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ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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
ινηπσλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο
δεκνπξάηεζεο.
1
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1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ (ζην Η.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 ινπέο
αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ
Έξγνπ.
1.3.9
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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.Ζ, 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 νξηδνληαο
ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), 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 επξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο
επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία
πξνο έιεγρν.
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1.3.16
Ζ 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 νζν 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 Ωθειείαο, 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 'Δξγν 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 Ζ 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
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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 Ζ 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 Ζ 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 Ζ 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 ΔΗΓΗΚΩΝ
ΟΡΩΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.
2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν έλφο 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 εδαθώλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκόηεηα
Ωο "ραιαξά εδάθε"ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε πνπ
έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.
Ωο "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.
Ωο "βξάρνο"ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ
ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ
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(ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ "βξάρνπ"πεξηιακβάλνληαη
θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3.
Ωο "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. Ζ εθζθαθή ησλ
ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηψλ
ηζρχνο 300 ΖΡ, 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 ζπξώλ
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

6

Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή κνλάδα
ειέγρνχ, κε ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ
Ζ πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ "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.
Ζ 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 πξφθεηαη 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
1.
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Δίδνο
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)
β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ

πληειεζηήο

2,30
2,70
3,00

α/α
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Δίδνο
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
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
Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ,
γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ

πληειεζηήο

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

Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ
δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ
2,60
ηδεξέληεο ζχξεο :
α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα
2,80
β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο
2,00
γ) ρσξίο επέλδχζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά)
1,00
δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ
1,60
Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά :
α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα
2,50
β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα
1,00
γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο)
1,60
Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά :
α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ
1,00
β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ
1,50
Θεξκαληηθά ζψκαηα :
Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ
Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο
ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ

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

8

Πεληέιεο
Κνθθηλαξά
Κνδάλεο
Αγ. Μαξίλαο
Καπαλδξηηίνπ
Μαξαζψλα
Νάμνπ
Αιηβεξίνπ

Λεπθφ
Σεθξφλ
Λεπθφ
Λεπθφ ζπλεθψδεο
Κηηξηλσπφ
Γθξί
Λεπθφ
Σεθξφρξνπλ – κειαλφ

9
10
11
12

Μαξαζψλα
Βέξνηαο
Θάζνπ
Πειίνπ

Σεθξφρξνπλ – κειαλφ
Λεπθφ
Λεπθφ
Λεπθφ

ΚΛΖΡΑ: 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
Ησαλλίλσλ
Φαξζάισλ
Ύδξαο
Γηνλχζνπ

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

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΚΛΖΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ησαλλίλσλ
Υίνπ
Υίνπ
Σήλνπ
Ρφδνπ
Αγίνπ Πέηξνπ
Βπηίλαο
Μάλεο
Ναππιίνπ
Ναππιίνπ
Μπηηιήλεο
Σξίπνιεο
αιακίλαο
Αξάρσβαο

Ρνδφρξνπλ
Σεθξφ
Κίηξηλν
Πξάζηλν
Μπεδ
Μαχξν
Μαχξν
Δξπζξφ
Δξπζξφ
Κίηξηλν
Δξπζξφ πνιχρξσκν
Γθξη κε ιεπθέο θέηεο
Γθξη ή πνιχρξσκν
θαθέ

2. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε απηψλ
(λεξφινπζηξν)
3. Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ ηζηκέλην.
2.2.5.

ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΟΙΥΧΝ ΚΑΙ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ.

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 αιινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 78.34 θαη ζηελ πεξίπησζε
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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.
ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ
Α.

Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*]
παξαπιέπξσο ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ
ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ησλ, θαηά πεξίπησζε, πιηθψλ ή
πξντφλησλ.
Ζ Γεκνπξαηνχζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ
κεηαθνξηθνχ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σο άλσ δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ
θαζνξίδνληαη νη αθφινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m3km
ε αζηηθέο πεξηνρέο
- απφζηαζε < 5 km

0,28

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,21

Δθηφο πφιεσο
· νδνί θαιήο βαηφηεηαο
- απφζηαζε < 5 km

0,20

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,19

· νδνί θαθήο βαηφηεηαο
- απφζηαζε < 5 km

0,25

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,21

· εξγνηαμηαθέο νδνί
- απφζηαζε < 3 km

Β.
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0,22

- απφζηαζε ≥ 3 km
0,20
Πξφζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή
θνξηνεθθφξησζεο
(αζθαιηηθά,
εθζθαθέο
0,03
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο
εθζθαθέο)
Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ
[*] ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο
επηκεηξψληαη ζε θπβηθά κέηξα (m3), θαηά ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε
έθαζην άξζξν.
ε θακκία πεξίπησζε δελ εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή
νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαχμεζε θαη ν ππνινγηζκφο γίλεηαη κε βάζε ηα
επηκεηξνχκελα m3 θάζε εξγαζίαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν.
Ζ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξφλ ηηκνιφγην
(ΝΔΣ ΟΗΚ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεσο ησλ άξζξσλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε
[*], θαη αλαζεσξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδφκελν θσδηθφ
αλαζεψξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεψξεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ
έξγνπ).
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [**]

παξαηίζεηαη ε ηηκή πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή εξγαζία (θαηνχξα) θαη ηα
βνεζεηηθά πιηθά. Όηαλ δηαθνξνπνηνχληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
θπξίσλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ, έλαληη απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
Πεξηγξαθηθφ Αξζξν, ε Γεκνπξαηνχζα Αξρή ζα πξνζαξκφδεη αλάινγα ηηο
ηηκέο εθαξκνγήο (πεξηπηψζεηο μπιείαο, θαξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη καξκάξσλ
δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη πνηνηήησλ).
20.

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

Ζ θνξηνεθθφξησζε θαη ε θαζαξή κεηαθνξά πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πάζεο
θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο
αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. Οη κελ θνξηνεθθνξηψζεηο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα ζρεηηθά
άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ, ε δε θαζαξή κεηαθνξά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ
αζηεξίζθνπ [*}, ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ.
Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε φγθν
νξχγκαηνο (ζπλνιηθή πνζφηεηα πξντφλησλ εθζθαθψλ - θαζαηξέζεσλ κείνλ πνζφηεηεο
πνπ δηαηίζεληαη γηα επαλεπηρψζεηο).
78.
ΓΙΑΚΟΜΗΔΙ - ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΛΤΦΔΙ
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 78 έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
Οη επηθάλεηεο ησλ εηδηθψλ θαιχςεσλ (ςεπδνξνθέο δηαθφξσλ ηχπσλ θιπ) επηκεηξψληαη
κε βάζε ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξίγξακκα, ρσξίο λα αθαηξνχληαη νη νπέο θαη απνηκήζεηο
πνπ γίλνληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ή ηελ δηέιεπζε ινηπψλ θαηαζθεπαζηηθψλ
ζηνηρείσλ θαη εμαξηεκάησλ εγθαηαζηάζεσλ, φηαλ ε επηθάλεηα θάζε νπήο ή απφηκεζεο
είλαη έσο 0,50 m2.
Σπρφλ κεγαιχηεξεο νπέο ή απνηκήζεηο ζα αθαηξνχληαη.
79. ΜΟΝΧΔΙ ΤΓΡΑΙΑ – ΗΥΟΤ -ΘΔΡΜΟΣΗΣΟ
Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη
γεληθνί φξνη:
(α)

(β)

