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Περιγραφή:
Με την παρούσα µελέτη πρόκειται να πραγµατοποιηθούν εργασίες συντήρησης και 

βελτίωσης στο υφιστάµενο δηµοτικό σχολείο το οποίο βρίσκεται στο οικισµό ∆.∆. Γωνιών.

Οι εργασίες που προβλέπονται στην µελέτη είναι οι εξής:

καθαιρέσεις εξωτερικών και εσωτερικών επιχρισµάτων, όπου αυτό κρίνεται �

αναγκαίο,λόγω της διόγκωσης τους και αποκατάσταση αυτών

εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωµατισµοί, αποχρώσεων που θα υποδειχθούν από την �

υπηρεσία 

αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωµάτων µε έγχρωµα κουφώµατα αλουµινίου �

και διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες. Η απόχρωση των κουφωµάτων θα 

υποδειχθεί από την υπηρεσία, ενώ η αξία του χρώµατος περιλαµβάνεται στα 

αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου

συντήρηση και αποκατάσταση εσωτερικών ξύλινων κουφωµάτων �

αντικατάσταση από επίχρισµα του εξωτερικού διακοσµητικού διαζώµατος που �

διατρέχει το κτίριο περιµετρικά   

καθαρισµός και αρµολόγηµα της εξωτερικής λιθοδοµής του κτίριο, η οποία βρίσκεται �

κάτω από το περιµετρικό διάζωµα  

επενδύσεις εξωτερικών κλιµάκων από λευκό µάρµαρο�

αποκατάσταση µόνωσης στέγης µεταξύ των δύο κτιρίων (δηµοτικού - νηπιαγωγείου) �

αποξήλωση ασφαλτόπανου στη στέγη στα σηµεία που θα υποδειχθούν από την �

υπηρεσία και αντικατάσταση του µε καινούργιο 

καθαίρεση επικεραµώσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο, και αποκατάσταση αυτών από �

κεραµίδια γαλλικού τύπου

τοποθέτηση υδρορροής ανοιχτής διατοµής Φ100 σε όλο το µήκος της στέγης για την �

απορροή των οµβρίων    

τοποθέτηση κάθετων υδρορροών Φ100 σύµφωνα µε την υπόδειξη της υπηρεσίας για �
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την απαγωγή των οµβρίων της υδρορροής 

 εξωτερική διαµόρφωση του αύλειου χώρου ο οποίος βρίσκεται στην βορινή πλευρά �

του σχολείου δηµιουργώντας κατάλληλη υποδοµή για: α. την δηµιουργία ενός 

µικρού γηπέδου µπάσκετ, β. µιας ξύλινη πέργκολα και καθιστικούς χώρους, γ. την 

κατασκευή ενός µικρού αµφιθεάτρου, δ.επιστρώσεις µε τσιµεντόπλακες διαστάσεων 

άνω των 30x30εκ., στους διαδρόµους της αυλής, στις προβλεπόµενες στα σχέδια της 

µελέτης, θέσεις,  ε. επίστρωση της αυλής µε κυβόλιθους στις προβλεπόµενες θέσεις. 

Η υπόλοιπη επιφάνεια της αυλής (όπως φαίνεται στα σχέδια) θα παραµείνει ως έχει 

σήµερα, δεδοµένου ότι υπάρχουν διαµορφωµένα παρτέρια στα οποία έχουν 

φυτευτεί και αναπτυχθεί δέντρα.     

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 165.000,00€ µε 

ΦΠΑ και αναθεώρηση και προέρχεται απο πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. σχολικών κτιρίων. 

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 15/07/2010
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  15/07/2010
Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία
Αλεξανδρή  Αθανασία
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Άρθρο 1ο - Αντικείµενο συγγραφής

Η παρούσα αφορά εις την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΓΩΝΙΩΝ του ∆ήµου Χερσονήσου.

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις

Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:

� Του 28/80 Π.∆/τος σε ότι αφορά την εκπόνηση µελετών, τις προµήθειες και τις 
αρµοδιότητες των αποφαινόµενων οργάνων.
� Του Ν. 1418/84 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως ισχύει µετά την 
τροποποίηση του από τον Ν. 2229/94.
� Του Π.∆. 609/85 «Κατασκευή δηµόσιων έργων»
� Του Π.∆. 472/85
� Του Ν. 3263/04 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
� Των Π.∆. 368/94, 286/94 και 85/94
� Του Π.∆. 171/87 περί αποφαινόµενων οργάνων και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που 
εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 84)
� Του Π.∆. 410/95 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α’ 231)
� Του Π.∆. 23/93 & 85/95 περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα ∆ηµόσια Έργα 
προς τις Κοινοτικές Οδηγίες όπως αυτά τροποποιήθηκαν µε το Π.∆. 334/00
� Του Ν. 2576/98 (Προσδιορισµός του συντελεστή “ρ” για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων, όπως συµπληρώθηκαν µε εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.)
� Του Π.∆. 218/99
� Του Ν. 2940/01 και τις σχετικές εγκυκλίους
� Των εγκυκλίων και Υπουργικών Αποφάσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και Γ.Γ.Α. που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου.

Άρθρο 3ο - Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές

Κατά την εκτέλεση του έργου θα ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και θα εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του έργου 
τεχνικές προδιαγραφές των Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και Γ.Γ.Α., που αναφέρονται στην 
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή το τιµολόγιο.

Άρθρο 4ο - Συµβατικά στοιχεία

Συµβατικά στοιχεία του έργου, κατά σειρά ισχύος είναι :

1) Η παρούσα διακήρυξη, 
2) το τιµολόγιο µελέτης 
3) ο προϋπολογισµός µελέτης, 
4) ο προϋπολογισµός προσφοράς 
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5) η Ε.Σ.Υ. 
6) η Γ.Σ.Υ. 
7) οι τεχνικές προδιαγραφές, 
8) η τεχνική περιγραφή του έργου, 
9) Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ. 
10) το χρονοδιάγραµµα έργου 
11) τα τεχνικού περιεχοµένου στοιχεία – διαγράµµατα, 
12) τα σχέδια µελέτης και 
13) οι ισχύουσες αναλύσεις τιµών και περιγραφικά τιµολόγια των διαφόρων κατηγοριών 
έργων του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων στην περίπτωση ανάγκης σύνταξης πρωτοκόλλου 
κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών, για τις οποίες δεν υπάρχουν συµβατικές τιµές για 
παρόµοιες ανάλογες εργασίες. 

Άρθρο 5ο - Εγγύηση-Προθεσµία αποπεράτωσης

Αυτά ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την ∆ιακήρυξη.

Άρθρο 6ο - Πρόοδος έργων - Κυρώσεις λόγω καθυστερήσεως

α) Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου που περιέχεται στη µελέτη - αν περιέχεται 
- παρέχει ενδεικτικά την πρόοδο των επί µέρους εργασιών µέσα στην συνολική προθεσµία 
αποπεράτωσης αυτού, όπως προβλέπεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή την 
διακήρυξη. Η υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει τροποποίηση του διαγράµµατος αυτού, εφ' όσον 
προ της ενάρξεως των εργασιών υποβληθεί αίτηση του αναδόχου και δεν συνεπάγεται 
παράταση της συµβατικής προθεσµίας εκτελέσεως του όλου έργου.

β) Όταν δεν έχει συνταχθεί χρονοδιάγραµµα της εκτέλεσης του όλου έργου, οι 
τµηµατικές προθεσµίες εκτέλεσης των επί µέρους εργασιών, καθορίζονται από την υπηρεσία 
µε πίνακες εργασιών που κοινοποιούνται στον ανάδοχο.

γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αρκετό και κατάλληλο προσωπικό και µηχανικά 
µέσα και να εφαρµόσει υπερωρίες, νυχτερινά συνεργεία και εργασία σε ηµέρες αργίας αν 
αυτό απαιτεί η καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου, χωρίς να δικαιούται πρόσθετη 
αποζηµίωση γι' αυτό. Η υπηρεσία µπορεί οποτεδήποτε να απαιτήσει από τον ανάδοχο να 
αυξήσει τον αριθµό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθµό των µηχανηµάτων, αν 
κρίνει ότι ο ρυθµός προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός.

δ) Εάν ο ανάδοχος δεν περατώσει τις εργασίες στα όρια της προθεσµίας που ορίζει το 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου ή ο πίνακας εργασιών, κηρύσσεται έκπτωτος µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 47 του Π.∆/τος 609/85.

ε) Ο ανάδοχος υποχρεούται να κρατάει λεπτοµερές ηµερολόγιο εργασίας και καιρικών 
συνθηκών. Το ηµερολόγιο υπογράφεται καθηµερινώς υπό αυτού ή εκπροσώπου της 
υπηρεσίας στις επί τόπου επισκέψεις.

Άρθρο 7ο - Περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου

Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρωσης περαιωµένων εργασιών. Ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνο 
εκτέλεση κάθε εργασίας.

Έτσι σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται:

α) Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που χρειάζονται για την εκτέλεση κάθε 
εργασίας, ήτοι τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η επιβάρυνση από 
ηµεραργίες µε οποιαδήποτε αιτία, οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου και 
επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους.
β) Οι δαπάνες για το προσωπικό των συνεργείων και του µηχανικού εξοπλισµού 
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(εργοδηγοί, µηχανοδηγοί, χειριστές, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες ειδικευµένοι και ανειδίκευτοι 
εργάτες) για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηµατικές 
παροχές κ.λ.π.
γ) Η αξία των υλικών που χρειάζονται για κάθε είδους εργασίας περιλαµβανοµένων των 
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών αυτών µε οποιοδήποτε µέσο, από τον τόπο παραγωγής 
ή προµήθειας έως τον τόπο των έργων.
δ) Οι δαπάνες για ενδεχόµενη κάθε είδους ασφάλιση των υλικών και αποζηµιώσεις για 
την προσωρινή κατάληψη εκτάσεων για µεταφορά ή αποθήκευσή τους.
ε) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, µηχανηµάτων και 
υλικών.
στ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται συγκεκριµένα, αλλά απαραίτητη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που ορίζει η τιµή του τιµολογίου.

