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Κομοτηνής
I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 Στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες τελειωμένης
εργασίας και
που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στη περιοχή του
υπόψη έργου,
ανεξάρτητα από τη θέση και την έκταση αυτών περιλαμβάνονται :
α. Ολες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών του
έργου που αναφέρονται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και
τα λοιπά
τεύχη και σχέδια, όπως αυτά αναγράφονται στην Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου.
β. Γενικά κάθε δαπάνη, 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 προς το είδος και την απόδοση των
μηχανημάτων, την
ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την
δυνατότητα
χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.
1.2 Ετσι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση
του όρου
"κάθε δαπάνη") οι παρακάτω
δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο
των τιμών του
τιμολογίου :
α. Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης,
επεξεργασίας
και προσέγγισης όλων ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία για τα έργα, με
όλες τις
απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις και τις κάθε είδους μετακινήσεις, μέχρι
την
πλήρη
ενσωμάτωσή τους,
εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
β. Οι δαπάνες μισθών,
ημερομισθίων, υπερωριών, ασφάλισης (στο Ι.Κ.Α.,
ασφαλιστικές
εταιρίες,
άλλους
ημεδαπούς
και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς κατά
περίπτωση
όπως απαιτείται κ.λ.π.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κλπ, του κάθε είδους
επιστημονικού
και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του εξειδικευμένου ή όχι προσωπικού των
γραφείων,
εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κλπ ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον
τόπο του
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ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος).

γ. Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του αναδόχου, την εξεύρεση (ενοικίαση ή
αγορά),
οργάνωση, διαρρύθμιση κλπ των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις αυτών,
τις παροχές
νερού, ηλεκτρικού ρεύματος κλπ ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την
εγκατάσταση
γραφείων αναδόχου και Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΣΥ και σύμφωνα
με τους
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
δ. Οι δαπάνες
ευκολιών.

λειτουργίας όλων

των παραπάνω

εργοταξιακών εγκαταστάσεων και

ε. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού Εργαστηρίου και την
εκτέλεση
δοκιμών.
στ.
Οι δαπάνες
πλήρους κατασκευής
προκατασκευασμένων στοιχείων
(που
περιλαμβάνουν
και τις δαπάνες υλικών, εργασίας, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, βοηθητικών έργων
κλπ) με τις
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο
έργο).
ζ. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (μεταφορών, μηχανημάτων κλπ).
η. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων, εργαζομένων ή
τρίτων ή την
πρόληψη πρόκλησης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
θ. Οι δαπάνες
τεύχη
δημοπράτησης.

του ποιοτικού

ελέγχου, όπως

αυτές προδιαγράφονται

στα λοιπά

ι. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων που
απαιτούνται
για τα έργα, μέσα
στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η αποθήκευση,
φύλαξη και η
ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση για λόγους απόσβεσης, η επισκευή και συντήρηση,
οι για
οποιαδήποτε αιτία ημεραργίες, η παραλαβή, μεταφορά επί τόπου και επιστροφή
αυτών, οι
άγονες μετακινήσεις τους, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά κλπ.
ια. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς με ή χωρίς προσωρινές
αποθέσεις
μέχρι τη θέση χρησιμοποίησης κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων, κλπ, εκτός
αν
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
ιβ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης μηχανημάτων και προσωπικού,
εκτέλεση των
έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας κλπ, λόγω των εμποδίων που
εισάγει η
εξασφάλιση της υπάρχουσας κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, σε συνδυασμό με τη
κατά φάσεις
εκτέλεση των έργων, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα και τις τμηματικές
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προθεσμίες προόδου
των έργων.
ιγ. Οι τυχόν αναγκαίες μελέτες και υποστήριξης των κυρίων αγωγών
ΟΚΩ που
συναντώνται κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.