(γ)
(δ)
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Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ
απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ
πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά
απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ
δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε
παξεκθεξή έξγα.
Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο
ζπζθεπαζίεο επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ
πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε πνζφηεηα ζηελ
ζπζθεπαζία.
Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ,
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ
Τιηθνχ (MSDS: Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ
πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε
ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε
δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ ΠΑΝΣΟ ΔΙΓΟΤ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΔΚΚΑΦΧΝ
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΚΑΣΔΓΑΦΙΔΧΝ (ΑΔΚΚ)
Πιήξεο δηαρείξεζε ησλ παληφο είδνπο Απνβιήησλ Δθζθαθψλ Καηαζθεπψλ θαη
Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ
εξγαζηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, κε ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη κείσζε ησλ
επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ αλεμέιεγθηε ξίςε
απνβιήησλ απφ εθζθαθέο θαη θαηεδαθίζεηο θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε θαη
επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηελ δηαθίλεζε
ηνπο πίζσ ζηελ αγνξά.
Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, πνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ.21 ηεο ΚΤΑ 36259/2010
είλαη ν δηαρεηξηζηήο ΑΔΚΚ, ππνρξενχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 2 ηεο ίδηαο
ΚΤΑ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ή ησλ έξγσλ ηερληθψλ
ππνδνκψλ, λα ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα αξρή ζηνηρεία γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ
Απνβιήησλ (ΓΑ) πνπ ζα παξαρζνχλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο.
Ζ φιε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζα γίλεη απφ πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ Διιεληθφ
Οξγαληζκφ Αλαθχθισζεο (Δ.Ο.ΑΝ) πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξεζεο
(ΔΓ) πνπ ζα δηαζέηεη ζχγρξνλν ζηαζεξφ θαη θηλεηφ εμνπιηζκφ ζξαχζεο θαη δηαινγήο
ησλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο, πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 36259/1757/Δ103-24/08/2010 θαη ην Νφκν
2939/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην λφκν 3854/2010.
Δπηκέηξεζε αλά ηφλν (ton) πξαγκαηηθνχ βάξνπο απνβιήησλ, κεηξνχκελσλ βάζεη
δπγνινγίνπ, πξηλ ηελ αλαθχθισζε ηνπο.
Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο ησλ γεηψζεσλ , ζα γίλεη κέηξεζε ηεο γείσζεο
θαη εθ‟ φζνλ ε αληίζηαζε γείσζεο απνδεηρζεί κεγαιχηεξε ηνπ 2,70 Ω , ηφηε ζα γίλεη
ελίζρπζε ηεο κε ρξήζε είηε ειεθηξνδίσλ εηδηθνχ ηχπνπ ( Δ ) είηε κε ρξήζε βειηησηηθψλ
εδάθνπο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επίβιεςε.
 ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη
ησλ δνθηκψλ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, είλαη θαη ε ππνβνιή
ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο Αδεηνχρνπ Δγθαηαζηάηε
πνπ αθνξά ζηελ ελ ιφγσ εγθαηάζηαζε. Ζ Τπεχζπλε Γήισζε ζα πξέπεη λα είλαη
θαηαιιήισο ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ αδεηνχρν ειεθηξνιφγν
εγθαηαζηάηε πνπ εθηέιεζε ηηο εξγαζίεο θαη ζηε ζπλέρεηα αξκνδίσο ζεσξεκέλε απφ ηνλ
χλδεζκν Ζιεθηξνιφγσλ Δγθαηαζηαηψλ. Ζ δαπάλε ζεψξεζεο ηεο ελ ιφγσ ππεχζπλεο
δήισζεο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. Σνλίδεηαη φηη ην πεξηερφκελν ηεο Τπεχζπλεο
Γήισζεο Δγθαηαζηάηε (Τ.Γ.Δ.) ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
Τ.Α.Φ.50/503/168 (ΦΔΚ 844/Β/16.05.2011) θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ππνδεηγκάησλ ηνπ
παξαξηήκαηφο ηεο . Ζ Τπεχζπλε Γήισζε ζα ππνβιεζεί ζηελ Γ.Δ.Ζ. πξνθεηκέλνπ λα γίλεη
ε ζχλδεζε ησλ αληίζηνηρσλ παξνρψλ.
εκεηψλεηαη φηη ε επεηδή ε ελ ιφγσ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε βξίζθεηαη ζε θνηλφρξεζην
ρψξν, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γ.Δ.Ζ., ν Αδεηνχρνο Ζιεθηξνιφγνο Δγθαηαζηάηεο
πνπ ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο θαη ζα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ζα πξέπεη
λα ππνρξεσηηθά λα δηαζέηεη άδεηα Σ‟ Δηδηθφηεηαο θαη θαηάιιειεο Καηεγνξίαο κε επαξθή
δπλακηθφηεηα (ζε KW) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ.
 Οη κειέηεο θσηηζκνχ έρνπλ εθπνλεζεί κε βάζε ηηο θακπχιεο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ
θσηηζηηθψλ. Σα ελ ιφγσ θσηηζηηθά δηαζέηνπλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη
ζην ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. ην ίδην ηεχρνο αλαθέξνληαη ηα ελ ιφγσ
θσηηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζηνλ αλάδνρν ε κνξθή πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα
θσηηζηηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο επηιέμεη, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επίβιεςε,
νπνηνλδήπνηε άιιν ηχπν θσηηζηηθνχ, εθφζνλ ηεξεί απαξέγθιηηα ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
ηίζεληαη ζην ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ
Τπεξεζία πιήξε κειέηε θσηηζκνχ, ε νπνία ζα έρεη εθπνλεζεί κε θάπνην απφ ηα γλσζηά
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πξνγξάκκαηα ηεο αγνξάο θαη κε βάζε ηηο θακπχιεο θσηηζκνχ ηνπ επηιεγέληνο
θσηηζηηθνχ, ψζηε λα ηεθκεξησζεί ε επάξθεηα ηνπ. Γηα ηελ εξγαζία απηή ν Αλάδνρνο δελ
δηθαηνχηαη επηπιένλ ακνηβή .

