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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΤΕΔ/ΥΔΕ/Ε-84/2017 
 

 
Για την ανάδειξη Αναδόχου Κατασκευής  Έργου 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ :  ΔΠΜ-Θ/ΤΤΕΔ/ΥΔΕ-144Κ/………../….-.…-2017 

 
 
ΕΡΓΟ: ”Οικοδομικές εργασίες κατασκευής δύο υπογείων κτισμάτων στην Κοζάνη: (α) 

σε δημοτικό χώρο πρασίνου, στη γωνία των οδών Λοχαγού Κουβέλη & 3ης Σε-

πτεμβρίου (ΟΤ 769), στον συνοικισμό Αγίου Αθανασίου, Ε=31,00μ2 και (β)  

σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, επί της οδού Ταϋγέτου (ΟΤ 696Α), στην περι-

οχή “Ξενία”, Ε=30,00μ2, για την εγκατάσταση και λειτουργία ισαρίθμων Υπο-

σταθμών Διανομής (Υ/Σ Γ-10.5 & Δ-2.9 Κοζάνης)." 
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πτεμβρίου (ΟΤ 769), στον συνοικισμό Αγίου Αθανασίου, Ε=31,00μ2 και (β)  

σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, επί της οδού Ταϋγέτου (ΟΤ 696Α), στην περι-

οχή “Ξενία”, Ε=30,00μ2, για την εγκατάσταση και λειτουργία ισαρίθμων Υπο-
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 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ: …………………..…………………………………………………  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : …….…………………………….…………………………………………………………………………………  
 

Ο υπογεγραμμένος  Εργολάβος  
 

                                                       αφού  έλαβα  γνώση 
 

I. Την προμέτρηση – προϋπολογισμό, των τεχνικών  προδιαγραφών και των σχεδίων 

της υπ΄ αριθμόν :… ΔΠΜ-Θ/ΤΤΕΔ/ΥΔΕ/Ε-84/2017………Διακήρυξη 

II. Των κλιματολογικών - εδαφολογικών και γεωλογικών στοιχείων της περιοχής, του 

δρόμου προσπέλασης που υπάρχει, των εργασιών διέλευσης και γενικά των τοπικών 

συνθηκών και των υπολοίπων στοιχείων και παραγόντων που αφορούν αυτόν τον 

διαγωνισμό και την εκτέλεση των έργων αυτής της σύμβασης. 

III. Των συμβατικών – γενικών όρων του Τιμολογίου, των Τεχνικών προδιαγραφών που 

αναφέρονται στα άρθρα, στις επιμετρήσεις και στον τρόπο πληρωμής του 

Εργολάβου, 

 
Δ η λ ώ ν ω 

 

ότι στις παρακάτω τιμές του Τιμολογίου που προσφέρω περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και 

επιβαρύνσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό έργων και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ή 
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επιβάρυνση που προκύπτει από την σύμβαση καθώς και τα γενικά μου έξοδα και το εργολαβικό 

μου όφελος. 

 

 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

1.1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι του Τιμολογίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος όλων των 

(επιμέρους  κατηγοριών ομάδων ) και άρθρων του τιμολογίου. 

1.2. Όλες οι τιμές μονάδος καθώς  και οι κατ΄ αποκοπή  τιμές των  άρθρων του  Τιμολογίου 

αυτού, αφορούν πλήρως τελειωμένες εργασίες με βάση τα όσα αναφέρονται στο 

Τιμολόγιο των επί μέρους εργασιών καθώς και στα αντίστοιχα σχέδια, Τεχνικές 

Προδιαγραφές, Τεχνικές Περιγραφές και στα λοιπά τεύχη της Σύμβασης. Η συμπλήρωση 

του Τιμολογίου γίνεται με πλήρη γνώση εκ μέρους του Εργολάβου, όλων γενικά των 

εγκαταστάσεων του Έργου. 

