηγίες της επιβλεπούσης υπηρεσίας, τους ισχύοντες Νόµους και διατάξεις. Σε περίπτωση
µη τηρήσεως των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα φέρει ακέραια την ευθύνη.
ΑΡΘΡΟ 12ο. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Λόγω του εξαιρετικά επείγοντος ορισµένων ειδικών εργασιών και για την ταχύτερη περάτωση
τους για πρόληψη τυχόν ατυχηµάτων ή για πρόληψη ζηµιών στο έργο, λόγω επικειµένων
δυσµενών καιρικών συνθηκών, ο ανάδοχος υποχρεούται να εργασθεί υπερωριακά, κατά τις
Κυριακές και εορτές, εφ' όσον διαταχθεί γι' αυτό µε έγγραφο από την υπηρεσία, µετά από
σχετική άδεια των αρµοδίων αρχών. Ουδεµία αξίωση του αναδόχου για πρόσθετη αποζηµίωση
δεν θα γίνει δεκτή για το λόγο αυτό.
ΑΡΘΡΟ 13ο. Α∆ΕΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούµενης αδείας ή
µελέτης µε δικά του έξοδα.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στις εργασίες για τη διαµόρφωση δύο χώρων :
1. Το Κοινοτικό Κέντρο το οποίο πρόκειται να συστεγαστεί µε την Β΄ ∆ιαµερισµατική Κοινότητα του
∆ήµου Πειραιά σε ισόγειο επί της Οδού I. ∆ραγάτση (πεζόδροµος). Πρόκειται για ένα χώρο περίπου
160τ.µ. ο οποίος θα χωριστεί µε γυψοσανίδα σε δύο τµήµατα, έτσι ώστε να µην διαταράσσει η
λειτουργία του Κοινοτικού Κέντρου, τη λειτουργία της Β΄ ∆ιαµερισµατικής Κοινότητας και συγχρόνως
ο ∆ήµος να εκµεταλλευτεί στο έπακρο εποικοδοµητικά όλα τα τετραγωνικά της υπάρχουσας υποδοµής.
Το µέρος του χώρου που θα στεγαστεί το Κέντρο, σύµφωνα µε το σχέδιο της υπηρεσίας, θα είναι
περίπου 70τ.µ. Η πρόσβαση στο εν λόγω κτήριο γίνεται από τον πεζόδροµο της οδού ∆ραγάτση .
∆ιαµορφώνεται µε γυψοσανίδα κλειστό γραφείο, διακριτός χώρος για ατοµικές συνεντεύξεις, συνεδρίες
και παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής .
Θα διαµορφωθούν δύο χώροι υγιεινής που θα εξυπηρετούν ο ένας τους άνδρες και ο άλλος τις γυναίκες
και τα ΑµεΑ. Ο χώρος υγιεινής των ΑµεΑ, που θα εξυπηρετεί συγχρόνως και τις γυναίκες, θα εξοπλιστεί
µε είδη υγιεινής µε τις κατάλληλες προδιαγραφές και όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό (κατάλληλες
λαβές, καθρέπτη, κουδούνι ανάγκης κ.λπ.). Επίσης θα διαµορφωθεί ένας χώρος υγιεινής για το
προσωπικό της κοινότητας και µια αποθήκη.
Η οριζόντια πρόσβαση των ΑµεΑ µέσα στο χώρο θα επιτυγχάνεται µε τρεις µικρές ξύλινες κινητές
ράµπες που θα τοποθετηθούν σε σηµεία του δαπέδου, όπου αυτό παρουσιάζει ανισόπεδες στάθµες
(σκαλοπάτι) λόγω προηγούµενης διαµόρφωσης της υπάρχουσας υποδοµής.
2. Το ΚΕΜ (Κέντρο Ένταξης Μεταναστών) πρόκειται να στεγαστεί σε ισόγειο κατάστηµα που ανήκει
στο Εµποροναυτιλιακό κέντρο (Πύργος), ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πειραιά µε είσοδο από την οδό
Μακράς Στοάς.