και οχετών

ιδ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συμπληρωματικών
μέτρων έργων ασφάλειας, για τη μη παρακώλυση της ομαλής διεξαγωγής της κυκλοφορίας,
όπως π.χ. :
I. Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων σκαμμάτων, πλάτους μικρότερου των 5,00 μ
που τυχόν θα
απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών σε οδούς
μικρής
σημασίας.
ΙΙ. Οι δαπάνες ξύλινων ή μεταλλικών περιφραγμάτων, κινητών ή όχι.
Οι δαπάνες μεταφοράς, προσέγγισης, απομάκρυνσης αυτών, καθώς επίσης και της
καθημερινής
κάλυψης σκαμμάτων με
σιδηρά φύλλα (λαμαρίνες), όπου τούτο απαιτείται για
την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, όπως και οποιονδήποτε
κατασκευών
αντιστήριξης των πρανών των ορυγμάτων για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας
και των
κατασκευών.
ιε. Οι ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στη ΕΣΥ.
ιστ. Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές
επιστρώσεις
επ'αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα,
καθαρισμός, άρση
και μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κλπ
(εκτός αν
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου).
ιζ. Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων φρεατίων,
αγωγών ή
τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ'αυτά (εκτός αν
περιγράφεται
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου).
ιη. Οι δαπάνες καθυστερήσεων
λόγω εργοταξιακών γενικά δυσχερειών,
προέρχονται
από κάθε είδος εγκαταστάσεις και δίκτυα εταιριών και Οργανισμών Κοινής
Ωφελείας.
ιθ. Οι δαπάνες των ειδικών
σύνθεσης
σκυροδεμάτων κλπ.)

μελετών που

προβλέπονται από

την ΕΣΥ

που

(μελέτες

κ. Οι δαπάνες αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει μέτρων για την προστασία
του
περιβάλλοντος σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
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φόρους,

κβ. Οι δαπάνες από τις κάθε είδους αντλήσεις και την αντιμετώπιση των
επιφανειακών,
υπόγειων και πηγαίων νερών, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
κγ. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές και
τους
Οργανισμούς ή και τις
Εταιρίες Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) (εκτός αν
περιγράφεται
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου).
κδ. Οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως αυτές
αναφέρονται
στις ισχύουσες Συγγραφές Υποχρεώσεων (ΕΣΥ, ΤΣΥ, ΓΣΥ) και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.

1.3
Στις τιμές μονάδας του έργου περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη κατά την οποία
ενδέχεται
να
επιβαρυνθεί ο ανάδοχος για
την αδιάκοπη εξασφάλιση της λειτουργίας
των
υπαρχόντων αποχετευτικών δικτύων όμβριων της περιοχής.
1.4
Ανάλογα προβλήματα και η
αντίστοιχη προσοχή του αναδόχου με τις
συνεπαγόμενες
δαπάνες, μπορούν να προκύψουν από τη διατήρηση της λειτουργίας και τη
μεγάλη
σημασία
που
έχουν ορισμένοι άλλοι
αγωγοί και λοιπές εγκαταστάσεις υπόλοιπων
δικτύων ΟΚΩ
(ΟΤΕ,
ΔΕΗ κλπ.) Και οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται ανηγμένα στις τιμές του
Τιμολογίου.
1.5
Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για
γενικά έξοδα
κλπ για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως και για όφελος αυτού,
δηλαδή για
τις δαπάνες επιστασίας, τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους δασμούς,
ασφάλιστρα, τέλη
χαρτοσήμου,
συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων
πληρωμών, κλπ.
τόκους
των
κεφαλαίων, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού
προσωπικού, τις
πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους κατά την εκτέλεση, τα
διοικητικά
έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από δυσχέρειες
κάθε είδους
που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες
και σε
οποιαδήποτε θέση των έργων καθορίζεται σε .......................................
............... ως προς τις τιμές του Τιμολογίου
1.6
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίωνεισπράξεων του
αναδόχου
επιβαρύνει τον Κύριο του έργου
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: OIKOΔΟΜΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.01.Μ-Α
1 Αρθρο 1.1.1
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων- Σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124)
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως
3,00 m ή
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00
m
από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους
έως
0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την
μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική
αντιστήριξη
των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές
θεμελίων τεχνικών έργων"
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων
εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
εκσκαφή.
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Κυβικά μέτρα
ΟΙΚ 2124: 100,00%
Πέντε και Πενήντα πέντε λεπτά