1.3.  Οι τιμές μονάδος καθώς και οι κατ΄ αποκοπή τιμές των άρθρων  του Τιμολογίου 

περιλαμβάνουν την αξία των υλικών, την εργασία, την δαπάνη των μηχανημάτων, τα 

ημερομίσθια γενικά του εργατοτεχνικού προσωπικού και την αντίστοιχη ασφάλισή τους 

και τις νόμιμες κρατήσεις, τις αντίστοιχες δαπάνες εγκαταστάσεων και εργοταξίων, 

σήμανση και μέτρα ασφαλείας, τις δοκιμές και το ξεκίνημα του Έργου, το Εργολαβικό 

όφελος, και τα γενικά και επισφαλή έξοδα του Εργολάβου, συμπεριλαμβανομένων των 

πάσης φύσεως εισφορών και κρατήσεων, όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την 

πλήρη εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους του Τιμολογίου και των λοιπών 

τευχών της Σύμβασης καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που έστω και αν δεν καθορίζεται 

ρητά από τους όρους αυτούς, είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του Έργου. Ειδικότερα 

στις τιμές μονάδος καθώς και στις κατ΄ αποκοπή τιμές των άρθρων του Τιμολογίου 

περιλαμβάνονται τα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα παρακάτω:  

 

2. Υλικά εργασίας:  
 

Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση του Έργου 

υλικών στον τόπο του έργου καθώς και η αντίστοιχη γενικά εργασία, έστω και αν δεν 

κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την Σύμβαση με τους κανόνες της τέχνης, 

τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις εντολές της Επιχείρησης εμπρόθεσμη ολοκλήρωση 

του Έργου. Στην προμήθεια των υλικών περιλαμβάνεται η αξία τους, η φορτοεκφόρτωση, 

η επί τόπου μεταφορά, η  αποθήκευση, η φύλαξη και η προστασία, η κατεργασία, η 

προσέγγιση καθώς και όλες οι δαπάνες που επιβαρύνουν την αξία τους. Η ανέγερση, η 

εγκατάσταση, η προκατασκευή, η συναρμολόγηση, οι δοκιμές κατασκευής και οι δοκιμές 

εξοπλισμού συστημάτων. 

 
3. Έξοδα   Εργολάβου & Εργολαβικό όφελος   

Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα του εργολάβου για μισθούς, αποζημιώσεις, 

ιατρική περίθαλψη, μεταφορά και κίνηση προσωπικού, ύδρευση, θέρμανση, ενοίκια, 

έκδοση ή ανανέωσης των πάσης φύσεως απαιτούμενων αδειών, σύναψη συμβάσεων, 

πάσης φύσεως εισφορές και κρατήσεις, εισφορές και κρατήσεις προς ΤΣΕΜΕΔΕ, ΤΕΕ, ΕΜΠ 

κλπ που εδώ ρητά συμφωνείται ρητά ότι βαρύνουν αποκλειστικά τον Εργολάβο, φόρους 

τέλη και υπόλοιπες οποιοσδήποτε επιβαρύνσεις, προμήθεια εγγυητικών επιστολών, 

τόκους, χαρτόσημα και λοιπά έξοδα κεφαλαίων, αποθήκευσης, συντήρησης και 

διαφύλαξης ή μεταφορά των κάθε είδους και προέλευσης μηχανημάτων, εργαλείων και 
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υλικών, χαράξεις καταμετρήσεις, σύνταξη και δακτυλογράφηση τμηματικών ή τελικών 

επιμετρήσεων, λήψη, συντήρηση και μεταφορά δοκιμίων και ελέγχων , λήψη 

φωτογραφιών, ασφάλιση και αποζημίωση ατυχημάτων του εργολάβου , του προσωπικού 

του ή τρίτων καθώς και το Εργολαβικό όφελος (κέρδος) του Εργολάβου. 

 

4. Ο ΦΠΑ των τιμολογίων πληρωμής της αμοιβής του Εργολάβου δεν συμπεριλαμβάνεται 

στις τιμές μονάδος ή στις κατ΄ αποκοπή τιμές των άρθρων του παρόντος τιμολογίου και 

βαρύνει τον Εργοδότη. 

 

5. Ο τρόπος εκτέλεσης, επιμέτρησης και πληρωμής των εργασιών καθορίζονται  στα  

αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου και τα συμβατικά στοιχεία του έργου. 

 

Ο υπογεγραμμένος ανάδοχος ή εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας αναλαμβάνω να εκτελέσω τις 
εργασίες, που αφορούν στο παραπάνω έργο και αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, σύμφωνα με τους 

όρους του Συμφωνητικού και έναντι των τιμών μονάδος που αναφέρονται στο παρόν τιμολόγιο : 
 
 

ΑΤ1 
Καθαίρεση πεζοδρομίου επιστρωμένου με τσιμεντόπλακες και των κρασπεδορείθρων του, 

καθώς και τμήματος του οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα, με χρήση αεροσυμπιεστή 
(κομπρεσέρ), ώστε να καταστεί δυνατή η εκσκαφή του ορύγματος με χωματουργικό μηχάνημα 

(εκσκαφέα). Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων της 
καθαίρεσης. 
 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο καθηρημένης επιφάνειας πεζοδρομίου ή οδοστρώματος (€/μ2) : 
 

αριθμητικώς : ………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 

ολογράφως : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ΑΤ2 
Γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεμελίων γαιώδεις, με χρήση μηχανικών μέσων, ανεξαρτήτως 

βάθους, απομάκρυνση και απόρριψη των πλεοναζόντων προϊόντων των εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία εξομάλυνσης του πυθμένα του 

ορύγματος δια των χειρών ή άλλων δοκίμων μέσων, η περίφραξη της περιμέτρου του ορύγματος 
με προστατευτικά πετάσματα, καθώς και η τυχόν αναγκαία αντιστήριξη των πρανών του 

ορύγματος. 
 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο εσκαμμένου ορύγματος (€/μ3) : 
 

αριθμητικώς : ………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 

ολογράφως : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ΑΤ3 
Γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεμελίων ημιβραχώδεις, με χρήση μηχανικών μέσων, 
ανεξαρτήτως βάθους, απομάκρυνση και απόρριψη των προϊόντων των εκσκαφών σε 

οποιαδήποτε απόσταση. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία εξομάλυνσης του πυθμένα του 
ορύγματος δια των χειρών ή άλλων δοκίμων μέσων, η περίφραξη της περιμέτρου του ορύγματος 

με προστατευτικά πετάσματα, καθώς και η τυχόν αναγκαία αντιστήριξη των πρανών του 
ορύγματος. 
 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο εσκαμμένου ορύγματος (€/μ3) : 
 

αριθμητικώς : ………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 

ολογράφως : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΑΤ4 

Γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεμελίων βραχώδεις, με χρήση μηχανικών μέσων ή με χρήση 

εκρηκτικών (σύμφωνα με το Άρθρο 1 Τεχνικών Προδιαγραφών) ανεξαρτήτως βάθους, απομά-

κρυνση και απόρριψη των προϊόντων των εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Στην τιμή περι-

λαμβάνεται και η εργασία εξομάλυνσης του πυθμένα του ορύγματος δια των χειρών ή άλλων δο-

κίμων μέσων, η περίφραξη της περιμέτρου του ορύγματος με προστατευτικά πετάσματα, καθώς 

και η τυχόν αναγκαία αντιστήριξη των πρανών του ορύγματος. 
 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο εσκαμμένου ορύγματος (€/μ3) : 
 

αριθμητικώς : ………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 

ολογράφως : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ΑΤ5 

Εξομαλυντική στρώση με θραυστό αδρανές λατομείου (σκύρα<1εκ ή 3Α), συμπυκνωμένου 

πάχους μέχρι 10εκ, της επιφάνειας του πυθμένα του ορύγματος και, ακολούθως, ισοπέδωση, 

οριζοντιοποίηση και συμπύκνωσή της, ώστε να αποτελέσει την επίπεδη οριζόντια βάση για την 

πλάκα θεμελιώσεως (κοιτόστρωση) του κτίσματος. 
 

Τιμή (υλικά & εργασία) για ένα κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης στρώσης αδρανούς (€/μ3) : 
 

αριθμητικώς : ……………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 

ολογράφως : ……………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

 

ΑΤ6 

Σκυρόδεμα χωρίς ξυλότυπο, κατηγορίας C12/16, για τη διάστρωση άοπλης στρώσης beton 

καθαρότητας, μέσου πάχους ~5εκ. Προμήθεια και διάστρωση, με ή χωρίς τη χρήση αντλίας. 
 

Τιμή (υλικά & εργασία) για ένα κυβικό μέτρο διαστρωμένου σκυροδέματος (€/μ3) : 
 

αριθμητικώς : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ολογράφως : ………………………………………………………………………………………..………………………………………. 
 
 

ΑΤ7 

Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, με χρήση καταλλήλων ξυλοτύπων, για την κατασκευή των 

φερόντων στοιχείων του κτίσματος, ήτοι της θεμελίωσης, των περιμετρικών τοιχωμάτων, της 

πλάκας οροφής μετά των δοκών κλπ., σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τους κανόνες της 

τέχνης και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση με χρήση αντλίας και επιμελημένη συμπύκνωση με τη συνεχή χρήση δονητή. 
 

Τιμή (υλικά & εργασία) για ένα κυβικό μέτρο ετοίμου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 (€/μ3) : 
 

αριθμητικώς : ………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 

ολογράφως : ……………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
 
 

ΑΤ8 

Ξυλότυποι χυτών κατασκευών κάθε είδους, ήτοι θεμελιώσεως, περιμετρικών τοιχωμάτων, 

πλάκας οροφής, δοκών, υποστυλωμάτων, φρεατίων, στηθαίων, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 

έδαφος ή το υποκείμενο δάπεδο εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η φθορά και απομείωση 

των χρησιμοποιουμένων υλικών και η εργασία συναρμολόγησης και αποξήλωσης των 

καλουπιών.  
 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο ανεπτυγμένης επιφάνειας ξυλοτύπου (€/μ2) : 
 

αριθμητικώς : ………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 

ολογράφως : …………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
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ΑΤ9 
Σιδηροπλισμός σκυροδέματος, κατηγορίας S-400, με χρήση ράβδων κάθε διαμέτρου, δεόντως 
διαμορφωμένων και διατεταγμένων και καταλλήλως κεκαμμένων στα άκρα, προς εξασφάλιση 
επαρκών αγκυρώσεων, καθώς και συνδετήρων και οικοδομικών πλεγμάτων, τοποθετημένων σε 
οποιοδήποτε τμήμα του έργου, σύμφωνα με τη μελέτη, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες. 
 

Υλικά και εργασία για ένα χιλιόγραμμο τοποθετημένου οπλισμού (€/χλγ) : 
 

αριθμητικώς : …………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 

ολογράφως : ............................................................................................................................ 
 

 

ΑΤ10 
Στεγανοποίηση των εξωτερικών επιφανειών τοιχωμάτων και πλακών σκυροδέματος με μία 
στρώση τυποποιημένου επαλειφόμενου τσιμεντοκονιάματος (isomat aquastop ή άλλο 
ισοδύναμο), με προσθήκη ρητίνης για βελτίωση της πρόσφυσης. Θα προηγηθεί εξομάλυνση και 
σχολαστικό καθάρισμα με κατάβρεξη των προς επάλειψη επιφανειών. 
 

Υλικά και εργασία για ένα τετραγωνικό μέτρο στεγανοποιημένης επιφάνειας (€/μ2) : 
 

αριθμητικώς : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ολογράφως : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ΑΤ11 
Στεγανοποίηση εξωτερικών επιφανειών κατακορύφων τοιχωμάτων σκυροδέματος με μία 
επαλειφόμενη στρώση τυποποιημένου ελαστομερούς ασφαλτικού γαλακτώματος της εγκρίσεως 
της επιβλέπουσας υπηρεσίας και επ’αυτού εφαρμογή ειδικής στεγανωτικής μεμβράνης HDPE με 
κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρες). Μάτιση με επικάλυψη τουλάχιστον 25εκ. 
 

Υλικά και εργασία για ένα τετραγωνικό μέτρο στεγανοποιημένης επιφάνειας (€/μ2) : 
 

αριθμητικώς : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ολογράφως : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ΑΤ12  
Στεγανοποίηση εξωτερικών οριζοντίων επιφανειών σκυροδέματος : 

(α) Υ/Σ Γ-10.5: με ειδικό ασφαλτόπανο (garden), πάχους 5χιλ, της εξωτερικής οριζόντιας 

επιφάνειας της πλάκας οροφής και των κατακορύφων επιφανειών των απολήξεων (λαιμών) 

καταπακτής και κλιμακοστασίου. Θα προηγηθεί καθαρισμός των επιφανειών και επάλειψή των με 

συγκολλητικό ασφαλτικό γαλάκτωμα (primer). Η εφαρμογή και συγκόλληση του ασφαλτοπάνου 

θα γίνει με χρήση φλογίστρου. Κάλυψη των αρμών των φολίδων με κατάλληλο  υλικό 

αρμολόγησης. 

(β) Υ/Σ Δ-2.9: με πατητή τσιμεντοκονία, πάχους 2εκ, από κονίαμα τσιμέντου (>600χλγ/μ3), 

άμμου και οικοδομικής ρητίνης (>50χλγ/μ3) ή στεγανωτικού υλικού μάζας (πχ ADIPLAST). Στην 

τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών, η παρασκευή του κονιάματος και η εργασία για 

τη στρώση της τσιμεντοκονίας.  
 

Υλικά και εργασία για ένα τετραγωνικό μέτρο στεγανοποιημένης επιφάνειας (€/μ2) : 
 

αριθμητικώς : …………………………………………………………………………..………………………………………………….. 
 

ολογράφως : ………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
 

 

ΑΤ13 
Επιχώσεις με γαιώδη ή και ημιβραχώδη προϊόντα εκσκαφών, προς κάλυψη των κενών μεταξύ 
του κτίσματος και των πρανών του ορύγματος, τα οποία θα διαστρωθούν σε επάλληλες 
στρώσεις χώματος πάχους έως 0,50μ, μέχρι τη στάθμη της πλάκας οροφής, με κατάβρεγμα και 
συμπύκνωση με μηχανικά μέσα, μέχρι την επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού συμπύκνωσης. 
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Τιμή για ένα κυβικό μέτρο επικεχωμένου ορύγματος (€/μ3) : 
 

αριθμητικώς : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ολογράφως : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ΑΤ14 

Επίχωση με κηπόχωμα, κατάλληλο για φύτευση και ευδοκίμηση θαμνωδών φυτών & 

κωνοφόρων (τριανταφυλλιές, τούγιες κλπ), άνωθεν της πλάκας οροφής του κτίσματος του Υ/Σ, 

με στρώση πάχους 1,00μ τουλάχιστον, με την αναγκαία συμπύκνωση, με χρήση μηχανικών 

μέσων. 
 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο διαστρωμένου κηποχώματος (€/μ3) : 
 

αριθμητικώς : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ολογράφως : ……………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
 
 

 

 

 

ΑΤ15 

Σιδηροκατασκευές κλίμακος καθόδου, με πατήματα από στραντζαριστή αντιολισθηρά λαμαρίνα 

4χιλ και φέρουσες σιδηροδοκούς ΙΡΝ 120, καθώς και του καλύμματος φρεατίου καθόδου, από 

επαλλήλως ανοιγόμενα φύλλα αντιολισθηράς λαμαρίνας 4χιλ και όποιασδήποτε άλλης 

διαμορφωμένης σιδηροκατασκευής απαιτηθεί, με χρήση σιδηροδιατομών, κοιλοδοκών, 

λαμαρινών κλπ, οποιουδήποτε είδους και διατομής. 
 

Υλικά και εργασία για ένα χιλιόγραμμο τοποθετημένης σιδηροκατασκευής (€/χλγ) : 
 

αριθμητικώς : ………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
 

ολογράφως : ………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 

 

ΑΤ16 

Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με δύο στρώσεις αντισκωριακού μινίου και δύο 

στρώσεις ελαιοχρώματος, φαιού (γκρίζου) η κλίμακα καθόδου και πρασίνου το κάλυμμα της 

καταπακτής, η σχάρα αερισμού, το κιγκλίδωμα, η θύρα κλπ. Οι βαφές θα γίνονται με επώνυμα 

ελαιοχρώματα εγχώριας προέλευσης (ΒΙΒΕΧΡΩΜ, ΧΡΩΤΕΧ, VITEX κλπ). Της βαφής θα 

προηγηθεί καθάρισμα των επιφανειών από σκωρίες κλπ. 
 

Υλικά και εργασία για ένα τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας βαμμένης σιδηροκατασκευής (€/μ2) : 
 

αριθμητικώς : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ολογράφως : ……………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
 

 

ΑΤ17 

Υδροχρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών τοιχωμάτων & οροφών με υδρόχρωμα τσίγκου και 

κόλλας, χρώματος λευκού, για αρχική βαφή σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, ώστε να προκύψει 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Πριν τη βαφή, προετοιμασία των επιφανειών, δηλαδή καθαρισμός 

με βούρτσα, απόξεση τυχόν προεξοχών και αφαίρεση καρφιών, ξύλων κλπ από την επιφάνεια 

του beton και στοκάρισμα των κενών. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά και η εργασία, 

καθώς και το κόστος των τυχόν ικριωμάτων. 
 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο βαμμένης επιφάνειας τοίχου ή οροφής (€/μ2) : 
 

αριθμητικώς : ……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 

ολογράφως : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ΑΤ18 
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Ανακατασκευή κρασπέδου, με χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα και 
σιμεντοκονιάματος, πάνω σε βάση (θεμελιολωρίδα) από σκυρόδεμα πάχους >15εκ και πλάτους 
30εκ, στοιχειωδώς οπλισμένου με οικοδομικό πλέγμα, που θα διαμορφωθεί σε βαθμιδωτό 
ρείθρο, σε πλήρη συμφωνία και συνέχεια με το υπάρχον. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα 
κράσπεδα και η βάση με τον οπλισμό της και το ρείθρο. 
 

Τιμή για ένα μέτρο μήκους κατασκευασμένου κρασπέδου (€/μμ) : 
 

αριθμητικώς : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ολογράφως : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ΑΤ19 
Θεμελιακή γείωση με ταινίες επικασσιτερωμένου χαλκού διατομής τουλάχιστον 90mm2, 
δεόντως συνδεδεμένων στις ράβδους του οπλισμού της θεμελίωσης, με χρήση καταλλήλων 
εξαρτημάτων (σφιγκτήρων, στηριγμάτων κλπ), απολήγουσες σε δύο αντιδιαμετρικά σημεία του 
χώρου του Υποσταθμού, στη συμβολή της πλάκας δαπέδου με το περιμετρικό τοιχείο. 
 

Τιμή για ένα μέτρο μήκους ταινίας χαλκού τοποθετημένης θεμελιακής γειώσεως (€/μμ) : 
 

αριθμητικώς : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ολογράφως : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ΑΤ20 
Πλακόστρωση με τσιμεντόπλακες 40Χ40εκ ή 50Χ50εκ, λείες ή ριγέ, λευκές ή έγχρωμες, 
πάχους 5εκ, που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο ή επί της οροφής του κτίσματος πάνω σε 
υπόστρωμα λεπτής πλάκας σκυροδέματος (7~8εκ), στοιχειωδώς οπλισμένης με οικοδομικό 
πλέγμα, με κονίαμα ασβεστοσιμεντοκονιάματος και αρμούς έως 1εκ με αποστάτες, που θα 
πληρώνονται με τσιμεντοπολτό, απλό ή έγχρωμο. 
  

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο πλακοστρωμένης επιφάνειας (€/μ2) : 
 

αριθμητικώς : …………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 

ολογράφως : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ΑΤ21 
Πλακόστρωση των συμπαγών οριζοντίων επιφανειών των απολήξεων καταπακτής και 
κλιμακοστασίου, με σχιστόπλακες Ελευθερουπόλεως ή Πηλίου σε υπόστρωμα 
ασβεστοσιμεντοκονιάματος και αρμούς έως 1εκ, που θα πληρωθούν με τσιμεντοπολτό. 
 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο πλακοστρωμένης με σχιστόπλακες επιφάνειας (€/μ2) : 
 

αριθμητικώς : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ολογράφως : ……………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

 

ΑΤ22 
Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα, σε τμήμα την καθαιρεθείσας επιφάνειας του οδοστρώματος, με 
συμπύκνωση και ισοπέδωση του εδάφους, κατασκευή υπόβασης με διάστρωση σκύρων 
οδοποιΐας 5~7εκ και επ’αυτού αδρανές λατομείου (3Α). Κατόπιν θα γίνει νέα ισοπέδωση και 
συμπύκνωση και ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και η τελική ασφαλτική στρώση πάχους 
>5εκ.   
 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο διαστρωμένου ασφαλτοτάπητα (€/μ2) : 
 

αριθμητικώς : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ολογράφως : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ΑΤ23 
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Συνθετική διαμήκης ραβδωτή σανίδα (WPC Deck), 20Χ120mm, χρώματος καφέ, για την 

διαμόρφωση καθισμάτων επί της άνω επιφανείας των μεταλλικών προεξοχών αερισμού, με τα 

υλικά τοποθέτησης και συναρμογής. 
 

Τιμή για ένα μέτρο μήκους τοποθετημένης συνθετικής σανίδας WPC Deck 20Χ120mm (€/μμ) : 
 

αριθμητικώς : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ολογράφως : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Επίσης δηλώνω, ότι στις παραπάνω τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για 

την έντεχνη εκτέλεση των αναφερομένων εργασιών, έστω και αν αυτές δεν αναφέρονται, 

όπως : η αξία των υλικών, η δαπάνη λόγω φθοράς και απομείωσης των υλικών, η δαπάνη των 

εργασιών και λοιπών επιβαρύνσεων (ΙΚΑ κλπ), τα μεταφορικά, τα γενικά μου έξοδα και το 

εργολαβικό όφελος.  
 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ο οποίος βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ. 
 

Χρόνος παράδοσης του έργου : Ενενήντα  (90) ημερολογιακές ημέρες, από την συμβατική 

ημερομηνία ενάρξεως των εργασιών. 
 

Διάρκεια ισχύος της προσφοράς : έξι (6) μήνες. 
 

                                                                      Θεσσαλονίκη, …………………………………… 

 
 
 

                                                                                  

    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ        

 
 