Μέσα στο κατάστηµα θα υπάρχει χώρος αναµονής και τρία κλειστά γραφεία, τα δύο υπάρχουν ήδη και
θα διαµορφωθεί µε γυψοσανίδα ένα τρίτο , σύµφωνα µε το σχέδιο διαµόρφωσης της υπηρεσίας.
Θα διαµορφωθούν δύο νέοι χώροι υγιεινής για το κοινό, για άνδρες και γυναίκες-ΑµεΑ.
Συγκεκριµένα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες οι οποίες αναφέρονται συνοπτικά:
1.Αποξήλωση υπάρχοντος Τοιχοπετάσµατος και κουφώµατος στο Κοινοτικό κέντρο (Κ.Κ.).
2.∆ιαµόρφωση µε Γυψοσανίδες σύµφωνα µε τα σχέδια της υπηρεσίας στο ΚΕΜ και στο Κ.Κ.
3.Τοποθέτηση θυρών στο ΚΕΜ και στο Κ.Κ.

4.Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων κινητών ραµπών στο Κ.Κ.
5.Τοποθέτηση κουφώµατος από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή, µε τον ανάλογο υαλοπίνακα, σε
γυψοσανίδα στο Κ.Κ.
6.Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα στο ΚΕΜ και στο Κ.Κ
7.Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια στο ΚΕΜ και στο Κ.Κ
8.Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια στο ΚΕΜ και στο Κ.Κ
9.Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική στο ΚΕΜ και στο Κ.Κ
10.Προσαρµογή Υδραυλικών εγκαταστάσεων , εξαερισµός των w.c., προµήθεια, τοποθέτηση και
σύνδεση δύο πυροσβεστικών φωλιών στο ΚΕΜ και στο Κ.Κ
11. Εγκατάσταση Πυρανίχνευσης στο Κ.Κ.
O προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 19.991,85 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Η παροχή υπηρεσίας περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2017 µε ΚΑ 30
.7331.43
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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 η παροχή υπηρεσίας, 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 ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα
εκτελεσθούν 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, 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.

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 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 προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη,
κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης
των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν
απαιτείται) και
προσέγγισής
τους,
µε
τις απαιτούµενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των
µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των
ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την
σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων
προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών
Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

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 νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης
φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των
ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών
οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή
αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή
οπουδήποτε αλλού.
1.3.4

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 του έργου, καθώς
και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 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, 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 εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής
σκυροδέµατος, και 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 Έργο, καθώς και η
αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η
καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από
σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες
Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των
χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει
παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας
για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.
1.3.8

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

εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως
καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.
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 κατασκευή του έργου στο πλαίσιο
του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα
µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών,
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι
ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του
Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή
τους από το Έργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού
εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών
ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

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,
(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.).
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 του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ.
υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του
Προγράµµατος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και
Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.15

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

1.3.16

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού
σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η
δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως
κατασκευάσθηκε".

1.3.17

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

1.3.18

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

1.3.19

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

1.3.20

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.
1.3.21

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

1.3.22

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

1.3.23

Οι δαπάνες συντήρησης µέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.4 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 βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων,
λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των
εκάστοτε οριζοµένων ανοχών.

2.1.2

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

2.1.3

Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας
κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα
µέτρησης, επί την τιµή µονάδας 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.

2.2

2.1.5

Αν το περιεχόµενο ενός 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
ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά) να προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και
έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε
τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο
ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο),
όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε
τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό
ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς
ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα
στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα
στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή
ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες
πυρασφάλειας
- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε
βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα
αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση
στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της
θύρας.

-

-

Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις
πυρασφάλειας.
Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση
Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ.
Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα)
Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών
ασφαλείας, µε Master Key
Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου
Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε
ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου, µε συσκευή µικροκυµάτων

Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και
σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες "περί
∆ηµοσίων Έργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία
άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή
του κάθε είδους κουφώµατος.

