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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ 

 

Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός του κατ΄ αποκοπή τιμή-
ματος με το οποίο θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

Το κατ΄ αποκοπή τίμημα του παρόντος τιμολογίου, αναφέρεται σε έργα (σύνολα 
εργασιών), πλήρως και άρτια περαιωμένα και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για 
την πλήρη εκτέλεση του συνόλου των εργασιών του όλου έργου, όπως 
προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

 

1. Το κατ’ αποκοπή τίμημα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται σε σύνολα 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, τα οποία θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Το κατ’ αποκοπή τίμημα 
περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 
εργασιών καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και 
την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή 
μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, από το κατ΄ αποκοπή τίμημα του παρόντος 
Τιμολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, 
δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες 
συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στο κατ΄ αποκοπή τίμημα, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1. Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, 
δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων 
και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής 
τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, 
τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, 
εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

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

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο 
αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 
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 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους. 

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

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

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό 
χώρο ή εκτός αυτού.  

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

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των 
χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει 
παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας 
για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

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

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή 
της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι 
δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, 
της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής 
ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
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προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και 
μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

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

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

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

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη 
θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων 
αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των 
περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται 
ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με 
αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου 
προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

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

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του 
χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η 
δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις 
λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 
δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και 
οχημάτων,  
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(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη 
περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες 
συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, 
εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και 
οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, 
για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο 
κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και 
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των 
ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση 
του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού 
χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και 
τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των 
παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση 
των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού 
δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για 
την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών 
εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής 
μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης 
και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης 
μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας 
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

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

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων 
(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζόμενων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών 
δικτύων Ο.Κ.Ω.  

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

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 
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1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων 
εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής 
κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν 
προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι 
δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την 
διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των 
δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά 
από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση 
ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και 
μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

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

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη 
μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή 
διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή 
εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των 
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες 
εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν 
απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή 
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων 
μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων 
για την εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. 
σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς 
και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως 
αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, 
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων 
συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο 
στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

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

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα 
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, 
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υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, 
και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο 
Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών 
από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Tο κατ΄ αποκοπή τίμημα του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνεται κατά το 
ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν 
σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, 
κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή 
έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των 
εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του 
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και 
διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση 
κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, 
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων 
και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για 
τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, 
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς 
και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων 
μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης 
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου 
εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και 
αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου 
απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν 
συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο 
κόστος. 
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(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων 
και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως 
για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, 
εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, 
απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια 
της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών 
σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό 
την προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε 
περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). 
Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες 
αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με 
εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν 
περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας 
προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα 
μεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για 
συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου 
βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
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ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ (ΑΡΘΡΟ Α). 
 

ΑΡΘΡΟ Α 

Όλες οι απαιτούμενες  οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την  «Α-
ΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 15Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑ-
ΛΕΩ»,  σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές, τα σχέδια της μελέτης, τις λεπτομέ-
ρειες, τα συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.  
Στο κατ’ αποκοπή τίμημα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η κατά τρόπο πλή-
ρη, άρτιο, έντεχνο και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, τα συμβατικά 
τεύχη μελέτης και δημοπράτησης, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας, εκτέλεση του συνόλου των εργασιών ανεξάρτητα από την 
στάθμη κατασκευή τους (οικοδομικές και Η/Μ) που απαιτούνται για την πλήρη ολο-
κλήρωση των εργασιών του έργου.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εργασίες του έργου είναι οι εξής: 

 

Α.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Α.1.1.Προεργασίες  

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα 
Αποξήλωση σιδηρών κουφωμάτων 

Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m 
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακε-
ραίων πλακών 
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 
Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες 
Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου Απομάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα 
με τα χέρια 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  με προσοχή, για την ε-
ξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμέ-
νης απόδοσης 
Καθαίρεση επιχρισμάτων 
Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέδων 

