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1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ
Αρθρο 1ο
Λίπανση
Λίπανση δια χημικών λιπασμάτων. Μεταφορά και διασπορά του λιπάσματος στο
έδαφος με εργάτες, μαζί με την αξία του λιπάσματος κατά στρέμμα.
Αξία λιπάσματος (Φωσφορική Αμμωνία 16-20-0)
kgr 30/στρέμμα * 0,70 €/kgr
= 21,0 €
Μεταφορά λιπάσματος 30kgr στο έργο
30*0,5 €/kgr = 15,0 €
Εργάτης για την εκτέλεση της εργασίας
Εργάτης ανειδίκευτος (111):
ώρες 0,5*16,82 € = 8,41 €
Επιστάτης για επίβλεψη, καθοδήγηση, υποβοήθηση
Εργάτης ανειδίκευτος (111):
ώρες 0,04*16,82 €
= 0,67 €
‘Αθροισμα = 45,08 €
Τιμή εφαρμογής = 45,0 €/στρέμμα
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΥΠΕΧΩΔΕ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ 2007 – 2008 ΚΑΙ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.0
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
Ξύλινοι πάσσαλοι
Υποστήλωση
Σύρμα αγκαθωτό διπλούν
τοποθετημένο δια προσδέσεως
δια γαλβανισμένου σύρματος επί
πασσάλων περιφράγματος
Κλωβοί μέτρησης παραγωγής
Δικτυωτό έλασμα οπής 10x4cm
και πάχους 3 mm, τοποθετημένο
σε σιδηρά κιγκλιδώματα

1.1.4
1.1.5

1.2
1.2.1

ΠΟΤΙΣΤΡΑ
Εκσκαφή θεμελίων σε έδαφος

ΑΡΘΡΟ

ΑΡΙΘΜΟ
Σ
ΑΡΘΡΟΥ

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ
ΔΟΣ (€)

ΠΡΣ
ΠΡΣ
ΑΤΟΕ

Ε.11.1
Ε. 11.2
64.46

ΤΕΜ.
ΤΕΜ
m

3,20
0,70
0,60

ΑΤΟΕ
ΑΤΟΕ

38.30.02
64.31

Kgr
m2

6,50
4,20

ΑΤΟΕ

20.04.01

m3

15,00
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1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

γαιώδες δια χρήσεως μηχανικών
μέσων
Σκυρόδεμα C 16/20
Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών
Σιδηροί οπλισμοί St ΙΙΙ
Μεταλλική ποτίστρα

ΑΤΟΕ
ΑΤΟΕ

32.01.04
3802

m3
m2

90,00
15,00

ΑΤΟΕ
ΤΙΜΗ
ΕΜΠΟΡ
ΙΟΥ

38.30.01
-

Kgr
ΤΕΜ.

6,50
1.500,0

ΑΤΟΕ
ΑΤΟΕ

20.,2
20.04.01

m3
m3

3,00
15,00

1.3
1.3.1
1.3.2

ΔΙΚΛΙΝΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
Γενικές εκσκαφές γαιώδεις

1.3.3

Άοπλο σκυρόδεμα Β160

ΑΤΟΕ

32.02.03

m3

85,00

1.3.4

Οπλισμένο σκυρόδεμα C 16/20

ΑΤΟΕ

32.02.04

m3

100,00

1.3.5

Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών

ΑΤΟΕ

38.14.01

m2

15,00

1.3.6

Σιδηροί οπλισμοί St III

ΑΤΟΕ

38.30.01

kgr

6,50

1.3.7

Τσιμεντοπλιθοδομή

ΑΤΟΕ

47.01.01

m2

15,00

1.3.8

Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως
6,00m

ΑΤΟΕ

52.61.01

m2

40,00

1.3.9

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά

ΑΤΟΕ

71.21

m2

11,00

Τιμή
Αγοράς
Τιμή
Εμπορίου
ΠΡΣ

-

Στρέμμα

40,0

-

Στρέμμα

5,0

ΣΤ 2.2.1

Στρέμμα

52,50

ΠΡΣ

Ε. 1.1

Τεμ.

0,60

ΠΡΣ

Ε 9.4

Τεμ.

1,00

ΠΡΣ
ΠΡΣ

Δ 1.1
Δ 2.1

Τεμ.
Τεμ.

3,00
1,90

Τ.Ε.

Άρθρο 2

Στρέμμα

45,00

ΠΡΣ

Ζ3

lt

6,50

1.4

Εκσκαφή τάφρων γαιώδης δια
χρήσεως μηχανικών μέσων

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

1.4.1

Σπορά φυτών

1.4.2

Αγορά σπόρων 3,0 κιλά ανά
στρέμμα
Άρδευση χλοοτάπητα με βυτίο Σχ
ΠΡΣ 5521
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ &
ΘΑΜΝΩΝ ΒΟΣΚΟΜΕΝΩΝ
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων
επιφανειακής διατομής 0,3 m και
βάθος 0,3 m σε έδαφος
ακατέργαστο
Φύτευση Φυτών με Μπάλα
χώματος 2 – 4 λίτρα
Αγορά φυτών – Δένδρα
Αγορά φυτών – Θάμνοι
ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ
Λίπανση δια χημικών λιπασμάτων
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ
Καταπολέμηση επιβλαβών με 1lt
ανά στρέμμα

1.4.3

1.4.4

1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ
2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, όπως
προδιαγράφεται στην παρούσα μελέτη.
1.1
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα
εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις
δαπάνες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις
απαιτούμενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος
και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού
προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως
ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα
κάτωθι:
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού,
ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της επιβάρυνσης της παρ.
34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και
εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήμου, όπου ισχύουν και οποιεσδήποτε άλλες
νόμιμες επιβαρύνσεις, που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για
Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955, δεν
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή
οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους,
τις εισφορές και τα δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε
παρέχεται στους ενδιαφερόμενους το δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας
ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του
μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54
πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ., έστω κι αν
τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας, καθώς και από τους φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα
Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών
διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο
φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το
Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ
86 Α/28-4-79).
1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης,
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών
υλικών ενσωματωμένων και μη, μετά των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων,
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1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