Ουδεµία αξίωση ή διαµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως 
προς τις ποσότητες και τις αποστάσεις µεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, είτε ως προς 
τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε ως προς τις τιµές των ηµεροµισθίων και υλικών µετά 
την συµµετοχή του αναδόχου εις τον διαγωνισµό.

Άρθρο 8ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου

Στο άρθρο 5 παρ. 4 του 609/85 Π.∆/τος ορίζεται ποσοστό για τα γενικά έξοδα και όφελος 
αναδόχου και καταβάλλεται επί της αξίας των εργασιών που εκτελούνται µε τις τιµές του 
τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων. Σ' αυτό το ποσοστό περιλαµβάνονται:

α) Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του 
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του εν γένει προσωπικού του αναδόχου και οι 
δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, 
θέρµανση κ.λ.π.)
γ) Τα έξοδα συµµετοχής στον διαγωνισµό, σύµβασης, εγκατάστασης εκτέλεσης και 
παραλαβής των έργων.
δ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και άλλες κάθε 
είδους επιβαρύνσεις.
ε) Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και δοκιµών εν 
γένει για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
στ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου και 
κάθε είδους αποζηµίωσης προς τρίτους.
ζ) Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και αποκόµισης των προϊόντων σε 
θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνοµία.
η) Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ειδικά, αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, 
έντεχνη και σύµφωνη προς τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεσης των εργασιών ή απαιτούµενη 
για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά, σε σχέση προς τις κείµενες διατάξεις, 
καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα.
θ) Το όφελος του αναδόχου.

Άρθρο 9ο - Ποιότητα υλικών - Έλεγχος υλικών - ∆είγµατα

Τα υλικά οφείλουν να είναι αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους όρους των αντίστοιχων 
τεχνικών προδιαγραφών.
∆είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση πριν χρησιµοποιηθούν. Υλικά και 
άλλα είδη που χρησιµοποιήθηκαν χωρίς έγκριση, θα απορρίπτονται αν βρεθούν ακατάλληλα. 
Τα απαραίτητα δείγµατα και περιγραφικά στοιχεία θα παραδίδονται εγκαίρως προ της 
χρήσεως και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Αν είναι ανάγκη τα δείγµατα θα 
αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιµής υλικών.

Άρθρο 10ο - Αναλογία Υλικών

Εφαρµόζονται µε ακρίβεια και προσοχή οι αναλογίες υλικών που ορίζει το τιµολόγιο και η 
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συγγραφή υποχρεώσεων. Η άµµος και το αµµοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να 
µετρούνται µε κιτία ορισµένων διαστάσεων για να είναι στις σωστές αναλογίες .

Άρθρο 11ο - Μηχανικός εξοπλισµός 

Ο µηχανικός εξοπλισµός, αν χρειάζεται τέτοιος για το έργο, προβλέπεται να καθορίζεται κάθε 
φορά στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισµός αυτός ή διατίθεται από τον 
ανάδοχο ή εξασφαλίζεται µε φροντίδα και έξοδα δικά του. Η υπηρεσία δεν αναλαµβάνει 
καµία υποχρέωση ή ευθύνη γι' αυτά.

Άρθρο 12ο - Ατυχήµατα και ζηµιές

Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., υποχρεούνται να 
ασφαλίσουν σ' αυτό το προσωπικό τους.
Σε περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., οι ανάδοχοι 
υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που είναι ασφαλισµένο στο 
Ι.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να 
ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το ∆ηµόσιο ασφαλιστική εταιρεία.
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους, ήτοι εργοδοτική εισφορά και εισφορά 
εργαζοµένου, βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καµία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο εργοδότης µε 
αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, ως και µε αποζηµιώσεις 
για ζηµιές που προκάλεσε το προσωπικό του αναδόχου και τα µεταφορικά του µέσα σε ξένη 
ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων και κάθε είδους κοινωφελή 
έργα.

Άρθρο 13ο - Φόροι - Τέλη και Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόµιµους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που 
ισχύουν την ηµέρα διενεργείας του διαγωνισµού. Υποχρεούται να πληρώνει το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, τα δώρα και τα επιδόµατα που ορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργείου Εργασίας, λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων, ηµερών υποχρεωτικής αργίας και 
άδειας.
Εάν µετά την ηµεροµηνία που έγινε ο διαγωνισµός επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή 
καταργηθούν άλλοι που υπάρχουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτεται 
αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του αναδόχου προσθέτοντας ή αφαιρώντας το ποσόν 
που πραγµατικά πληρώθηκε ή εξοικονοµήθηκε.

Άρθρο 14ο - Μελέτη συνθηκών του έργου

Ο εργολάβος που µειοδοτεί θεωρείται ότι έλαβε υπ' όψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς 
του, τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου ήτοι την θέση του έργου και των µερών 
αυτού, τις απαραίτητες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση 
των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπέλασης, την 
ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, καιρικές συνθήκες, την 
κατάσταση των ρευµάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες 
ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσουν το κόστος των 
έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τη σύµβαση στην οποία υποχρεούται να 
συµµορφωθεί ο ανάδοχος.

Άρθρο 15ο - Φύλαξη υλικών, έργων, άλλων κατασκευών και µέσων - Προστασία 
βλάστησης

α) Ο ανάδοχος θα φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα εις χείρας του 
υλικά και µέσα, καθώς και τις εργασίες που εκτελούνται. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας 
εκτελούνται υπ' αυτού, σε αντίθετη περίπτωση τα µέτρα φύλαξης, προστασίας ή 
διατήρησης, τα λαµβάνει ο εργοδότης και καταλογίζει τις δαπάνες σε βάρος του αναδόχου.
β) Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα φύλαξης και προστασίας κάθε 
είδους κοινωφελών έργων που βρίσκονται ή εκτελούνται κοντά στα έργα του, ώστε να 
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προλαµβάνονται ζηµιές σε αυτά ή διακοπή της λειτουργίας τους. Ζηµιές που προκλήθηκαν 
από αµέλειες του αναδόχου επανορθώνονται αµέσως απ' αυτόν, αλλιώς η επανόρθωση 
γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και τις 
καλλιεργηµένες εκτάσεις της περιοχής του έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρων, 
θάµνων και καταστροφή φυτείας, που δεν είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου.
δ) Ο ανάδοχος οφείλει να προστατεύει από ρυπάνσεις το περιβάλλον και να φροντίζει 
για την αποκατάσταση φθορών του περιβάλλοντος που οφείλονται σε αµέλεια ή έλλειψη 
απαραιτήτων µέτρων κατά την εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 16ο - Πρόληψη ατυχηµάτων - Μέτρα υγιεινής και ασφαλείας της 
κυκλοφορίας

Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα, άσχετα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπουν οι 
νόµοι, λαµβάνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, ως 
και για την παροχή πρώτων βοηθειών σ' αυτούς.
Γαιώδη ορύγµατα υποστηρίζονται πάντοτε, γενικά δε τα ορύγµατα σε κατοικηµένους χώρους 
επιπροσθέτως, επισηµαίνονται µε φώτα τη νύχτα.
∆ιαταγές της υπηρεσίας σχετικές µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε 
ευθύνη και έξοδα του αναδόχου.
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαραίτητο φαρµακευτικό υλικό για πρώτες βοήθειες.

Άρθρο 17ο - Χρήση έργου προ της αποπεράτωσης

Ο εργοδότης δικαιούται να παραλάβει και κάνει χρήση κάθε τµήµατος του έργου που 
περατώθηκε µερικώς ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε 
εργασίας µη σύµφωνης προς τη σύµβαση. Αν η ανωτέρω κατοχή ή χρήση προκαλέσει 
καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών, τότε χορηγείται από τον εργοδότη ανάλογη 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου. Σε περίπτωση που η χρήση του έργου από 
τον εργοδότη προ της αποπεράτωσής του, συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον 
ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλλει σ’ αυτόν τις δαπάνες αυτές που πραγµατικά 
δικαιολογούνται.

Άρθρο 18ο - Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρµογές επί του εδάφους

Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την εφαρµογή των εγκεκριµένων 
χαράξεων στο έδαφος εκτελείται µε φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου, µε οδηγίες της 
υπηρεσίας που ελέγχει την ακρίβεια σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Οι δαπάνες των 
ανωτέρω εργασιών σε υλικά, τεχνικά µέσα και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, µε βάση την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί µπροστά σε αντιπρόσωπο της 
Υπηρεσίας, στην εφαρµογή της µελέτης πάνω στο έδαφος, στις πασσαλώσεις και στις 
χωροσταθµήσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο και στη λήψη των συµπληρωµατικών 
στοιχείων, που απαιτούνται για την προσαρµογή και συµπλήρωση των εγκεκριµένων 
στοιχείων της µελέτης καθώς και στη σήµανση της περιοχής, που καταλαµβάνεται από το 
έργο.

Άρθρο 19ο - Απαλλοτριώσεις

Οι απαλλοτριώσεις που χρειάζονται για την εκτέλεση των έργων γίνονται µε φροντίδα του 
εργοδότη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι αποζηµιώσεις που 
θα οριστούν τελικά σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του έργου λόγω 
απαλλοτριώσεων και όχι λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου, ο εργοδότης εκτός του να δώσει 
ανάλογη παράταση προθεσµίας, καµία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση για αποζηµίωση έχει, 
έναντι του αναδόχου.

Άρθρο 20ο - Κρατήσεις
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Σχετική εγκύκλιος υπ' αριθµ. 29417/85/1967.
Α΄) Εάν το έργο εκτελείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού:

α) 2% ΤΑ∆ΚΥ,
β) 1% ΤΥ∆Κ,
γ) 1% ΤΠΕ∆Ε,
δ) 1% ΤΣΜΕ∆Ε,
ε) 0,2% ΤΣΜΕ∆Ε,
στ) 0,5 % ΕΜΠ,
ζ) 0,2% ΤΕΕ,
η) 0,6% ΤΣΜΕ∆Ε.

Β΄) Εάν το έργο εκτελείται από πιστώσεις ∆ηµοσίων Επενδύσεων, ο ανάδοχος υπόκειται 
µόνον στις επιβαρύνσεις µε τα στοιχεία (δ), (ε), (στ) και (η) καθώς και στις ασφαλιστικές 
εισφορές.

Άρθρο 21ο - Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασµός

Θα εκδοθεί βάσεις των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και 
της σχετικής εγκριτικής απόφασης της ∆ιεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα µόνα δικαιολογητικά έκδοσης του εξοφλητικού λογαριασµού, 
αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται εις αυτόν.

Προ της θεώρησης του λογαριασµού αυτού θα προσκοµίσει ο ανάδοχος βεβαίωση του 
αρµοδίου υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α. ότι εξόφλησε όλες τις σχετικές µε την εκτέλεση του 
έργου ασφαλιστικές εισφορές.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 15/07/2010

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  15/07/2010
Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία
Αλεξανδρή  Αθανασία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ
Προϋπολογισµός: 165.000,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Σ.Α.Τ.Α. Σχολικών 
κτιρίων

                             

ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ

          Α. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των 
Ειδικών και Τεχνικών όρων σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς 
όρους της Σύµβασης τα λοιπά συµβατικά τεύχη τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα 
σχέδια και διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της ∆/νουσας 
το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο που αναφέρεται στο 3ο άρθρο των 
ειδικών όρων της υπόψη Ε.Σ. και πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική σύµβαση.
Οι βασικοί γενικοί όροι για την κατασκευή του έργου περιέχονται στη Ε.Σ.Υ. για έργα 
∆ηµοσίου που έχει εγκριθεί µε την αριθµ. ΓΓΑ/257/659/Φ.4/11-3-1974 και εφαρµόζονται 
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις των Ν.1418/1985, Ν.2229/1994, Ν.
2372/1996, Ν.2539/1997, Ν.2576/1998, Ν.2940/2001 και των Π.∆. 609/1985, Π.∆. 
171/1987, Π.∆. 286/1994, Π.∆. 305/1996, Π.∆. 402/1996 και Ν. 3263/04.

ΑΡΘΡΟ 2ο - Αντικείµενο εργολαβίας
Το τεχνικό κείµενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στο τεύχος της 
Τεχνικής Έκθεσης της παρούσης µελέτης.

ΑΡΘΡΟ 3ο - Γενική ισχύς Τιµολογίου
3.1 Στις τιµές του προϋπολογισµού και του Τιµολογίου της Υπηρεσίας περιλαµβάνονται κάθε 
σχετική δαπάνη όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 34 του Π.∆. 609/1985. "Γενικές 
υποχρεώσεις ανάδοχου για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου."
3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΓΩΝΙΩΝ δίδεται µε πλήρη ευθύνη του αναδόχου και µετά από εκτίµηση και συνδυασµό 
των µέσων που διαθέτει των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης του έργου και αποδεικνύει 
ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελούν συµβατική 
υποχρέωσή του.

ΑΡΘΡΟ 4ο - Μηχανικός εξοπλισµός - Εργαλεία - Υλικά
Ο ανάδοχος πρέπει να προµηθευτεί µε δικές του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα, τα εργαλεία 
ώς και τα µεταφορικά µέσα, που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του 
έργου που αναλαµβάνει, ο κύριος του έργου µπορεί να  διαθέσει στον ανάδοχο τα υλικά που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5ο - Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου
Μέσα σε 15 µέρες από την υπογραφή της σύµβασης του έργου ο ανάδοχος οφείλει να 
υποβάλλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου που θα 
ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις.
Για την σύνταξη, έγκριση και αναθεώρηση του χρονοδιαγράµµατος ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν.2229/94. Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να δέχεται τις αναπροσαρµογές 
του προγράµµατος καθώς και τις απαιτούµενες παρατάσεις των προθεσµιών λόγω 
αυξοµείωσης των χορηγουµένων πιστώσεων.
Παράταση της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών εγκρίνεται σύµφωνα µε τις 
συνδυασµένες διατάξεις του 2ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 και τις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 10 του Ν. 1418/1984.
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Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταµένη αρχή ύστερα από αίτηση του 
αναδόχου και αναλυτικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Π.∆. 609/1985.
Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών προθεσµιών από 
υπαιτιότητα του αναδόχου έστω και αν εγκριθεί παράταση  (ειδική) επιβάλλονται ποινικές 
ρήτρες (παρ.9 του άρθρου 36 Π.∆.609/1985).
Εφαρµόζεται το άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 και το άρθρο 41 του Π.∆. 609/1985.
Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Χρόνος έναρξης της συµβατικής προθεσµίας καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.∆. 
609/1985 και το Π.∆. 171/1987.

ΑΡΘΡΟ 7ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης
7.1 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3263/04.
7.2 Συµπληρωµατική εγγύηση ίδιου ποσοστού κατατίθεται και σε κάθε µεταγενέστερη 
επαύξηση του ποσού της σύµβασης.
7.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε 
πληρωµή σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 27 του Π.∆. 609/1985.

ΑΡΘΡΟ 8ο - Ηµερολόγιο έργου
Το ηµερολόγιο του έργου µε τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις του άρθρου 33 του Π.∆. 
609/1985 τηρείται µε µέριµνα του ανάδοχου.

ΑΡΘΡΟ 9ο - Επιµετρήσεις
9.1 Τα διακριτά µέρη του έργου ο ανάδοχος στο τέλος κάθε µήνα συντάσσει επιµετρήσεις 
για τις εργασίες του προηγούµενου µήνα και τις υποβάλλει για έλεγχο στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία αφού υπογράψει µε την ένδειξη όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο.
9.2 Μέσα σε δύο (2) µήνες το αργότερο από την βεβαιωµένη περαίωση του έργου ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει τυχόν επι-µέρους επιµετρήσεις που λείπουν από 
την τελική επιµέτρηση. Η διαδικασία ελέγχου της τελικής επιµέτρησης ολοκληρώνεται από 
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε δύο µήνες από την υποβολή της.
Λοιπά θέµατα για τις επιµετρήσεις ορίζονται στο άρθρο 38 του Π.∆. 609/1985.

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Μέτρα για την απόλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή του έργου κατά την 
διάρκεια των εργασιών. 
10.1 Κάθε σχετική δαπάνη, που απαιτείται για την σήµανση και εξασφάλιση συνεχούς και 
απόλυτης διεξαγωγής της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην περιοχή του έργου, βαρύνει τον 
ανάδοχο και λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς του. 
10.2 Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που 
θα οφείλεται στη µη λήψη απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.

ΑΡΘΡΟ 11ο - Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές
Η εργολαβική σύµβαση διέπεται από:
Α) Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 και Ν. 3263/2004 ∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις 
Β) Τις διατάξεις του Π.∆. 609/1985 Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων και του Π.∆. 171/87.
Γ) Τις διατάξεις του Π.∆. 472/1985, του Π.∆. 286/94, του Π.∆. 402/96, του Ν.2372/96, του 
Ν.2539/97 και του Ν.2576/98
∆) Τον ∆.Κ.Κ.
Ε) Οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές έργων οδοποιίας της τέως ∆/σης Γ3β του ΥΠ.∆.Ε. 
που έχουν εκδοθεί από το 1966 και µετά. 
ΣΤ) Οι προσωρινές πρότυπες προδιαγραφές έργων οδοποιίας (Κωδικοποίηση 1964) της ∆/
σης Γ3β του ΥΠ.∆.Ε. που έχουν καταργηθεί.
Ζ) Όλες οι Π.Τ.Π. πέραν των ανωτέρων που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα και ισχύουν για 
την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων.
Η) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 και η Εγκύκλιος Ε7 που τέθηκαν σε ισχύ 
από τις 17.10.97
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Θ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις οδηγίες ποιοτικού ελέγχου, που έχει καθορίσει 
η Υπηρεσία µε το 21203/5-11-1998 έγγραφο της. 

ΑΡΘΡΟ 12ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους - Χρηµατοδότηση - Φόροι
12.1 Το ποσοστό για έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 18% και διευκρινίζεται ότι οι τιµές 
του Τιµολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό.
12.2 Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Σχολικών κτιρίων και οι 
πληρωµές του ανάδοχου θα υπόκεινται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 13ο - Έδρα επιχείρησης - ∆ιορισµός
Κατά την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 26 του Π.∆. 
609/1985 ο ανάδοχος, δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή διεύθυνσή της και 
σε περίπτωση που αυτή είναι εκτός Νοµού, υποχρεωτικά διορίζει αντίκλητο του, κάτοικο Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Εκχώρηση έργου σε τρίτους απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του φορέα 
κατασκευής του έργου.

ΑΡΘΡΟ 14ο - ∆ιεύθυνση Εργων - Εκλογή προσωπικού - Μηχανικά µέσα 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, 
µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Τα 
υλικά µπορεί να διατίθενται στον εργολάβο από τον κύριο του έργου.
Η ∆/νση των έργων από την πλευρά του ανάδοχου στον τόπο κατασκευής γίνεται από 
τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 15ο - Πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται
Εφόσον το ζητήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη 
στην προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του έργου που εκτελείται.

ΑΡΘΡΟ 16ο - Πηγές λήψης υλικών
Αν δεν καθορίζονται από τη σύµβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
βρει και να δηλώσει στη ∆/νουσα Υπηρεσία της πηγές που θα χρησιµοποιήσει για την 
κατασκευή του έργου.

ΑΡΘΡΟ 17ο - Προθεσµίες - Παράταση - Ποινικές ρήτρες
Ολικές και τµηµατικές προθεσµίες.
Παράταση της προθεσµίας περαίωσης δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο.
Αν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης του έργου, άγνοια 
χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψεων αδρανών υλικών (λατοµεία κ.λ.π.) των δανείων 
υλικών επιχωµάτων (χειµάρρων, ορυχείων κ.λ.π.), άγνοια σύγχρονης εκµετάλλευσης των 
πηγών λήψεως που θα χρησιµοποιηθούν για το δρόµο και από τυχόν άλλες εν ενεργεία 
εργολαβίες κοντά στις υπάρχουσες πηγές (ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς δαπάνη 
του ∆ηµοσίου να δηµιουργήσει νέες κατάλληλες θέσεις για να κατασκευάσει νέους δρόµους 
για προσπέλαση), άγνοια της καταστάσεως των δρόµων προσπελάσεως των πηγών που θα 
χρησιµοποιηθούν και των συνθηκών διανοίξεως καινούργιων, άγνοια των κλιµατολογικών 
συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή ή άγνοια δυνατότητας εξευρέσεως εργατών, 
µηχανηµάτων κ.λ.π.
Στο χρονοδιάγραµµα κατασκευής που προβλέπεται από το άρθρο 32 του Π.∆. 609/1985 να 
υποβάλλει ο ανάδοχος, πρέπει να λάβει υπόψη του και τις ακόλουθες τµηµατικές 
προθεσµίες:
Συνολική προθεσµία  περάτωσης 3 µήνες.

ΑΡΘΡΟ 18ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οριστική παραλαβή 
του
18.1 Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα σε άριστη κατάσταση 
µέχρι της παραλαβής τους και να επιδιορθώνουµε δαπάνες του κάθε φθορά που προέρχεται 
από διάφορες αιτίες.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.∆. 609/1985 ο χρόνος εγγύησης του έργου 
µπορεί να καθορίζεται και µικρότερος των 15 µηνών. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 55 του Π.∆. 609/1985 οριστική παραλαβή. 
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18.2 Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο µήνες, από τότε 
που λήγει ο χρόνος εγγύησης που καθορίζεται µε το άρθρο 54 του Π.∆. 609/1985. Γενικά 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 55 του Π.∆. 609/1985 οριστική παραλαβή.
18.3 Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες 
αποκαταστάσεως τόσο του έργου που κατασκευάζεται απ’αυτόν όσο και τυχόν άλλων 
συµπληρωµατικών έργων, που θα κατασκευαστούν κατόπιν πάνω στο έργο (επίχωµα, 
οδοστρωσίας ασφαλτικής επίστρωσης, συµπληρωµατικής στρώσεως ερεισµάτων κ.λ.π.), 
πάντα µέσα στο χρόνο εγγυήσεων και εφόσον οι φθορές και γενικά ζηµίες που οφείλονται 
σε αιτίες πληµµελούς κατασκευής των έργων, που έχουν αναληφθεί απ’αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 19ο - Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - Ανάλυση τιµών
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, εφόσον η αρτιότητα του έργου το επιβάλλει 
εργασίες πέραν των συµβατικών ποσοτήτων ως και νέων, που δεν προβλέπονται στη 
σύµβαση µε τις συµβατικές τιµές ή µε τις νόµιµα κανονιζόµενες τιµές µονάδας νέων 
εργασιών αντίστοιχα µέχρι δαπάνης 50%. 
Συµβατικά τιµολόγια ανάλυσης τιµών και περιγραφικά τιµολόγια, βάσει των οποίων 
κανονίζονται Τ.Μ.Μ.Ε. κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆. 609/1985 όπως 
τροποποιήθηκε το Π.∆. 286/94 και το Π.∆. 402/96.
- Η ΑΤΕΟ και το αντίστοιχο Π.Τ.Ε.Ο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. Γ3β/
0/12/γ34-Ω/20-10-1975 απόφαση του ΥΠ.∆.Ε. 
- Η ΑΤΟΕ και το αντίστοιχο αναλυτικό τιµολόγιο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
Ε7/1253/155/16-1-1976 απόφαση της τέως Υπηρεσίας Οικισµού του ΥΠ.∆.Ε.

ΑΡΘΡΟ 20ο - Τοπογραφικές εργασίας - Εφαρµογή του εδάφους
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο επιστηµονικό και το τεχνικό προσωπικό 
και τα απαραίτητα µέσα και όργανα, για την εφαρµογή και τη χάραξη του εδάφους των 
σχεδίων της συµβάσεως, του καθορισµού των υψοµετρικών σταθµών και γενικά κάθε 
τοπογραφικής φύσεως εργασία, που θεωρείται απαραίτητη για την κατασκευή επιστηµονικά 
άρτιου έργου.

ΑΡΘΡΟ 21ο - Απολογιστικές εργασίες 
Αν δεν είναι δυνατός ο καθαρισµός τιµής εργασιών δια Π.Κ.Ν.Τ.Μ., αυτές εκτελούνται 
απολογιστικά, µόνο ύστερα από έγγραφη αίτηση του αναδόχου προς την επιβλέπουσα 
υπηρεσία και έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας και του εργοδότη, που θα καθορίσει και τους 
όρους εκτέλεσης, διαφορετικά και αποζηµίωση δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 22ο - Αρχαιότητες
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αµελλητί στην επιβλέπουσα υπηρεσία τυχόν 
εµφάνιση κατά την κατασκευή του έργου αρχαιοτήτων, µε άµεση εφαρµογή των κειµένων, 
περί Αρχαιοτήτων, ∆ιατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Η επιτόπου του έργου παρουσία τεχνικού στελέχους (τουλάχιστον εργοδηγού) 
____________________________  που έχει τα κατάλληλα προσόντα, είναι υποχρεωτική 
σύµφωνα µε τον Ν 2229/94.

ΑΡΘΡΟ 24ο - Μέτρα Ασφαλείας
24.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους 
Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που 
αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
µερικές σχετικές διατάξεις όπως π.χ.:
- Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας (άρθρ. 9, 44, 47) για σήµανση εκτελουµένων έργων, έργα 
επί οδών, αποθέσεις υλικών κ.λ.π.
- Το Π.∆. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια" (Οδηγία 92/57 ΕΟΚ) 
- Το Π.∆. 17/96 "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σε 
συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ"
- Το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α) "Περί ασφάλειας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις 
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ασχολουµένων µισθωτών" 
- Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337 Α) "Περί όπλων και εκρηκτικών υλικών"
- Το Π.∆. 413/77 (ΦΕΚ 128 Α) "Περί αγοράς µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών 
υλών".
- Το Π.∆ 778/80 (ΦΕΚ 193 Α) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών 
εργασιών"
- Το Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α) "Περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού"
- Ο Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/Α) "Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά στις 
διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κ.λ.π."
- Η Υπουργική απόφαση 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59/∆) "Κτιριοδοµικός κανονισµός" (Ειδικά 
το Άρθρο 5, παράγρ. 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών) 
- Η Υπουργική απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 31245/οικ/22-5-93 "Συστάσεις για κατεδαφίσεις 
κτιρίων", µε κατ' αναλογία εφαρµογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων 
(συγκοινωνιακών έργων κ.λ.π.)   
Σύµφωνα µε τα Π.∆ 305/96 και Π.∆ 17/96 ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εντός 
προθεσµίας 25 ηµερών, από την υπογραφή της σύµβασης, να υποβάλλει στην υπηρεσία 
τη δήλωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ), Συντονιστού Υ & Α κατά την 
κατασκευή (ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφάλειας (ΓΑ), καθώς και τη σχετική γνωστοποίηση των 
στοιχείων αυτών προς το ΚΕ.Π.Ε.Κ. του Νοµού.
Επίσης ο ανάδοχος και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, είναι υποχρεωµένος να 
καταρτίσει και να υποβάλλει στη ∆/ση του έργου υπηρεσία, εντός προθεσµίας 25 ηµερών
, από την υπογραφή της σύµβασης, (πάντως πριν από την έναρξη του έργου) σχέδιο 
ασφάλειας και υγείας και φάκελο ασφάλειας και υγείας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.
305/96. 

24.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε 
πόσιµο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει µέσα παροχής 
πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και να τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά 
σήµατα επισήµανσης και απαγορεύσεις προσεγγίσεις επικίνδυνων θέσεων, καθώς και 
προειδοποιητικές και συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόµενους, όσο και για 
τους κινούµενους στους χώρους εργοταξίων ή/και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή 
κοντά σ’ αυτές.

24.3 Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της 
Υπηρεσίας µετά των εκάστοτε Συµβούλων της και κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο 
χώρο του Έργου µετά από σχετική έγκριση, τα απαιτούµενα, κατά περίπτωση εργασίας, 
ατοµικά και οµαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως ενδεικτικά: 
κράνη, γυαλιά, µάσκες  ηλεκτροσυγκολλητών  κ.λ.π. Κατά την τυχόν εκτέλεση νυκτερινής 
εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούµενο ισχυρό φωτισµό για την 
ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου.

24.4 Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών 
χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει:
 
24.4.1 Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης.

24.4.2 Για τον περιοδικό καθορισµό των χώρων από επικίνδυνα, για ανάφλεξη, υλικά και την 
κατάλληλη διάθεσή τους. 

24.4.3 Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλες ανοικτής πυράς κοντά σε 
χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των 
γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν. 

24.4.4 Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και 
σύµφωνα µε σχετική άδεια. 

24.5 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος 
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και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του 
ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των 
σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά, όσα ορίζονται από 
την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα 
εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων.

24.6 Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή 
ζηµιών και ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες εκρήξεις, 
συστήµατα συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, 
λήψη προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες 
κ.λ.π., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες 
στις εκσκαφές.

24.7 Ολες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα 
πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του, κατά 
ανηγµένο τρόπο στις τιµές του Τιµολογίου Προσφοράς αυτού.

ΑΡΘΡΟ 25ο - Τελικές ∆ιατάξεις
25.1 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει 
γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται λεπτοµερειακή αναφορά σε 
άλλες θέσεις των τευχών δηµοπράτησης) των στοιχείων εδάφους (µε τυχόν σύνταξη από 
µέρους του γεωλογικής µελέτης και εκτέλεση δικών του γεωτρήσεων ή και φρεάτων και 
δική του γεωτεχνική αξιολόγηση) και είναι απόλυτα ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης του 
έργου από κάθε πλευρά, της κατάστασης των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που θα 
αποδοθεί ελεύθερη η συνολικά απαιτούµενη λωρίδα για την εκτέλεση των έργων, πηγών και 
υλικών κάθε είδους κ.λ.π., όπως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από 
οποιοδήποτε λόγο ή την παρέµβαση Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και ότι έχει λάβει υπόψη 
του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµία απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση κατά 
οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, των 
δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει τα υπάρχοντα εγκεκριµένα 
διαγράµµατα της µελέτης, καθώς και τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε αυτήν 
την Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του.

25.2 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος 
για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από 
οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε το έργο.

25.3 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύµβαση Κατασκευής του Εργου που 
θα γίνει µε βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και συµπληρώνεται από όλη την Ελληνική 
Νοµοθεσία και ειδικότερα, σε τεχνικά θέµατα, από τις διατάξεις περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων 
Έργων, όπως καθορίζονται µε το Ν. 1418/84, το Ν. 3263/04, το σχετικό Π.∆. 609/85, το Ν. 
2229/94 (ΦΕΚ 138 Α/31-8-94), το Π.∆. 286/94 (ΦΕΚ 148 Α/14-9-94), το Ν. 2392/96, την 
Εγκ. 8/96, το Π.∆. 402/96 και την Εγκ. 38/96, µε τις τυχόν άλλες διατάξεις που θα έχουν 
εκδοθεί και θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.
Σχετικά ισχύουν τα αναφερόµενα στη εισαγωγή της ∆ιακήρυξης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΩΝ
ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ 

ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

∆ΙΑ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙ

Α

ΑΝΕΥ 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙ

ΑΣ

∆ΙΑ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙ

Α

ΑΝΕΥ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙ

ΑΣ

Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ    

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

% % % % %

ΜΕΛΕΤΕΣ
(Οταν η 
µελέτη 

χρηµατοδοτ
είται απο 
Π∆Ε δεν 
γίνεται 

κράτηση 
ΕΜΠ)

1 2 3 4 5 6 7 8

Α Ταµ. Ασφ.∆ηµ. και 
Κοιν. (ΤΑ∆ΚΥ)

2 2 2 2 - -

Β Υπ.Εσωτ.Τεχν.
(ΤΥ∆Κ)

1 1 1 - - -

Γ Ταµ.Προν.Εργοληπ
τών ∆.Ε. 

(Τ.Π.Ε.∆.Ε.)

1 1 1 - - -

∆ Τα.Συντ.Μηχ.∆ηµ.
Εργων(ΤΣΜΕ∆Ε)

1 1 1 - - 2

Ε Εθν.Μετσ.Πολυτεχ
ν.(Ε.Μ.Π.)

0,5 0,5 0,5 - - 1

Ζ Τεχν.Επιµελ.Ελλάδ
ας(Τ.Ε.Ε.)

0,2 0,2 0,2 - - 2

Η N. 915/79 
(ΤΣΜΕ∆Ε)

(µόνο για τους 
µετόχους του 

ταµείου)

0,2 0,2 0,2 - - -

Θ ΤΣΜΕ∆Ε 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -

Ο ΦΠΑ βαρύνει τους ΟΤΑ (Κοινότητες - ∆ήµους)

Για εργολαβίες που χρηµατοδοτούνται απο Π.∆.Ε. ισχύουν µόνο οι κρατήσεις ∆3, Ε3, �

Η3, Θ3.
Οι κρατήσεις ∆4 και Ε4 ισχύουν µόνο όταν ο προµηθευτής εκτελεί και το έργο.�

Οι κρατήσεις Α3, Β3, Γ3, Ζ3 δεν ισχύουν όταν το έργο χρηµατοδοτείται από Π.∆.Ε.�

Οι κρατήσεις ∆5 και Ε5 ισχύουν µόνο όταν ο προµηθευτής εκτελεί και το έργο.�

Οι κρατήσεις Β5, ∆5, Ε5, Ζ5 δεν ισχύουν όταν το έργο χρηµατοδοτείται από Π.∆.Ε. �

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 15/07/2010

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  15/07/2010
Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία
Αλεξανδρή  Αθανασία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ
Προϋπολογισµός: 165.000,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Σ.Α.Τ.Α. Σχολικών 
κτιρίων

ΤΤΤ   ΙΙΙ   ΜΜΜ   ΟΟΟ   ΛΛΛ   ΟΟΟ   ΓΓΓ   ΙΙΙ   ΟΟΟ      ΜΜΜ   ΕΕΕ   ΛΛΛ   ΕΕΕ   ΤΤΤ   ΗΗΗ   ΣΣΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα 

εκτελεσθεί 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 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 

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.) ] 

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 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. 

1.3.2 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, 
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λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.

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 άλλου 

(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.

1.3.6 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.

1.3.7 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.

1.3.8 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.

1.3.9 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 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.)

1.3.11 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 αποµάκρυνση αυτών 

µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 

απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
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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.

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή 

χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, 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.

1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης,  µετακινήσεων µηχανηµάτων και 

προσωπικού για την εκτέλεση 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).

1.3.14 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 µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασ-σαλώσεων 

εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS), που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης).

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 

τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν 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 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.

1.3.17 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 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.

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30cm, για την αντιµετώπιση όλων των 

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
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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.

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.

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνικών 

εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.23 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.

1.3.24 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 

που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης.

1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 

κ.λπ.

1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών, κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 

και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα 

άρθρα του Τιµολογίου.

1.3.28 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 του Αναδόχου επιβαρύνει τον 

Kύριο του Έργου.  

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

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. 

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.  

   

2.2 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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2.2.2 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να 

προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

- Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές 

πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης 

(πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές 

πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για 

κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε 

µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

- Κλειδαριές και κύλινδροι

- 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 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)

- 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
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- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master 

Key

- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου

- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα 

ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων

Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες 

πού προβλέπονται από τις κείµενες «περί ∆ηµοσίων Εργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται 

διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή 

του κάθε είδους κουφώµατος.

2.2.2 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 
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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 Είδος Συντελεστής

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

2,30
2,70
3,00

2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του 
ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

3. 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

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες:
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ

2,80
2,00
1,00
1,60

7. Προπετάσµατα σιδηρά:
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)

2,50
1,00
1,60

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά:
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,00
1,50

9. Θερµαντικά σώµατα:
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερµαντικών 
σωµάτων
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2.2.3 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 Πεντέλης Λευκό

2 Κοκκιναρά Τεφρόν

3 Κοζάνης Λευκό

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό

6 Μαραθώνα Γκρί

7 Νάξου Λευκό

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό

10 Βέροιας Λευκό

11 Θάσου Λευκό

12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο

2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο

3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ

4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο

5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό

6 Στύρων Πράσινο

7 Λάρισας Πράσινο

8 Ιωαννίνων Μπεζ

9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο

11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν

2 Χίου Τεφρό

3 Χίου Κίτρινο

4 Τήνου Πράσινο

5 Ρόδου Μπεζ

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο

7 Βυτίνας Μαύρο

8 Μάνης Ερυθρό

9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο

12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες

13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο

14 Αράχωβας καφέ

2. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών 
(νερόλουστρο)
3. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο.



ΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 20.02
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ 
χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την 
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και 
συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m 
από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή 
εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε 
εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή 
πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών 
και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά 
την εκσκαφή. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,10    (τέσσερα Ευρώ και δέκα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 22.15.01 
Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα. 
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. Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        92,70    (ενενήντα δύο Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 22.23
Καθαίρεση επιχρισµάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 
Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, µαρµα-
ροκονιαµάτων, 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. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6,70    (έξι Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 22.22.02
Καθαίρεση επικεραµώσεων 
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.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράµων σε ποσοστό >  50% 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241
Καθαίρεση µε άνω του 60% χρησίµους κεράµους στην οποία συµπεριλαµβάνεται ο 
καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων κεράµων από το τυχόν κονίαµα, ο καταβιβασµός τους 
από τη στέγη, η µεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσµα και η απόθεσή τους 
σε κανονικά σχήµατα.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6,40    (έξι Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 22.60
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (µοκέτες κλπ), µε πλήρη 



απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού µε φλόγιστρο, διαλύτες ή 
αποξεστικά εργαλεία και µεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,40    (ένα Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 10.07.01 
Μεταφορές µε αυτοκίνητο 
Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.
Τιµή ανά τοννοχιλιόµετρο (ton.km)δια µέσου οδών καλής βατότητας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τοννοχιλιόµετρο (ton.km)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,40    (σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 32.02.03 
Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας 
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 C12/15 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        106,00    (εκατό έξι )

ΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 32.02.04 



Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας 
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 C16/20 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        127,00    (εκατό είκοσι επτά )

ΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 38.02 
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811 
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την 
διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού 
µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. 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) αναπτύγµατος επιφανείας.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        17,30    (δεκαεπτά Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 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.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        15,30    (δεκαπέντε Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 38.20.02 
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
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)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,20    (ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 38.20.03 
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
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)
∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,10    (ένα Ευρώ και δέκα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 71.01.01
Αρµολογήµατα όψεων τοιχοδοµών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7101 

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.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψεως
Αρµολογήµατα ακατεργάστων όψεων λιθοδοµών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7101 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψεως
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        18,70    (δεκαοκτώ Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 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)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        12,70    (δώδεκα Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15ο



ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 71.36
Επιχρίσµατα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136 

Επιχρίσµατα τριπτά (πεταχτά) εκτελούµενα µε το µιστρί, χωρίς διάστρωση λασπώµατος, µε 
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 επί τοίχων, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε  
ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σε δυο στρώσεις ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος 
1:2 (µε άµµο µεσόκοκκη), τελικού µέσου πάχους 15 mm.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        8,10    (οκτώ Ευρώ και λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 65.01.01
Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501 

Τυποποιηµένα κουφώµατα, εκτός όσων ειδικά αναφέρονται παρακάτω στα επόµενα άρθρα, 
τα οποία τιµολογούνται ιδιαίτερα, βιοµηχανικής κατασκευής, από διατοµές αλουµινίου 
προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε διάταξη των 
επιµέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της ‘’σειράς’’, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού 
υαλοπίνακα. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο έως 12 kg/m2
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        138,00    (εκατό τριάντα οκτώ )

ΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 76.27.01
∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

∆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.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 
mm)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        50,30    (πενήντα Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 18οΑΡΘΡΟ 18οΑΡΘΡΟ 18οΑΡΘΡΟ 18ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 65.02.01.03
Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες

Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο 
Υαλόθυρες ανοιγόµενες, δίφυλλες, µε σταθερό φεγγίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        150,00    (εκατό πενήντα )

ΑΡΘΡΟ 19οΑΡΘΡΟ 19οΑΡΘΡΟ 19οΑΡΘΡΟ 19ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 65.02.01.01
Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες



Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο 
Υαλόθυρες ανοιγόµενες, µονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        173,00    (εκατό εβδοµήντα τρία )

ΑΡΘΡΟ 20οΑΡΘΡΟ 20οΑΡΘΡΟ 20οΑΡΘΡΟ 20ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 54.80.02
Πέργκολες και περεµφερή
Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη), κατηγορίας 
τουλάχιστον C22 - 10E σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, µε ή χωρίς 
στύλους και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, µε πλήρη κατεργασία (ροκάνισµα, 
πλάνισµα, τρίψιµο) των επιφανειών των ξύλων και διαµόρφωση των ακµών και των άκρων 
τους σύµφωνα µε το σχέδιο, µε ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα ή ορειχάλκινα στηρίγµατα των 
στύλων στο δάπεδο και εξαρτήµατα σύνδεσης των ξύλων µεταξύ τους και την στερέωσή 
τους σε τοίχους ή άλλα δοµικά στοιχεία. Συµπεριλαµβάνονται υλικά, µικροϋλικά, ικριώµατα 
και εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) τοποθετηµένης ξυλείας.
Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5605
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο (m3) τοποθετηµένης ξυλείας
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3.195,00    (τρία χιλιάδες εκατό ενενήντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 21οΑΡΘΡΟ 21οΑΡΘΡΟ 21οΑΡΘΡΟ 21ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 54.86 
Ξύλινες κάσσες σε δροµικές οπτοπλινθοδοµές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1
Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας δροµικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε πλάτος έως 
130 mm, µε εσοχή γιά την υποδοχή παρεµβύσµατος ανεµοστεγανότητας, µε ή χωρίς 
εργαλεία (γλυφές), µε τριπλή επάλειψη µινίου των επιφανειών που εφάπτονται µε την 
τοιχοποιΐα, την στερέωση στην οπτοπλινθοδοµή µε γαλβανισµένα τζινέτια ανά 0,50 m 
περίπου, εναλλάξ (ένα από την µία µεριά ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος της κάσσας µε 
προεξέχον τµήµα µήκους 18 cm και πλήρωση των κενών µεταξύ κάσσας και τοιχοποιΐας µε 
τσιµεντοκονία των 450 kg λευκού τσιµέντου ή µε αφρό πολυουρεθάνης, και εξωτερικά µε 
µαστίχα σιλικόνης. Πλήρης περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, 
σύµφωνα µε την µελέτη. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τρέχον µέτρο (m) 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        15,30    (δεκαπέντε Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 22οΑΡΘΡΟ 22οΑΡΘΡΟ 22οΑΡΘΡΟ 22ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 52.01.01 σχ2
Κατασκευή καφασωτού από σύνθετή επικολλητή ξυλεία ερυθρελάτης σε έτοιµη 
κατασκευασµένη πέργκολα, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Συµπεριλαµβάνεται η 
πλήρης κατεργασία των ξύλινων επιφανειών (ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο) και µόρφωσης 
των ακµών και άκρων αυτών. Η κατασκευή θα είναι εξολοκλήρου βαµµένη τρεις φορές µε 
χρώµατα υδατοδιαλυτά για εξωτερικούς χώρους µε ποιότητα χρώµατος νέας τεχνολογίας 
σε χρώµα που θα υποδειχτεί από τη µελέτη και ενδιάµεσο τρίψιµο και θα περιλαµβάνεται το 
βερνίκωµα και το κέρωµα. Η υγρασία του ξύλου θα είναι 8-10%-12%, η υλοτόµηση θα 
πρέπει να έχει γίνει κατά τις προδιαγραφές DIN 1052, και οι προδιαγραφές 
καταλληλότητας θα είναι κατά DIN4074 και GROUP 1-2. Η αντοχή δεσµών κόλλας, αντοχή 
σε υγρασία και θερµότητα θα πρέπει να πληρούν τις DIN EN 204-D4, DIN 68 705 AW και 
WATT’91 > 7N5/mm2 αντίστοιχα. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά στερέωσης. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά στερέωσης και η τοποθέτηση. Όλα τα υλικά 
στερέωσης είναι inox. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  συναρµολογηµένου και τοποθετηµένου καφασωτού 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ2
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        51,00    (πενήντα ένα )

ΑΡΘΡΟ 23οΑΡΘΡΟ 23οΑΡΘΡΟ 23οΑΡΘΡΟ 23ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 77.80.01
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.



Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο 
σπατουλάρισµα. Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων 
του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Εσωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        9,80    (εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 24οΑΡΘΡΟ 24οΑΡΘΡΟ 24οΑΡΘΡΟ 24ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 77.80.02
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο 
σπατουλάρισµα. Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων 
του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        11,60    (έντεκα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 25οΑΡΘΡΟ 25οΑΡΘΡΟ 25οΑΡΘΡΟ 25ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 77.54
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754 

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και 
εργασία. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        7,00    (επτά )

ΑΡΘΡΟ 26οΑΡΘΡΟ 26οΑΡΘΡΟ 26οΑΡΘΡΟ 26ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 77.16
Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736 

Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς. Καθαρισµός της επιφανείας µε 
γυαλόχαρτο, λάδωµα µε λινέλαιο διπλοβρασµένο ή µε ειδικό µυκητοκτόνο εµποτιστικό 
διάλυµα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισµα, καθαρισµός των ρόζων και επάλειψή 
τους µε γοµαλάκα, τρίψιµο, χονδροστοκάρισµα και τρίψιµο εν γένει.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,30    (δύο Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 27οΑΡΘΡΟ 27οΑΡΘΡΟ 27οΑΡΘΡΟ 27ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 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)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,90    (δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 28οΑΡΘΡΟ 28οΑΡΘΡΟ 28οΑΡΘΡΟ 28ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 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 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        8,10    (οκτώ Ευρώ και λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 29οΑΡΘΡΟ 29οΑΡΘΡΟ 29οΑΡΘΡΟ 29ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 5 (σχετ.8062,1)
Για την προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση υδρορροής ανοικτής ηµικυκλικής διατοµής Φ 
80 απο ενισχηµένο πλαστικό Ρ.V.C., συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεως (γωνίες, 
ταυ κλπ), των στηριγµάτων στερεώσεως, τοποθετουµένων στις αλλαγές κατευθύνσεως  
και ενδιαµέσως το πολύ ανά 1m, όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως µε τα 
πάσης φύσεως υλικών -µικροϋλικών σύνδεσης και στήριξης παραδοτέτα σε πλήρη 
λειτουργία. ∆εν περιλαµβάνονται οι κάθετες υδρορροές.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΜΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        15,00    (δεκαπέντε )

ΑΡΘΡΟ 30οΑΡΘΡΟ 30οΑΡΘΡΟ 30οΑΡΘΡΟ 30ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 8 (ΣΧΕΤ 8063,1α)
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης οµβρίων υδάτων (υδρορροή) διατοµής Φ 100 από 
σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20οC µέχρι 4  ατµ.µεγάλης µηχανικής και χηµικής 
αντοχής συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεως στερεώσεως κλπ ως και της 
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Μ.Μ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        10,40    (δεκατρία Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 31οΑΡΘΡΟ 31οΑΡΘΡΟ 31οΑΡΘΡΟ 31ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.16.02
Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου

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.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        19,90    (δεκαεννέα Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 32οΑΡΘΡΟ 32οΑΡΘΡΟ 32οΑΡΘΡΟ 32ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 72.11
Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211 

Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου, πλήρης µε τους απαιτούµενους ηµικεράµους 
και τους ειδικούς κορυφοκεράµους. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των 
απαιτουµένων τύπων κεραµιδιών, ήλων, σύρµατος γαλβανισµένου και τσιµεντοκονιάµατος 
των 450 kg επί τόπου, τα ικριώµατα και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως και προσδέσεως 
όλων των κεραµιδιών µε σύρµα καθώς και η  κολυµβητή τοποθέτηση των ακροκεράµων και 
των κορυφοκεράµων.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας



ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        20,80    (είκοσι Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 33οΑΡΘΡΟ 33οΑΡΘΡΟ 33οΑΡΘΡΟ 33ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 75.41.01
Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο λευκό

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. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων
Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        63,50    (εξήντα τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 34οΑΡΘΡΟ 34οΑΡΘΡΟ 34οΑΡΘΡΟ 34ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.76
Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396 

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων εσωτερικών ή εξωτερικών 
χώρων, σε υπάρχουσα εγκοπή, διατοµής 10x10 mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται 
ακριβώς στις διαστάσεις της εγκοπής (φρακαριστό) µε ισχυρή κόλλα, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του προµηθευτή. Yλικά και µικροϋλικά επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης, 
στερέωσης, ευθυγράµµισης.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,80    (τέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 35οΑΡΘΡΟ 35οΑΡΘΡΟ 35οΑΡΘΡΟ 35ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 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
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        24,00    (είκοσι τέσσερα )

ΑΡΘΡΟ 36οΑΡΘΡΟ 36οΑΡΘΡΟ 36οΑΡΘΡΟ 36ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.16.02 σχετ.



Επιστρώσεις δια κυβόλιθων τσιµέντου οιουνδήποτε σχήµατος και χρώµατος, που 
τοποθετούνται σύµφωνα µε την Αρχιτεκτονική µελέτη, σε συνδυασµό χρωµάτων και 
σχηµάτων σύµφωνα µε τις εντολές της υπηρεσίας. Στην τιµή περιλαµβάνεται η διάστρωση 
της άµµου για την εναπόθεση των κυβόλιθων σε πάχος 3 έως 10 εκατ. για τη διαµόρφωση 
της επιφάνειας έδρασης. Η άµµος πρέπει να είναι καθαρή και µε αντίστοιχη κοκκοµετρική 
διαβάθµιση ώστε το 80% του υλικού τουλάχιστον να είναι κάτω των 4 χιλ. Ακολουθεί 
στεγνή τοποθέτηση των κυβόλιθων σε ύψος 1 έως 1,5 εκατ. περίπου υψηλότερα από την 
επιδιωκόµενη τελική στάθµη ώστε η µετέπειτα συµπίεση µε δονητική πλάκα θα φέρει το 
δάπεδο στην επιθυµητή στάθµη. Κατόπιν γίνεται η σφράγιση των αρµών µε λεπτή 
κοσκινισµένη άµµο για πλήρη σφράγιση των αρµών. Μετά το τέλος της εργασίας ακολουθεί 
καθαρισµός του δαπέδου από τα πλεονάζοντα υλικά. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 
7316.Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής 
και τοποθέτησης.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ2
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        28,30    (είκοσι οκτώ Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 37οΑΡΘΡΟ 37οΑΡΘΡΟ 37οΑΡΘΡΟ 37ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Α5
Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη εκτός αστικών περιοχών
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 1620
Εφαρµόζεται το άρθρο Α-25 του ΝΕΤ Οδοποιίας
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    m3
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,30    (δύο Ευρώ και τριάντα λεπτά)

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 15/07/2010
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  15/07/2010
Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία, Αλεξανδρή  
Αθανασία



1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ:    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ
Προϋπολογισµός: 165.000,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Σ.Α.Τ.Α. Σχολικών 
κτιρίων

ΠΠΠ   ΡΡΡ   ΟΟΟ   ΜΜΜ   ΕΕΕ   ΤΤΤ   ΡΡΡ   ΗΗΗ   ΣΣΣ   ΗΗΗ

ΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1ο

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ 
χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος.

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    65,0065,0065,0065,00

ΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2ο

Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα.  Με εφαρµογή 
συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    5,005,005,005,00
ΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3ο

Καθαίρεση επιχρισµάτων
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    600,00600,00600,00600,00

ΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4ο

Καθαίρεση επικεραµώσεων Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράµων σε ποσοστό >  
50% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    100,00100,00100,00100,00
ΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5ο

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    100,00100,00100,00100,00
ΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6ο

Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τοννοχιλιόµετρο (ton.km)

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    4.300,004.300,004.300,004.300,00
ΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7ο

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας  Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο (m3)

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    40,0040,0040,0040,00
ΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8ο

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας  Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο (m3)

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00
ΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9ο

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    140,00140,00140,00140,00
ΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10ο

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    20,0020,0020,0020,00
ΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11ο

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    χιλιόγραµµο (kg)

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    2.700,002.700,002.700,002.700,00
ΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12ο

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s)
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ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    χιλιόγραµµο (kg)
(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    700,00700,00700,00700,00

ΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13ο

Αρµολογήµατα όψεων τοιχοδοµών Αρµολογήµατα ακατεργάστων όψεων λιθοδοµών
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψεως

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    35,0035,0035,0035,00
ΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14ο

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    700,00700,00700,00700,00
ΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15ο

Επιχρίσµατα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    600,00600,00600,00600,00
ΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16ο

Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή  Κουφώµατα από 
ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο έως 12 kg/m2
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    55,0055,0055,0055,00
ΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17ο

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ∆ιπλοί υαλοπίνακες 
συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    80,0080,0080,0080,00
ΑΡΘΡΟ 18οΑΡΘΡΟ 18οΑΡΘΡΟ 18οΑΡΘΡΟ 18ο

Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο 
Υαλόθυρες ανοιγόµενες, δίφυλλες, µε σταθερό φεγγίτη 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    17,0017,0017,0017,00
ΑΡΘΡΟ 19οΑΡΘΡΟ 19οΑΡΘΡΟ 19οΑΡΘΡΟ 19ο

Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο 
Υαλόθυρες ανοιγόµενες, µονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    6,006,006,006,00
ΑΡΘΡΟ 20οΑΡΘΡΟ 20οΑΡΘΡΟ 20οΑΡΘΡΟ 20ο

Πέργκολες και περεµφερή Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο (m3) τοποθετηµένης ξυλείας

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,501,501,501,50
ΑΡΘΡΟ 21οΑΡΘΡΟ 21οΑΡΘΡΟ 21οΑΡΘΡΟ 21ο

Ξύλινες κάσσες σε δροµικές οπτοπλινθοδοµές
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τρέχον µέτρο (m) 

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    7,007,007,007,00
ΑΡΘΡΟ 22οΑΡΘΡΟ 22οΑΡΘΡΟ 22οΑΡΘΡΟ 22ο

Κατασκευή καφασωτού από σύνθετή επικολλητή ξυλεία ερυθρελάτης
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ2

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    16,0016,0016,0016,00

ΑΡΘΡΟ 23οΑΡΘΡΟ 23οΑΡΘΡΟ 23οΑΡΘΡΟ 23ο

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, 
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    550,00550,00550,00550,00
ΑΡΘΡΟ 24οΑΡΘΡΟ 24οΑΡΘΡΟ 24οΑΡΘΡΟ 24ο

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, 
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    550,00550,00550,00550,00
ΑΡΘΡΟ 25οΑΡΘΡΟ 25οΑΡΘΡΟ 25οΑΡΘΡΟ 25ο

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    10,0010,0010,0010,00
ΑΡΘΡΟ 26οΑΡΘΡΟ 26οΑΡΘΡΟ 26οΑΡΘΡΟ 26ο
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Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    10,0010,0010,0010,00
ΑΡΘΡΟ 27οΑΡΘΡΟ 27οΑΡΘΡΟ 27οΑΡΘΡΟ 27ο

Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    100,00100,00100,00100,00
ΑΡΘΡΟ 28οΑΡΘΡΟ 28οΑΡΘΡΟ 28οΑΡΘΡΟ 28ο

Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    100,00100,00100,00100,00
ΑΡΘΡΟ 29οΑΡΘΡΟ 29οΑΡΘΡΟ 29οΑΡΘΡΟ 29ο

υδρορροή ηµικυκλική διατοµής Φ 80 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΜΜ

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    110,00110,00110,00110,00
ΑΡΘΡΟ 30οΑΡΘΡΟ 30οΑΡΘΡΟ 30οΑΡΘΡΟ 30ο

Πλαστικός σωλήνας (υδρορροή) διατοµής Φ 100
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Μ.Μ.

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    40,0040,0040,0040,00
ΑΡΘΡΟ 31οΑΡΘΡΟ 31οΑΡΘΡΟ 31οΑΡΘΡΟ 31ο

Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 
cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    500,00500,00500,00500,00
ΑΡΘΡΟ 32οΑΡΘΡΟ 32οΑΡΘΡΟ 32οΑΡΘΡΟ 32ο

Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    70,0070,0070,0070,00
ΑΡΘΡΟ 33οΑΡΘΡΟ 33οΑΡΘΡΟ 33οΑΡΘΡΟ 33ο

Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο λευκό Επενδύσεις βαθµίδων µε 
µάρµαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    30,0030,0030,0030,00
ΑΡΘΡΟ 34οΑΡΘΡΟ 34οΑΡΘΡΟ 34οΑΡΘΡΟ 34ο

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    16,0016,0016,0016,00
ΑΡΘΡΟ 35οΑΡΘΡΟ 35οΑΡΘΡΟ 35οΑΡΘΡΟ 35ο

Κατασκευή ελαφρού βιοµηχανικού δαπέδου
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    210,00210,00210,00210,00
ΑΡΘΡΟ 36οΑΡΘΡΟ 36οΑΡΘΡΟ 36οΑΡΘΡΟ 36ο

Επιστρώσεις δια κυβόλιθων τσιµέντου
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ2

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    400,00400,00400,00400,00
ΑΡΘΡΟ 37οΑΡΘΡΟ 37οΑΡΘΡΟ 37οΑΡΘΡΟ 37ο

Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη εκτός αστικών περιοχών
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    m3

(((())))            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    12,0012,0012,0012,00

                                        
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 15/07/2010
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  15/07/2010
Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία
Αλεξανδρή  Αθανασία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

                           

ΠΠΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ

ΑΑΑΑ////ΑΑΑΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆Α ΚΩ∆ΚΩ∆ΚΩ∆ΚΩ∆....ΑΡΑΡΑΡΑΡ.... ΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤ.... ΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ Μ.... ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ
1111 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες-ηµιβραχώδες για την 
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, 
χωρίς την καθαρή µεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφής

Τιµή ανά κυβικό 
µέτρο (m3) επί 

ορύγµατος.

20.02 65,00 4,10 266,50266,50266,50266,50

2222 Καθαίρεση µεµονωµένων 
στοιχείων κατασκευών από 
οπλισµένο σκυρόδεµα.  Με 
εφαρµογή συνήθων µεθόδων 
καθαίρεσης

κυβικό µέτρο (m3) 
πραγµατικού όγκου 

προ της 
καθαιρέσεως

22.15.01 5,00 92,70 463,50463,50463,50463,50

3333 Καθαίρεση επιχρισµάτων τετραγωνικό µέτρο 
(m2) πραγµατικής 

επιφανείας. 

22.23 600,00 6,70 4.020,004.020,004.020,004.020,00

4444 Καθαίρεση επικεραµώσεων Με 
προσοχή, για την εξαγωγή 
ακεραίων κεράµων σε ποσοστό >  
50% 

τετραγωνικό µέτρο 
(m2)

22.22.02 100,00 6,40 640,00640,00640,00640,00

5555 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων 
και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

τετραγωνικό µέτρο 
(m2) πλήρως 

αποπερατωθείσας 
εργασίας

22.60 100,00 1,40 140,00140,00140,00140,00

6666 Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια 
µέσου οδών καλής βατότητας 

Τιµή ανά 
τοννοχιλιόµετρο 

(ton.km)

10.07.01 4.300,00 0,40 1.720,001.720,001.720,001.720,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΕΚΣΚΑΦΕΣΕΚΣΚΑΦΕΣΕΚΣΚΑΦΕΣΕΚΣΚΑΦΕΣ ----ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 7.250,007.250,007.250,007.250,00
7777 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, 

διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας  Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 

κυβικό µέτρο (m3) 32.02.03 40,00 106,00 4.240,004.240,004.240,004.240,00

8888 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, 
διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας  Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

κυβικό µέτρο (m3) 32.02.04 1,00 127,00 127,00127,00127,00127,00

9999 Ξυλότυποι χυτών 
µικροκατασκευών

τετραγωνικό µέτρο 
(m2) αναπτύγµατος 

επιφανείας.

38.02 140,00 17,30 2.422,002.422,002.422,002.422,00

10101010 Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών

τετραγωνικό µέτρο 
(m2) ανεπτυγµένης 

επιφανείας.

38.03 20,00 15,30 306,00306,00306,00306,00

11111111 Χαλύβδινοι οπλισµοί 
σκυροδέµατος Χαλύβδινοι 
οπλισµοί κατηγορίας B500C 
(S500s)

χιλιόγραµµο (kg) 38.20.02 2.700,00 1,20 3.240,003.240,003.240,003.240,00

12121212 Χαλύβδινοι οπλισµοί 
σκυροδέµατος ∆οµικά πλέγµατα 
B500C (S500s)

χιλιόγραµµο (kg) 38.20.03 700,00 1,10 770,00770,00770,00770,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ ----ΞΥΛΟΤΥΠΟΙΞΥΛΟΤΥΠΟΙΞΥΛΟΤΥΠΟΙΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ----ΟΠΛΙΣΜΟΙΟΠΛΙΣΜΟΙΟΠΛΙΣΜΟΙΟΠΛΙΣΜΟΙ 11.105,0011.105,0011.105,0011.105,00
13131313 Αρµολογήµατα όψεων 

τοιχοδοµών Αρµολογήµατα 
ακατεργάστων όψεων λιθοδοµών

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2) όψεως

71.01.01 35,00 18,70 654,50654,50654,50654,50

14141414 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά 
µε τσιµεντοκονίαµα 

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

71.21 700,00 12,70 8.890,008.890,008.890,008.890,00

15151515 Επιχρίσµατα τριπτά (πεταχτά) επί 
τοίχων

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

71.36 600,00 8,10 4.860,004.860,004.860,004.860,00
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ ----ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 14.404,5014.404,5014.404,5014.404,50
16161616 Τυποποιηµένα κουφώµατα από 

αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική 
βαφή  Κουφώµατα από 
ηλεκτροστατικά βαµµένο 
αλουµίνιο έως 12 kg/m2

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

65.01.01 55,00 138,00 7.590,007.590,007.590,007.590,00

17171717 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - 
ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες ∆ιπλοί υαλοπίνακες 
συνολικού πάχους 18 mm, 
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, 
κρύσταλλο 5 mm)

τετραγωνικό µέτρο 
(m2)

76.27.01 80,00 50,30 4.024,004.024,004.024,004.024,00

18181818 Υαλόθυρες αλουµινίου 
ανοιγόµενες Υαλόθυρες από 
ηλεκτροστατικά βαµµένο 
αλουµίνιο Υαλόθυρες 
ανοιγόµενες, δίφυλλες, µε 
σταθερό φεγγίτη 

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

65.02.01.03 17,00 150,00 2.550,002.550,002.550,002.550,00

19191919 Υαλόθυρες αλουµινίου 
ανοιγόµενες Υαλόθυρες από 
ηλεκτροστατικά βαµµένο 
αλουµίνιο Υαλόθυρες 
ανοιγόµενες, µονόφυλλες, χωρίς 
φεγγίτη

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

65.02.01.01 6,00 173,00 1.038,001.038,001.038,001.038,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΑΛΟΥΜΙΝΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ----ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 15.202,0015.202,0015.202,0015.202,00
20202020 Πέργκολες και περεµφερή 

Πέργκολες και παρεµφερείς 
κατασκευές από ξυλεία δρυός

κυβικό µέτρο (m3) 
τοποθετηµένης 

ξυλείας

54.80.02 1,50 3.195,00 4.792,504.792,504.792,504.792,50

21212121 Ξύλινες κάσσες σε δροµικές 
οπτοπλινθοδοµές

τρέχον µέτρο (m) 54.86 7,00 15,30 107,10107,10107,10107,10

22222222 Κατασκευή καφασωτού από 
σύνθετή επικολλητή ξυλεία 
ερυθρελάτης

µ2 52.01.01 σχ2 16,00 51,00 816,00816,00816,00816,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 5.715,605.715,605.715,605.715,60
23232323 Χρωµατισµοί επί επιφανειών 

επιχρισµάτων µε χρώµατα 
υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. 
Εσωτερικών επιφανειών µε  
χρήση χρωµάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως

τετραγωνικό µέτρο 
(m2)

77.80.01 550,00 9,80 5.390,005.390,005.390,005.390,00

24242424 Χρωµατισµοί επί επιφανειών 
επιχρισµάτων µε χρώµατα 
υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. 
Εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση 
χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-
ακριλικής βάσεως.

τετραγωνικό µέτρο 
(m2)

77.80.02 550,00 11,60 6.380,006.380,006.380,006.380,00

25252525 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων 
επιφανειών µε χρώµατα 
αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου

τετραγωνικό µέτρο 
(m2)

77.54 10,00 7,00 70,0070,0070,0070,00

26262626 Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών 
για χρωµατισµούς

τετραγωνικό µέτρο 
(m2)

77.16 10,00 2,30 23,0023,0023,0023,00

27272727 Μυκητοκτόνες επαλείψεις 
ξυλίνων επιφανειών

τετραγωνικό µέτρο 
(m2)

77.96 100,00 2,90 290,00290,00290,00290,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 12.153,0012.153,0012.153,0012.153,00
28282828 Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο τετραγωνικό µέτρο 

(m2) καλυπτοµένης 
επιφανείας

79.09 100,00 8,10 810,00810,00810,00810,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΜΟΝΩΣΕΙΣΜΟΝΩΣΕΙΣΜΟΝΩΣΕΙΣΜΟΝΩΣΕΙΣ 810,00810,00810,00810,00
29292929 υδρορροή ηµικυκλική διατοµής Φ 

80 
ΜΜ ΗΛΜ 5 (σχετ.

8062,1)
110,00 15,00 1.650,001.650,001.650,001.650,00

30303030 Πλαστικός σωλήνας (υδρορροή) 
διατοµής Φ 100

Μ.Μ. ΗΛΜ 8 (ΣΧΕΤ 
8063,1α)

40,00 10,40 416,00416,00416,00416,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑΥ∆ΡΑΥΛΙΚΑΥ∆ΡΑΥΛΙΚΑΥ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 2.066,002.066,002.066,002.066,00
31313131 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου 

Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου 
πλευράς άνω των 30 cm

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

73.16.02 500,00 19,90 9.950,009.950,009.950,009.950,00
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32323232 Επικεράµωση µε κεραµίδια 
γαλλικού τύπου

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
(m2) ανεπτυγµένης 

επιφανείας

72.11 70,00 20,80 1.456,001.456,001.456,001.456,00

33333333 Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 
2,00 m µε µάρµαρο λευκό 
Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο 
πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/
µετώπων)

µέτρο (µµ) προσθίας 
ακµής βατήρων

75.41.01 30,00 63,50 1.905,001.905,001.905,001.905,00

34343434 Αντιολισθητικό ελαστικό 
παρέµβληµα µαρµάρινων 
βαθµίδων

Τιµή ανά τρέχον 
µέτρο (µµ)

73.76 16,00 4,80 76,8076,8076,8076,80

35353535 Κατασκευή ελαφρού 
βιοµηχανικού δαπέδου

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2) πλήρως 
επεξεργασµένου 

δαπέδου

73.91 210,00 24,00 5.040,005.040,005.040,005.040,00

36363636 Επιστρώσεις δια κυβόλιθων 
τσιµέντου

µ2 73.16.02 σχετ. 400,00 28,30 11.320,0011.320,0011.320,0011.320,00

37373737 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 
εκτός αστικών περιοχών

m3 Α5 12,00 2,30 27,6027,6027,6027,60

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ----ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 29.775,4029.775,4029.775,4029.775,40
98.481,5098.481,5098.481,5098.481,50

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (. (. (. (ΕΟΕΟΕΟΕΟ++++ΕΕΕΕΕΕΕΕ))))    18%18%18%18%:::: 17.726,6717.726,6717.726,6717.726,67
ΑΘΡΟΙΣΜΑΑΘΡΟΙΣΜΑΑΘΡΟΙΣΜΑΑΘΡΟΙΣΜΑ:::: 116.208,17116.208,17116.208,17116.208,17

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ     ((((15151515% )% )% )% ):::: 17.431,2317.431,2317.431,2317.431,23
∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ::::    133.639,40133.639,40133.639,40133.639,40

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ::::    500,00500,00500,00500,00
ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ:::: 134.139,40134.139,40134.139,40134.139,40

∆ΙΑΦ∆ΙΑΦ∆ΙΑΦ∆ΙΑΦ....    &&&&    ΦΠΑΦΠΑΦΠΑΦΠΑ    23232323%:%:%:%: 30.861,0630.861,0630.861,0630.861,06
ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΥΝΟΛΟ ΙΣΥΝΟΛΟ ΙΣΥΝΟΛΟ Ι :::: 165.000,46165.000,46165.000,46165.000,46

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ((((((((((((ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ            ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ)))))))))))):::::::::::: 165.000,00165.000,00165.000,00165.000,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 15/07/2010

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  15/07/2010
Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία
Αλεξανδρή  Αθανασία