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια 
Μεταφορά υλικών με τα χέρια 
Μεταφορές με αυτοκίνητο 
  

Όλες οι καθαιρέσεις και οι αποξηλώσεις θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια καθαιρέσεων. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά κατά την εκτέλεση των εργασιών αποξηλώσεων, καθαιρέσε-
ων, κατεδαφίσεων όλες τις κείμενες περί ασφαλείας διατάξεις και τις υποδείξεις και εντολές της επίβλε-
ψης και αφού πραγματοποιήσει εγκαίρως όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εντοπισμού και διακοπής 
αρμοδίως υφιστάμενων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος , νερού, αποχέτευσης, κλπ 

 
 
  

Α.1.2. Εργασίες αποκατάστασης – ενίσχυσης 
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Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση α-
ντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας. 
Τοιχοποιϊα οποιουδήποτε πάχους, από διάτρητες τυποποιημένες οπτοπλίνθους διαστάσεων 
19cmx9cmx6cm ή 19cmx9cmx9cm,  μετά της δαπάνης κατασκευής γραμμικών διαζωμάτων 
(σενάζ). 
Κατασκευή τοιχοποιϊας ξηράς δόμησης συνολικού πάχους 125mm, από διπλή στρώση κοι-
νών γυψοσανίδων, μετά της δαπάνης του μεταλλικού σκελετού και της ενδιάμεσης μόνωσης. 
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατα-
κόρυφο ή οριζόντιο άξονα. 
Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με 
σταθερό φεγγίτη. 
Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα. 
Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης. 
Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα. 
Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου. 
Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες. 
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (ε-
πάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη. 
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο 
άξονα. 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm. 
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP1, διαστάσεων 20x20 cm. 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα. 
Επιστρώσεις δαπέδων με οικολογικό αντιστατικό τάπητα LINOLEUM. 
Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός. 
Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην 
διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης. 
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετι-
κά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm. 
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 
πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο. 
Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων. 
Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm. 
Εξομάλυνση  διαβρωμένου  δαπέδου από μωσαϊκό με χρήση ρητινούχου επισκευαστικού 
τσιμεντοκονιάματος. 
Στίλβωση επιστρώσεων με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκό). 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2εκ. 
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους. 
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ2'. 
Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. 
Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich. 
Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς άνω 
των 16 cm. 
Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα. 
Κρεμάστρες (port-manteau) απλές. 
Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2. 
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL. 
Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα. 
Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα. 
Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία από ξυλεία δρυός. 
Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα. 
Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών δια-
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λύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο. 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου 
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής 
ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 
Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF. 
Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) 
επί μη μεταλλικών επιφανειών. 
Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς. 
Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο 
συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως 
νερού η διαλύτου. 
Περιθώρια δώματος (λούκια). 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα. 
Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials), εφαρμογή  ελαστομερούς 
στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως. 
Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials), εφαρμογή  ελαστομερούς 
στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως. 
Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με 
γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm. 
Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό 
Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 50 mm. 
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 
20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm. 
Ψευδοροφή ισόπεδη ή ανισόπεδη, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες κοινές γυψοσανίδες 
πάχους 12,5mm, μετά της δαπάνης κατασκευής και ανάρτησης του μεταλλικού σκελετού στή-
ριξης. 
Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής. 
Επισκευή ασφαλτοτάπητα με αμάσφαλτο συμπιεσμένο τελικού  πάχους 2 cm. 
Επίστρωση με ελαστικό συνθετικό τάπητα πάχους 2mm. 
Επίστρωση με ελαστικό συνθετικό τάπητα πάχους 2mm. 
Ελαστικές πλάκες 4 εκ.. 
Δημιουργία σκουπιστής επιφάνειας, σε δάπεδα από σκυρόδεμα. 
Πίνακες cellotex. 
Πίνακες μαρκαδόρου. 
Προμήθεια και τοποθέτηση ερμάριο χαμηλό κλειστό, διαστάσεων 0,80 (π) Χ0,80 (υ), από μο-
ριοσανίδα. 
Προμήθεια και τοποθέτηση ερμάριο ψηλό, ανοικτό επάνω και κλειστό κάτω, διαστάσεων 0,80 
(π) Χ 2,00 (υ), από μοριοσανίδα. 
Προμήθεια και τοποθέτηση ερμάριο ψηλό, ανοικτό επάνω και κλειστό κάτω, διαστάσεων 0,80 
(π) Χ 2,00 (υ), από μοριοσανίδα. 
Προμήθεια και τοποθέτηση ερμάριο ψηλό, ανοικτό επάνω και κάτω, διαστάσεων 0,80 (π) Χ 
2,00 (υ), από μοριοσανίδα. 
Κατασκευή και εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη  γηπέδου μπάσκετ. 
Πίνακας καλαθοσφαίρισης. 
Κατασκευή και εγκατάσταση πετοσφαίρισης  (βόλευ) 
Ιστός σημαίας πλήρης 
Πλήρης καθαριότητα πεζοδομίων κτιρίου και ακάλυπτου χώρου 
Επιμελής εργασία μόνωσης υδρορροών και επάλειψη με HYPERDESMO 
Πλήρης καθαριότητα αύλειου χώρου. 

