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Αλάιπζε Σηκψλ
A.T.:

001

ΝΔΣ ΟΓΟ-ΜΔ Α-1

Δθζθαθέο ραιαξψλ εδαθψλ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΓΟ 1110

100,00%

Δθζθαθή, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, θπηηθψλ γαηψλ, ηιχνο, ηχξθεο θαη ινηπψλ
επηθαλεηαθψλ αθαηαιιήισλ εδαθψλ νπνηνπδήπνηε βάζνπο θαη πιάηνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, είηε
γηα ηελ έδξαζε επηρσκάησλ θαη εμπγηαληηθψλ ζηξψζεσλ είηε γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ηα
ππφινηπα, θαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ, πξντφληα νξπγκάησλ.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· ε πξνζέγγηζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ, θαη ε εθζθαθή κε θάζε κέζνλ,
· ε εθξίδσζε, ε θνπή θαη ε απνκάθξπλζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ (πιελ
εθείλσλ πνπ ζα παξαδνζνχλ πξνο εθκεηάιιεπζε),
· ε απνκάθξπλζε θαη απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ θαη ε κφξθσζε παξεηψλ θαη ζθάθεο,
· ε δηαινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο,
· νη θάζε είδνπο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ζε νπνηαδήπνηε
απφζηαζε, είηε γηα πξνζσξηλή απφζεζε, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θπηηθέο γαίεο ζην έξγν
είηε γηα απφξξηςε ζε επηηξεπφκελεο ζέζεηο εθφζνλ απηά θξηζνχλ αθαηάιιεια γηα θπηηθά, ή
πιενλάδνληα,
· νη ηπρφλ ελδηάκεζεο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθηλήζεηο, αλ ηπρφλ θαηαιεθζεί ν απαηηνχκελνο
ρψξνο ησλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη
δηακφξθσζή ηνπο ζε ζεηξάδηα θαη ε δηαθχιαμή ηνπο κέρξη λ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν.
ε πεξίπησζε πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη, εθηφο απφ ηε
κεηαθνξά ηνπο, θαη ε δηακφξθσζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΣΔΠ 02-01-02-00 θαη ησλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ.
Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν.
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
Αλάιπζε άξζξνπ
Σηκή Μνλάδνο 1 m3
( ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ )

=

0,40 €

A.T.:

002

ΝΔΣ ΟΓΟ-ΜΔ Α-2

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο -εκηβξαρψδεο.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΓΟ 1123.Α

100,00%
ειίδα 1 απφ 12

Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εδαθψλ γαησδψλ θαη
εκηβξαρσδψλ νπνηαζδήπνηε ζπζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνπο, πιάηνπο θαη θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν
έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ή δηαπιάηπλζε ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο
θαη ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαιεί (θνληά ή καθξηά, ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν), γηα
νπνηνδήπνηε ζθνπφ θαη κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ κέζν, ελ μεξψ ή κε παξνπζία λεξψλ, ζχκθσλα
κε ηελ ΠΔΣΔΠ 02-02-01-00.
Με ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη επίζεο νη αθφινπζεο εθζθαθέο ζε εδάθε αλάινγεο ζθιεξφηεηαο:
- αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ
πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπο,
- γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ,
- ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ησλ
γεληθψλ εθζθαθψλ ηεο νδνχ,
- γηα ηνλ θαζαξηζκφ νρεηψλ χςνπο θαη πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m,
- ηερληθψλ Cut and Cover κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κφληκεο αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ ησλ
εθζθαθψλ εθφζνλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιιν άξζξν απηνχ ηνπ ηηκνινγίνπ
- γηα ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Cover
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· ε πξνζέγγηζε κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε εθζθαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ππφ
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο,
· ε απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ζθάθεο
θαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ
· ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ
πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζην έξγν (π.ρ.
θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα απφξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο ηειηθέο
ή πξνζσξηλέο ζέζεηο.
· ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο ησλ πξνζσξηλψλ
απνζέζεσλ θαη ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ
απφζεζεο ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο
· ε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθή φπνπ ηπρφλ απηή απαηηείηαη, θαζψο θαη ε εθζάκλσζε θνπή,
εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ θνξκνχ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
· ε αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε θπθινθνξία, φπσο
πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ.
· ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ απφ ηε ''ζηξψζε έδξαζεο νδνζηξψκαηνο'' κέρξη
ηνπ βάζνπο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο Φέξνπζαο Ιθαλφηεηαο Έδξαζεο (Φ.Ι.Δ),
φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ κειέηε, ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε
ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 90% ηεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ
ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).
· νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ
· ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ,
πνπ νη εθζθαθέο ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε ζπκπχθλσζεο
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα ή
πεξηζζφηεξεο θάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο
πεξηνξηζκνχο.
Η απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην,
πιαθνζηξψζεσλ, δαπέδσλ απφ ζθπξφδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεψλ έδξαζεο θαη
εγθηβσηηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ φγθνπ ησλ
γεληθψλ εθζθαθψλ, επηκεηξψληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο
ηηκνινγίνπ.
Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ
ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νπδεκία
απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε κειέηε
εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία.
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
Αλάιπζε άξζξνπ
Σηκή Μνλάδνο 1 m3
( ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ )

=

0,72 €

ειίδα 2 απφ 12

A.T.:

003

ΝΔΣ ΟΓΟ-ΜΔ Α-3.1

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρψδεο. Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο
βξαρψδεο κε ρξήζε εθξεθηηθψλ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΓΟ 1133.Α

100,00%

Γεληθέο εθζθαθέο, βξαρσδψλ εδαθψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ,
αλεμαξηήησο βάζνπο, χςνπο θαη θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε
ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ πξνζπέιαζεο, κε νπνηνδήπνηε
εθζθαπηηθφ κέζν, κε ή ρσξίο θαλνληθή ή πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθψλ (κεηά απφ έγθξηζε ηεο
Τπεξεζίαο θαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ πεξηνξηζκψλ ή θαη
απαγφξεπζεο ρξήζεο εθξεθηηθψλ ιφγσ γεηηλίαζεο κε θηίζκαηα, ππιψλεο θαη ππνζηαζκνχο ηεο ΓΔΗ,
εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω., ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ), κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε
νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ ΠΔΣΔΠ 02-02-01-00.
Με ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη επίζεο νη αθφινπζεο βξαρψδεηο εθζθαθέο:
- αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m, κε ηελ κφξθσζε ησλ
πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπο,
- γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ
- ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κε ηελ κφξθσζε ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο δηακνξθψλνληαη ζπγρξφλσο κε ηηο
γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνχ
- ηερληθψλ Cut & Cover
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· ε φξπμε κε νπνηνδήπνηε κέζν ή θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο,
· ε απνκάθξπλζε θαη απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ
ππζκέλα ηεο ζθάθεο θαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ
· ε δηάλνημε δηαηξεκάησλ γφκσζεο,
· ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, ππξνδφηεζε εθξεθηηθψλ πιψλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο
εξγαζίεο γηα αζθαιή έθξεμε θαη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά (εθξεθηηθέο χιεο, ζξπαιίδεο,
ππξνθξνηεηέο, επηβξαδπληέο θ.ι.π.)
· ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ
πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζην έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή
επηρσκάησλ) ή γηα απφξξηςε ησλ πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο ηειηθέο,
· ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο πξνζσξηλψλ
απνζέζεσλ θαη ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ
απνζέζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ
· ε θαζαίξεζε θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο δψλεο ησλ γεληθψλ
εθζθαθψλ.
· ε ηπρφλ απαηηνχκελε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθήο θαζψο θαη ε εθζάκλσζε, θνπή, εθξίδσζε
θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
· ε αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε θπθινθνξία, φπσο
πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ.
· ε πξνζθφκηζε, ε απνθφκηζε θαη νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ απηηνπκέλνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ
θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ
· ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, πνπ νη
εθζθαθέο ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε ζπκπχθλσζεο
Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο
ζε κηα θάζε ή πεξηζζφηεξεο, πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο
ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο.
Υξήζε εθξεθηηθψλ επηηξέπεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ιεθζεί νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο γηα ηε
ρξήζε ησλ εθξεθηηθψλ θαη δελ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ
έξγνπ.
Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ
ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε

ειίδα 3 απφ 12

γεληθψλ εθζθαθψλ γαηψλ-εκηβξάρνπ, νπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί
πιένλ εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν.
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
Αλάιπζε άξζξνπ
Σηκή Μνλάδνο 1 m3
( ΓΤΟ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ )

=

2,62 €

A.T.:

004

ΝΔΣ ΟΓΟ-ΜΔ Α-4.1

Γηάλνημε ηάθξσλ. Γηάλνημε ηάθξνπ ζε έδαθνο γαηψδεο εκηβξαρψδεο.
ΟΓΟ 1212

Κσδ. αλαζεψξεζεο :

100,00%

Γηάλνημε ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο, πνπ θαηαζθεπάδεηαη κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο
γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνχ, ή ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο, θαη γηα ηα ηκήκαηά ηεο πιάηνπο κηθξφηεξνπ ή
ίζνπ ησλ 5,00 m, ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνμήισζεο
αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο, πιαθνζηξψζεσλ, θαζαίξεζεο ζπξκαηνθηβσηίσλ,
καλδξφηνηρσλ θιπ, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο ηεο ηάθξνπ, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ
εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-01-01-00.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· ε εθζθαθή κε νηαδήπνηε κεραληθά κέζα,
· ε δηαινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπο κε ζε νπνηαδήπνηε
απφζηαζε, είηε γηα πξνζσξηλή απφζεζε είηε γηα απφξξηςε, ζε πεξίπησζε πνπ θξηζνχλ αθαηάιιεια ή
πιενλάδνληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρφλ ελαπφζεζεο ή ησλ ελδηακέζσλ θνξηνεθθνξηψζεσλ.
· ε κφξθσζε ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ.
Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη εληφο ησλ νξίσλ εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ
ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ, ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν.
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
Αλάιπζε άξζξνπ
Σηκή Μνλάδνο 1 m3
( ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ )

=

1,90 €

A.T.:

005

ΝΔΣ ΟΓΟ-ΜΔ Α-18.1

Πξνκήζεηα δαλείσλ. πλήζε δάλεηα πιηθψλ Καηεγνξίαο Δ1 έσο Δ4.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΓΟ 1510

100,00%

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ έξγσλ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, δαλείσλ ρσκάησλ
είηε γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ επηρψκαηνο είηε γηα ηε δηαπιάηπλζε ή αλχςσζε ππάξρνληνο επηρψκαηνο
είηε γηα ηελ επαλεπίρσζε ζεκειίσλ, ηάθξσλ, C&C θιπ
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
· νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ιαηνκείνπ ή δαλεηνζαιάκνπ,
· ε εθζάκλσζε, εθξίδσζε θαη θνπή δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ, ε αθαίξεζε ησλ θπηηθψλ
γαηψλ θαη γεληθά ησλ αθαηάιιεισλ επηθαλεηαθψλ ή κε ζηξσκάησλ θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο ζε
νπνηαδήπνηε απφζηαζε,
ειίδα 4 απφ 12

· ε εθζθαθή γηα ηελ απφιεςε ησλ δαλείσλ,
· νη θνξηνεθθνξηψζεηο, ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ θαη ε κεηαθνξά ησλ δαλείσλ απφ νπνηαδήπνηε
απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ,
· νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο πδάησλ
Η εξγαζία ζα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 02-06-00-00 ''Αλάπηπμε εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ θαη δαλεηνζαιάκσλ''.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν δαλείσλ, πνπ επηκεηξάηαη ζε φγθν θαηαζθεπαζκέλνπ επηρψκαηνο κε ιήςε
αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ.
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
Αλάιπζε άξζξνπ
Σηκή Μνλάδνο 1 m3
( ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ)

=

A.T.:

006

ΝΔΣ ΟΓΟ-ΜΔ Α-20

Καηαζθεπή επηρσκάησλ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

1,55 €

ΟΓΟ 1530

100,00%

Καηαζθεπή επηρψκαηνο νδνχ ή ζπκπιήξσζε ππάξρνληνο, κεηά απφ πξνεγνχκελν θαζαξηζκφ ηνπ
εδάθνπο έδξαζεο, κε ρξήζε πιηθψλ πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ
έξγνπ θαη ηελ ΠΔΣΔΠ 02-07-01-00 ''Καηαζθεπή επηρσκάησλ κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ ή
δαλεηνζαιάκσλ''.
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
· Η θαηαζθεπή φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ επηρψκαηνο, ζπλήζνπο ή απμεκέλνπ βαζκνχ ζπκπχθλσζεο,
φπσο ζεκέιην, ππξήλαο, κεηαβαηηθφ ηκήκα βξαρψδνπο επηρψκαηνο, ηα νπνία ζα ζπκππθλψλνληαη ζε
πνζνζηφ 90% θαη 95% αληίζηνηρα ηεο μεξάο θαηλφκελεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά
θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2) γηα ηα γαηψδε
επηρψκαηα, ή ζηνλ βαζκφ πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηελ κειέηε γηα ηα βξαρψδε επηρψκαηα.
· Η κφξθσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ησλ επηρσκάησλ, ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο θαη'
ειάρηζηνλ 90% ηεο ππθλφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή
Proctor
· Η θαηαζθεπή ηεο ''ζηξψζεο έδξαζεο νδνζηξψκαηνο'', ζπκππθλσκέλεο ζε πνζνζηφ 95% ηεο μεξάο
θαηλφκελεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor, κε
θαηάιιειν αξηζκφ δηειεχζεσλ νδνζηξσηήξα ειαζηηρνθφξνπ ή κε ιείνπο θπιίλδξνπο, ψζηε λα
δηακνξθσζεί κηα ιεία ''ζθξαγηζηηθή'' επηθάλεηα.
Δμαηξείηαη ε θαηαζθεπή ηεο ''ζηξψζεο ζηξάγγηζεο νδνζηξψκαηνο'' (φπνπ ππάξρεη), ε νπνία
ηηκνινγείηαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ.
· Η ζπκπχθλσζε ισξίδαο εδάθνπο πιάηνπο κέρξη 2,0 m εθαηέξσζελ ησλ πνδψλ ηνπ επηρψκαηνο .
· Η ηπρφλ επαχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ επηρψκαηνο ιφγσ ζπλίδεζεο, θαζίδεζεο ή δηαπιάηπλζήο ηνπ
πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπεη ε κειέηε.
· Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε καξηχξσλ ειέγρνπ ππνρσξήζεσο ησλ πςειψλ επηρσκάησλ, ζχκθσλα
κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε, ε εμάξηεζή ηνπο απφ ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο (repairs) εθηφο ηεο
δψλεο επηρψκαηνο, ε εθηέιεζε ηνπνγξαθηθψλ κεηξήζεσλ αθξηβείαο θαη ε θαηαρψξεζή ηνπο ζε θχιια
ειέγρνπ, θαζψο θαη ε εθηέιεζε ηξηψλ κεηξήζεσλ ζε ρξφλνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία.
ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ πεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία
άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ:
· Σα κεηαβαηηθά επηρψκαηα πίζσ απφ ηερληθά έξγα (γέθπξεο, εκηγέθπξεο, ηνίρνη, νρεηνί, Cut and
Cover, ζηφκηα ζεξάγγσλ, αγσγνί θ.ι.π)
· Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηνπ εδάθνπο έδξαζεο θαη δεκηνπξγίαο αλαβαζκψλ
· Η θαηαζθεπή εμπγηαληηθήο ζηξψζεο ππφ ηα επηρψκαηα
Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ
ειίδα 5 απφ 12

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν.
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
Αλάιπζε άξζξνπ
Σηκή Μνλάδνο 1 m3
( ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ )

1,05 €

=

A.T.:

007

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α 5.3

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ κε πξντφληα εθζθαθψλ ρσξίο ηδηαίηεξεο
απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΤΓΡ 6066

100,00%

Δπίρσζε πάζεο θχζεσο νξπγκάησλ κε πξντφληα εθζθαθψλ πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί επί ηφπνπ,
ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο, κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε δηάζηξσζε
ησλ πξντφλησλ, ε ειαθξά ζπκπχθλσζε κε δηειεχζεηο ηνπ κεραλήκαηνο δηάζηξσζεο (θνξησηή ή
πξνσζεηή) ή ρξήζε ζπκππθλσηή εδαθψλ θαη ε δηακφξθσζε θαη εμνκάιπλζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³) πιεξνχκελνπ φγθνπ νξχγκαηνο.
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
Αλάιπζε άξζξνπ
Σηκή Μνλάδνο 1 m3
( ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ )

=

0,41 €

A.T.:

008

ΝΔΣ ΟΓΟ-ΜΔ Δ-5.2 ΥΔΣ.

Σππνπνηεκέλε πεξίθξαμε νδνχ. Πεξίθξαμε ηχπνπ Β χςνπο
1,62 m.

Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΤΓΡ 6812

100,00%

Καηαζθεπή ηππνπνηεκέλεο πεξίθξαμεο νδψλ, βαζκηδσηήο ή κε δηάηαμεο, ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα
Καηαζθεπήο Δξγσλ (ΠΚΔ), απφ γαιβαληζκέλν ζπξκαηφπιεγκα, ζηεξεσκέλν ζε ζηδεξνζσιήλεο θαηά
ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, απφ ράιπβα S195T, θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηηα), νλνκ. δηακέηξνπ DN 40 mm
(ζπεηξψκαηνο: thread size R = 1 ´΄΄, dεμ = 48,3 mm, πάρνπο ηνηρψκαηνο 3,2 mm), αλά απνζηάζεηο
έσο 2,50 m, παθησκέλνπο ζην ηνηρίν ηεο ζπκπαγνχο πεξίθξαμεο.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζελ ζέζε θαηαζθεπήο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ ζπξκαηνπιέγκαηνο, ησλ
παζζάισλ θαη ησλ ινηπψλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ
 ε δηάλνημε ησλ νπψλ πάθησζεο ησλ παζζάισλ ζε θάζε είδνο έδαθνο θαη ε δηεπζέηεζε ηεο
ζηάζκεο ηνπ εδάθνπο ζηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηεο πεξίθξαμεο
 ε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ
 ε ηνπνζέηεζε, επζπγξάκκηζε θαη πάθησζε ησλ παζζάισλ ζην ηνηρίν ηεο ζπκπαγνχο πεξίθξαμεο.
 ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ ζπξκαηνπιέγκαηνο θαη ηνπ ζχξκαηνο ηάλπζεο
 ε ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνπκέλσλ αληεξίδσλ θαη γσληαθψλ παζζάισλ κε ζθπξφδεκα
 νη ηπρφλ θζνξέο θαη απνκεηψζεηο ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο έηνηκεο πεξίθξαμεο.
(1m)
Μέηξν

ειίδα 6 απφ 12

Αλάιπζε άξζξνπ
Σηκή Μνλάδνο 1 m
( ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ )

A.T.:

=

13,70 €

009

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 62.24 ΥΔΣ

ηδεξά θνπθψκαηα θνηλά - Γθαξαδφπνξηεο. Θχξεο ζηδεξέο πιήξεηο
αλνηγφκελεο.

Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 6224

100,00%

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ ζηζεξψλ θνπθσκάησλ ηνπ παξφληνο εδαθίνπ 62 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ
πεξηιακβάλνληαη γεληθψο ηα αθφινπζα:
- φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ), ζηεξέσζεο (ρεκηθά ή
εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Δγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη
ιεηηνπξγίαο (ζηξνθείο, ξάνπια θχιηζεο θιπ) απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα,
- ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην, EPDM, θπςεισηφ ραξηί,
θιπ),
- ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ.
Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ,
ζηε πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ επηθάλεηα, ε
ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη παιαηάο θαηαζθεπήο.
Η θεληξηθή πχιε εηζφδνπ ηνπ γεπέδνπ θαη ε δεχηεξε είζνδνο ζα έρνπλ ζπλνιηθφ πιάηνο 10.00 m. θαη
8.00 m. αληίζηνηρα Η πχιε απνηειείηαη απφ δχν ππνζηπιψκαηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα,
δηαζηάζεσλ 30 x 30 cm θαη χςνπο 2,00 m. Οη ζχξεο ζα είλαη αλνηγφκελεο θαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ
εληζρπκέλν θνηινδνθφ ζηδήξνπ 100 x 100 x 3 mm. Γηα ην άλνηγκα ησλ δχν θχιισλ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ έμη κεληεζέδεο βαξέσο ηχπνπ γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηελ αζθάιεηα ηεο
πφξηαο, ελψ θάζε πιαίζην ζα δηαζέηεη έλαλ ηξνρφ θχιηζεο. Δζσηεξηθά ην θάζε πιαίζην ζα θαιχπηεηαη
απφ ζπξκαηφπιεγκα ίδην κε απηφ ηεο πεξίθξαμεο. Ο σθέιηκνο ρψξνο δηέιεπζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ
απφζηαζε κεηαμχ ησλ ππνζηπισκάησλ. Η πφξηα ζα αλνηγνθιείλεη ρεηξνθίλεηα θαη ζα θιεηδψλεη ψζηε
λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ.
Σηκή θαη' απνθνπήλ
( 1 θ.α. )
Αλάιπζε άξζξνπ
Σηκή Μνλάδνο 1 θ.α.
( ΓΤΟ ΥΙΛ. ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ )

=

2500,00 €

A.T.:

010

ΝΔΣ ΟΓΟ-ΜΔ Β29.3.1

Καηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα. Kαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο
C16/20. Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηξαπεδνεηδψλ ηάθξσλ, ζηξψζεσλ
πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θιπ κε ζθπξφδεκα C16/20.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΓΟ 2532

100,00%

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα
πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή
ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο
θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά,
αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα.
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη:
ειίδα 7 απφ 12

· ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο
εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ
ζθπξνδέκαηνο,
· ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο
θχζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ
επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε
(ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ),
· ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε,
αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο
· ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη πξνβνινδφκεζε
θαζψο
· ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή άιιεο κνξθήο
θελψλ,
· ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ.
· ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε
ζθιήξπλζή ηνπ,
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο:
· νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,
· νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
πάζεο θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο,
πξνψζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ),
· ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ,
· νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ
δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο
· ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθψλ
πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ
νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή
θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ).
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο,
ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε
πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο
κέρξη 10 cm² θαη ησλ επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ
δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο
δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε
ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ.
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο ηνπ θάησ
πέικαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ δηακνξθνχκελε κεηά
απφ εθζθαθή.
Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ
εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή
εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο
πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ).
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε
ηχπν θαηαζθεπήο:
01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ
01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)
01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ

ειίδα 8 απφ 12

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΠΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ
θάζε ηχπν θαηαζθεπήο:
01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο
01-01-03-00: πληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο
01-01-04-00: πγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο
01-03-00-00: Ιθξηψκαηα
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα.
Καηαζθεπή θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, επελδεδπκέλσλ ηξαπεδνεηδψλ θαη ηξηγσληθψλ ηάθξσλ,
θνηηνζηξψζεσλ, επελδξχζεσλ θνίηεο ξεκάησλ, ηνίρσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία
''ιεπηνηνίρσλ'', ζηξψζεσλ πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θ.ι.π. κε ζθπξφδεκα C16/20 άνπιν ή
ειαθξψο νπιηζκέλν.
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
Αλάιπζε άξζξνπ
Σηκή Μνλάδνο 1 m3
( ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΛΔΠΣΑ )

=

94,20 €

A.T.:

011

ΝΔΣ ΟΓΟ-ΜΔ Β-30.3

Xαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ. Υαιχβδηλν δνκηθφ πιέγκα
B500C εθηφο ππνγείσλ έξγσλ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΤΓΡ 7018

100,00%

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο
θαηαζθεπψλ, κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε
ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΠΔΣΔΠ 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, αλά θαηεγνξία νπιηζκνχ (ράιπβαο
B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) 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 ΚΣΥ2008. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ
ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ.
ηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα:

ειίδα 9 απφ 12

· Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ,
κε ζχξκα πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ
πεξίπησζε εγρχησλ παζζάισλ.
· Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.
· Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ
ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2),.
· 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 .
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
( 1 Kg )
Υηιηφγξακκν (Κηιφ)
Αλάιπζε άξζξνπ
Σηκή Μνλάδνο 1 Kg
( ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ )

=

1,15 €

A.T.:

012

ΝΔΣ ΟΓΟ-ΜΔ Γ-1.1

Τπφβαζε νδνζηξσζίαο. Τπφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ
πάρνπο.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΓΟ 3121.Β

100,00%

Καηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά
ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΠΔΣΔΠ 05-03-03-00 ''ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ
αζχλδεηα αδξαλή πιηθά'', κε ζπκπχθλσζε θαηά ζηξψζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο θάζε
ζηξψζεο 0,10 m, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή
ππφγεηα έξγα.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,
· ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,
· ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ
κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα.
Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο
ζηξψζεσο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλεο ππφβαζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο.
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
Αλάιπζε άξζξνπ
Σηκή Μνλάδνο 1 m3
( ΓΩΓΔΚΑ ΔΤΡΩ)

=

12,00

A.T.:

013

ΝΔΣ ΠΡ Γ1

Πξνεηνηκαζία ρψξσλ εγθαηάζηαζεο πξαζίλνπ. Γεληθή κφξθσζε
επηθάλεηαο εδάθνπο γηα ηελ θχηεπζε θπηψλ ή εγθαηάζηαζε
ριννηάπεηα .
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΠΡ 1140

100,00%
ειίδα 10 απφ 12

Απνθνκηδή πιενλαδφλησλ ρσκάησλ, θαζάξηζκα, ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή θάζε άρξεζηνπ
πιηθνχ (πέηξεο, ππνιείκκαηα ξηδψλ, θιαδηά θιπ), αλακφριεπζε ηεο επηθάλεηαο κε νπνηνδήπνηε κέζν,
γεληθή ηζνπέδσζε ησλ ρψξσλ θαη γεληθή κφξθσζε ηνπ αλάγιπθνπ ηεο επηθαλείαο ηνπ εδάθνπο γηα
ηελ θχηεπζε θπηψλ ή εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ
θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο.
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.)
( 1 ηξ. )
ηξέκκα Δπηθάλεηαο (1000 m2)
Αλάιπζε άξζξνπ
Σηκή Μνλάδνο 1 ηξ.
( ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ )

=

105,00 €

A.T.:

014

ΝΔΣ ΠΡ Η1.2.4

Αξδεπηηθά
δίθηπα.
σιήλεο
πνιπαηζπιελίνπ.
σιήλεο
πνιπαηζπιέλην ΡΔ 10 atm Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 40
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 8

απφ

100,00%

σιήλαο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ), πίεζεο ιεηηνπξγίαο 10 atm (SDR 13,6),
θαηά EN 12201-2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 γηα δηαηνκέο έσο Φ32
mm. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ
θαη κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε επηθαλεηαθά ή
ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 10-08-01-00.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
(1m)
Μέηξν
Αλάιπζε άξζξνπ
Σηκή Μνλάδνο 1 m
( ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ )

=

1,35 €

A.T.:

015

ΝΔΣ ΗΛΜ ΥΔΣ.
60.20.40.11

σιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο
απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE). σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE)
δηακέηξνπ DN 63 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 5

100,00%

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο ππνγείσλ
θαισδίσλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο
ππθλφηεηαο (HDPE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ EN 50086-1 , ΔΛΟΣ EN 50086-2-4 θαη
ΔΛΟΣ EN 61386 «πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ», θνξηίνπ παξακφξθσζεο 5% >
400 Ν/m, κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα ή επζχγξακκα ηκήκαηα.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ε εθηχιημε
θαη ε επζπγξάκκηζε δίπια ζην φξπγκα ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα κήθε πνπ απαηηνχληαη, ηα εηδηθά
ηεκάρηα ζχλδεζεο (κνχθεο), ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο ηαηλίαο επηζήκαλζεο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε
πξφζδεζε ησλ ζσιήλσλ ζε δέζκεο (φηαλ πξνβιέπεηαη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα
ζηα θξεάηηα έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ πνπ παξεκβάιινληαη.
ειίδα 11 απφ 12