2.2.2.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου)
τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων
τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05.
Οι
εργασίες
κατασκευής
καµπύλων
τοιχοπετασµάτων
αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου
78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε
έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες αλουµινίου, µε
το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35.
Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το
προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές
προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του
τιµολογείται µε το άρθρο 79.55.

ΟΜΑ∆Α Α-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ
A.T. 1
10.07

Μεταφορές µε αυτοκίνητο
Μεταφορά µε
αποστάσεως.

αυτοκίνητο

οποιουδήποτε

υλικού,

ανά

χιλιόµετρο

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km)
10.07.01

δια µέσου οδών καλής βατότητας

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h
ΕΥΡΩ

0,35 (Ολογράφως): Τριάντα πέντε λεπτά.

A.T. 2
20.31

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων.

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων πάσης φύσεως
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου
µεταφορικού µέσου. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του
µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ
και µετά την εκσκαφή

20.31.02
ΕΥΡΩ

χωρίς την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση

5,00 (Ολογράφως): Πέντε ευρώ

A.T. 3
20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

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 τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m)
ΕΥΡΩ 5,60 (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά

A.T. 4
ΣΧΕΤΙΚΟ
Aποξήλωση Τοιχοπετάσµατος και κουφώµατος.
Καθαίρεση υπάρχοντος µεταλλικού κιγκλιδώµατος µε µηχανικές ή
θερµικές µεθόδους στο ισόγειο του Εµποροναυτιλιακού κέντρου και του
πετάσµατος επαυτού, µε προσοχή στο σηµείο µε το οποίο ενώνεται µε το
χώρο των παρακείµενων W.C., προκειµένου να γίνει η νέα διαµόρφωση,
βάσει των σχεδίων της υπηρεσίας. Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα
ικριώµατα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, η µεταφορά
των αχρήστων σε µέρη επιτρεπτά από την αστυνοµία και η µεταφορά και η
αποθήκευση του κιγκλιδώµατος εκεί που θα υποδείξει η υπηρεσία , για την
επαναχρησιµοποίησή του, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-0202-02 "Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών µε θερµικές µεθόδους".
Επίσης µετά προσοχής θα καθαιρεθεί το υπάρχον κούφωµα επ αυτού
προκειµένου να επανατοποθετηθεί ή αποθηκευτεί εκεί που θα υποδείξει η
υπηρεσία.
Κάθε υλικό και µικροϋλικό και εργασία που δεν αναφέρονται ρητά αλλά
είναι απαραίτητα περιλαµβάνονται στην τιµή για την πλήρη εργασία.
Τιµή κατά αποκοπή
ΕΥΡΩ 100,00

(Ολογράφως): Εκατό ευρώ

ΟΜΑ∆Α Β. ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
A.T. 5
54.46

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές
Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε περιθώρια
(περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα πλακέ, πλήρη ή µε φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούµενα από
πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων
4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα "µισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15
cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "µισοχαρακτές" καθαρής διατοµής
τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε
πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά

αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλειδαριά
και χειρολαβές) και µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση
και στερέωση περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής
κλειδαριάς και χειρολαβών,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
54.46.01
ΕΥΡΩ 118,00

Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm
(Ολογράφως): Εκατόν δέκα οκτώ ευρώ

A.T. 6
54.61

Θύρες συρόµενες µονόφυλλες από κόντρα - πλακέ

Θύρες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, συρόµενες, µονόφυλλες, πλήρεις µε
τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm, αρµοκάλυπτρα 2.5x2.5 cm, πλαίσια
θυρόφυλλων 5x13 cm, κόντρα - πλακέ πάχους 5mm, µε πλήρη µηχανισµό
κύλισης επί ένσφαιρων τριβέων (ρουλεµάν), και γενικά ξυλεία, σιδηρικά
αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (πλην χωνευτής κλειδαριάς και
χειρολαβών), µικροϋλικά και εργασία για την πλήρη κατασκευή, στερέωση
και τοποθέτηση χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών, σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