ασφαλίσεων μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας μεταφορικών μέσων και κάθε
είδους μετακινήσεων μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση, εκτός των ειδικών
περιπτώσεων, που η μεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το αντίστοιχο
άρθρο του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο
χρόνο φορτοεκφορτώσεων και σταλίες μεταφορικών μέσων των περισσευμάτων και των
ακατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων και υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρριψης,
λαμβανομένων υπόψη των οποιoδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν,
σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α.,
σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισμούς κτλ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας, οικογενειακού, θέσεως,
ανθυγιεινού, εξαιρεσίμων, νυκτερινών κλπ., του κάθε είδους προσωπικού
(επιστημονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, προσωπικού των
γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή
αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος)
για την κατασκευή του υπόψη έργου.
Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την
οργάνωση, τη διαρρύθμιση κτλ., των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου,
με όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού
ρεύματος, τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης.
Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς
και οι δαπάνες απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου και αποκατάστασης
του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους.
Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε στο
εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης.
Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής
προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των
δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων,
εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των
εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των
προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο,
περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το
πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την
Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 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 εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας
σύμβασης).
Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών,
μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες
ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου.
Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της
οδού, λήψης πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας
όλων των όμορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και πρόληψης
ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή
ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κλπ, καθώς και η δαπάνη ασφάλειας
του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή
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1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

του. Οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας των κατασκευών σε κάθε φάση της
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις,
ικριώματα, σκυροδετήσεις κτλ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους
"δοκιμαστικά τμήματα", που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης (μετρήσεις,
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κτλ.).
Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος ή άλλου
εξοπλισμού (π.χ. ικριωμάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου,
μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η
επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη
διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους
σταλία τους ανεξαρτήτως αιτίας, η απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη
διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα,
λιπαντικά, ανταλλακτικά κτλ..
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την
εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν ευρισκόμενα επί τόπου των έργων έτοιμα για
λειτουργία (έστω και αν δε χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων
μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
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 κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των
οποιοδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν σύμφωνα με τους
περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο
χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιοχών, 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 έργου 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 κοινού 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 άλλα έργα κλπ.).
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, όπως π.χ.:
(1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των
5,0m, που τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας
οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή
την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον
επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων
δημοπράτησης.
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1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.18

1.1.19

1.1.20
1.1.21

1.1.22

(2) Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί,
δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την καθημερινή κάλυψη των
ορυγμάτων, την ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, την ενημέρωση
του κοινού, τη σήμανση, τη σηματοδότηση και την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου
χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς
και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω εγκαταστάσεων μετά την
περαίωση των εργασιών και τη διαμόρφωση των χώρων αυτών, όπως αναλυτικά
ορίζεται στα Συμβατικά Τεύχη.
Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσα-λώσεων,
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των
χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στα Συμβατικά Τεύχη, οι δαπάνες για τη σύνταξη
μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις
συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης,
εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια,
υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για
όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες
σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου
(ΣΑΥ-ΦΑΥ).
Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η
λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη
(από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, που θα τα
υποβάλλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί
τόπου μετρήσεις.
Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού
(όπου αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα
για έλεγχο στην Υπηρεσία.
Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά
την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών
αδειών και οι εργασίες, που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους
συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και διευθετήσεων για την αντιμετώπιση όλων
των επιφανειακών, υπογείων ομβρίων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται οι
κατασκευές του έργου, οι υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός
αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
Η δαπάνη τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών
κλπ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από
οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους ορίζεται.
Οι δαπάνες για χρησιμοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωμένων
μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών.
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1.1.23 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιονδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα
τμήματα του έργου ακόμη και τα απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα, για την κατασκευή των
δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των
περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους
καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων,
δαπέδων εργασίας κτλ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για
διατήρησή τους.
1.1.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω.
διέρχονται από το χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης 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.
1.1.25 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 (περιλαμβανομένης 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.
1.1.26 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.1.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης και
συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και
ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων
και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων,
προϊόντων κατεδαφίσεων 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.
1.1.28 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 κτλ..
1.1.29 Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών,
φρεατίων αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που συμβάλλουν σ'
αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου).
1.1.30 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως
μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομειγμάτων, μελέτες ευστάθειας
ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κτλ..
1.1.31 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες
Επιχειρήσεις, Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.),
εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.1.32 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 στην Ε.Σ.Υ.
1.1.33 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, συμφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες
ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους
όρους δημοπράτησης του έργου.
1.1.34 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας των υπαρχόντων φυσικών ή τεχνικών υδάτινων αγωγών, αγωγών
αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής, ακόμη και στις περιπτώσεις που τα
δίκτυα:
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(1) είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσμενείς μεταχειρίσεις.
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητά τους, αν ο Ανάδοχος δε λάβει μέτρα
για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές κυρίως ή άλλες
εργασίες.
1.1.35 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.2
Στις τιμές μονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιμολογίου
περιλαμβάνονται επίσης η αξία προμήθειας της καθαρής ασφάλτου οποιουδήποτε
τύπου, οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς της από τις περιοχές
Θεσσαλονίκης ή Αθηνών μέχρι τη θέση επεξεργασίας της και μέχρι τη θέση
ενσωμάτωσής της, η σταλία μεταφορικών μέσων και ο χαμένος χρόνος
φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για την έντεχνη χρήση
της (θέρμανση, παραγωγή διαλυμάτων κτλ.).
1.3 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.)
και τα Γενικά ΄Εξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη,
κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων,
φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών,
αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων,
διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κτλ. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από
κάθε είδους δυσχέρειες, είτε αυτές έχουν προβλεφθεί είτε όχι.
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά
σε ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει
των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου.
1.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει
τον Κύριο του Έργου.
1.5 Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που είναι παρεμφερείς προς
εκείνες, που καλύπτονται από άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, αλλά παρουσιάζουν
διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης) ή
επιμετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους, με τις εξής βάσεις αναγωγής:
Σωληνώσεις πάσης φύσεως από οποιοδήποτε υλικό
Για εσωτερική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και
για την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και μεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα
γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος συμβατικού
σωλήνα της αμέσως μικρότερης υπάρχουσας στο παρόν Τιμολόγιο εσωτερικής
διαμέτρου, με βάση το λόγο:
DN / DM
όπου DN: Εσωτερική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος συμβατικού σωλήνα που
περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη
υπάρχουσα διάμετρος.
ΠΡΣ Ε 1.1
Ε11.1

Υποστύλωση δένδρων

Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5240
Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου,
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50m από κατάλληλη ξυλεία. Στην
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τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και
των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την έμπηξη του πασσάλου σε οποιοδήποτε είδος
εδάφους, σε βάθος 0,50m, με οποιαδήποτε κλίση και η πρόσδεσή του με κατάλληλο μέσον
στο δέντρο.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ε11.2