€ 5,55

ΟΙΚ ΚΠΤ-20.31.01-Α
2 Αρθρο 1.1.2
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων.- Με την
διάστρωση
των προϊόντων μετά την εκφόρτωση
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2172)
Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων
εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ
και
μετά την εκσκαφή

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Κυβικά μέτρα
ΟΙΚ 2172: 100,00%
Εξι και Εβδομήντα λεπτά

€ 6,70
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ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01.Μ-Α
3 Αρθρο 1.1.3
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα- Με χρήση συνήθους
κρουστικού
εξοπλισμού
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226)
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε
συνδυασμό ή μη
με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του
υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και
εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των
προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά
τους
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01
"Καθαιρέσεις
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Κυβικά μέτρα
ΟΙΚ 2226: 100,00%
Τριάντα και Πενήντα δύο λεπτά

€ 30,52

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01.Μ-Α
4 Αρθρο 1.1.4
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.- Με εφαρμογή
συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226)
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε
συνδυασμό ή μη
με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων
των
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του
υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και
εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των
ικριωμάτων
και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων
οπλισμένου
σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Κυβικά μέτρα
ΟΙΚ 2226: 100,00%
Πενήντα οκτώ και Πενήντα δύο λεπτά

€ 58,52

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελί δα 8

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.56-Α
5 Αρθρο 1.1.5
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102)
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε
οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους.
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων
προς
φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02
"Καθαιρέσεις
μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".
Με τις τιμές των άρθρων 22.56 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων
όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). Τιμή ανά
τετραγωνικό
μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Χιλιόγραμμα
ΟΙΚ 6102: 100,00%
μηδέν και Τριάντα πέντε λεπτά

€ 0,35

ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-Α
6 Αρθρο 1.1.6
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με
συμπύκνωση
ή με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση προωθητή γαιών,
φορτωτή ή εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς
ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους
περιβαλλοντικούς
όρους του έργου και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την
κατασκευή επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η
ανακύκλωση τους.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Κυβικά μέτρα
ΟΔΝ 1123Α: 100,00%
Ενα και Εξήντα λεπτά

€ 1,60

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α
7 Αρθρο 1.1.7
ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269Α)
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο,
οποιουδήποτε
πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα
προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα
από
φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων
καθαίρεσης, τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες"
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

ΟΙΚ 2269Α: 100,00%
Ενα

€ 1,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ
ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.04-Α
1 Αρθρο 1.2.1
Σκυροδέματα μικρών έργων- Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214)
Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες
σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις
διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση 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.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι
πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο
κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από
την
μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50
m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το
άρθρο
32.02.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Κυβικά μέτρα
ΟΙΚ 3214: 100,00%
Εκατόν έξι

€ 106,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-Α
2 Αρθρο 1.2.2
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3- Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.5)
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και
εργατοτεχνικού
προσωπικού.
Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί
μεμονωμένο
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί
με άλλα.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα,
σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Κυβικά μέτρα
ΟΙΚ 3223Α.5: 100,00%
Δέκα έξι και Ογδόντα λεπτά

€ 16,80

ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03-Α
3 Αρθρο 1.2.3
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,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα
(τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 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.

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΙΚ 3816: 100,00%
Δέκα πέντε και Εβδομήντα λεπτά

€ 15,70

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.02-Α
4 Αρθρο 1.2.4
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873)
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος,
μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και
διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε
μέσον και
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην
Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των
οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον
πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
______________________________________________________________
|_____|__________Πεδίο_εφαρμογής______________|_______|______|
|Ονομ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|
|διάμε|_______|ευθυγραμμισμένα|__συγκολλημένα_|_______|______|
|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγματα__και|_Ονομ._|Ονομ._|
|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώματα__|διατομή|μάζα/_|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|μέτρο_|
|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| ______|(kg/m)|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|
|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_|
|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_|
|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_|
|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_|
|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_|
|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_|

