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1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδνο κε ηηο νπνίεο ζα εθηειεζζεί ην έξγν,
φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε.
1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη ηζρχνπλ εληαία
γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ
πεξηιακβάλνληαη:
1.2.1 Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
1.2.2 "Κάζε δαπάλε" γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε
εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην
είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ
δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ.
1.3 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ "θάζε
δαπάλε") νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.
1.3.1 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ. [πιελ Φφξνπ
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.)]
Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη
δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε
άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή
απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ
έξγνπ, νχηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. Ο
Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ.
1.3.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο
ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο
ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο
απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα
άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη
αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ,
επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ,
ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο
πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ
(επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ
νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ.
1.3.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη
ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη
απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
δεκνπξάηεζεο.
1.3.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη
ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο.
1.3.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ
πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ
εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.3.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, θαη πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ
(φηαλ πξνβιέπνληαη πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν) ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη
ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο
πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ
κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Δξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ

εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ)
θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο
φξνπο.
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο
πεξηπηψζεηο:
(α) Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην
(β) Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα
εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.
1.3.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα
έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή
Τπνρξεψζεσλ ηνπ Έξγνπ.
1.3.9 Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο
αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο
ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο
θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.
1.3.10 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο "δνθηκαζηηθψλ
ηκεκάησλ" πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη
δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.)
1.3.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ
(π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ
απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα
ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα
νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ
Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.
1.3.12 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θ.ιπ.
1.3.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ
νθείινληαη:
(α) ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα
(β) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η,
ΓΔΤΑx θιπ.),
(γ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,
(δ) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ
θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ
απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ
(ε) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ.
ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.).
1.3.14 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο
ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ
πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο),
θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ.
Δπίζεο νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ
αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο
[ΟΚΧ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Έξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο,
ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ).
1.3.15 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη
δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ
ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ,
πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν.
1.3.16 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη
ζηε κειέηε, θαζψο θαη ε δαπάλε ζχληαμεο θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ έλδεημε "φπσο θαηαζθεπάζζεθε".
1.3.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή
ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ
θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα φζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ
γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.3.18 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη
απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε,
κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο
ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη.
1.3.19 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά
νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
1.3.20 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ,

θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη
ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη
πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ
ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο.
1.3.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή
κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ

Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε
ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα
ηνπ Αλαδφρνπ.
1.3.22 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη
ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.3.23 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν
ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ.
1.3.24 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη
ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.3.25 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην Έξγν
κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο,
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.3.26 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο
δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ.
1.3.27 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.
1.3.28 Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο
Τπεξεζίαο.
1.4 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ
Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο
δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο,
πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην
πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ,
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
1.5 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.
2 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ
2.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1 Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ
ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο
Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε νξηδνκέλσλ αλνρψλ.
2.1.2 Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη
ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα
δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ
ειέγρνπ.
2.1.3 Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε
θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ
Σηκνιφγην.
2.1.4 Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο
αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ ΔΙΓΙΚΧΝ ΟΡΧΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.
2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν ελφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη
ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη ίδηεο
επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
Σηκνιφγην.
2.1.6 ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο.

2.2 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1 ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
Καηάηαμε εδαθψλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκφηεηα
* Χο "ραιαξά εδάθε" ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ
επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.
* Χο "γαίεο θαη εκίβξαρνο" ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή ακκνραιηθψδε πιηθά, θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ,
νη κάξγεο, ηα κεηξίσο ηζηκελησκέλα (cemented) ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο,
θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα (εθζθαθείο ή
πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ.
* Χο "βξάρνο" ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε
εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ (ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ
"βξάρνπ" πεξηιακβάλνληαη θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3.
* Χο "ζθιεξά γξαληηηθά" θαη "θξνθαινπαγή" ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή
πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Η
εθζθαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 ΗΡ, ε δε
απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε)
2.2.2 ΔΙΓΗ ΚΙΓΚΑΛΔΡΙΑ
Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά) λα πξνκεζεπηεί θαη λα
ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία είλαη ηα αθφινπζα:
Υεηξνιαβέο
- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο
(κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο θαη έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν-θφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη.
- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο
(κέζα-έμσ), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβψλ θαη ελζσκαησκέλε νπή γηα θχιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο.
- Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα ζηεξέσζεο (κέζα), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο
ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν θχιιν (δίθπιιν παξάζπξν).
- Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή ραιχβδηλεο ή πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά
αζθαιείαο.
Κιεηδαξηέο - δηαηάμεηο αζθάιηζεο
- Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο
- Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο
- Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο
- Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ
- Υσλεπηφο, ραιχβδηλνο (κπξνχηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζχξηεο κε βξαρίνλα (ληίδα) πνπ αζθαιίδεη επάλσ - θάησ κέζα ζε
δηπιά αληίζηνηρα αληηθξίζκαηα (πιαίζην - θχιιν θαη θχιιν - δάπεδν).
Μεραληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη επαλαθνξάο ζπξψλ
- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηξεπηήο ζχξαο ρσξίο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο,
ζην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο.
- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο.
- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε
- Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ θηι.
- Αλαζηνιείο (stoppers)
- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ
- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ
- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ
- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ
- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι
- χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο
- Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα)
- Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ
- Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή ζπξφκελσλ ζπξψλ αζθαιείαο, κε Master Key
- Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ
- Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ, κε ζπζθεπή
κηθξνθπκάησλ
Η πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη
απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ Δξγσλ" δηαηάμεηο, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο
Σηκνινγίνπ, ε δε ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο θνπθψκαηνο.

2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ
Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε κέηξα κήθνπο (m) γξακκηθψλ
ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά είδνο ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο επηκεηξνχκελεο
επηθάλεηεο αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή
ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο ρξσκαηηζκνχ.
Η εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ
επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη
έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε
ρξσκαηηζκψλ.
Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν "Δηδηθνί φξνη"ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν "Γεληθνί
Όξνη".
Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθή
ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη
ζε χςνο κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ.
ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, νη δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε
ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε
εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ
απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη.
Όηαλ πξφθεηηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ νινθιήξνπ, ε επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ
ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο ζπκβαηηθήο επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ
εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή ηξίμπινπ) ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα πιήξνπο,
απιήο επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ:
α/α
Δίδνο
πληειεζηήο
1. Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή
κε παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν
απφ ην 50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο.
α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
2,30
β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
2,70
γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ
3,00
2. Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο
κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν
απφ ην 50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο.
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ
3. Ταινζηάζηα :
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ
δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ
ε) ζηδεξέληα
4. Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ
(ρσξηθνχ, γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ.
5. Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ
εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ
6. ηδεξέληεο ζχξεο :
α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα
β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο
γ) ρσξίο επέλδπζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά)
δ) κε θηλεηά παινζηάζηα, θαηά ηα ινηπά σο γ
7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά :
α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα
β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα
γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο)
8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά :
α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ
β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ
9. Θεξκαληηθά ζψκαηα :
Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ
Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο
ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ

1,90
2,30
2,60
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00

1,00
1,50

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Σα ζπλήζε κάξκαξα πνπ απαληψληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη ηα αθφινπζα, θαηά πεγή πξνέιεπζεο θαη
ζθιεξφηεηα:
ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Πεληέιεο
Λεπθφ
Κνθθηλαξά
Σεθξφλ
Κνδάλεο
Λεπθφ
Αγ. Μαξίλαο Λεπθφ ζπλλεθψδεο
Καπαλδξηηίνπ Κηηξηλσπφ
Μαξαζψλα
Γθξί
Νάμνπ
Λεπθφ
Αιηβεξίνπ
Σεθξφρξνπλ -κειαλφ
Μαξαζψλα
Σεθξφρξνπλ - κειαλφ
Βέξνηαο
Λεπθφ
Θάζνπ
Λεπθφ
Πειίνπ
Λεπθφ

ΚΛΗΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Δξέηξηαο
Ακαξχλζνπ
Γνκβξατλεο Θεβψλ
Γνκβξατλεο Θεβψλ
Γνκβξατλεο Θεβψλ
ηχξσλ
Λάξηζαο
Ισαλλίλσλ
Φαξζάισλ
Ύδξαο
Γηνλχζνπ

Δξπζξφηεθξν
Δξπζξφηεθξν
Μπεδ
Κίηξηλν
Δξπζξφ
Πξάζηλν
Πξάζηλν
Μπεδ
Γθξη
Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν
Υηνλφιεπθν

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ ΚΛΗΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο
1
2
3
4
5
6

Ισαλλίλσλ
Υίνπ
Υίνπ
Σήλνπ
Ρφδνπ
Αγίνπ Πέηξνπ

Ρνδφρξνπλ
Σεθξφ
Κίηξηλν
Πξάζηλν
Μπεδ
Μαχξν

7
8
9
10
11
12
13
14

Βπηίλαο
Μάλεο
Ναππιίνπ
Ναππιίνπ
Μπηηιήλεο
Σξίπνιεο
αιακίλαο
Αξάρσβαο

Μαχξν
Δξπζξφ
Δξπζξφ
Κίηξηλν
Δξπζξφ πνιχρξσκν
Γθξη κε ιεπθέο θέηεο
Γθξη ή πνιχρξσκν
Kαθέ

2. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε απηψλ (λεξφινπζηξν)
3. Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ ηζηκέλην.

ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΟΙΥΧΝ ΚΑΙ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ.

2.2.5.

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη ςεπδνξνθψλ ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα
61.30 θαη 61.31.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ ηνηρνπεηάζκαηνο ζε έηνηκν ζθειεηφ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν
78.05.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη επηπιένλ θαη κε ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ
78.12.
Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν ζθειεηφ απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο
αινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 78.34 θαη ζηελ πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο
γπςνζαλίδαο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ άξζξα 78.34 θαη 78.35, νη ηηκέο
πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 61.30.
ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 79.55.
Α.Σ. 1
Άξζξν

: ΝΑΟΙΚ Ν\22.12.01

Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα, κε
εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζόδσλ θαζαίξεζεο
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΟΙΚ 2226 100%

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ αφπινπ ζθπξνδέκαηνο παληφο είδνπο,
ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ
πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ
αληηζηεξίμεσλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ
ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο, ε θνξηνεθθφξησζε θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο
απφξξηςεο, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ
15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα".
Με εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο.
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 34,30
(Οινγξάθσο) : ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ.

:2

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ν\20.05

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ
θιπ ρώξσλ
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΟΙΚ 2112 100%

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ
δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ
02-03-00-00 "Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ", ειαρίζηεο πιεπξάο θάηνςεο άλσ
ησλ 3,00 m θαη ζπγρξφλσο νιηθήο επηθαλείαο θάηνςεο κεγαιπηέξαο ησλ 12,00 m2, ζε
βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ηελ πξνζπειάζηκε απφ ηξνρνθφξα ζηάζκε ηνπ εθζθαπηνκέλνπ
ρψξνπ, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε
εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη
ηδηαίηεξα), κε ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα, ηηο ηπρφλ
απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ
πξντφλησλ εθζθαθήο ζε κέζε απφζηαζε έσο 30 m.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη ηελ κεηαθνξά
ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, ζηηο ζέζεηο απφξξηςεο, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 9,10
(Οινγξάθσο) : ΔΝΝΔΑ ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ
Α.Σ.

:3

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ν\22.21.01

Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ πεδνδξνκίσλ παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηε
πάρνπο ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΟΙΚ 2236 100%

Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο
(ηζηκέληνπ, καξκάξνπ, Καξχζηνπ θιπ), κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε

ζηάζκε απφ ην έδαθνο, κε ηελ θφξηνεθθφξησζε θαη ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, ζε
νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ
.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). ΔΤΡΩ

(Αξηζκεηηθά) :

8,62

(Οινγξάθσο) : ΟΚΣΩ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ
Α.Σ.

:4

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ν\73.93.07

Καηαζθεπή Ρακπσλ ΑΜΔΑ κε δαπεδν STENCIL
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΟΙΚ 7373.1 100%

Καηαζθεπε ξακπσλ κε Γάπεδα ηχπνπ Stencil ζε πγξή κνξθή (Spray) , κε έγρξσκν
ζθιεξπληή, δηαβαζκηζκέλε ραιαδηαθή άκκν θαη ρξήζε εηδηθνχ αδηάβξνρνπ παηξφλ απφ
ραξηί επάλσ ζε πθηζηάκελε επηθάλεηα απφ ηζηκέλην ,ή άιιν πιηθφ.
Γηα ηελ θαηαζθεπε ξακπσλ γηα ΑΜΔΑ ζα γηλνπλ νη θαησζη εξγαζηεο σζηε λα γηλεη
ππνβηβαζκφο ηεο ζηαζκεο ηνπ πεδνδξνκηνπ
- ΑΠΟΞΗΛΩΗ ΚΡΑΠΔΓΟΤ (κε κεηαθνξα)Β. ΝΑΤΓΡ Α4.05 : 2Μ2 Υ 9,60=
19,20€
- ΑΠΟΞΗΛΩΗ ΠΛΑΚΩΝ
Β. ΝΑΟΙΚ A/22.20.01 : 4Μ2 Υ 7.90=
31,60€
- ΚΑΘΑΙΡΔΗ ΑΟΠΛΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ(κε κεηαθνξα) Β.ΝΑΟΙΚ Α/22.10.01 :
4Μ2Υ0,1 Υ34,30=
13,72€
- ΔΚΚΑΦΗ Δ ΔΓΑΦΟ ΓΑΙΩΓΗ (κε κεηαθνξα) ΝΑΟΙΚ Α\20.02: 4Μ2Υ0,10Υ 7,0=2,80€
- ΚΤΡΟΓΔΜΑ C20/25 ΝΑΟΙΚ.Α\32.01.05 : 4Μ2 Υ0,10 Υ 95 =
38,00€
- ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΣΤΠΟΤ STENCIL ΠΑΥΟΤ 6ΥΙΛ. ΝΑΟΙΚ. Ν\73.93.02.07
: 3,2Μ2 Υ 20.00=
64,00€
- ΠΛΑΚΔ ΣΤΦΛΩΝ ΜΔ ΡΑΒΓΩΔΙ ή ΦΙΑΛΙΓΔ ΝΑΟΙΚ Ν\73.19.2:2Υ0,4Υ14,50= 11,60€
- ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ ΠΛΑΚΩΝ
ΝΑΟΙΚ. Α\10.01.02 :4Υ0,1Υ2.4=0,96tx1.65=
1,58€
- ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΜΔ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ(πιαθσλ) ΝΑΟΙΚ. Α \10.07.01 :
0,96Υ30km=28,80 tkmρ0,35=10,08€

ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΑ ΑΠΟΚΟΠΗ (ΑΝΑ ΡΑΜΠΑ)

πιήξνπο δηακνξθψζεσο δηάβαζεο

192,58€

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 192,58
(Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΓΤΟ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΟΚΣΩ ΛΔΠΣΑ
Α.Σ.
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Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Α\38.02

Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΟΙΚ 3811 100%

Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ γεληθψο δελ απαηηνχλ ηθξηψκαηα γηα ηελ
δηακφξθσζή ηνπο (π.ρ. θξεαηίσλ, επηζηέςεσλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, πεξηδσκάησλ
εκβαδνχ κέρξη 0,30 m2 θιπ), ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε ππφ ή ππέξ ην έδαθνο, ζχκθσλα
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα
(ηχπνη)".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ
πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ
θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
δηακφξθσζή ηνπ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηχγκαηνο επηθαλείαο.
ΔΤΡΩ(Αξηζκεηηθά) :

22,50

(Οινγξάθσο) : ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ.
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Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Α\32.05.03

θπξνδέκαηα κηθξώλ έξγσλ γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΟΙΚ 3213 100%

Παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο κηθξψλ έξγσλ επί ηφπνπ, κε θνξεηνχο αλακηθηήξεο
ζθπξνδέκαηνο ή απηνθηλνχκελεο κπεηνληέξεο, πνηφηεηαο έσο C16/20, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε θαη ηελ
ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ.
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία αλάκημεο, νη
πάζεο θχζεσο πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε εξγαζία δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο, ζε
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν
θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ
κειέηε δηαζηάζεηο. Ωο κηθξά έξγα ζεσξνχληαη ηα έξγα κε εκεξήζηα απαίηεζε
κέρξη 50 m3 ζθπξνδέκαηνο. Γηα κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη κε ηε
ηηκή ηνπ άξζξνπ 32.02.
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
ΔΤΡΩ

(Αξηζκεηηθά) :

101,00

(Οινγξάθσο) :ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΑ

Α.Σ.
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Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03

Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο Γνκηθά πιέγκαηα B500C
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΟΙΚ 3873 100%

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο
δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ
θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε
ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ"
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ
ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ
θιπ).
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ
Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε
κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη
ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ
νπιηζκνχ.
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ
ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο
ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα
επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην
νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε
ησλ νπιηζκψλ.
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα
3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ
γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη
δπγνινγίνπ.

|
Πεδίν εθαξκνγήο
|
__________|______________________________________________|______________________
Ολνκ.
|
| Κνπινχξεο θαη |Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ.
|
Ολνκ.
δηάκεηξνο | Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα |
πιέγκαηα θαη
|δηαηνκή | κάδα/κέηξν
(mm)
|
|
πξντφληα
|
δηθηπψκαηα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
λ
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
λ
|
|
λ
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
λ
|
λ
|
λ
|
λ
|
λ
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
λ
|
|
λ
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
λ
|
|
λ
|
| 38,5
|
0,302
7,5
|
|
λ
|
|
λ
|
| 44,2
|
0,347
8,0
|
λ
|
λ
|
λ
|
λ
|
λ
| 50,3
|
0,395
10,0
|
λ
|
|
λ
|
|
λ
| 78,5
|
0,617
12,0
|
λ
|
|
λ
|
|
λ
| 113
|
0,888
14,0
|
λ
|
|
λ
|
|
λ
| 154
|
1,21
16,0
|
λ
|
|
λ
|
|
λ
| 201
|
1,58
18,0
|
λ
|
|
|
|
| 254
|
2,00
20,0
|
λ
|
|
|
|
| 314
|
2,47
22,0
|
λ
|
|
|
|
| 380
|
2,98
25,0
|
λ
|
|
|
|
| 491
|
3,85
28,0
|
λ
|
|
|
|
| 616
|
4,83
32,0
|
λ
|
|
|
|
| 804
|
6,31
40,0
|
λ
|
|
|
|
| 1257
|
9,86
ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ,
δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα:
Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο
δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ
Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.
Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ.
Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην
δάπεδν εξγαζίαο.
Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ
αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά).
Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία .
Γνκηθά πιέγκαηα B500C.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ
.ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
:
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) :
1,01
(Οινγξάθσο) :
ΔΝΑ ΚΑΙ ΔΝΑ ΛΔΠΣΟ

Α.Σ
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Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε
ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο
C20/25
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΟΙΚ 3215 100%

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε
θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο
θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ
θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο
ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε
ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ:

01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00

"Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",
"Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",
"πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",
"Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",

01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",
01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ".
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ
ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90
ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε
εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
α.Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ,
ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα,
θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ
παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην
(εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη
ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην
εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε
ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή
δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα
ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα.
Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε
ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ.
β.Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη
θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο.
γ.Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ
ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ
ηειεηψκαηνο.
δ.πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο
ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ
ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.
ε.Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ
απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν).
Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ
θειχθε, αςίδεο θαη ηξνχινπο.
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε
ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο.
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
ΔΤΡΩ(Αξηζκεηηθά) :95,00
(Οινγξάθσο) :ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ

Α.Σ.
:
ΝΑΟΙΚ Ν\33.01

9 Άξζξν
Ίλεο πνιππξνππιελίνπ 600 γξακ
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΟΙΚ 3811 100%

Οη ίλεο πνιππξνππιελίνπ (PP) 600 γξακκαξίσλ αλα θπβηθφ ζθπξνδεκαηνο ,απνηεινχλ
εληζρπηηθφ πξφζζεην ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ησλ ηζηκεληνθνληακάησλ θαη ησλ
αζβεζηνθνληακάησλ. Η πξνζζήθε ηνπο δεκηνπξγεί έλα ηξηζδηάζηαην πιέγκα, ην νπνίν
ιεηηνπξγεί σο νπιηζκφο πνπ εκπνδίδεη ηε δεκηνπξγία ηξηρνεηδψλ ξσγκψλ (cracking)
θαηά ηελ μήξαλζε. Οη ίλεο ζην ζθπξφδεκα βειηηψλνπλ ηελ αληνρή ηνπ ζε θξνχζε θαη
επηθαλεηαθή ηξηβή, ηε ζπλνρή θαηά ηε δηάζηξσζε . Δπίζεο, δελ πξνζβάιινληαη απφ
αιθάιηα, νμέα θαη βάζεηο θαη ε πξνζζήθε ηνπο, θαηά ηελ νκνγελνπνίεζε ηνπ
ζθπξνδέκαηνο, δελ θζείξεη ηα ηνηρψκαηα ησλ κεραλεκάησλ παξαγσγήο θαη άληιεζεο..
Σηκή αλά θπβηθν κέηξν (m3) .
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 4,00
(Οινγξάθσο) : ΣΔΔΡΑ

Α.Σ.

: 10

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Β51

Πξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΟΓΟΝ 2921 100%

Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, δηαηνκήο
πιάηνπο 0,15 m θαη χςνπο 0,25 έσο 0,30 m, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο
κειέηεο, κε απφηκεζε, επζπγξάκκσλ ή θακπχισλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1340, πξνο θαηαζθεπή
λεζίδσλ αζθαιείαο, πεδνδξνκίσλ, θφκβσλ θ.ι.π., ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη ζε
βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε δφλεζε θαη ζπκπίεζε, απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιφηππνπο.
Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 "Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη
νκβξίσλ θαηαζηξψκαηνο νδψλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξφδεκα".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ πιελ
ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο,
- ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα
ζρέδηα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ
ησλ 0,50 m, κε ιεία επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ απφ
απηά ζπλερνχο πξίζκαηνο δηαηνκήο 0,10x0,20 m απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10, ν

εγθηβσηηζκφο ηνπο θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg
ηζηκέληνπ αλά m3 άκκνπ.
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ ρσξίο ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ,
ε νπνία επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο.
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 9,60
(Οινγξάθσο) :ΔΝΝΔΑ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ.

: 11

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ν\73.93.02.07

Καηαζθεπή ΓΑΠΔΓΑ ηππνπ STENCIL ΔΠΙ ΝΩΠΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΟΙΚ 7373.1 100%

Γάπεδα ηππνπ Stencil επη λσπνχ ζθπξνδέκαηνο κε έγρξσκν ζθιεξπληή απνηεινχκελν απφ
ιεπθφ ηζηκέλην Portland , νιφζσκε δηαβαζκηζκέλε ραιαδηαθή άκκν, θνξνπλδην
ζκχξηδα, θαη ρξήζε εηδηθνχ αδηάβξνρνπ παηξφλ απφ ραξηί θαη ρξψκα επηινγεο ηεο
ππεξεζηαο .
Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ δαπέδνπ ηχπνπ Stencil ήηνη, ηελ

πξνκήζεηα θαη θαηαζθεπή επηθάλεηαο απφ ζθπξφδεκα C20-25, πάρνπο 10 εθαηνζηψλ κε
δνκηθφ πιέγκα Σ 131 θαη ρξήζε ηλψλ πνιππξνππιελίνπ 0,6 ρηιηφγξακκα αλά θπβηθφ
κέηξν ζθπξνδέκαηνο, ηελ ρξήζε παηξφλ απφ ΑΓΙΑΒΡΟΥΟ ραξηί STENCIL, γηα ηελ
απνηππσζε ησλ ζρεδίσλ - φρη ζηάκπεο, ηελ ιείαλζε ηεο επηθάλεηαο, ηελ δηάζηξσζε
έγρξσκνπ ραιαδηαθνχ θνληάκαηνο ζε αλαινγία 3,5 θηιά αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν, ε
νπνία ζα εηζρσξήζεη κε επίπαζε (2 θνξέο ηνπιαρηζηνλ) θαη ζπκπίεζε κέζα ζην λσπφ
ζθπξφδεκα ,δεκηνπξγψληαο νκνγελνπνηεκέλε ηειηθή επηθάλεηα πάρνπο 5-6 ρηιηνζηψλ.
Αθφκε, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε επίζηξσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο κε εηδηθή
δηάθαλε, εκπνηηζηηθή ξεηίλε (βεξλίθη), ε νπνία πξνζηαηεχεη ηελ ηειηθή επηθάλεηα
απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηεο
επηθάλεηαο έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ θιίζεηο γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ θαη
ηελ θαηαζθεπή αξκψλ ζπζηνιήο - δηαζηνιήο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά ηππνπ Stencil πνπ ζα απαηηεζνχλ, πιελ ηνπ
ζθπξνδέκαηνο, ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ (πιέγκα) θαη ησλ ηλψλ πνιππξνππιαηλίνπ . ηελ
ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ εθζθαθέο θαζαηξέζεηο θαη κεηαθνξέο απηψλ.
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή (πιηθά θαη εξγαζία) ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ δαπέδνπ
ηχπνπ STENCIL επί λσπνχ ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε εηδηθνχ ραξηηνχ θαη φρη πιαζηηθήο
κήηξαο, απφ ζθιεξπληηθφ ραιαδηαθφ θνλίακα θαη ρξψκα επηινγεο ηεο ππεξεζίαο .
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 20,00
(Οινγξάθσο) : ΔΙΚΟΙ

Α.Σ.

: 12

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ν\73.93.08

Δπηζηξσζε Ρακπσλ ΑΜΔΑ κε δαπεδν STENCIL
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΟΙΚ 7373.1 100%

Δπηζηξσζε
ξακπσλ κε Γάπεδα ηχπνπ Stencil ζε πγξή κνξθή (Spray) , κε έγρξσκν
ζθιεξπληή, δηαβαζκηζκέλε ραιαδηαθή άκκν θαη ρξήζε εηδηθνχ αδηάβξνρνπ παηξφλ απφ
ραξηί επάλσ ζε πθηζηάκελε επηθάλεηα απφ ηζηκέλην ,ή άιιν πιηθφ παρνπο 6ρηι..
Γηα ηελ επηζηξσζε εδε ππαξρνλησλ ξακπσλ γηα ΑΜΔΑ ζα γηλνπλ νη θαησζη εξγαζηεο
- ΑΠΟΞΗΛΩΗ ΠΛΑΚΩΝ Β. ΝΑΟΙΚ A/22.20.01 :
2Μ Υ 0,4Υ7.90=
6,32€
- ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΣΤΠΟΤ STENCIL ΠΑΥΟΤ 6ΥΙΛ. Ν\73.93.06 :3,2Μ2 Υ 29.0= 92,80€
- ΠΛΑΚΔ ΣΤΦΛΩΝ ΜΔ ΡΑΒΓΩΔΙ ή ΦΙΑΛΙΓΔ ΝΑΟΙΚ Ν\73.19.2 : 2Υ0,4Υ14,50= 11,60€
- ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ ΠΛΑΚΩΝ
ΝΑΟΙΚ. Α\10.01.02 :0.8Υ0,1Υ2.4=0,19tx1.65=
0,32€
- ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΜΔ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ(πιαθσλ) ΝΑΟΙΚ. Α \10.07.01 :
0,19Υ30km=5.7 tkmρ0,35=
2,00€
ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΑ ΑΠΟΚΟΠΗ (ΑΝΑ ΡΑΜΠΑ)
ΔΤΡΩ

(Αξηζκεηηθά) :

(Οινγξάθσο) :

Α.Σ.

πιήξνπο δηακνξθψζεσο δηάβαζεο

113,04€

113,04

ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ

: 13

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ν\73.93.06

Καηαζθεπή δάπεδα ηύπνπ stencil κε ηε κνξθή ςεθαζκνύ επί πθηζηάκελεο
επηθαλείαο / επηζθεπή θαηεζηξακκέλνπ δαπέδνπ.
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΟΙΚ 7373.1 100%

Γάπεδα ηππνπ Stencil ζε πγξή κνξθή (Spray), κε έγρξσκν ζθιεξπληή απνηεινχκελν απφ
ιεπθφ ηζηκέλην Portland , νιφζσκε δηαβαζκηζκέλε ραιαδηαθή άκκν, νμείδηα κεηάιισλ,
ξεηίλε θαη αδξαλή πξφζζεηα θαη δεκηνπξγία ζρεδίσλ κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ αδηάβξνρνπ
παηξφλ απφ ραξηί επάλσ ζε πθηζηάκελε επηθάλεηα απν ηζηκέλην, ή άιιν πιηθφ.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ δαπέδνπ ηππνπ Stencil ζε πγξή κνξθή
(Spray) επάλσ ζε πθηζηάκελε επηθάλεηα, ήηνη: ηνλ πιήξε θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο
θαη απνκάθξπλζε φισλ ησλ επηθαλεηαθψλ πιηθψλ, κε θαηάιιεια θαζαξηζηηθά θαη πίεζε

λεξνχ. Σν ζηνθάξηζκα ή ην ηξίςηκν αλσκαιηψλ ζηελ πθηζηάκελε επηθάλεηα θαη ηελ
εθαξκνγή ζπλεθηηθνχ παινπιέγκαηνο βάξνπο 160 γξακ /ηκ. εγθηβσηηζκέλνπ ζε
ξεηηλνχρα ηζηκεληνθνλία κε δηαβαζκηζκέλε ραιαδηαθή άκκν, κέζνπ πάρνπο 4
ρηιηνζηψλ, ψζηε ε ηειηθή επηθάλεηα λα είλαη επίπεδε. Δλ ζπλερεία ηελ εθαξκνγή
εηδηθήο ζπγθνιιεηηθήο ξεηίλεο ζηελ επηθάλεηα, ηελ θαηαζθεπή λένπ δαπέδνπ ηππνπ
Stencil κε ςεθαζκφ θαη έγρξσκα δηαθνζκεηηθά ζρέδηα, κε ηελ ρξήζε παηξφλ απφ
εηδηθφ αδηάβξνρν ραξηί ηππνπ Stencil. Σν ηειηθφ δάπεδν ζα πξέπεη λα έρεη πάρνο
φρη κηθξφηεξν ησλ 6-7 ρηιηνζηψλ. Σέινο, ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ ζθξαγηζηηθψλ
βεξληθηψλ εκπνηηζκνχ ζηελ επηθάλεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δαπέδνπ απφ ξχπνπο θαη
ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη πάζεο θχζεο πιηθά πνπ ζα
απαηηεζνχλ θαζψο θαη εξγαζία γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πιηθνπ ζηα θξεάηηα , ζηπινπο
πνπ ππαξρνπλ ζην πεδνδξνκην . ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ εθζθαθέο,
θαζαηξέζεηο θαη κεηαθνξέο απηψλ, φπσο θαη θάζε επηδηφξζσζε ηεο αξρηθήο επηθάλεηαο
πνπ ζα ππεξβαίλεη ηα 2 ρηιηνζηά.
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή (πιηθά θαη εξγαζία) ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ δαπέδνπ
ηππνπ Stencil επί πθηζηάκελεο επηθάλεηαο ζε πγξή κνξθή, κε ηε ρξήζε παηξφλ απν
εηδηθφ αδηάβξνρν ραξηί , θαη φρη ιαζηηρέληαο κήηξαο ( ην ζρεδην ηνπ παηξνλ θαζψο
θαη ηνπ ρξψκαηνο ζα επηιερζεί απν ηελ ππεξεζηα)
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 29,00
(Οινγξάθσο) : ΔΙΚΟΙ ΔΝΝΔΑ

Α.Σ.

: 14

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ν\73.19.2

Δπηζηξώζεηο κε έγρξσκεο πιάθεο ηζηκέληνπ, κε ξαβδώζεηο, ή θηζαιίδεο επί ηεο
νξαηήο επηθέλεηαο (γηα ηνπο ηπθινπο) εηδηθέο πιεπξάο 40Υ40 cm ή 50ρ50cm κε
ξαβδώζεηο, ή θηζαιίδεο επί ηεο νξαηήο επηθέλεηαο
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΟΙΚ 7316 100%

Δπηζηξψζεηο κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο, ηζηκεληφπιαθεο κε ξαβδψζεηο,
ή θηζαιίδεο
επί ηεο νξαηήο επηθάλεηαο πιεπξάο 40 cm ή 50cm θαη πάρνπο 3 έσο 5 cm, κε αξκνχο
πιάηνπο έσο 5 mm, επί ππνζηξψκαηνο πάρνπο 2 cm, απφ ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ
350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ.
ζηελ ηηκε πεξηιακβαλνληαη :
-ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ηζηκεληνπιαθψλ θαη ησλ πιηθψλ
ζηεξέσζεο θαη αξκνιφγεζεο,
-ε ηνπνζέηεζε ησλ ηζηκεληνπιαθψλ, ε έδξαζε επί ζηξψζεσο αζβεζηνηζηκεληνθνληάκαηνο
πάρνπο 2,5 - 3,0 cm, απνηεινχκελνπ απφ έλα κέξνο αζβέζηε, πέληε κέξε θαζαξήο
άκκνπ θαη 180 kg ηζηκέληνπ αλά m3,
-ε αξκνιφγεζε κε ηζηκεληνκαξκαξνθνλία κε ιεπθφ ηζηκέλην ζε αλαινγία 650 kg
ηζηκέληνπ αλά m3 καξκαξνθνλίαο θαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ .
ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ε θαηαζθεπή ζηάζεσλ ή
αιιαγήο θαηεχζπλζεο φπνπ αληί ησλ ξαβδσηψλ πιαθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη πιάθεο πνπ
θέξνπλ ζηελ άλσ επηθάλεηα ηνπο αλάγιπθε ζήκαλζε (βνχιεο) (ηχπνπ Β).
Σα πιηθά ζα πξνέξρνληαη απφ πξνκεζεπηή κε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζηελ παξαγσγή
ςπρξψλ πιηθψλ, θαη ζα παξνπζηάδνπλ ειάρηζην δείθηε αλαθιαζηηθφηεηαο νη ιεπθέο
κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ηνπ 0,75 θαη νη έγρξσκεο κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ηνπ 0,60.
Η αμία ησλ ππνβάζεσλ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά, πιάθεο, ηζηκεληνθνλίακα, αξκνιφγεκα επί
ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, αλάινγα κε ηελ ζέζε θαη ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε
Δπηζηξψζεηοκε πιάθεο,κεξαβδψζεηοήθηζαιίδεοπιεπξάοησλ40cm ή 50cm.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΔΤΡΩ
(Αξηζκεηηθά) : 14,50
(Οινγξάθσο) :
ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ.

: 15

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ν\22.76

Απνμήισζε θαη επαλαηνπνζεηεζε θπβνιηζσλ νπνηαδεπνηε δηαηνκεο
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΟΙΚ 2275 100%

Απνμήισζε θπβνιηζσλ νπναζδεπνηε δηαζηαζεο θαη επαλαηνπνζεηεζε ηνπο.
ηελ ηηκε πεξηιακβαλεηαη ε εξγαζηα απνμεισζεο ησλ θηβνιηζσλ πξνζεθηηθα γηα λα
κπνξεζνπλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνπλ θαηε πξνκεζεηα λεσλ εθνζσλ απαηηεζεί.
Γηάζηξσζε κε θπβφιηζνπο ζε ισξίδεο πιάηνπο 10 εθ. έσο 30 εθ., πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνπο, χςνπο 6 εθ. Μεηά ηνπ ππνζηξψκαηνο απηψλ απφ άκκν. Ηηνη δηάζηξσζε
βάζεο απφ άκκν πάρνπο 3-5 εθ., ζπκπχθλσζε απηήο κε δνλεηηθφ νδνζηξσηήξα θαη ελ
ζπλερεία δηαζηξσζε θπβνιίζσλ κε ηα απαηηνχκελα θνςίκαηα απηψλ γηα ηελ πξνζαξκνγή
ηνπο ζε δηάθνξα ζρέδηα. Γνληηηθή ζπκπχθλσζε απηψλ κέρξηο αξλήζεσο θαη ζηνθάξηζκα
ησλ αξκψλ κε δηαδνρηθέο ζηξψζεηο άκκνπ.
πκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιεςεο (κνξθή,
ζρήκα,δηαζηάζεηο πιεπξψλ, ρξψκα θαη επεμεξγαζία θπβφιηζσλ, ζρέδην επίζηξσζεο
θ.ι.π), ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ έξγνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θαζαξηζκνχ θαη
πξνεηνηκαζίαο γεληθά ησλ πξνο επηζηξσζε επηθαλεησλ, ηεο δηαζηξσζεο θαη
ζπκππθλσζεο θαζαξεο άκκνπ ιαηνκείνπ κέγηζηεο θνθθνκεηξηθήο δηακέηξνπ 7mm κε
θφθνπο δηακέηξνπ θάησ ησλ 4mm ζε πνζνζηφ 80%, πάρνπο ζηξψζεο 3-5cm, ηεο
ηνπνζέηεζεο ησλ θπβνιίζσλ, ηεο πιήξσζεο ησλ αξκψλ, δφλεζε ηεο φιεο επηθάλεηαο κε
δνλεηηθφ κεράλεκα , θαζψο θαη ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ.
Πεξηιακβάλεηαη ε αξκνιφγεζε κε ςηιή άκκν πνηακνχ ελ μεξψ, ή κε θνλίακα ησλ 450 kg
ηζηκέληνπ.
Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί
ηφπνπ, θαζψο θαη δαπάλεο κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα
ηελ πιήξε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΩ(Αξηζκεηηθά) :

24,00

(Οινγξάθσο) : ΔΙΚΟΙ ΣΔΔΡΑ

Α.Σ.

: 16

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ν\64.04

Κνισλαθη κεηαιιηθό δηαηνκεο Φ70mm
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΟΙΚ 6403 100%

Κνισλάθη πεδνδξνκίνπ ζηξνγγπιήο δηαηνκήο απφ ζσιήλα κε δηάκεηξν Φ 70 mm θαη χςνο
700 mm.
Σν άλσ κέξνο ηνπ ζσιήλα είλαη θαιπκκέλν κε ζηδεξέληα ηάπα θνιιεκέλε θαη
ιεηαζκέλε. Σν θνισλάθη θέξεη αληαλαθιαζηηθή ηαηλία πςειήο βαζκίδαο πιάηνπο 3cm.
Απφ ην θάησ κέξνο ηνπ ζσιήλα θαη ζε χςνο 150mm ππάξρεη ξνδέια Φ160Υ4mm σο
νξηνζέηεζε γηα ηελ πάθησζή ηνπ, θαη επηπιένλ γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ αηειεηψλ ηεο
νπήο πάθησζήο ηνπ. ε απηφ ην ηκήκα ππάξρνπλ 3 νπέο γηα ηελ θαιχηεξε πξφζθπζή ηνπ
κε ην ηζηκέλην. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ηεηξάγσλν πέικα κε νπέο γηα
επηθαλεηαθή πάθησζε κε παξεκβχζκαηα (νχπαη).
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ κνξθνζηδήξνπ θαη ησλ πιηθψλ ήισζεο θαη
ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε
ησλ θηγθιηδσκάησλ.
Σηκή αλά ηεκαρην (ηεκ).
ΔΤΡΩ

(Αξηζκεηηθά) :

38,54

Οινγξάθσο) :ΣΡΙΑΝΣΑ ΟΚΣΩ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ.

: 17

Άξζξν : ΑΣΗΔ Ν\8062

Τδξνξξόε από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ζσιελσηε
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΗΛΜ 1 100%

Τδξνξξφε απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0,6 έσο 0,8 mm ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ πιηθψλ ζπλδέζεσο, ησλ ζηεξηγκάησλ ζηεξεψζεσο, ηνπνζεηνπκέλσλ ζηηο αιιαγέο
θαηεπζχλζεσο θαη ελδηακέζσο ην πνιχ αλά 1 m θαη ηεο εμ 6 cm ηνπιάρηζηνλ
επηθαιχςεσο (θαβαιιήκαηνο) ηνπ ελφο ηεκαρίνπ κε ην άιιν φπσο θαη ηεο εξγαζίαο
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο
(1 kg)
ΔΤΡΩ(Αξηζκεηηθά) : 15,90
(Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
Α.Σ.

: 18

Άξζξν : ΑΣΗΔ Ν\8063

Τδξνξξόε από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα νξζνγσληθή
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΗΛΜ 1 100%

Τδξνξξφε απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0,6 έσο 0,8 mm ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ πιηθψλ ζπλδέζεσο, ησλ ζηεξηγκάησλ ζηεξεψζεσο, ηνπνζεηνπκέλσλ ζηηο αιιαγέο
θαηεπζχλζεσο θαη ελδηακέζσο ην πνιχ αλά 1 m θαη ηεο εμ 6 cm ηνπιάρηζηνλ
επηθαιχςεσο (θαβαιιήκαηνο) ηνπ ελφο ηεκαρίνπ κε ην άιιν φπσο θαη ηεο εξγαζίαο
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο
(1 kg)
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 13,80
(Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
Α.Σ.