Α.2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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 Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών 
(Η/Μ) εγκαταστάσεων του έργου (ήτοι:  εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων 
ύδρευσης, αποχέτευσης, κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού,  ηλεκτρικών (ισχυρά 
και ασθενή και εξωτερικές εγκαταστάσεις), ενεργητική πυροπροστασία ( συπμλήρω-
ση-αναβάθμιση πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης) )  σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 
την τεχνική περιγραφή (και την συμπληρωματική) και τις προδιαγραφές Η/Μ 
εγκαταστάσεων. Ειδικότερα: 

 

 Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των αναβαθμισμένων εσωτερικών 
υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση-αποχέτευση) των κτιρίων  του έργου. 
Αποξήλωση και αποκομιδή των προβλεπομένων από την τεχνική περιγραφή (Τ.Π.) και την 
μελέτη εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, πλήρη εσωτερικά  δίκτυα ύδρευσης  και  
αποχέτευσης,  εξαερισμού , με τους υδραυλικούς υποδοχείς και τα εξαρτήματα τους 
(νιπτήρες, λεκάνες ευρωπαϊκού, νεροχύτες, νιπτήρες ,  μπαταρίες (και προρυθμισμένου  
χρόνου ροής) και κάνουλες , σιφώνια κάθε τύπου, βαλβίδες, καθίσματα λεκανών, εταζέρες, 
καθρέπτες, χαρτοθήκες. σαπουνοθήκες, κ.λ.π.), τις απαραίτητες σωληνώσεις (πλαστικοί 
σωλήνες από PVC 6at ή πολυπροπυλένιο , χαρακτηριστικών όπως η τεχνική περιγραφή και 
οι προδιαγραφές ορίζουν), σφαιρικές βαλβίδες ball valve, βαλβίδες ανεπίστροφης , βαλβίδες 
διακόπτης τύπου καμπάνα, δίκτυα νερού  από  γαλβανισμένους  σιδηροσωλήνες, din 2440 ή 
ΕΛΟΤ 269   βαρέως τύπου , τα ρακόρ, τους διακόπτες , κ.λ.π., αυτόματα εξαεριστικά,  
κρουνοί εκροής, σωληνώσεις, εξαρτήματα και μικρουλικά από σκληρό PVC-6 atm, 
καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά διπλά , τα διάφορα εξαρτήματα και μέσα σύνδεσης ( 
γωνίες, ταυ, μούφες, καπέλα εξαερισμού, διακόπτες,) ,  θερμική μόνωση σωλήνων  όπου και 
όπως από την μελέτη προβλέπεται ,θερμοσίφωνες σε κάθε σχολείο, πλήρης αναβάθμιση 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των ομβρίων του κτιρίου και της αυλής, τους 
χρωματισμούς  και κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικά όπως απεικονίζονται στα σχέδια 
της μελέτης και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη του έργου. 

Στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή των  υδραυλικών 
εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών) του έργου ( αναβάθμι-
ση,ανακαίνιση,τοποθέτηση ,πλήρης κατασκευή και σύνδεση των δικτύων, εξαρτημάτων 
,υδραυλικών υποδοχέων), οι δοκιμές των  εγκαταστάσεων και η σύνδεση των  δικτύων με τα 
δίκτυα της αυλής. 

Αναβάθμιση και πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμαν-
σης και κλιματισμού των κτιρίων   του έργου. Αποξήλωση και αποκομιδή των 
προβλεπομένων από την τεχνική περιγραφή (Τ.Π.) και την μελέτη μερών και εξαρτημάτων 
της κεντρικής θέρμανσης του έργου. Πλήρης κατασκευή του προβλεπομένου δικτύου 
σωληνώσεων, θερμοστάτες χώρου με τις απαραίτητες καλωδιώσεις, μικρουλικά και 
εξαρτήματα κ.λ.π.) , δίκτυα από χαλιβδοσωλήνες ( βαρέως τύπου , πράσινη ετικέτα, DIN 
2440 ), θερμική μόνωση εργοστασιακή ή εγκαθιστάμενη (κατά περίπτωση όπως οι Τ.Π. 
ορίζουν), σφαιρικές βαλβίδες ball valve, βαλβίδες αντεπιστροφής, ρυθμιστικές βάνες , 
μανόμετρα , φίλτρα νερού, θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου ΑΚΑΝ ρυθμιστικές 
βαλβίδες  θερμαντικών σώματων, επαναβαφή θερμαντικών σωμάτων, βαλβίδες εξαερισμού 
θερμαντικών σωμάτων και δικτύων ,δίκτυα , ρυθμιστικές βάνες, ρακόρ κ.λ.π.,    οποιαδήποτε  
υλικά και μικροϋλικά  αναβάθμισης της κεντρικής θέρμανσης όπως απεικονίζονται στα 
σχέδια της μελέτης και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη του έργου. 

 Προμήθεια και κατασκευή πλήρους δικτύου ψυκτικών  σωληνώσεων, εξωτερικές 
και εσωτερικές μονάδες αντλιών  θερμότητας τύπου multi split,  inverter,εσωτερικές μονάδες 
τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων, ξευδοροφής,  απόδοσης και προδιαγραφών της 
μελέτης, με αντλίες αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, πλήρη  δίκτυα από χαλκοσωλήνες 
κλιματισμού, την μόνωση των σωλήνων,πλήρεις εγκαταστάσεις  αυτοματισμών  και 
χειρισμού   των μονάδων, διαστολικά, αντικραδασμικά πέλματα, συστήματα ελέγχου 
αυτοματισμού και ασφαλείας ,μονώσεις κάθε τύπου, αισθητήρες, βαλβίδες, συστήματα 
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ελέγχου, χειριστήρια κλιματισμού , αυτοματισμοί ασφαλείας , πλήρης κατασκευή των 
δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων σύμφωνα με την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγρα-
φές. Οι κλιματιστικές θα καλύπτουν το πρότυπο ecodesign 2018-erp 2 018. 

Επίσης στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες 
οικοδομικές και χωματουργικές εργασίες που θα προκύψουν για την τοποθέτηση των 
μηχανημάτων ,τη διέλευση των  σωλήνων, κλπ. καθώς και οι δοκιμές που θα πιστοποιήσουν 
την ορθή λειτουργία του συστήματος. 

 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
(ισχυρά και ασθενή ρεύματα ) των κτιρίων του έργου. Αποξήλωση και αποκομιδή των 
προβλεπομένων από την τεχνική περιγραφή (Τ.Π.) και την μελέτη μερών των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων των κτιρίων του έργου, πλήρης  κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρικών  
πινάκων (χωνευτοί ή επίτοιχοι) τύπου STAB ή παρεμφερούς (μετά των απαραιτήτων 
διακοπτών, ασφαλειών, ασφαλειοδιακοπτών, ρελέ διαφυγής, θυρών, ενδεικτικών λυχνιών , 
ΙΡ25 ( ή υψηλότερη ) και γενικά όλων των οργάνων λειτουργίας και χειρισμού  σύμφωνα με 
την μελέτη),  πλήρης κατασκευή των προβλεπόμενων δικτύων (ισχυρά, ασθενή ρεύμα-
τα,δίκτυα voice data) σωληνώσεων και καλωδιώσεων  και καναλιών , κουτιά διακλαδώσεων, 
εξαρτήματα σύνδεσης, διακόπτες, αποξήλωση και αποκομιδή των προβλεπομένων 
φωτιστικών,  φωτιστικά σώματα φθορισμού κάθε κατηγορίας με ή χωρίς κάλυμμα για 
εγκατάσταση επί οροφής ή ψευδοροφής, με ηλεκτρονικό εκκινητή και  λυχνίες κλάσης 
ενεργειακής απόδοσης Α, φωτιστικά τύπου spot οροφής ή ψευδοροφής στεγανά ή μη, 
φωτιστικά downlight κάθε τύπου της μελέτης,  φωτιστικοί προβολείς (προστασίας ΙΡ65) , 
κανάλια καλωδίων , κανάλι διανομής πλαστικά (τύπου DLP), κουτιά με ρευματοδότες 
Shucko, ανιχνευτές κίνησης εσωτερικού χώρου, τηλεφωνικοί κατανεμητές ,ερμάρια 
μικτονόμησης, πεδία βυσματικής διαχείρισης (patch panel) ,πρίζες data-voice , πλήρες 
δίκτυο δομημένης καλωδίωσης (UTP/CAT.6) , αγορά και πλήρης εγκατάσταση της 
μεγαφωνικής-ηλεκτρακουστικής εγκατάστασης σύμφωνα με την μελέτη και την Τ.Π., πλήρης 
εγκατάσταση του συστήματος ενδοεπικοινωνίας της μελέτης, αγορά και εγκατάσταση 
εξοπλισμού R/TV. Πλήρης εγκατάσταση, στον γενικό πίνακα, διάταξης ηλεκτρικής 
αντιστάθμισης για συνφ> 0,95, σύμφωνα με την μελέτη. Εγκατάσταση και παράδοση σε 
αδειοδοτημένη και πιστοποιημένη λειτουργία εφεδρικού Η/Ζ 50 ΚVΑ,  κλειστού τύπου με 
μεταλλικό κάλυμμα και ηχομόνωση, με πίνακα αυτόματης μεταγωγής και λειτουργίας όπως η 
τεχνική περιγραφή του έργου  ορίζει.  Γενικά πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων (ισχυρά και ασθενή ) όπως απεικονίζονται και περιγράφονται στα συμβατικά 
τεύχη και στα σχέδια της μελέτης, του έργου. 

Στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται η πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών (ισχυρά και 
ασθενή ρεύματα), οι συνδέσεις, οι δοκιμές των εγκαταστάσεων και οι απαραίτητες οικοδομικές 
και χωματουργικές εργασίες. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση του εργολάβου περιλαμβάνει την 
πλήρη κατασκευή των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

  

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων ενεργητικής 
πυροπροστασίας των κτιρίων του έργου. Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε 
λειτουργία του συμπληρωματικού φωτισμού ασφαλείας και σήμανση οδεύσεων, χειροκίνητο 
σύστημα συναγερμού, αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, κομβία συναγερμού πυρανίχνευ-
σης καθώς και κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικά (καλώδια-όργανα ελέγχου και 
προστασίας κ.λ.π.) πυρανίχνευσης όπως απεικονίζονται και περιγράφονται στα συμβατικά 
τεύχη και στα σχέδια της μελέτης του έργου. 

           Εγκατάσταση  μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο πυρόσβεσης , πυροσβεστικές λήψεις (φωλιές) 
, αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης , πυροσβεστήρες κάθε κατηγορίας φορητοί ή οροφής 
αυτόματοι σύμφωνα με την μελέτη  και κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικά (όργανα 
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ελέγχου, επιτήρησης, διατήρησης πίεσης, δοκιμών κ.λ.π.) πυρόσβεσης όπως απεικονίζονται 
και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στα σχέδια της μελέτης του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την περαίωση των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης  
και πυρόσβεσης να υποβάλλει την αναγκαία κατά νόμο δήλωση την αρμόδια Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με την ε-
γκεκριμένη μελέτη για την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών – βεβαιώσεων 
πυροπροστασίας. 

Επίσης στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες οικοδο-
μικές και χωματουργικές εργασίες που θα προκύψουν για την τοποθέτηση των μη-
χανημάτων ,τη διέλευση των  σωλήνων, κλπ. καθώς και οι δοκιμές που θα πιστο-
ποιήσουν την ορθή λειτουργία του συστήματος. 

 

1.2.4. Πλήρης κατασκευή και παράδοση έτοιμου για ασφαλή αντικεραυνική προ-
στασία του αλεξικεραύνου των κτιρίων του έργου που αναφέρεται στην επικε-
φαλίδα σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης , την τεχνική περι-
γραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου.  

Εργασία πλήρους κατασκευής αλεξικέραυνου,  αγωγοί συλλεκτήριου συστήματος στο 
δώμα   (αγωγοί Φ8 ή Φ10 mm από Cu ή St/tZn  ή ΑlMgSi ή χάλκινοι ηλεκτρολυτικοί 
αγωγοί όπως προβλέπει η μελέτη),  αγωγοί καθόδου  (όπως προβλέπει η μελέτη) 
,πλήρες σύστημα γείωσης του κτιρίου (θεμελιακή γείωση ) με ταινία 30Χ3,5 mm 
St/tZn (500 gr/m2) και κατάλληλα στηρίγματα, σύστημα γείωσης (με χάλκινη ταινία 
και ειδικά στηρίγματα έμπηξης στο χώμα) του κτιρίου κάτω από τη στεγανολεκάνη 
και σύνδεση του με τους αγωγούς καθόδου με ειδικά (διμεταλλικά) εξαρτήματα επέ-
κτασης, ειδικά στηρίγματα γυμνού αγωγού αλεξικέραυνου, κολάρα γεφύρωσης κάθε 
τύπου,  εξαρτήματα συνδέσεως, επέκτασης, διασταύρωσης,  διακλάδωσης, ισοδυνα-
μικές γέφυρες, ισοδυναμικοί ζυγοί και γείωση μέσω αυτών των προβλεπομένων υ-
πολοίπων Η/Μ εγκαταστάσεων, εξισωτής δυναμικού, διακόπτες κρουστικών υπερτά-
σεων κάθε τύπου για εγκαταστάσεις και καταναλώσεις ισχυρών και ασθενών ρευμά-
των όπως η μελέτη και η τεχνικές προδιαγραφές και η τεχνική περιγραφή του έργου 
προβλέπουν, ρυθμιζόμενα κολάρα, σφικτήρες, ακίδες προστασίας, εξαρτήματα α-
πορρόφησης συστολών-διαστολών κ.λ.π., και κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋ-
λικά, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή  και τα συμβατικά 
τεύχη  του έργου. Η εγκατάσταση της θεμελιακής, το υποδαπέδιο σύστημα , το συλ-
λεκτήριο σύστημα συνολικά και οι οδεύσεις των καθόδων θα πραγματοποιηθούν 
όπως  από την μελέτη προβλέπεται.  Η κατασκευή του αλεξικέραυνου  και τα υλικά 
που θα χρησιμοποιηθούν καλύπτουν τα εθνικά (ΕΛΟΤ 1412,1197 ) και διεθνή (ΕΝ 
50164-1, 50164-2, DIN57185, VDE 185 ) πρότυπα.   

Στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται η πλήρης κατασκευή, οι συνδέσεις, οι δο-
κιμές και μετρήσεις των  εγκαταστάσεων και όλες οι απαραίτητες χωματουργικές και 
οικοδομικές εργασίες. 

 1.2.5. Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία τoυ αυτομάτου ηλε-
κτρουδραυλικού ανελκυστήρα και του αναβατορίου ΑΜΕΑ, του έργου που α-
ναφέρεται στην επικεφαλίδα, ήτοι: Προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών, μετα-
φορά επί τόπου του έργου και πλήρης εγκατάσταση του  ανελκυστήρα που περι-
λαμβάνει τον θάλαμο μετά πλαισίου, μεταλλικούς οδηγούς,  θυρών και όλων των 
εξαρτημάτων, το τηλεσκοπικό έμβολο με όλα τα εξαρτήματα, τα συρματόσχοινα, 
τους ηλεκτρικούς πίνακες με όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του φρέατος, 
θαλάμου και μηχανοστασίου, τις κομβιοδόχες με όλα τα εξαρτήματα, το σύστημα 
χειρισμού, τον κινητήριο μηχανισμό της αντλίας λαδιού μετά της αντίστοιχης δεξα-
μενής ελαίου με όλα τα εξαρτήματα και κάθε άλλη εργασία και υλικά, όπως φαίνο-
νται στα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης και δημοπράτησης του έργου. 
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Αγορά και εγκατάσταση αναβατόριο ΑΜΕΑ πλευρικής στήριξης με μεταλλικούς  οδη-
γούς, με πλατφόρμα 100Χ80, ταχ. 0,1m/sec,διαδρομής έως ένα όροφο με ομαλή εκ-
κίνηση και στάση, πλήρως εγκατεστημένος , παράδοση σε λειτουργία. 

            Ο ανελκυστήρας του έργου θα καλύπτει τα πρότυπα  ΕΝ 81.1 & ΕΝ 81.2 & EN 
81.80 και την οδηγία 95/16/ΕΚ(εσωτ.δίκαιο ΚΥΑ  Φ9.2/32803/1308/1997(ΦΕΚ 
815/Β/97) ) . Επίσης με την προσφορά αναλαμβάνονται οι απορρέουσες υποχρεώ-
σεις από την σχετική οδηγία και την ΚΥΑ οικ. 28425/1245/22.12.08 (ΦΕΚ 
2604/Β/22.12.2008) κυρίως σε ότι αφορά την καταχώρηση του ανελκυστήρα στην 
αρμόδια Περιφέρεια ή Δήμο  ,την δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή, την θε-
ώρηση του βιβλιαρίου παρακολούθησης, την προσωρινή και οριστική ηλεκτροδότηση 
του ανελκυστήρα.    

             Στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες οικοδομικές 
εργασίες εγκατάστασης, χρωματισμοί, δοκιμές και συνδέσεις καθώς και η πιστοποίη-
ση από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου.  

Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε εγκατάσταση της κατηγορίας του παρόντος 
τιμολογίου- ακόμη και αν δεν περιγράφεται παραπάνω – αλλά εμπεριέχεται 
στην εγκεκριμένη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική και ειδι-
κή περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβάνεται στο παρόν τίμημα. 

 

ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ:  

ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ  (661.000,00 €) 

Οι Συντάξαντες 

    Για   τις οικοδομικές εργασίες                                      Για  τις Η/Μ εγκαταστάσεις 
 
 
 
  
        ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ                                                   Ζ. ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ 

      ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                          ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε. 
                                                    

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &                             Ο Διευθυντής  Μελετών  
  Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης 
 
  
 

                                                                                     

           ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ                                             ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ                                                               

     ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
                                    
 
 
 
 
             
Εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 191/24.01.2019 (Θέμα 3o) απόφαση του Δ.Σ της ΚΤΥΠ 
Α.Ε. 
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