200,00

(Ολογράφως): ∆ιακόσια ευρώ

A.T. 7
ΣΧΕΤΙΚΟ Κατασκευή ξύλινης κινητής ράµπας
Κατασκευή ξύλινης κινητής ράµπας, προκειµένου να καλυφθούν οι
υψοµετρικές διαφορές των βαθµίδων, που υφίστανται στο κτήριο επί της
οδού ∆ραγάτση όπου θα στεγασθεί το Κοινοτικό κέντρο. Η κάθε ράµπα θα
προσαρµοσθεί στην µορφή που πρέπει, ανάλογα µε το σηµείο που θα
τοποθετείται, για την άνετη και οµαλή πρόσβαση των ΑµεΑ από το ένα
επίπεδο στο άλλο . Θα είναι κινητή, δηλαδή θα µπορεί να αποκολλείται και
να αποθηκεύεται. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται τα υλικά κατασκευής,
δηλαδή η ξυλεία του σκελετού και της επίστρωσής της , από ξυλεία δρυός
αρίστης ποιότητας, η κατασκευή , ο χρωµατισµός ( εµποτισµός του ξύλου
για προστασία και ο χρωµατισµός), η τοποθέτηση και στερέωση και κάθε
εργασία, υλικό και µικροϋλικό απαραίτητα για την κατασκευή ακόµα και
αν δεν αναφέρονται ρητά.
Τιµή ΤΕΜ.

ΕΥΡΩ

40,00

(Ολογράφως): Σαράντα ευρώ

Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι
γενικοί όροι:
:
(α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
-

-

όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες
κλπ), στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή
Τεχνική Έγκριση -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις ETAG 001.XX), και
λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από
ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,
τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόµενα παρεµβλήµατα στεγανότητας
(νεοπρένιο, EPDM κλπ),
ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.

(β) Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών
σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιµολόγηση της
εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή
αναπροσαρµόζεται αναλογικά µε βάση την αναλογία συνολικού βάρους
νέας και παλαιάς κατασκευής.
A.T. 8
61.30

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

Κατασκευή επιπέδου ή βαθµιδωτού ελαφρού µεταλλικού σκελετού
ψευδοροφής 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
γαλβανισµένα βύσµατα µηχανικής ή χηµικής αγκύρωσης, και γενικά
µορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και
µικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και
στερέωσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

3,10

(Ολογράφως): Τρία ευρώ και δέκα λεπτά.

A.T. 9
61.31

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος
Κατασκευή µεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση µη φέροντος
τοιχοπετάσµατος µε ή χωρίς ανοίγµατα (εκτός ψευδοροφών), σύµφωνα µε

την µελέτη, 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, σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ 2,80

(Ολογράφως): ∆ύο ευρώ και ογδόντα λεπτά

A.T. 10
ΣΧΕΤΙΚΟ

Κλείθρα, πόµολα
Κλείθρα, πόµολα και µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση
και στερέωση . Tα αντίστοιχα για τις θύρες των W.C. ατόµων µε ειδικές
ανάγκες θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ισχύουσας για τα ΑµεΑ
νοµοθεσίας.
Τιµή ανά τεµ.

ΕΥΡΩ 12,00 (Ολογράφως): ∆ώδεκα ευρώ

A.T. 11
65.01

Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή
Έτοιµα κουφώµατα αλουµινίου τυποποιηµένων ανοιγµάτων, βιοµηχανικής
κατασκευής, προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001
παραγωγική διαδικασία, µε διάταξη των επιµέρους στοιχείων τους ανάλογα
µε την "σειρά" τους, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα
Αλουµινίου", πλήρως τοποθετηµένα και στερεωµένα..
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε έργα µε µεγάλο αριθµό απλών
κουφωµάτων αλουµινίου, τυποποιηµένων διαστάσεων του εµπορίου, που
µπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους προµηθευτών ως προϊόντα έτοιµα
προς τοποθέτηση.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των
κουφωµάτων σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
65.01.01

Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο έως 12
kg/m2

ΕΥΡΩ

145,00 (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα πέντε ευρώ

ΟΜΑ∆Α Γ. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ -ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ
A.T. 12
73.26