Τιμή μονάδας:

3,20 €

Υποστύλωση δένδρου χωρίς την αξία του πασσάλου

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5230
Yποστύλωση δέντρου χωρίς την αξία του πασσάλου, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν
για την έμπηξη του πασσάλου σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, σε βάθος 0,50 m, με
οποιαδήποτε κλίση και η πρόσδεσή του με κατάλληλο μέσο στο δέντρο.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή μονάδας:

0,70 €

Άρθρο ΠΡΣ Δ 2 Θάμνοι
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 392
Για την προμήθεια ενός καλλωπιστικού θάμνου κατηγορίας Θ1 ή Θ2 όπως περιγράφεται
στον πίνακα φυτών και στην Ε.Σ.Υ., μαζί με τις δαπάνες για τη συσκευασία,
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο του έργου, τις τυχόν δαπάνες προσωρινής
αποθήκευσης και συντήρησης του στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευση του, τις
πλάγιες μεταφορές, τις τυχόν απώλειες κατά τη μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση
και φύλαξη, τη δαπάνη των υλικών που θα χρειαστούν, την αμοιβή του εργατοτεχνικού
προσωπικού και την αποζημίωση των εργαλείων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν
όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την
προμήθεια.
Δ2.1

Θάμνοι κατηγορίας Θ1

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 2,20 €

Δ2.2

Θάμνοι κατηγορίας Θ2

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 3,50 €

Άρθρο ΠΡΣ Δ 1. Δένδρα
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ-5210
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά τη
μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για
την παράδοση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης.
Δ1.1

Δένδρα κατηγορίας Δ1

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 3,00 €

Δ1.2

Δένδρα κατηγορίας Δ2

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 5,25 €

Άρθρο ΠΡΣ Ε2.1 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30x0,30x0,30m
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Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5112.1
Η εργασία αφορά στο άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30x0,30x0,30m σε συμπαγές έδαφος
γαιώδες-ημιβραχώδες με εργάτες χειρωνακτικά και στον καθαρισμό και αποκομιδή των
υπολειμμάτων ριζών και άχρηστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 0,80 €
Άρθρο ΠΡΣ Ε2.2
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50x0,50x0,50m
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5120
Η εργασία αφορά στο άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50x0,50x0,50m σε συμπαγές έδαφος
γαιώδες-ημιβραχώδες με εργάτες χειρωνακτικά και στον καθαρισμό και αποκομιδή των
υπολειμμάτων ριζών και άχρηστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 2,10 €
Άρθρο ΠΡΣ Ε9.4
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 2,00 μέχρι 4,00 lt
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5123
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει όλες τις εργασίες τις απαραίτητες για τη φύτευση φυτών με
μπάλα χώματος από 2,00 μέχρι 4,00 lt, όπως περιγράφονται παρακάτω: δηλαδή τη φύτευση
με τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, το γέμισμα του
λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, το πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,
τη λίπανση και τέλος το σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που προέκυψαν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία
κτλ..
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 1,00 €
Άρθρο ΠΡΣ ΣΤ2.2

Άρδευση χλοοτάπητα

ΣΤ 2.2.1
Άρδευση χλοοτάπητα με βυτίο
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5521
Περιλαμβάνεται η αξία του νερού, η μεταφορά του επί τόπου και το πότισμα με λάστιχο
κατάλληλης διατομής σε ποσότητα 5 m3 ανά στρέμμα.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Τιμή μονάδας:

52,50 €

Άρθρο ΠΡΣ Ζ3
Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε φρεάτια, κτίρια και
υπαίθριους χώρους.
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5361A
Ψεκασμός φρεατίων αποχέτευσης, χώρων κτιρίων και λοιπών χώρων με κατάλληλο
εντομοκτόνο σκεύασμα για την καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων. Περιλαμβάνεται η
δαπάνη για το εντομοκτόνο σκεύασμα και το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα εργαλείων που
απαιτούνται για τη διάλυση και τον ψεκασμό.
Τιμή ανά lt διαλύματος (lt)

Τιμή μονάδας:

6,50 €

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
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ΑΤΟΕ 64.46 Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6446.1
Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο, απλό ή διπλό τοποθετημένο, με πρόσδεση με γαλβανισμένο
σύρμα σε πασσάλους περιφράγματος, σε οσεσδήποτε σειρές οριζόντιες, κατακόρυφες και
διαγώνιες.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m):

0,60 €

ΑΤΟΕ 38.30 Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873
Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής κατηγορίας ΑΙSI 316 κατά
ΑSTM ή ισοδύναμης σύμφωνα τα ισχύοντα Πρότυπα ΕΝ ή το Βρετανικό πρότυπο BS
6744:1986.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
38.30.01

Ανοξείδωτοι οπλισμοί λείοι
ΕΥΡΩ

38.30.02

6,50

Ανοξείδωτοι οπλισμοί με νευρώσεις
ΕΥΡΩ

6,50

ΑΤΟΕ 64.31 Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6431
Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος (μετάλ ντεπλουαγιέ) οπής 10x4 cm και
πάχους 3 mm, τοποθετημένο σε σιδηρά κιγκλιδώματα, με ήλωση ή συγκόλληση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) δικτυωτού ελάσματος.

ΕΥΡΩ

4,20

ΑΤΟΕ 20.04
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων,
χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από
αερόσφυρες, 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 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε
υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την
αναπέταση των προϊόντων, τη μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
εκσκαφή.
20.04.01

σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122

ΕΥΡΩ 15,00 [*]
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σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή

20.04.02

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2125

ΕΥΡΩ 22,00 [*]

σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή

20.04.03

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2126

ΕΥΡΩ 28,00 [*]

ΑΤΟΕ 32.01
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με τη διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και
τη συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος,
σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, χωρίς τη δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.

Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης
του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό
σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών
(αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον
το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι
σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η
παρασκευή του μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο
προς διάστρωση.
Επισημαίνεται
ότι
στην
τιμή
ανά
κατηγορία
σκυροδέματος
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας
τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κτλ.) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα
σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β.

Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη
συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.

Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της
άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής),
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη του έργου αναφορικά με την
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων
μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου,
στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή,
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από τη θέση
σκυροδέτησης.

ε.

Δε συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
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Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός
από κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη μελέτη διαστάσεις.
32.01.04

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3214

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ΕΥΡΩ 90,00

ΑΤΟΕ 32.02 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με τη διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και τη
συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος,
σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, χωρίς τη δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.

Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης
του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό
σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών
(αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον
το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή του μίγματος
και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι τη θέση διάστρωσης, με χρήση
οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,
Επισημαίνεται
ότι
στην
τιμή
ανά
κατηγορία
σκυροδέματος
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας
τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κτλ.) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα
σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β.

Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη
συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.

Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της
άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής),
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη του έργου αναφορικά με την
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων
μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από τη θέση
σκυροδέτησης.

ε.

Δε συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
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Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη,
αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από τη μελέτη διαστάσεις.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
32.02.03

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Κωδικός Αναθεώρησης
32.02.04

ΟΙΚ-3213

ΕΥΡΩ

85,00

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός Αναθεώρησης
ΑΤΟΕ 38.02

ΟΙΚ-3214

ΕΥΡΩ

100,00

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για τη διαμόρφωσή
τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2
κλπ), σε οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και
απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η
εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που
χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
ΑΤΟΕ 38.14

ΕΥΡΩ 15,00

Πλαστικότυποι φατνωματικών πλακών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816
Πλαστικότυποι φατνωματικών πλακών, οιοασδήποτε μορφής και σχεδίου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
38.14.01

Με φατνώματα ύψους 300 mm

ΕΥΡΩ

15,00

38.14.02

Με φατνώματα ύψους 425 mm

ΕΥΡΩ

20,00

ΑΤΟΕ 20.02
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για τη δημιουργία
υπογείων κτλ. χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για τη
δημιουργία υπογείων κτλ. χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00m και συγχρόνως
ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00m2, σε βάθος μέχρι 2,00m από την
προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, 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 τη μόρφωση των παρειών ή πρανών και του
πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και τη συσσώρευση
των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30m.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
εκσκαφή.
ΕΥΡΩ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

3,00

[*
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ΑΤΟΕ 47.01

Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19 x19x39cm

Toιχοδομές πάχους 19cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 19x19x39cm.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του
απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου
από τα πάσης φύσεως υπολείματα κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
47.01.01

Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4701
47.01.02

15,00

Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4702
ΑΤΟΕ 52.61

ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ

15,50

Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια

Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια, με μία ή πολλές κλίσεις και με
οποιοδήποτε σχήμα σε κάτοψη και οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς
αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά
μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας
κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά το πρότυπο ΕΝ 338, με τις ελάχιστες επιτρεπόμενες στατικά
και κατασκευαστικά διαστάσεις, με επιτεγίδες 4Χ6 cm και σανίδωμα πάχους 18mm από
ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κτλ.) και
γενικά με τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου καθώς και την εργασία για την πλήρη κατασκευή.
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα
προστασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής
52.61.01 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5261

ΕΥΡΩ

40,00

ΕΥΡΩ

50,00

52.61.02 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5262

ΑΤΟΕ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm,
σε τρεις διαστρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και
τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και
σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

11,00
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 11,00m
Α/Α
1.0.
1.1.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Εκσκαφές θεμελίων –
ημιβραχώδες (20.04.01
ΑΤΟΕ) Πλατεία ποτίστρας

ΤΕΜ

13,00
4,20
20,00
200,00

Αγωγός μεταφοράς ύδατος
2.0.
2.1.

2.2.

2.3.

3.0.
3.1.

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
Σκυρόδεμα C 16/20
(32.01.04 ΑΤΟΕ)
Πλατεία ποτίστρας

Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών (38.02
ΑΤΟΕ)
Πλατεία ποτίστρας
Σιδηροί οπλισμοί St III
(38.30.01 ATOΕ)
Πλατεία ποτίστρας
ΠΟΤΙΣΤΡΑ
Μεταλλική ποτίστρα
ανοξείδωτη πλήρης μήκους
11,00 μέτρα

ΜΗΚ

13,00
4,20
13,00

2
2

ΠΛΑΤ

ΥΨΟΣ

0.40
0,40
15,00
0,60

0,40
0,40
5,00

13,00
5,00

1

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

0,40
0,40
0,30
0,60

0,40
0,40
0,20

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝ.

2,08
0,67
90,00
72.00
164,75

m3

2,08
0,67
13,00
15,75

m3

5,20
2,00
7,20

m2

0.20
0,20

230,00

Kgr

1

Τεμ.
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4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
Α/Α

1
1.1
1.2

2
2.1

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ
ΑΤΟΕ
ΥΠΕΧ
ΩΔΕ

2.3

Γενική εκσκαφή
γαιώδης
Ενδεικτική ποσότητα
Εκσκαφή τάφρων
γαιώδης δια χρήσεως
Πεδίλων
μηχανικών
μέσων
Συνδετήριων
δοκών
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
Άοπλο σκυρόδεμα
Β160
Περιμετρικό τοιχείο

ΜΟΝΑ
ΔΑ

20,00*6,00*0,80

96

m3

2,00*2,00*0,50
2,00*1,00*0,50
3,00*1,00*0,50

35

m3

1,332
0,376
0,296
2

m3

20.02
20.04.01

32.02.03
3,70*0,20*0,20
4,70*0,20*0,20
3,70*0,20*010

Οπλισμένο
σκυρόδεμα C 16/20
Πέδιλα

1,00*1,00*0,20+(1,0
0+0,39)*0,30/3

Συνδετήριοι δοκοί

4,00*0,20*0,20+0,20
*0,30*4,39
3,00*0,20*0,20+0,20
*0,30*3,35

Υποστυλώματα

2,40*0,30*0,30

Δοκοί

3,70*0,40*0,20
4,70*0,40*0,20

Ξυλότυποι συνήθων
χυτών κατασκευών
Πέδιλα

0,148
0,188
0,074

32.02.04

0,42 0,32

0,22
0,29
0,37

1,68
3,20

2,64
2,9
1,48
15,73

4,00*0,20

0,8

9,6

Συνδετήριοι δοκοί

2,00*4,00*0,50
2,00*5,00*0,50

4,00 5,00

40,00
20,00

Υποστυλώματα

4,00*0,30*2,00

2,4

28,8

Δοκοί

2,00*20,00*0,40
10,00*0,20*3,70
2,00*0,20*3,70
2,00*4,70*0,20
2,00*3,70*0,10

Σιδηροί οπλισμοί St
III
Τσιμεντοπλιθοδομή

m3

38.14.01

Περιμετρικό τοιχείο
βάσης
Σενάζ πρόοψης
2.4
2.5

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

βάσης
Σενάζ πρόσοψης
2.2

ΟΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

16,00 7,40
1,48
1,88
0,74

38.30.01
47.01.01

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

32,00
7,40
13,32
3,76
2,96
157,84
1800

m2
Kgr
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3,70*2,00
3,70*1,00
4,70*2,00+5,30*1,24
/2