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_|
|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_|
|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_|
|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_|
|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_|
|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_|
|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_|
|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_|
|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_|
|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_|
|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_|
|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_1257__|_9,86_|
______________________________________________________________
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα
ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα
με την μελέτη.
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Χιλιόγραμμα
ΟΙΚ 3873: 100,00%
Ενα και Επτά λεπτά

€ 1,07

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-Α
5 Αρθρο 1.2.5
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος- Δομικά πλέγματα B500C
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873)
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος,
μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και
διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε
μέσον και
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην
Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των
οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον
πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
______________________________________________________________
|_____|__________Πεδίο_εφαρμογής______________|_______|______|
|Ονομ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|
|διάμε|_______|ευθυγραμμισμένα|__συγκολλημένα_|_______|______|
|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγματα__και|_Ονομ._|Ονομ._|
|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώματα__|διατομή|μάζα/_|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|μέτρο_|
|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| ______|(kg/m)|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|
|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_|
|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_|
|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_|
|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_|
|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_|
|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_|

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελί δα 15

|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_|
|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_|
|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_|
|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_|
|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_|
|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_|
|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_|
|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_|
|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_|
|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_|
|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_|
|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_1257__|_9,86_|
______________________________________________________________
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα
ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα
με την μελέτη.
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Χιλιόγραμμα
ΟΙΚ 3873: 100,00%
Ενα και Ενα λεπτά

€ 1,01

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελί δα 16

ΥΔΡ ΚΠΤ-9.05-Α
6 Αρθρο 1.2.6
Πρόσθετη τιμή νια παραμένοντες ξυλότυπους - μεταλλότυπους
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6302)
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μετά από εντολή της Υπηρεσίας ή σχετική πρόβλεψη
της
μελέτης στην περίπτωση ξυλοτύπων ή μεταλλοτύπων που δεν μπορούν να
αφαιρεθούν
μετά την σκυροδέτηση και παραμένουν στην κατασκευή, ως προσαύξηση της τιμής
των
άρθρων 9.01, 9.02, 9.03, κατά περίπτωση.
Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πάσης φύσεως
απώλειες υλικών κατασκευής των καλουπιών αυτών και την τυχόν προβλεπόμενη
πρόσθετη επεξεργασία για την αποφυγή επιπτώσεων από την αλλοίωση των
παραμενόντων
υλικών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (ΠΙ2) αναπτυγμένης επιφάνειας καλουπιού σε επαφή με
το
σκυρόδεμα.

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Τετραγωνικά μέτρα
ΥΔΡ 6302: 100,00%
Εξι και Είκοσι λεπτά

€ 6,20

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελί δα 17

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21-Α
1 Αρθρο 1.3.1
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121)
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, 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, σύμφωνα
με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται
επί τόπου".
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και
υλικά):
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως αφαίρεση
ρύπων (με
κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με
βούρτσισμα) κλπ
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της
εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί.
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών
οριοθέτησης
κενών και ορίων κλπ
γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν
περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων
σύνθεση των
κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του
μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες
διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΙΚ 7121: 100,00%
Δέκα τρία και Πενήντα λεπτά

€ 13,50

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελί δα 18

ΟΙΚ ΚΠΤ-43.56-Α
2 Αρθρο 1.3.2
Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς)
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4356.1)
Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς), που κατασκευάζονται με πωρόλιθους ή
ψαμμόλιθους πάχους 10 έως 15 cm.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για συμβατικό μέσο πάχος 0,15 m

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Κυβικά μέτρα
ΟΙΚ 4356.1: 100,00%
Εκατόν ενενήντα έξι

€ 196,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελί δα 19

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΟΙΚ ΚΠΤ-73.92-Α
1 Αρθρο 1.4.1
Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8
cm
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1)
Κατασκευή εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης
υποβάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισμένη κονία
(με
ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή
άμμο, σύμφωνα με την μελέτη.
Περιλαμβάνονται:
α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σημεία απορροής και 10 έως
12
cm στις κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων
εποξειδικού
υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.
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) Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση
μίγματος λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και προσμίκτων.
ε) Διαμόρφωση 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.
στ) 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
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΙΚ 7373.1: 100,00%
Είκοσι οκτώ

€ 28,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελί δα 20

ΟΙΚ ΚΠΤ-79.04-Α
2 Αρθρο 1.4.2
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902)
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις σιλικόνες
εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι σιλικονούχο
υλικό
επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις
οδηγίες του προμηθευτή.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Γενικοι όροι:
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών
αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς
ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων
του
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές
τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του
προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό,
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΙΚ 7902: 100,00%
Οκτώ και Σαράντα λεπτά

€ 8,40

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελί δα 21

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-Α
1 Αρθρο 1.5.1
Χρωματισμοί επί Εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων,
ακρυλικής
ή στυρενιο-ακριλικής 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, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα
μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων
κατασκευών
και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ,
καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν,
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί
να
προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων
νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ),
θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται
αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας
για
την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή
εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση
της
τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Τετραγωνικά μέτρα
ΟΙΚ 7785.1: 100,00%
Δέκα και Δέκα λεπτά

€ 10,10

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελί δα 22

ΟΙΚ Ν6101.3.4
2 Αρθρο 1.5.2
Προστατευτικό μπασκέτας με velcro
Διαστάσεις: ύψος- πλάτος 190 *137 εκ, πάχος 5 εκατοστά
Υλικό: Συνθετική δερματίνη εξωτερικά με ενισχυμένο ανθεκτικό αφρολέξ 300D
εσωτερικά.
Κατάλληλο για μπασκέτες διαστάσεων 40 * 20 εκατοστά
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, το κόστος μεταφοράς και πλήρη
τοποθέτησή του.
(1 τεμ).

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Τεμάχια
ΟΙΚ 7934: 100,00%
Εκατόν πενήντα

€ 150,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελί δα 23

ΟΔΝ ΝΕΤ-Ν-Ε-17
3 Αρθρο 1.5.3
Διαγράμμιση γηπέδων μπάσκετ, τέννις, μίνι ποδοσφαίρου.

Διαγράμμιση γηπέδων μπάσκετ, τέννις, μίνι ποδοσφαίρου- νέα ή αναδιαγράμμιση
οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά
γράμματα
ή σύμβολα)με ειδική ακριλική βαφή με χαλαζιακή άμμο συνοδευόμενο με ανάλογα
πιστοποιητικά.
Στην τιμή συμπαριλαμβάνονται:
- όλες οι εργασίες για την τελειοποίηση των γηπέδων όπως δύο χέρια ασφαλτικό
γαλάκτωμα, τρία χέρια ακριλική βαφή με χαλαζιακή άμμο και την διαγράμμιση των
γηπέδων.
- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και
η προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)
- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση
των εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους
- ο καθαρισμός του ασφαλτοταπητα ή ελαστοτάπητα ή χλοοτάπητα από κάθε είδους
χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και
χειρωνακτική υποβοήθηση
- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)
- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο
του χρησιμοποιουμένου υλικού
- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία
μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης γηπέδου
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τετραγωνικά μέτρα

Ευρώ :

Δέκα

€ 10,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΟΙΚ Ν6101.3.3
4 Αρθρο 1.5.4
ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
·Βάση αποτελείται από ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 48 χ 30 cm και
κατασκευάζεται από μορφοσίδηρο γωνία 60 x 60 x 6mm. Στην επιφάνεια της
υπάρχουν 6
μπουλόνια W, 5/8" x 35 mm, για τη στήριξη του στυλοβάτη. Στο κάτω μέρος του
πλαισίου υπάρχουν τζινέτια μήκους 60 cm από μορφοσίδηρο γωνία 50 x 50 x 5 mm.
Πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 60 cm.
·Στυλοβάτης κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm. Δύο βραχίονες με
πρισματική μορφή ενώνονται σε σχήμα Γ. Ο πρώτος, μήκους 140cm, είναι
κατακόρυφος
και συνεχίζει ο δεύτερος μήκους 185cm, με γωνία 120 μοιρών. Η διατομή του
στυλοβάτη είναι ορθογωνική με στρογγυλεμένες τις ακμές και μεταβάλλεται ομαλά από
16 χ 35cm, στη θέση της βάσης, σε 16x16cm, στη θέση του ταμπλό. Εσωτερικά και σε
όλο το μήκος ενισχύεται με μεταλλικά ελάσματα πάχους 3mm, ώστε να αποφεύγονται
στρεβλώσεις και ταλαντώσεις. Στην κάτω πλευρά ενσωματώνεται μεταλλικό πλαίσιο
όμοιο με αυτά της βάσης (οι 7 τρύπες που υπάρχουν αντιστοιχούν στα μπουλόνια της
βάσης). Στην επάνω πλευρά υπάρχουν 4 μπουλόνια W 5/8" x 40 mm για την υποδοχή
του
ταμπλό.
·Ταμπλό αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια: το εξωτερικό με διαστάσεις 100
x 180 cm και το εσωτερικό με διαστάσεις 49 x 35 cm. Το υλικό κατασκευής τους
είναι ενισχυμένη κοιλοδοκός 50 x 25 mm. Τα δύο πλαίσια συνδέονται μεταξύ τους με
σύστημα γλισιέρας που τοποθετείται στο πίσω μέρος.
·Ο πίνακας, διαφανής από καθαρό πλεξιγκλάς, έχει πάχος 10mm και στερεώνεται
στο πλαίσιο με βίδες φραιζάτες. Μεταξύ των πλαισίων και του πίνακα παρεμβάλλεται
λάστιχο, διατομής 40 χ 3 mm για την απορρόφηση των κραδασμών. Το ταμπλό
βιδώνεται
στο στυλοβάτη. Παράλληλα, δύο αντηρίδες από ενισχυμένο σωλήνα γαλβανιζέ,
ενώνουν
αρθρωτά και αντιστηρίζουν τις δύο επάνω άκρες του ταμπλό με τον στυλοβάτη.
·Στεφάνι: η εσωτερική διάμετρος του είναι 45cm και κατασκευάζεται από
χαλύβδινο άξονα διαμέτρου 20 mm. Περιμετρικά στο κάτω μέρος, έχει γαντζάκια για
το δέσιμο του διχτύου. Στερεώνεται στο ταμπλό με 4 μπουλόνια Μ 10.
Οι βίδες και τα μπουλόνια που χρησιμοποιούνται είναι γαλβανιζέ. Βάφεται
ηλεκτροστατικά με χρώματα υδατοδιαλυτά, μη τοξικά και μη αναφλέξιμα, σύμφωνα με
τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
·Ταμπλό 100Χ180 εκ.
·Πλεξιγκλας 10 χιλ.
·Πρόβολος 130 εκ.
·Στεφάνι μασίφ με δίχτυ.
·Ύψος στεφανης 305 εκ.
. Συνολικό ύψος 397,50 εκ
·Με βάση πάκτωσης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, το κόστος μεταφοράς και πλήρη
τοποθέτηση.
(1 τεμ).

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Τεμάχια
ΟΙΚ 6104: 100,00%
Χίλια διακόσια δέκα εννέα και Είκοσι δύο λεπτά

€ 1.219,22

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΟΙΚ Ν6101.3.5
5 Αρθρο 1.5.5
ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ
·Βάση αποτελείται από ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 48 χ 30 cm και
κατασκευάζεται από μορφοσίδηρο γωνία 60 x 60 x 6mm. Στην επιφάνεια της
υπάρχουν 6
μπουλόνια W, 5/8" x 35 mm, για τη στήριξη του στυλοβάτη. Στο κάτω μέρος του
πλαισίου υπάρχουν τζινέτια μήκους 60 cm από μορφοσίδηρο γωνία 50 x 50 x 5 mm.
Πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 60 cm.
·Στυλοβάτης κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm. Δύο βραχίονες με
πρισματική μορφή ενώνονται σε σχήμα Γ. Ο πρώτος, μήκους 140cm, είναι
κατακόρυφος
και συνεχίζει ο δεύτερος μήκους 185cm, με γωνία 120 μοιρών. Η διατομή του
στυλοβάτη είναι ορθογωνική με στρογγυλεμένες τις ακμές και μεταβάλλεται ομαλά από
16 χ 35cm, στη θέση της βάσης, σε 16x16cm, στη θέση του ταμπλό. Εσωτερικά και σε
όλο το μήκος ενισχύεται με μεταλλικά ελάσματα πάχους 3mm, ώστε να αποφεύγονται
στρεβλώσεις και ταλαντώσεις. Στην κάτω πλευρά ενσωματώνεται μεταλλικό πλαίσιο
όμοιο με αυτά της βάσης (οι 7 τρύπες που υπάρχουν αντιστοιχούν στα μπουλόνια της
βάσης). Στην επάνω πλευρά υπάρχουν 4 μπουλόνια W 5/8" x 40 mm για την υποδοχή
του
ταμπλό.
·Ταμπλό αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια: το εξωτερικό με διαστάσεις 100
x 130 cm και το εσωτερικό με διαστάσεις 49 x 35 cm. Το υλικό κατασκευής τους
είναι ενισχυμένη κοιλοδοκός 50 x 25 mm. Τα δύο πλαίσια συνδέονται μεταξύ τους με
σύστημα γλισιέρας που τοποθετείται στο πίσω μέρος.
·Ο πίνακας, διαφανής από καθαρό πλεξιγκλάς, έχει πάχος 10mm και στερεώνεται
στο πλαίσιο με βίδες φραιζάτες. Μεταξύ των πλαισίων και του πίνακα παρεμβάλλεται
λάστιχο, διατομής 40 χ 3 mm για την απορρόφηση των κραδασμών. Το ταμπλό
βιδώνεται
στο στυλοβάτη. Παράλληλα, δύο αντηρίδες από ενισχυμένο σωλήνα γαλβανιζέ,
ενώνουν
αρθρωτά και αντιστηρίζουν τις δύο επάνω άκρες του ταμπλό με τον στυλοβάτη.
·Στεφάνι: η εσωτερική διάμετρος του είναι 45cm και κατασκευάζεται από
χαλύβδινο άξονα διαμέτρου 20 mm. Περιμετρικά στο κάτω μέρος, έχει γαντζάκια για
το δέσιμο του διχτύου. Στερεώνεται στο ταμπλό με 4 μπουλόνια Μ 10.
Οι βίδες και τα μπουλόνια που χρησιμοποιούνται είναι γαλβανιζέ. Βάφεται
ηλεκτροστατικά με χρώματα υδατοδιαλυτά, μη τοξικά και μη αναφλέξιμα, σύμφωνα με
τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
·Ταμπλό 100Χ130 εκ.
·Πλεξιγκλας 10 χιλ.
·Πρόβολος 130 εκ.
·Στεφάνι μασίφ με δίχτυ.
·Ύψος στεφανης 275 εκ.
. Συνολικό ύψος 345 εκ
·Με βάση πάκτωσης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, το κόστος μεταφοράς και πλήρη
τοποθέτηση.
(1 τεμ).

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :

Τεμάχια
ΟΙΚ 6104: 100,00%

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ευρώ :

Οκτακόσια εξήντα εννέα και Είκοσι δύο λεπτά

Σελί δα 26

€ 869,22

ΟΙΚ Ν6101.3.6
6 Αρθρο 1.5.6
Ταμπλό Μπασκέτας (plexiglass)

Πλάτος 180 cm, Ύψος 105
Πίνακας (Ταμπλώ)
Κατασκευάζεται από πλαστικό διαφανές (plexiglass) με πάχος 10mm διαστάσεων 180
Χ
105cm. Όλες οι γραμμές είναι από άσπρο χρώμα. Ο πίνακας στη διάρκεια της χρήσης
του γηπέδου είναι σταθερός, τοποθετημένος συμμετρικά πάνω στον κατά μήκος
άξονα
του γηπέδου, με το επίπεδό του κατακόρυφο και παράλληλο προς τις τελικές γραμμές
έτσι ώστε η πλευρά του βλέπει προς το κέντρο του αγωνιστικού χώρου, να απέχει
120cm από την εσωτερική πλευρά της τελικής γραμμής. Η κατώτερη πλευρά του
απέχει
275cm από την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Το ταμπλό αποτελείται από 2
ορθογώνια πλαίσια: το εξωτερικό με διαστάσεις 180 Χ 105cm και το εσωτερικό με
διαστάσεις 60 Χ 45cm. Το υλικό κατασκευής τους είναι ενισχυμένη κοιλοδοκός 50 Χ
25 Χ 2mm. Τα δύο πλαίσια συνδέονται μεταξύ τους. Παράλληλα υπάρχουν δύο
αντηρίδες
από ενισχυμένο σωλήνα με διάμετρο 26mm και πάχος 2mm ενώνουν αρθρωτά και
αντιστηρίζουν τις δύο επάνω άκρες του ταμπλό με το στυλοβάτη.
Καλάθι
Το κάθε καλάθι αποτελείται από ένα στεφάνι και ένα δίχτυ.
Το στεφάνι είναι φτιαγμένο από χαλύβδινο άξονα διαμέτρου 20mm σε χρώμα
πορτοκαλί.
Στο κάτω μέρος του στεφανιού υπάρχουν 12 μικρά μεταλλικά δαχτυλίδια (γαντζάκια)
για να κρέμεται το δίχτυ. Το στεφάνι βρίσκεται τοποθετημένο οριζόντια και σταθερά
πάνω στο ταμπλό, σε ύψος 3,05μ. από το γήπεδο (η πάνω περασιά του) και σε ίση
απόσταση από τα άκρα του πίνακα. Η απόσταση της εσωτερικής πλευράς του
στεφανιού
από τον πίνακα είναι 15 εκ. Το Στεφάνι στερεώνεται στο ταμπλό με 4 μπουλόνιαΤα
δίχτυα είναι φτιαγμένα από άσπρο κορδόνι και κρεμασμένα σε κάθε στεφάνι. Έχουν
ύψος 40 εκ. και να είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να ανακόπτεται στιγμιαία
η ορμή της μπάλας όταν περνά από το καλάθι.
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του
εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισμός είναι
από χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά όπως προδιαγράφεται
από την
οδηγία ΕΝ1176-2008. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι υδροδιαλυτά μη τοξικά
και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα
μεταλλικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι από χάλυβα St-37.
Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα
οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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εξοπλισμού όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008. Τα πλαστικά
στοιχεία
που χρησιμοποιούνται έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε
αντίξοες καιρικές συνθήκες. Χρησιμοποιούνται υλικά όπως προδιαγράφεται από την
οδηγία ΕΝ1176-2008 που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το
πολυαιθυλένιο
(PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA).
Τα βασικά χαρακτηριστικά του plexi glass ή με τη σωστή του ονομασία #ακρυλικό
φύλλο PMMA# είναι:
Yψηλή διαφάνεια μέχρι και 92% και σταθερότητα χρώματος σε βάθος χρόνου.
Αυξημένη αντοχή, τουλάχιστον 5 φορές μεγαλύτερη ισοπαχούς τζαμιού.
Μειωμένο βάρος, κατά 50% σε σχέση με ισοπαχές τζάμι.
Αντοχή στην υπεριώδη UV ακτινοβολία.
Είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 : 2008
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, το κόστος μεταφοράς και πλήρη τοποθέτηση.
(1 τεμ).
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Τεμάχια
ΟΙΚ 6104: 100,00%
Εξακόσια πενήντα

€ 650,00

ΟΙΚ Ν6101.5
7 Αρθρο 1.5.7
Ορθοστάτες βόλλευ μεταλλικής κατασκευής εξωτερικού χώρου. Περιλαμβάνει:
-δύο κολώνες από σωλήνα Φ88και Φ75
-βάσεις με κάλυμμα
-μηχανισμός τανύσεως

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και η πλήρη τοποθετησή τους.
(1 τεμ).
Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με :
Ευρώ :

Τεμάχια
ΟΙΚ 6104: 100,00%
Οκτακόσια έξι

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 7-05-2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΚΟΥΛΕΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ

€ 806,00
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ