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά
πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούµενα µετά την απόξεση
των επιχρισµάτων, σε υπόστρωµα τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg
τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά µε κόλλα πλακιδίων κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, µε αρµούς το πολύ 1 mm, µε πλήρωση των κενών µε
λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και αρµολόγηµα µε λευκό
τσιµέντο, µε ή χωρίς χρωστικές ή αρµόστοκο.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πλακίδια, η τσιµεντοκονία ή η
κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η
αρµολόγηση, ο τελικός καθαρισµός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη
οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων,
τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
73.26.01

ΕΥΡΩ

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, µε
χρήση κονιαµάτων

33,50 (Ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά

A.T. 13
73.33

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα,
έγχρωµα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη
"GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου
εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00
"Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των
πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450
kg τσιµέντου, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε
την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των

600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικό υλικό πληρώσεως
συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής
επιφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και
καθαρισµού µε τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

73.33.02

ΕΥΡΩ

Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων
30x30 cm

33,50 (Ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά

A.T. 14

73.35

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και
διαστάσεων, µονόχρωµα ή έγχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm,
στερεούµενα µε τσιµεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και
καθαρισµού µε τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩ

4,50

(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά.

A.T. 15
76.02

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωµάτων αλουµινίου
Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως
τοποθετηµένοι επί κουφωµάτων αλουµινίου, στερεωµένοι µε πλαστικά
παρέµβυσµα (των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται στις τιµές των
κουφωµάτων αλουµινίου), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-0807-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
76.02.03

Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm

ΕΥΡΩ

27,20 (Ολογράφως): Είκοσι επτά ευρώ και είκοσι λεπτά

ΟΜΑ∆Α ∆ . ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ-ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ
A.T. 16
78.05

Γυψοσανίδες
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
520, µε σήµανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλην
ψευδοροφών, εµβαδού ετοίµου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή
µη (ο τυχόν σκελετός τιµολογείται ιδιαιτέρως).
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως.
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου
φύλλου µικρότερου από 0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01.εως
78.05.12 προσαυξάνονται µε την τιµή του άρθρου 78.05.13.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
78.05.01

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

ΕΥΡΩ 13,00 (Ολογράφως): ∆εκατρία ευρώ

A.T. 17
78.05.04

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

ΕΥΡΩ 15,50 (Ολογράφως): ∆έκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά

A.T. 18
78.30

Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική
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 και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές µε
γυψοσανίδες".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης
για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της
ψευδοροφής.
β) Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µη, στοιχείων στήριξης
των πλακών και τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο
αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και αισθητικού αποτελέσµατος
γ) Η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα,
απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής
78.30.01

ΕΥΡΩ

Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm,
διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

25,90 (Ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά

ΟΜΑ∆Α Ε Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
A.T. 19
ΣΧΕΤΙΚΟ Προσαρµογή Υδραυλικών
πυρόσβεση.

εγκαταστάσεων - εξαερισµός των W.C.-

Πλήρης προσαρµογή της υδραυλικής εγκατάστασης για τη δηµιουργία των
W.C. σύµφωνα µε τα σχέδια της υπηρεσίας, για το ισόγειο του
Εµποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά και το κτήριο επί της οδού
∆ραγάτση όπου στεγάζεται η Β. ∆ιαµερισµατική Κοινότητα του ∆ήµου
Πειραιά.
Περιλαµβάνονται
: τυχόν αποξηλώσεις που πρέπει να
εκτελεστούν, η αποξήλωση των ξύλινων διαχωριστικών που υφίστανται
στο κτήριο της οδού ∆ραγάτση, η αποξήλωση υπαρχόντων επιστρώσεων
δαπέδων, οι απαραίτητες εκσκαφές στα δάπεδα και διάνοιξη κατάλληλων
αυλακιών στους τοίχους ή στις γυψοσανίδες, προκειµένου να τοποθετηθεί
η νέα εγκατάσταση, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά όλων των
αχρήστων υλικών σε µέρη επιτρεπτά σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
τα υλικά και η εργασία για τη λειτουργία ή τη σύνδεση µε το υπάρχον
υδραυλικό και αποχετευτικό δίκτυο, οι χάλκινοι σωλήνες ύδρευσης και οι
πλαστικοί σωλήνες PVC για την αποχέτευση και οι συνδέσεις τους, οι
τυχόν απαραίτητες επενδύσεις µε µονωτικά υλικά των σωληνώσεων
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η αποκατάσταση του δαπέδου µε
σκυρόδεµα και πλέγµα, η τελική επίστρωση µε τσιµεντοκονία 2εκ για τις
ρύσεις, προκειµένου να γίνει διάστρωση µε νέα πλακίδια στο ίδιο επίπεδο
µε τον υπόλοιπο χώρο. Ειδικά στο κτίριο του Εµποροναυτιλιακού Κέντρου
όπου θα διαµορφωθεί το ΚΕΜ περιλαµβάνεται στην τιµή και η κατασκευή
του αποχετευτικού δικτύου στην οροφή του υπογείου µε χρήση ή µη
σκαλωσιάς για την πλήρη αποχέτευση των W.C µε όλα τα υλικά και

µικροϋλικά και τις απαραίτητες τάπες ελέγχου. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά όπως
σωλήνες, γωνίες, µονώσεις, σιφώνια µε χυτοσιδηρές εσχάρες κ.λ.π. καθώς
και η εργασία της κατασκευής για την πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης,
το σκυρόδεµα
και το πλέγµα όπου κριθεί απαραίτητο για την
αποκατάσταση του δαπέδου, διακόπτες, βαλβίδες διακοπής, αναµικτήρες,
νιπτήρες σε λευκό χρώµα, µπαταρίες, λεκάνες και καζανάκια χαµηλής
πίεσης , πιγκάλ- καπάκια λεκάνης -καλαθάκια από βακελίτη, λευκά,
καθρέφτες, θέσεις χάρτου υγείας, σαπουνοδοχεία, ηλεκτρικούς
στεγνωτήρες χεριών, και όλο το σετ για δύο W.C. ατόµων µε ειδικές
ανάγκες. Το ΣΕΤ θα περιλαµβάνει λεκάνη, καπάκι, καζανάκι, νιπτήρα,
ανακλινώµενο καθρέπτη, το σετ των ειδικών λαβών, κουδούνι κινδύνου,
πιγκάλ, καλαθάκι αχρήστων , θέση χάρτου υγείας, σαπουνοδοχείο,
ηλεκτρικό στεγνωτήρα χεριών, εξαεριστήρα τοίχου ή οροφής,
όλα
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές υλικών και την κατάλληλη κατά το νόµο
τοποθέτησής τους.
Εξαερισµός των W.C. µε πλαστικούς σωλήνες PVC Φ125 στόµια µε
κλαπέτο Φ100 συστολικά εξαρτήµατα σύνδεσής τους και iniline 2Χ400
m3/h-10mm Υ.Σ. ανεµιστήρες τριών ταχυτήτων µε τηλεχειριστήριο.
Προµήθεια και σύνδεση µε την υδραυλική εγκατάσταση δύο
πυροσβεστικών φωλιών µικρών διαστάσεων και για τα δύο κτήρια.
Κάθε υλικό και µικροϋλικό και εργασία που δεν αναφέρονται ρητά αλλά
είναι απαραίτητα για την άρτια ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και στα
δύο κτίρια περιλαµβάνεται στην τιµή.
Τιµή κατ αποκοπήν
ΕΥΡΩ

6.000,00 (Ολογράφως): Έξι χιλιάδες ευρώ

A.T. 20
ΣΧΕΤΙΚΟ Εγκατάσταση πυρανίχνευσης
Προµήθεια και εγκατάσταση υλικών για την πυρανίχνευση. Συγκεκριµένα
περιλαµβάνονται τρία φωτιστικά ασφαλείας, επτά πυρανιχνευτές -ιονισµούφωτοηλεκτρικοί , ένας πίνακας πυρανίχνευσης τεσσάρων ζωνών µε τις
απαραίτητες καλωδιώσεις, υλικά και µικροϋλικά για την πλήρη σε λειτουργία
εγκατάσταση.
Τιµή κατ αποκοπήν
ΕΥΡΩ

1.800,00 (Ολογράφως): Χίλια οκτακόσια ευρώ .
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Λ.Τ.Ε
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ &

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ-ΜΕΛΕΤΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Α/Α ΚΩ∆.ΑΡΘ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Συνοπτική περιγραφή

Κ.Α 30.7331.43
:
Α.Τ. Μονάδα

Τιµη Μονάδας

ΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ

ΡΟΥ

ΟΜΑ∆Α Α-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ
Μεταφορές µε αυτοκίνητο
1
ton.km
10.07.01 δια µέσου οδών καλής βατότητας
0,35
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς
2 20.31
2
χρήση µηχανικών µέσων.
m3
20.31.02 χωρίς την διάστρωση των προϊόντων µετά την
5,00
εκφόρτωση
Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών
3 20.40
3 ton x 10 5,60
και κατεδαφίσεων
m
4 ΣΧΕΤΙΚΟ Αποξήλωση Τοιχοπετάσµατος και κουφώµατος. 4 ΚΑΤΆΠΟ 100,00
Κ.

1 10.07

1,00

0,35

1,00

5,00

1,00

5,60

1

100,00
110,95

ΟΜΑ∆Α Β. ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές
5 54.46
5
m2
54.46.01 Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm
Θύρες
συρόµενες
µονόφυλλες
από
κόντρα
m2
54.61
6
6
πλακέ
ΤΕΜ.
7 ΣΧΕΤΙΚΟ Κατασκευή ξύλινης κινητής ράµπας
7
Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
kg
8 61.30
8
Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος
kg
9 61.31
9
ΤΕΜ.
10 ΣΧΕΤΙΚΟ Κλείθρα, πόµολα
10
Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε
11 65.01
11
ηλεκτροστατική βαφή
m2
65.01.01 Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο
βάρους έως 12 kg/m2

118,00
200,00

10,00
4,00

1.180,00
800,00

40,00
3,10
2,80
12,00

3,00
25,00
400,00
15

120,00
77,50
1.120,00
180,00

145,00

2,00

290,00
3.767,50

12 73.26
73.26.01

13 73.33
73.33.02

14 73.35
15 76.02
76.02.03

ΟΜΑ∆Α Γ. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης,
12
λευκά ή έγχρωµα
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 15x15
m2
cm, µε χρήση κονιαµάτων
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια
13
Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4,
διαστάσεων 30x30 cm
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια
Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωµάτων
αλουµινίου
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm

14
15

33,50

65,00

2.177,50

m2

33,50

30,00

1.005,00

µµ

4,50

80,00

360,00

m2

27,20

2,00

54,40
3.596,90

16 78.05
78.05.01

17 78.05.04
18 78.30
78.30.01

ΟΜΑ∆Α ∆. ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ-ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ
Γυψοσανίδες
16
Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 17
mm
Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη,
18
φωτιστική
Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15
έως 20 mm,
διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

m2
m2

13,00
15,50

170,00
145,00

2.210,00
2.247,50

m2

25,90

10,00

259,00
4.716,50

ΟΜΑ∆Α Ε. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

19 ΣΧΕΤΙΚΟ Προσαρµογή υδραυλικών εγκαταστάσεων εξαερισµός -Πυρόσβεση
20 ΣΧΕΤΙΚΟ Εγκατάσταση πυρανίχνευσης

19 ΚΑΤΆΠΟ 6.000,0
Κ.
0
20 ΚΑΤΆΠΟ 1.800,0
Κ.
0

1

6.000,00

6.000,00

1

1.800,00

1.800,00
7.800,00

ΑΘΡΟΙΣΜ 19.991,85
Α
Φ.Π.Α.
4.798,04
ΣΥΝΟΛΟ
24.789,89
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7-4-2017
OI ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
Σ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Η ΠΡΟΙΣΤ/Η ΑΡΧ/ΚΟΥ
-Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε.

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ

