
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 
 
 
Τχ.Διευθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 
Ταχ. Κώδικας: 104-38 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ:   ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗΣ ΤΟΥ 18ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ-
ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 3ου & 6ου ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  170.000,00 € 

 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ 
 

 

 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: 
 
 
ΠΤΥΧΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
 
α)ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
 
β)Η/Μ 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
 
 



 2 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
 
Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των κατ’ αποκοπή τιμών με τις οποίες θα 
εκτελεσθεί το έργο. 

Όλα τα κατ’ αποκοπή τιμήματα του παρόντος τιμολογίου περιέχουν την αξία, τόσο των απαιτουμένων 
αρίστης ποιότητας υλικών, όσο και της απαιτούμενης εργασίας εργατοτεχνιτών, όπως όλα αυτά κα-
θορίζονται στο παρόν τιμολόγιο και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, για την πλήρη και άρτια εκτέλεση 
και την άψογη εμφάνιση του όλου έργου. Όλα τα κατ’ αποκοπή τιμήματα του παρόντος τιμολογίου, 
αναφέρονται σε έργα (σύνολα εργασιών), πλήρως και άρτια περαιωμένα και περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση του συνόλου των εργασιών του όλου έργου, σύμφωνα με τους όρο-
υς του παρόντος τιμολογίου, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και την μελέτη εφαρμογής. 
 

Σε κάθε περίπτωση στα κατ’ αποκοπή τιμήματα περιέχεται: 

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 Δημοπράτησης του έργου. 

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 χρησι-
μοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. 

3.  Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή   διευκ-
ρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμε-
νο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου. 

4. Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους 
κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

5. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε κατ’ αποκοπην τιμή περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, 
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του 
έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχε-
ται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρε-
σία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδή-
ποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δι-
καιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να 
ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλ-
λάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.  

6. Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύ-
λαξης, 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 εί-
δους 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, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών 
που θα ισχύουν σύμφωνα με την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

7. 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). 

8. Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκε-
υή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις 
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παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσε-
ις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης. 

9. Οι κάθε είδους δαπάνες για την παροχή και σύνδεση του εργοταξίου του με (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, 
ΟΤΕ) για την κατασκευή του έργου. 

10. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι 
δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η απο-
κατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκρι-
μένους περιβαλλοντικούς όρους. 

11. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρί-
ου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε στο εργαστήριο του α-
ναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους 
όρους δημοπράτησης. 

12. Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής προκατασκευασμέ-
νων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγ-
καίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, ερ-
γασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών φορτοεκφορ-
τώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμά-
τωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστά-
σεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την 
Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συμβατικούς  όρους (ανεξάρτητα 
αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους 
που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστα-
σης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης). 

13. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών 
μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρον-
ται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου. 

14. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή 
δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

15. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη δημοπράτη-
σης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Ανα-
δόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία 
υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.) 

16. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώμα-
τα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβά-
ρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλε-
ται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε 
αιτία,η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η 
απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι 
άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. 

17. 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 λειτο-
υργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε πε-
ρίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

18. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις τυχόν 
προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. 
πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία 
άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για 
την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κα-
τασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που ισχύ-
ουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

19. Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις μηχανη-
μάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του έρ-
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γου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιορισμένης έκτασης περιοχών του έργου, 
που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι 
αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έρ-
γου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, 
γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται 
από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες 
στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν 
από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοι-
νού γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλ-
λα έργα κλπ.). 

20. 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. 

21. Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγω-
νομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών 
(REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται 
στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελε-
τών συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες α-
νίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συ-
ναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισ-
μών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύ-
χη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρού-
σας σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και 
Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

22. Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνι-
κών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν 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 υποβληθούν  για αρμό-
διο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παρά-
δοση των στοιχείων του εδάφους, σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τε-
ύχη δημοπράτησης. 

23. 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 έκ-
δοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 
ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

24. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπο-
γείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

25. Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υ-
ποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενη-
μερωτικά στοιχεία ως προς το έργο σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης. 

26. 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 κατασκευ-
ές και εμπόδια  σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

27. Οι δαπάνες για  χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,  κατοχυρωμένων μεθόδων, ευ-
ρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργα-
σιών. 

28.  Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τμή-
ματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασ-
κευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τή-
ρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους 
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καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέ-
δων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους. 

29.  Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους 
βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμ-
βανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των 
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

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

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

32. Οι δαπάνες-υποχρέωση  έκδοσης αδειών για λογαριασμό του κυρίου του έργου, κάθε είδους 
εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις,Πολεοδομία ή και τους Οργανισμούς Κοι-
νής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτη-
σης. 

33. Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχον-
ται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέ-
λεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των 
εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και 
μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 

34. Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης 
και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασ-
φαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασ-
φάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσε-
ων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής 
τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, 
σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

35. Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως μελέ-
τες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες 
εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης. 

36. Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές 
μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα 
τεύχη δημοπράτησης. 

37. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρον-
ται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου. 

38. Ως προς τον τρόπο κατασκευής των επί μέρους εργασιών για την ολοκλήρωση του αντίστοι-
χου έργου, ισχύουν τα οριζόμενα από τους συμβατικούς όρους και τα άρθρα τιμών των επι-
σήμων ισχυόντων τιμολογίων του ΥΠΕΧΩΔΕ, τους όρους της ειδικής συγγραφής υποχρεώ-
σεων, του παρόντος τιμολογίου και των λοιπών συμβατικών τευχών, καθώς και την εγκεκριμέ-
νη μελέτη εφαρμογής. Σημειώνεται ότι ελήφθησαν όλα αυτά, υπ’ όψη από τους διαγωνιζομέ-
νους για την προσφορά των κατ’ αποκοπή τιμημάτων 

39. Σε όλα τα κατ’ αποκοπή τιμήματα του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνεται και η δαπάνη για 
την εκτέλεση κάθε εργασίας, έστω και αν δεν κατονομάζεται ή περιγράφεται ρητώς στο παρόν 
τιμολόγιο, άλλα προκύπτει η συμβατική υποχρέωση εκτελέσεως της από τα υπόλοιπα τεύχη 
του έργου και τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, που σύμφωνα με το άρθρο 25 της διακήρυ-
ξης δημοπρασίας αλληλοσυμπληρώνονται. 

40. Στα κατ’ αποκοπή τιμήματα του παρόντος τιμολογίου περιέχεται το ποσοστό γενικών εξόδων, 
οφέλους κ.λ.π. του αναδόχου (εργολαβικό ποσοστό). 

41. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων του Αναδόχου επιβαρύνει τον 
Kύριο του Έργου.  
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42. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Επειδή το έργο αφορά σε συμπληρωματικές εργασίες και εγκα-
ταστάσεις επί άλλης αυτοτελούς εργολαβίας η οποία έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται στο στάδιο 
ολοκλήρωσης δεν μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση συνύπαρξης, αλληλοενημέρωσης και 
συνεργασίας στο έργο (οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις) για την απρόσκοπτη ο-
λοκλήρωση και λειτουργία του όλου έργου.   
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ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ (περιλαμβάνεται και το ποσοστό οφέλους, γενικών εξόδων 
κ.λ.π. του αναδόχου). 

 

ΑΡΘΡΟ Α1.  

Πλήρης κατασκευή και ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα με τη μελέτη του 
έργου, την τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές οικοδομικών & Η/Μ εργασιών και την γενική 
συγγραφή υποχρεώσεων. 

Οι εργασίες της πλήρους κατασκευής και ολοκλήρωσης των οικοδομικών εργασιών είναι οι πιο 
κάτω αναλυτικά περιγραφόμενες. 

 

1. Η αποξήλωση δαπέδων κάθε είδους στον αύλειο χώρο. 

2. Ο καθαρισμός της επιφάνειας του κτιρίου, από μπάζα, διάφορα άλλα υλικά καθαιρέσεων και 
αποξηλώσεων, κλπ 

3. Οι πάσης φύσεως εκσκαφές (τάφρων ή θεμελίων κ.λ.π.) που θα γίνουν σε οποιοδήποτε έδα-
φος, (γαιώδες, ημιβραχώδες, βραχώδες, κροκαλοπαγές, γρανιτικό, κ.λ.π.), ανεξάρτητα από το 
βάθος εκσκαφής, στην όδευση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στον αύλειο χώρο. 

4. Η εργασία της αδιατάρακτης κοπής των δαπέδων από μωσαϊκά δάπεδα ώστε να δημιουργηθεί 
εσοχή για την τοποθέτηση των σωληνώσεων του δικτύου της κεντρικής  θέρμανσης σύμφωνα 
με τη μελέτη.   

5. Οι πάσης φύσεως φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των απαραίτητων προϊόντων για τις επι-
χώσεις εντός των κτιρίων και των τάφρων περιμετρικά των κτιρίων σε κάθε σημείο και με ο-
ποιοδήποτε τρόπο. 

6. Οι πάσης φύσεως μεταφορές των προϊόντων εκσκαφών σε μέρη που επιτρέπουν οι αρχές εφ’ 
όσον αυτά δεν είναι απαραίτητα για τις επιχώσεις, των σκαμμάτων γύρω από τα κτίρια ή για τη 
διαμόρφωση των επιπέδων του αυλείου χώρου. 

7. Ο οποιοσδήποτε εγκιβωτισμός σωληνώσεων (για προστασία ή σήμανση) εντός του εδάφους 
(αμμος λατομείου κ.λ.π.) που προβλέπεται και σημειώνεται στα σχέδια της μελέτης, η οποία 
θα κατασκευασθεί σε στρώσεις και σε συνολικό πάχος, με τον τρόπο που καθορίζεται στη με-
λέτη. 

8. Το σκυρόδεμα καθαριότητος κατηγορίας C12/15 των 200 χγρ. τσιμέντου τουλάχιστον για την 
αποκατάσταση των πλακών της αυλής μετά την διέλευση του δικτύου αποχέτευσης των ομ-
βρίων υδάτων, πριν απο την τοποθέτηση της πλακόστρωσης. 

9. Το σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25,για κατασκευές από σκυρόδεμα  σύμφωνα με την μελέτη, 
για την κατασκευή των κάθε είδους κατασκευής εκ σκυροδέματος σύμφωνα με τη μελέτη. Πε-
ριλαμβάνονται επίσης και ο ρευστοποιητής μάζης του σκυροδέματος. 

10. Οι πάσης φύσεως ξυλότυποι οποιασδήποτε κατηγορίας (χυτών τοίχων, συνήθων χυτών κα-
τασκευών, κ.α.) από οποιοδήποτε υλικό (ξύλο, μέταλλο, πλαστικό) και οποιοδήποτε ικρίωμα, 
(ξύλινο, μεταλλικό κ.λ.π.) σε οποιοδήποτε ύψος.  

11. Οι πάσης φύσεως σιδηροί οπλισμοί οποιουδήποτε είδους  Β500Α (S220s), B500C (S500s), 
οποιασδήποτε διαμέτρου έτοιμοι επί οιωνδήποτε τμημάτων του έργου, συμπεριλαμβανομένων 
και των απαιτουμένων αποστατών του σιδηροπλισμού του σκυροδέματος (μεταξύ οπλισμού 
και ξυλοτύπου). 

12. Οι πάσης φύσεως οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 
cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 

13. Τα απαιτούμενα διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών 
τοίχων 

14. Οι πάσης φύσεως εργασίες για την κατασκευή απόληξης μεταλλικού κλιμακοστασίου στο δώ-
μα του υφιστάμενου διδακτηρίου (απαραίτητες αδιατάρακτες καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, νέες 
εργασίες κατασκευής μεταλλικού κλιμακοστασίου, εργασίες αποκατάστασης  και πλήρους α-
ποπεράτωσης). Η επίστρωση βαθμίδων στο 2ο όροφο του υφιστάμενου κτιρίου ώστε να απο-
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κατασταθεί η επικοινωνία των κτιρίων με το κλιμακοστάσιο. Οι παραπάνω εργασίες θα εκτε-
λεστούν σε απόλυτη συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης και τον 
ανάδοχο της υφιστάμενης εργολαβίας, δεδομένου ότι υπάρχουν εμπλεκόμενες εργασίες που 
αφορούν σε  αυτή και χρήζουν υποχρεωτικής συνεργασίας για την ολοκλήρωσή τους 

15. Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  

16. Η τοποθέτηση μεταλλικών θυρών πυρασφαλείας σύμφωνα με την μελέτη και σε απόλυτη αρ-
μονία με τις πόρτες πυρασφαλείας που έχουν τοποθετηθεί από την υφιστάμενη εργολαβία στο 
εν λόγω σχολικό συγκρότημα.  

17. Η πλήρης κατασκευή σκηνής της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων που θα περιλαμβάνει μεταλ-
λική κατασκευή για την δημιουργία της σκηνής,  δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 έως 7 
cm, με σκελετό από καδρόνια και πάσης φύσεως εργασίας ολοκλήρωσης της σκηνής (ανα-
βαθμοί, επένδυση υπερύψωσης κλπ) σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της υπηρεσίας. 

18. Οι πάσης φύσεως εργασίες επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια που αφορούν στα wc 
ΑΜΕΑ και στα wc του Νηπιαγωγείο, σύμφωνα με την μελέτη. Τα υλικά που θα χρησιμοποιη-
θούν απαραιτήτως θα είναι σε απόλυτη αρμονία με τα πλακίδια που έχουν τοποθετηθεί από 
την υφιστάμενη εργολαβία στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα  

19. Η επίστρωση του δαπέδου στο χώρο του παλιού λεβητοστασίου με τσιμεντοκονία ώστε να δι-
αμορφωθεί  ενιαίος χώρος για το Νηπιαγωγείο και να υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης της 
τελικής στάθμης του δαπέδου σύμφωνα με τη μελέτη. 

20. Η αποκατάσταση των αυλακιών που διανοίχθηκαν για την διέλευση των σωληνώσεων του δικ-
τύου της κεντρικής θέρμανσης, με την επίστρωση πλακών μαρμάρου σκληρού ως εξαιρετικά 
σκληρού προελεύσεως Κοζάνης διαστάσεων 40*40*2. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν α-
παραιτήτως θα είναι σε απόλυτη αρμονία με τα μάρμαρα που έχουν τοποθετηθεί από την υ-
φιστάμενη εργολαβία στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα.  

21. Η τοποθέτηση μαρμάρινων σοβατεπιών προελεύσεως Κοζάνης πλάτους 7εκ στο χώρο του 
Νηπιαγωγείου και της ΑΠΧ. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν απαραιτήτως θα είναι σε από-
λυτη αρμονία με τα μάρμαρα που έχουν τοποθετηθεί από την υφιστάμενη εργολαβία στο εν 
λόγω σχολικό συγκρότημα.  

22. Η επίστρωση των δαπέδων του Νηπιαγωγείου και της ΑΠΧ με linoleum πάχους 2,5μμ απόχ-
ρωσης επιλογής της υπηρεσίας. 

Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε εργασία της κατηγορίας του παρόντος άρθρου- ακόμη και αν 
δεν περιγράφεται παραπάνω – αλλά εμπεριέχεται στην εγκεκριμένη μελέτη, τις τεχνικές προ-
διαγραφές- περιγραφές και την γενική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου, συμπεριλαμβάνε-
ται στο παρόν τίμημα. 

 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ 

 

EΥΡΩ (€): 

                                                                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ A2.   

 Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστά-
σεων (ύδρευση-αποχέτευση-όμβρια-ηλεκτρικά-κεντρική θέρμανση-καύσιμο αέριο-
ενεργητική πυροπροστασία)  του έργου  που αναφέρεται στην επικεφαλίδα. σύμφωνα με 
τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης , την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγ-
ραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου. Περιγραφικά (και όχι περιοριστικά) οι εγκαταστάσε-
ις της κατηγορίας του παρόντος άρθρου είναι : 

 Πλήρης κατασκευή 2 WC ΑΜΕΑ με τους υδραυλικούς υποδοχείς και τα εξαρτήματα τους 
(νιπτήρες ΑΜΕΑ, λεκάνες ΑΜΕΑ, καζανάκια πλύσεως ΑΜΕΑ, νιπτήρες ΑΜΕΑ, μπαταρίες 
νιπτήρα ΑΜΕΑ, σιφώνια κάθε τύπου, καθίσματα λεκανών ΑΜΕΑ, καθρέπτης ανακλειόμενος 
ΑΜΕΑ, εταζέρες, καθρέπτες, χαρτοθήκες. σαπουνοθήκες, κ.λ.π.), σύστημα βοηθείας με κορ-
δόνι, τις απαραίτητες σωληνώσεις προδιαγραφών όπως η τεχνική περιγραφή και οι προδι-
αγραφές ορίζουν για την εγκατάσταση των υδραυλικών των WC ΑΜΕΑ ( μικρές επεκτάσεις 
δικτύων,εύκαμπτους σωλήνες πίεσης για διασύνδεση υδραυλικών, βάνες, μικροεξαρτήματα, 
μικροϋλικά, μονώσεις, ρακόρ κ.λ.π.) όπως από την μελέτη ,την τεχνική περιγραφή και τις 
τεχνικές προδιαγραφές προβλέπεται, 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 εσωτερικών υδραυλικών 
εγκαταστάσεων των WC ΑΜΕΑ του έργου ( τοποθέτηση ,πλήρης κατασκευή και σύνδεση 
των δικτύων, εξαρτημάτων ,υδραυλικών υποδοχέων), οι δοκιμές των  εγκαταστάσεων και η 
σύνδεση των  δικτύων με τα δίκτυα της αυλής. 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των τμημάτων των εγκαταστάσεων 
κεντρικής θέρμανσης και διανομής καυσίμου αερίου των κτιρίων   του έργου σύμφωνα 
με την μελέτη ήτοι πλήρης κατασκευή δικτύων μονοσωληνίου από εύκαμπτους χαλκοσωλή-
νες (όπως η μελέτη , τεχνική περιγραφή και οι προδιαγραφές ορίζουν). Επισημαίνεται πως 
δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή των κλάδων 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 οι οποίοι 
έχουν ήδη κατασκευαστεί. Πλήρης εγκατάσταση των θερμαντικών σωμάτων, που υπάρχουν 
επί τόπου του έργου και σύνδεση των θερμικών κυκλωμάτων στους συλλέκτες μετά των μικ-
ροϋλικών , αυτονομιών, θερμοστατών κ.λ.π. και παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη λει-
τουργία μετά των δοκιμών και ρυθμίσεων.  

Πλήρης κατασκευή της προέκτασης του παροχικού σωλήνα φυσικού αερίου από τον εγκα-
τεστημένο μετρητή  που βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Θεσσαλίας και Ρήγα Φεραί-
ου και σύνδεση στην απόληξη του υπάρχοντος δικτύου στην αυλή του έργου. Η όδευση θα 
είναι επίτοιχη (στην εσωτερική πλευρά) από την οδό Θεσσαλίας με συνολικό μήκος περίπου 
56 μέτρων (συμπεριλαμβανομένης της υπόγειας όδευσης) από κατάλληλο χαλυβδοσωλήνα 
3΄΄. Στο χώρο της εισόδου της παλαιάς πτέρυγας και σε μήκος περίπου 10μέτρα η όδευση 
θα κατασκευαστεί υπόγεια εντός εδάφους. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την μελέ-
τη ,τις τεχνικές προδιαγραφές και  την τεχνική περιγραφή του έργου, επίσης το επίτοιχο δίκ-
τυο θα φέρει κατάλληλη βαφή κίτρινου χρώματος. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται 
και κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικά, όπως απεικονίζονται και περιγράφονται στα 
σχέδια της μελέτης και τα συμβατικά τεύχη του έργου, καθώς και οι απαραίτητες οικοδομικές 
και χωματουργικές εργασίες. 

 Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία τμήματος των ηλεκτρικών εγκαταστάσε-
ων (ισχυρά και ασθενή ρεύματα ) των κτιρίων του έργου σύμφωνα με τα σχέδια της εγ-
κεκριμένης μελέτης , την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστά-
σεων του έργου ήτοι πλήρης κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρικών  πινάκων (χωνευτοί ή 
επίτοιχοι) τύπου STAB ή παρεμφερούς (μετά των απαραιτήτων διακοπτών, ασφαλειών, ασ-
φαλειοδιακοπτών, ρελέ διαφυγής, θυρών, ενδεικτικών λυχνιών , ΙΡ25 ( ή υψηλότερη ) και γε-
νικά όλων των οργάνων λειτουργίας και χειρισμού  σύμφωνα με την μελέτη),  πλήρης κατασ-
κευή  τμήματος των δικτύων (ισχυρά και ασθενή ρεύματα) σωληνώσεων και καλωδιώσεων, 
κουτιά διακλαδώσεων, εξαρτήματα σύνδεσης, φωτιστικά σώματα φθορισμού κάθε κατηγορί-
ας με ή χωρίς κάλυμμα για εγκατάσταση επί οροφής ή ψευδοροφής στους χώρους που 
προβλέπει η μελέτη με ή χωρίς ηλεκτρονικό εκκινητή και  λυχνίες κλάσης ενεργειακής από-
δοσης Α, κανάλια καλωδίων , κανάλι διανομής πλαστικά (τύπου DLP), ανιχνευτές κίνησης 
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εσωτερικού χώρου, πληκτρολόγια προγραμματισμού χειρισμών, ηλεκτρονικές σειρήνες σή-
μανσης συναγερμού(με φάρο), μαγνητικές επαφές συστήματος ασφαλείας, πίνακες συνα-
γερμού και γενικά πλήρη  συστήματα συναγερμού όπως προβλέπει η μελέτη, τηλεφωνικοί 
κατανεμητές ,ερμάρια μικτονόμησης, πεδία βυσματικής διαχείρισης (patch panel) , πλήρες 
δίκτυο δομημένης καλωδίωσης (UTP/CAT.6) , ηλεκτρικά κουδούνια, χειριστήρια ηλεκτρικών 
κουδουνιών, μεγάφωνα ενημέρωσης μαθητών ,ηχεία Α.Π.Χ.,  όπως προβλέπει η μελέτη και 
γενικά πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά και ασθενή ) όπως απει-
κονίζονται και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στα σχέδια της μελέτης, του έργου. 

Επισημαίνεται ότι οι η αγορά και εγκατάσταση των 6τεμ προβολέων του περιμετρικού φω-
τισμού εξωτερικά των κτιρίων  δεν  περιλαμβάνονται στο παρόν τίμημα. Επίσης δεν περι-
λαμβάνεται η προμήθεια ανεμιστήρων εξαερισμού αλλά η εγκατάσταση παροχικών καλωδί-
ων με τις αναμονές τους για μελλοντική σύνδεση ανεμιστήρων. Επίσης δεν περιλαμβάνεται η 
προμήθεια των εσχάρων ηλεκτρικών καλωδίων, των πριζών και των διακοπτών, καθώς και 
των πριζών data. Περιλαμβάνεται όμως η καλωδίωση UTP Cat6 4 ζευγών μέσα σε σωλήνα 
(περίπου 120 μέτρα) και η καλωδίωση UTP Cat6 50 ζευγών μέσα σε σωλήνα (περίπου 20 
μέτρα).   

Στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται η πλήρης κατασκευή του μέρους των ηλεκτρικών 
(ισχυρά και ασθενή ρεύματα) σύμφωνα με την μελέτη, οι συνδέσεις, οι δοκιμές των εγκατασ-
τάσεων και οι απαραίτητες οικοδομικές και χωματουργικές εργασίες. Σημειώνεται ότι η υποχ-
ρέωση του εργολάβου περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή από τη θέση όπου θα γίνει η σύν-
δεση με το δίκτυο της ΔΕΗ (ήτοι και  η παροχική ηλεκτρική γραμμή της μελέτης μήκους περί-
που 19m). 

           Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των  εγκαταστάσεων απορροής ομβρίων  
του αυλείου χώρου του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα σύμφωνα με τα σχέδια 
της εγκεκριμένης μελέτης , την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ 
εγκαταστάσεων του έργου. Ήτοι πλήρη δίκτυα απορροής ομβρίων της αυλής τις απαραίτη-
τες σωληνώσεις (πλαστικοί σωλήνες πίεσης 6ΑΤΜ, κ.λ.π.), τα διάφορα εξαρτήματα και μέσα 
σύνδεσης (φρεάτια με χυτοσίδηρα διπλά καλύμματα, γωνίες, ταφ, μούφες κ.λ.π.) και κάθε άλ-
λη εργασία, υλικά και μικροϋλικά, όπως απεικονίζονται στα σχέδια της μελέτης και περιγρά-
φονται στα συμβατικά τεύχη του έργου. Επισημαίνεται πως δεν περιλαμβάνονται η σχάρα ομ-
βρίων που βρίσκεται στην είσοδο δίπλα από το νηπιαγωγείο καθώς και οι δύο σχάρες που 
βρίσκονται μπροστά από το νηπιαγωγείο των σχεδίων της μελέτης καθότι  έχουν ήδη κατασ-
κευαστεί. 

            Στο παρόν κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται η πλήρης κατασκευή των υδραυλικών εγ-
καταστάσεων και ομβρίων του αυλείου χώρου, οι δοκιμές των εγκαταστάσεων και η σύνδεση 
των δικτύων των κτιρίων του έργου με τα δίκτυα  Πόλης . 

 Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία  μέρους των εγκαταστάσεων ενεργη-
τικής πυροπροστασίας των κτιρίων του έργου που αναφέρονται στην επικεφαλίδα σύμ-
φωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης , την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές 
προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου. Ήτοι πλήρης κατασκευή και παράδοση σε 
λειτουργία του φωτισμού ασφαλείας και σήμανση οδεύσεων, χειροκίνητο σύστημα συναγερ-
μού, αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης (διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης με 
κυκλώματα βρόγχων και αυτόματη ειδοποίηση της  πυροσβεστικής, διευθυνσιοδοτούμενοι 
πυρανιχνευτές (περίπου 30 τεμ.) και σειρήνες συναγερμού κ.λ.π., κομβία συναγερμού πυρα-
νίχνευσης, φάροι πυρανίχνευσης καθώς και κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικά (καλώ-
δια-όργανα ελέγχου και προστασίας κ.λ.π.) πυρανίχνευσης όπως απεικονίζονται και περιγ-
ράφονται στα συμβατικά τεύχη και στα σχέδια της μελέτης του έργου. 

Αγορά και εγκατάσταση των πυροσβεστήρων  κάθε κατηγορίας στους χώρους της μελέτης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την περαίωση των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης  και πυρόσ-
βεσης να υποβάλλει την αναγκαία κατά νόμο δήλωση την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 
για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη για την έκδο-
ση των απαραίτητων πιστοποιητικών – βεβαιώσεων πυροπροστασίας. 

Στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται η πλήρης τοποθέτηση, οι συνδέσεις, οι δοκιμές 
της εγκατάστασης και οι απαραίτητες οικοδομικές και χωματουργικές εργασίες. 
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Επίσης στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες οικοδομικές και   
χωματουργικές  εργασίες. 

Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε εγκατάσταση της κατηγορίας του παρόντος άρθρου- ακόμη 
και αν δεν περιγράφεται παραπάνω – αλλά εμπεριέχεται στην εγκεκριμένη μελέτη, τις τεχνι-
κές προδιαγραφές- περιγραφές και την γενική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου, συμπερι-
λαμβάνεται στο παρόν τίμημα. 
 
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ 
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