: 19

Άξζξν : ΑΣΗΔ Ν\8043

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο νκβξίσλ πδάησλ (πδξνξξόε) δηακέηξνπ
Φ100mm
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΗΛΜ 1 100%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο νκβξίσλ πδάησλ (πδξνξξφε) απφ ζθιεξφ P.V.C.
Φ100mm, ή νξζνγσληθήο δηαηνκήο 6Υ10cm απφ ζθιεξφ PVC, πηέζεσο ιεηηνπξγίαο δηα 20C
6atm, γηα ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε
δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο,
πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ
ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο, ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο
θαη ζπλδέζεσο.
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (m)
(1 κ)
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 22,00
Α.Σ.

(Οινγξάθσο) : ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ
: 20

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Ν\Δ.10.4

Αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ζηήισλ ζήκαλζεο ή νξηνδεηθηώλ ή
θηγθιηδσκάησλ ή κεηαιιηθώλ εκπνδίσλ
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΟΓΟΝ 2653 100%

Απνμήισζε ζηήισλ ζήκαλζεο ή νδνδεηθηψλ ή πξνζηαηεπηηθψλ θηγθιηδσκάησλ (ηχπνπ Π) ή
κεηαιιηθψλ εκπνδίσλ νπνηαδήπνηε δηαζηάζεσλ κεηά πξνζνρήο. Η εξγαζία ζα εθηειείηαη
κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα επαλαηνπνζεηεζνχλ νη ζηήιεο ζήκαλζεο ή νη
νδνδείθηεο ή ηα θηγθιηδψκαηα ή ηα κεηαιιηθά εκπφδηα ζηελ ίδηα ζέζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πιηθψλ ζηεξεψζεσο πάθησζεο (ζθπξφδεκα θιπ.) σο θαη
ηεο εξγαζίαο πιήξνπο ηνπνζέηεζεο
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
ΔΤΡΩ(Αξηζκεηηθά) :
(Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ

10,00

Α.Σ.

: 21

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\16.11

Σνπνζέηεζε ή αληηθαηάζηαζε θξεαηίνπ παξνρήο ύδξεπζεο.
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΗΛΜ 4 100%

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπακέλνπ θξεαηίνπ παξνρήο
χδξεπζεο, λέαο παξνρήο ή γηα ηελ αληηθαηάζηαζε πθηζηακέλνπ πνπ έρεη ζξαπζηεί.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη :
α. Η απνμήισζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ θξεαηίνπ (κεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο) θαη ε
δηάλνημε νξχγκαηνο ζην πεδνδξφκην γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ.
β. Η ηνπνζέηεζε θαη πάθησζε κε ζθπξφδεκα ηνπ κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ έδξαζεο ηνπ
θξεαηίνπ πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Φνξέα Τδξεπζεο.
γ. Η ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ λένπ θξεαηίνπ θαη ε πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ ηνπ
νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ, κέρξη ηελ ζηάζκε έδξαζεο ηεο πιαθφζηξσζεο
ή επίζηξσζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ
δ. Η απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ
ΔΣΔΠ 08-06-08-03 "Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ
δηθηχσλ"
ε. Η θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ ησλ κπάδσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ν πιήξεο
θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ ηεο επέκβαζεο..
Σηκή αλά ηνπνζεηνχκελν θξεάηην παξνρήο χδξεπζεο (ηεκ).
ΔΤΡΩ(Αξηζκεηηθά) : 51,50
(Οινγξάθσο) :ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΝΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
Α.Σ.

: 22

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Β85

Πξνζαξκνγή ζηάζκεο πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ επί αλαθαηαζθεπαδόκελνπ
πεδνδξνκίνπ
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:

ΟΓΟΝ 2548 100%

Απνμήισζε πιαηζίνπ έδξαζεο θαιχκκαηνο πθηζηακέλνπ θξεαηίνπ κε πξνζνρή ψζηε λα κελ
πξνζθιεζνχλ δεκηέο, πξνζαξκνγή ηεο ζηάζκεο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ θξεαηίνπ κε
απνμήισζε ή εθαξκνγή ζηξψζεσο ηζρπξνχ ηζηκεληνθνληακάηνο, πάθησζε ηνπ πιαηζίνπ
έδξαζεο ζηελ απαηηνχκελε ζηάζκε κε αθξίβεηα 5 mm θαη επηκειήο αξκνιφγεζε κε ηελ
πεξηβάιινπζα λέα πιαθφζηξσζε. Οη ηζηκεληνθνλίεο ηειηθήο δηακφξθσζεο γχξσ απφ ην
πιαίζην έδξαζεο ζα παξαζθεπάδνληαη κε άκκν ζαιάζζεο γηα ηελ απνθπγή ξεγκαηψζεσλ,
ή, ελαιιαθηηθά, ζα εθαξκφδνληαη επνμεηδηθά θνληάκαηα.
ηελ ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θαιχκκαηνο θαη ηνπ πιαηζίνπ
έδξαζήο ηνπ. Σπρφλ απαηηνχκελα λέα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα, ζα επηκεηξψληαη
ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο απνπεξαησκέλεο εξγαζίαο (ηεκ), γηα θξεάηηα επηθάλεηαο
θαιχκκαηνο έσο 0,50 m2. Γηα κεγαιχηεξα θξεάηηα ε ηηκή ζα αλαπξνζαξκφδεηαη κε
πνιιαπιαζηαζκφ επί ηνλ ζπληειεζηή Δ / 0,50, φπνπ Δ είλαη ε επηθάλεηα ηνπ θξεαηίνπ
βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ θαιχκκαηνο.
ΔΤΡΩ(Αξηζκεηηθά) :
40,30
(Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ
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