Κατά μήκος τοίχοι
Κατά πλάτος τοίχοι
3
3.1

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ
Στέγη ξύλινη
ανοίγματος έως
Κεκλιμένη
επιφάνεια
6,00m

4.1

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Επιχρίσματα τριπτά
τριβιδιστά

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
(Εσωτερικά και
εξωτερικά)

25,37
77,14

m2

64,06

128,12

m2

117,42

117,42
128,12

m2
m2

35,86 96,00
60,40

35,86 96,00
60,40
192,26

m2

52.61.01
3,11*20,60
5,70*20,60

Οριζόντια επιφάνεια
4

37,00 14,80

71.21

71.21

2*[2,40*20,00(4,00*0,70*3,70+2,0
0*3,70)]+4,00*0,20*
(0,70+0,70+3,70)+0,
20*(2,00+2,00+3,70
2,00*20,00*2,40
4,00*(5,00*2,40+5,0
0*1,24/2)
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5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΩΒΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Α/Α
1.0.
1.1.

1.2.
1.3.

2.0.
2.1.
2.2.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ
ΜΕΤΡΟ
Ξύλινοι πάσσαλοι μήκους 1,50m,
διαμέτρου 6-8cm (ΑΤΕΠ: Ε 11.1 σχ. 5240)
Υποστήλωση χωρίς την αξία του
πασσάλου (ΑΤΕΠ: Ε 11.2– σχ.5230)
Σύρμα αγκαθωτό διπλούν,
τοποθετημένο, δια προσδέσεως δια
γαλβανισμένου σύρματος (ΑΤΟΕ
64.46)
ΚΛΩΒΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Σίδηρος St III (ΑΤΟΕ 38.30.02)
Πλαίσιο κλωβού Φ12
Δικτυωτό έλασμα οπής 10x4cm και
πάχους 3mm τοποθετημένο δια
συγκολήσεως (ΑΤΟΕ 64.31)
Περιμετρικά κλωβού

ΤΕΜ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΔΑ

1

0,5

τεμ.

1

0,5

τεμ.

5 σειρές

5

m

16,87

kgr

4,00

m2

19,00*0,888

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Σελίδα 24

ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΔΕΗ Α.Ε.- Λ.Κ.Δ.Μ.

6. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α
Α/Α
1.0.
1.1.
1.2.
1.3

2.0.
2.1.

2.2.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΠΟΡΕΣ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Σπορά φυτών (Ε. 14 – ΠΡΣ 5610)
Αγορά σπόρων 3,0 κιλά ανά στρέμμα
(Τιμή Εμπορίου)
Άρδευση χλοοτάπητα με βυτίο για τρεις (3)
εφαρμογές το 1ο έτος εγκατάστασης
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ & ΘΑΜΝΩΝ
ΒΟΣΚΟΜΕΝΩΝ
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων επιφανειακής
διατομής 0,3 m και βάθος 0,3 m σε έδαφος
ακατέργαστο (Ε 1.1 ΠΡΣ 5130)
Φύτευση Φυτών με Μπάλα χώματος 2 – 4
λίτρα
(Ε 9.4 – ΠΡΣ 5210)

ΕΙΔ. ΜΟΝΑΔ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στρέμμα
Kgr

528
1.584

Στρέμμα

528

Τεμ.
1.130.343
Τεμ.
1.130.343

2.3.
2.4
3.0.
3.1.

4.0.
4.1.

Αγορά φυτών – Δένδρα
(Δ. 1.1 ΠΡΣ 5210)
Αγορά φυτών – Θάμνοι (Δ. 2.1 – ΠΡΣ 5210)
ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ
Λίπανση δια χημικών λιπασμάτων (για 100
στρ.)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ
Καταπολέμηση επιβλαβών με 1lt ανά στρέμμα
(Ζ 3 – ΠΡΣ 5361 Α)

Τεμ.
Τεμ.

369.677
760.666

Kgr

3.000

Στρέμμα

30
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΓΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
€

ΜΕΡΙΚΗ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Περιφράξεις 4,0χλμ.
Ξύλινοι πάσσαλοι
Υποστήλωση
Σύρμα αγκαθωτό
Κλωβοί μέτρησης
παραγωγής: 10 τεμ.
Σίδηρος St III, πλαίσιο
κλωβού
Δικτυωτό έλασμαΠεριμετρικά
Ποτίστρες: 1 τεμ.
Εκσκαφές θεμελίων
Σκυρόδεμα Β225
Ξυλότυποι
Σιδηρός οπλισμός St III
Ποτίστρα μεταλλική 11μ.
Δίκλινο στέγαστρο: 1τεμ.
Γενικές εκσκαφές γαιώδεις
Εκσκαφή τάφρων γαιώδης δια
χρήσεως μηχανικών μέσων
Άοπλο σκυρόδεμα Β160
Οπλισμένο σκυρόδεμα C 16/20
Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών
Σιδηροί οπλισμοί St III
Τσιμεντοπλιθοδομή
Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως
6,00m
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
Σπορές λιβαδικών φυτών:
528 στρέμ.
Σπορά φυτών
Αγορά σπόρων
Άρδευση με βυτίο
Φυτεύσεις δένδρων και
θάμνων: 1.130.343 τεμ.
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων
επιφανειακής διατομής 0,3 m

ΟΛΙΚΗ

ΜΟΝΑ
ΔΑ

10.200,00
4.000*0,5
4.000*0,5
4.000*1

3,20
0,70
0,60

τεμ.
τεμ.
m

6.400,00
1.400,00
2.400,00
1.264,55

16,87*10

6,50

1.096,55

kgr

4*10

4,20

168,00

m2
6.991,75

164,75*1
15,75*1
7,20*1
230*1
1*1

15,00
90,00
15,00
6,50
1.500

m3
m3
m2
kgr
τεμ.

2.471,25
1.417,50
108,00
1.495,00
1.500,00
25.020,36

96,0
35,0

3,00
15,00

288,00
525,00

m3
m3

2,0
15,73
157,84

85,00
100,00
15,00

170,00
1.573,00
2.367,60

m3
m3
m2

1800
77,14

6,50
15,00

11.700,00
1.157,10

kgr
m2

128,12

40,00

5.124,80

m2

192,26

11,00

2.114,86

m2

106.920,00
528
528
528*3

40,00
5,00
52,50

στρέμ.
kgr
στρέμ.

21.120,00
2.640,00
83.160,00
4.362.845,20

1.130.343

0,60

678.205,80
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τεμ.
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και βάθος 0,3 m σε έδαφος
ακατέργαστο
Φύτευση Φυτών με Μπάλα
χώματος 2 – 4 λίτρα
Αγορά φυτών – Δένδρα
Αγορά φυτών – Θάμνοι

Λιπάνσεις: 100 στρέμ.
Λίπανση φυτών και σπόρων
Καταπολέμηση
Ανεπιθύμητων: 30 στρέμ.
Καθαρισμοί - Κλαδεύσεις

1.130.343

1,00

1.130.343,00

369.677
760.666

3,00
1,90

1.109.031,00
1.445.265,40

τεμ.
τεμ.
4.500,00

100

45,00

στρέμ.

4.500,00
195,00

30

6,50
Σύνολο:

στρέμ.

195,00

Απρόβλεπτα

15%

Ε.Ο. & Γ.Ε.

18%

Αναθεώρηση

~ 3%

Φ.Π.Α.

23%

Γενικό
Σύνολο

:

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

4.517.936,86
677.690,53
5.195.627,39
935.212,93
6.130.840,32
183.925,21
6.314.765,53
1.452.396,07

7.767.161,60
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7. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Β
Α/Α
1.0.
1.1.
1.2.
1.3

2.0.
2.1.

2.2.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΠΟΡΕΣ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Σπορά φυτών (Ε. 14 – ΠΡΣ 5610)
Αγορά σπόρων 3,0 κιλά ανά στρέμμα
(Τιμή Εμπορίου)
Άρδευση χλοοτάπητα με βυτίο για τρεις (3)
εφαρμογές το 1ο έτος εγκατάστασης
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ & ΘΑΜΝΩΝ
ΒΟΣΚΟΜΕΝΩΝ
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων επιφανειακής
διατομής 0,3 m και βάθος 0,3 m σε έδαφος
ακατέργαστο (Ε 1.1 ΠΡΣ 5130)
Φύτευση Φυτών με Μπάλα χώματος 2 – 4
λίτρα
(Ε 9.4 – ΠΡΣ 5210)

ΕΙΔ. ΜΟΝΑΔ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στρέμμα
Kgr

784
2.352

Στρέμμα

784

Τεμ.
1.194.731
Τεμ.
1.623.393

2.3.
2.4
3.0.
3.1.

4.0.
4.1.

Αγορά φυτών – Δένδρα
(Δ. 1.1 ΠΡΣ 5210)
Αγορά φυτών – Θάμνοι (Δ. 2.1 – ΠΡΣ 5210)
ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ
Λίπανση δια χημικών λιπασμάτων (για 200
στρ.)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ
Καταπολέμηση επιβλαβών με 1lt ανά στρέμμα
(Ζ 3 – ΠΡΣ 5361 Α)

Τεμ.
Τεμ.

468.260
1.155.133

Kgr

6.000

Στρέμμα
40

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Β (Β1+Β2)
ΔΑΠΑΝΗ
Α/Α

1.0
1.1

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΡΙΚΗ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Περιφράξεις 9,0χλμ.

Ξύλινοι πάσσαλοι
Υποστήλωση
Σύρμα αγκαθωτό
Κλωβοί μέτρησης
παραγωγής: 20 τεμ.
1.2.1 Σίδηρος St III, πλαίσιο
κλωβού
1.2.2 Δικτυωτό έλασμαΠεριμετρικά
1.3 Ποτίστρες: 2 τεμ.
1.3.1 Εκσκαφές θεμελίων
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΙΜΗ
ΓΙΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
€

ΟΛΙΚΗ

ΜΟΝΑ
ΔΑ

22.950,00
9.000*0,5
9.000*0,5
9.000*1

3,20
0,70
0,60

τεμ.
τεμ.
m

14.400,00
3.150,00
5.400,00
2.529,10

16,87*20

6,50

2.193,10

kgr

4*20

4,20

336,00

m2
13.983,50

164,75*2

15,00

4.942,50
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m3
Σελίδα 28

ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΔΕΗ Α.Ε.- Λ.Κ.Δ.Μ.

1.3.2 Σκυρόδεμα Β225
1.3.3 Ξυλότυποι
1.3.4 Σιδηρός οπλισμός St
III
1.3.5 Ποτίστρα μεταλλική
11μ.
1.4 Δίκλινο στέγαστρο:
2τεμ.
1.4.1 Γενικές εκσκαφές
γαιώδεις
1.4.2 Εκσκαφή τάφρων

15,75*2
7,20*2
230*2

90,00
15,00
6,50

2.835,00
216,00
2.990,00

m3
m2
kgr

1*2

1.500

3.000,00

τεμ.

1.4.3
1.4.4

50.040,72
96,0*2

3,00

576,00

m3

35,0*2

15,00

1.050,00

m3

2,0*2
15,73*2

85,00
100,00

340,00
3.146,00

m3
m3

157,84*2

15,00

4.735,20

m2

1800*2
77,14*2

6,50
15,00

23.400,00
2.314,20

kgr
m2

1.4.8 Στέγη ξύλινη ανοίγματος

128,12*2

40,00

10.249,60

m2

1.4.9 Επιχρίσματα τριπτά

192,26*2

11,00

4.229,72

m2

1.4.5
1.4.6
1.4.7

γαιώδης δια χρήσεως
μηχανικών μέσων
Άοπλο σκυρόδεμα Β160
Οπλισμένο σκυρόδεμα C
16/20
Ξυλότυποι συνήθων
χυτών κατασκευών
Σιδηροί οπλισμοί St III
Τσιμεντοπλιθοδομή
έως 6,00m
τριβιδιστά

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
2.1 Σπορές λιβαδικών
φυτών: 784 στρέμ.
2.1.1 Σπορά φυτών
2.1.2 Αγορά σπόρων
2.1.3 Άρδευση με βυτίο
2.2 Φυτεύσεις δένδρων
και θάμνων:
1.623.393 τεμ.
2.2.1 Άνοιγμα λάκκων
2.0

158.760,00
784
784
784*3

στρέμ.
kgr
στρέμ.

31.360,00
3.920,00
123.480,00
6.137.645,40

1.623.393,0

διαστάσεων
επιφανειακής διατομής
0,3 m και βάθος 0,3 m σε
έδαφος ακατέργαστο
1.623.393
2.2.2 Φύτευση Φυτών με
Μπάλα χώματος 2 – 4
λίτρα
468.260
2.2.3 Αγορά φυτών – Δένδρα
1.123.914
2.2.4 Αγορά φυτών – Θάμνοι

2.3 Λιπάνσεις: 200 στρέμ.
2.3.1 Λίπανση φυτών και
σπόρων
2.4 Καταπολέμηση
Ανεπιθύμητων: 40
στρέμ.
2.4.1 Καθαρισμοί -

40,00
5,00
52,50

0,60

974.035,80

1,00

1.623.393,00

3,00
1,90

1.404.780,00
2.135.436,60

τεμ.

τεμ.
τεμ.
9.000,00

200

45,00

στρέμ.

9.000,00
260,00

40

6,50

260,00
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στρέμ.
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Κλαδεύσεις
Σύνολο:
Απρόβλεπτα

15%

Ε.Ο. & Γ.Ε.

18%

Αναθεώρηση

~ 3%

Φ.Π.Α.

23%

Γενικό
Σύνολο :

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

6.395.168,72
959.275,31
7.354.444,03
1.323.799,92
8.678.243,95
260.347,32
8.938.591,27
2.055.875,99

10.994.467,26
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8. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Γ
Α/Α
1.0.
1.1.
1.2.
1.3

2.0.
2.1.

2.2.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΠΟΡΕΣ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Σπορά φυτών (Ε. 14 – ΠΡΣ 5610)
Αγορά σπόρων 3,0 κιλά ανά στρέμμα
(Τιμή Εμπορίου)
Άρδευση χλοοτάπητα με βυτίο για τρεις (3)
εφαρμογές το 1ο έτος εγκατάστασης
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ & ΘΑΜΝΩΝ
ΒΟΣΚΟΜΕΝΩΝ
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων επιφανειακής
διατομής 0,3 m και βάθος 0,3 m σε έδαφος
ακατέργαστο (Ε 1.1 ΠΡΣ 5130)
Φύτευση Φυτών με Μπάλα χώματος 2 – 4
λίτρα
(Ε 9.4 – ΠΡΣ 5210)

ΕΙΔ. ΜΟΝΑΔ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στρέμμα
Kgr

414
1.242

Στρέμμα

414

Τεμ.
979.032
Τεμ.
979.032

2.3.
2.4
3.0.
3.1.

4.0.
4.1.

Αγορά φυτών – Δένδρα
(Δ. 1.1 ΠΡΣ 5210)
Αγορά φυτών – Θάμνοι (Δ. 2.1 – ΠΡΣ 5210)
ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ
Λίπανση δια χημικών λιπασμάτων (για 100
στρ.)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ
Καταπολέμηση επιβλαβών με 1lt ανά στρέμμα
(Ζ 3 – ΠΡΣ 5361 Α)

Τεμ.
Τεμ.

287.366
691.666

Kgr

3.000

Στρέμμα
30

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Γ
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Περιφράξεις 2,5χλμ.
Ξύλινοι πάσσαλοι
Υποστήλωση
Σύρμα αγκαθωτό
Κλωβοί μέτρησης
παραγωγής: 10 τεμ.
Σίδηρος St III, πλαίσιο
κλωβού
Δικτυωτό έλασμαΠεριμετρικά
Ποτίστρες: 1 τεμ.
Εκσκαφές θεμελίων

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΓΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
€

ΜΕΡΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΜΟΝΑ
ΔΑ

6.375,00
2.500*0,5
2.500*0,5
2.500*1

3,20
0,70
0,60

τεμ.
τεμ.
m

4.000,00
875,00
1.500,00
1.264,55

16,87*10

6,50

1.096,55

kgr

4*10

4,20

168,00

m2
6.991,75

164,75*1

15,00

2.471,25
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m3
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Σκυρόδεμα Β225
Ξυλότυποι
Σιδηρός οπλισμός St III
Ποτίστρα μεταλλική 11μ.
Δίκλινο στέγαστρο: 1τεμ.
Γενικές εκσκαφές γαιώδεις
Εκσκαφή τάφρων γαιώδης δια
χρήσεως μηχανικών μέσων
Άοπλο σκυρόδεμα Β160
Οπλισμένο σκυρόδεμα C 16/20
Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών
Σιδηροί οπλισμοί St III
Τσιμεντοπλιθοδομή
Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως
6,00m
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
Σπορές λιβαδικών φυτών:
414 στρέμ.
Σπορά φυτών
Αγορά σπόρων
Άρδευση με βυτίο
Φυτεύσεις δένδρων και
θάμνων: 979.032 τεμ.
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων
επιφανειακής διατομής 0,3 m
και βάθος 0,3 m σε έδαφος
ακατέργαστο
Φύτευση Φυτών με Μπάλα
χώματος 2 – 4 λίτρα
Αγορά φυτών – Δένδρα
Αγορά φυτών – Θάμνοι

Λιπάνσεις: 100 στρέμ.
Λίπανση φυτών και σπόρων
Καταπολέμηση
Ανεπιθύμητων: 30 στρέμ.
Καθαρισμοί - Κλαδεύσεις

15,75*1
7,20*1
230*1
1*1

90,00
15,00
6,50
1.500

m3
m2
kgr
τεμ.

1.417,50
108,00
1.495,00
1.500,00
25.020,36

96,0
35,0

3,00
15,00

288,00
525,00

m3
m3

2,0
15,73
157,84

85,00
100,00
15,00

170,00
1.573,00
2.367,60

m3
m3
m2

1800
77,14

6,50
15,00

11.700,00
1.157,10

kgr
m2

128,12

40,00

5.124,80

m2

192,26

11,00

2.114,86

m2

83.835,00
414
414
414*3

40,00
5,00
52,50

στρέμ.
kgr
στρέμ.

16.560,00
2.070,00
65.205,00
3.742.714,60

979.032

0,60

587.419,20

979.032

1,00

979.032,00

287.366
691.666

3,00
1,90

862.098,00
1.314.165,40

τεμ.

τεμ.
τεμ.
4.500,00

100

45,00

στρέμ.

4.500,00
195,00

30

6,50
Σύνολο:

στρέμ.

195,00

Απρόβλεπτα

15%

Ε.Ο. & Γ.Ε.

18%

Αναθεώρηση

~ 3%

Φ.Π.Α.

23%

Γενικό
Σύνολο

:

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

3.870.896,26
580.634,44
4.451.530,70
801.275,52
5.252.806,22
157.584,18
5.410.390,40
1.244.389,79

6.654.780,19
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9. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δ
Α/Α
1.0.
1.1.
1.2.
1.3
2.0.
2.1.

2.2.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΠΟΡΕΣ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Σπορά φυτών (Ε. 14 – ΠΡΣ 5610)
Αγορά σπόρων 3,0 κιλά ανά στρέμμα
(Τιμή Εμπορίου)
Άρδευση χλοοτάπητα με βυτίο για τρεις (3)
εφαρμογές το 1ο έτος εγκατάστασης
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ & ΘΑΜΝΩΝ
ΒΟΣΚΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΔ. ΜΟΝΑΔ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στρέμμα
Kgr

475
1.425

Στρέμμα

475

Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων επιφανειακής
διατομής 0,3 m και βάθος 0,3 m σε έδαφος
ακατέργαστο (Ε 1.1 ΠΡΣ 5130)
Φύτευση Φυτών με Μπάλα χώματος 2 – 4
λίτρα (Ε 9.4 – ΠΡΣ 5210)

Τεμ.

Αγορά φυτών – Δένδρα
(Δ. 1.1 ΠΡΣ 5210)
Αγορά φυτών – Θάμνοι (Δ. 2.1 – ΠΡΣ 5210)
ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ
Λίπανση δια χημικών λιπασμάτων (για 100
στρ.)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ
Καταπολέμηση επιβλαβών με 1lt ανά στρέμμα
(Ζ 3 – ΠΡΣ 5361 Α)

Τεμ.

904.360
Τεμ.
904.360

2.3.
2.4
3.0.
3.1.
4.0.
4.1.

Τεμ.

264.694
639.666

Kgr

3.000

Στρέμμα
20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δ
ΔΑΠΑΝΗ
Α/Α

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

1.0
1.1

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Περιφράξεις 3,5χλμ.

Ξύλινοι πάσσαλοι
Υποστήλωση
Σύρμα αγκαθωτό
Κλωβοί μέτρησης
παραγωγής: 10 τεμ.
1.2.1 Σίδηρος St III, πλαίσιο
κλωβού
1.2.2 Δικτυωτό έλασμαΠεριμετρικά
1.3 Ποτίστρες: 1 τεμ.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΙΜΗ
ΓΙΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
€

ΜΕΡΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΜΟΝΑ
ΔΑ

8.925,00
3.500*0,5
3.500*0,5
3.500*1

3,20
0,70
0,60

τεμ.
τεμ.
m

5.600,00
1.225,00
2.100,00
1.264,55

16,87*10

6,50

1.096,55

Kgr

4*10

4,20

168,00

m2

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

6.991,75
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Εκσκαφές θεμελίων
Σκυρόδεμα Β225
Ξυλότυποι
Σιδηρός οπλισμός St III
Ποτίστρα μεταλλική
11μ.
1.4 Δίκλινο στέγαστρο:
1τεμ.
1.4.1 Γενικές εκσκαφές
γαιώδεις
1.4.2 Εκσκαφή τάφρων γαιώδης
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7

δια χρήσεως μηχανικών
μέσων
Άοπλο σκυρόδεμα Β160
Οπλισμένο σκυρόδεμα C
16/20
Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών
Σιδηροί οπλισμοί St III
Τσιμεντοπλιθοδομή

1.4.8 Στέγη ξύλινη ανοίγματος
έως 6,00m
1.4.9 Επιχρίσματα τριπτά
τριβιδιστά

164,75*1
15,75*1
7,20*1
230*1
1*1

15,00
90,00
15,00
6,50
1.500

m3
m3
m2
Kgr
τεμ.

2.471,25
1.417,50
108,00
1.495,00
1.500,00
25.020,36

96,0

3,00

288,00

m3

35,0

15,00

525,00

m3

2,0
15,73

85,00
100,00

170,00
1.573,00

m3
m3

157,84

15,00

2.367,60

m2

1.800
77,14

6,50
15,00

11.700,00
1.157,10

Kgr
m2

128,12

40,00

5.124,80

m2

192,26

11,00

2.114,86

m2

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
2.1 Σπορές λιβαδικών
φυτών: 475 στρέμ.
475
2.1.1 Σπορά φυτών
Αγορά
σπόρων
475
2.1.2
475*3
2.1.3 Άρδευση με βυτίο
2.2 Φυτεύσεις δένδρων και
θάμνων: 904.360 τεμ.
904.360
2.2.1 Άνοιγμα λάκκων
2.0

διαστάσεων επιφανειακής
διατομής 0,3 m και βάθος
0,3 m σε έδαφος
ακατέργαστο
2.2.2 Φύτευση Φυτών με Μπάλα
χώματος 2 – 4 λίτρα
2.2.3 Αγορά φυτών – Δένδρα
2.2.4 Αγορά φυτών – Θάμνοι

2.3 Λιπάνσεις: 100 στρέμ.
2.3.1 Λίπανση φυτών και
σπόρων
2.4 Καταπολέμηση
Ανεπιθύμητων: 20
στρέμ.
2.4.1 Καθαρισμοί Κλαδεύσεις

96.187,50
40,00
5,00
52,50

στρέμ.
Kgr
στρέμ.

19.000,00
2.375,00
74.812,50
3.456.423,40

0,60

542.616,00

904.360

1,00

904.360,00

264.694
639.666

3,00
1,90

794.082,00
1.215.365,40

τεμ.

τεμ.
τεμ.
4.500,00

100

45,00

στρέμ.

4.500,00
130,00

20

6,50

130,00
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στρέμ.
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Σύνολο:
Απρόβλεπτα

15%

Ε.Ο. & Γ.Ε.

18%

Αναθεώρηση

~ 3%

Φ.Π.Α.

23%

Γενικό
Σύνολο :

3.599.442,56
539.916,38
4.139.358,94
745.084,60
4.884.443,54
146.533,31
5.030.976,85
1.157.124,68

6.188.101,53

10. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Έργο: Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης
Ορυχείων Πτολεμαΐδας ΔΕΗ Α.Ε.

Α/Α
1

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μονάδα Αποκατάστασης
Κυρίου Πεδίου-Ανατολικής Επέκτασης Κομάνου (Α)*

Δαπάνη (€)
7.767.161,60

2

Λίμνης Νοτίου Πεδίου (Β)**

10.994.467,26

3

Λίμνης Υψηλάντου – ΝΔ Πεδίου (Γ)**

6.654.780,19

4

Λίμνης Μαυροπηγής (Δ)**

6.188.101,53

Γενικό Σύνολο (Α+Β+Γ+Δ)**

31.604.510,58

Τελικό Σύνολο (Α+Β+Γ+Δ) με
στρογγυλοποίηση

31.605.000,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2011
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Δρ Παναγιώτης ΠΛΑΤΗΣ
Δασολόγος – Τακτικός Ερευνητής
* Η υλοποίηση των έργων αποκατάστασης της βλάστησης στη Μονάδα Α θα πραγματοποιηθεί την περίοδο
2011-2020
** Ο προγραμματισμός των έργων αποκατάστασης της βλάστησης στις Μονάδες Β, Γ & Δ θα γίνουν την
περίοδο 2021 έως τέλος δεκαετίας 2050
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