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
χκθσλα κε ηελ ππ. αξ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/356/4-10-2012 εγθχθιην (εγθχθιηνο 26) ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΓΓΓΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο,
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζην παξφλ ηηκνιφγην επηζπλάπηεηαη ην παξαθάησ:
Πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ΔΣΔΠ (Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) θαη ηζρπφλησλ ΝΔΣ
(Νέα Δληαία Σηκνιφγηα) Οη 440 ΔΣΔΠ εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ. αξ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17-72012 (ΦΔΚ 2221 Β/ 30-7-2012) Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε
ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή
εθαξκνγή ζε φια ηα δεκφζηα έξγα» θαη ηελ ππ. αξ. Γ22/4193/ 13-12-2019 (ΦΔΚ 4607 Β/
13-12-2019) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ κε ζέκα: «Έγθξηζε
εβδνκήληα (70) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή
ζε φια ηα δεκφζηα έξγα θαη κειέηεο»

ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
ΟΜΑΓΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ - ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ
Άξζξν Α-1
Άξζξν Α-12

ΚΑΘΑΙΡΔΗ ΟΠΛΙΜΔΝΧΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΧΝ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-2227)

Καζαίξεζε θνξέσλ, δνθψλ, πιαθψλ, βάζξσλ, πηεξπγνηνίρσλ, ηερληθψλ έξγσλ θαη ηνίρσλ
απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε ή ρσξίο ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, κε ηελ κεηαθνξά ησλ
πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ε ζπγθέληξσζε,
απνθνκηδή θαη απφζεζε φισλ ησλ πξντφλησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ αξρηθά ζε πξνζσξηλέο
ζέζεηο θαη κεηά ζε ρψξνπο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ζε νπνηαδήπνηε
απφζηαζε. Ζ θαζαίξεζε ζα γίλεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ
κειέηε, λα είλαη δπλαηή ε έληαμε ηνπ δηαηεξνχκελνπ ηκήκαηνο ηεο θαηαζθεπήο ζηελ
πξνγξακκαηηδφκελε λέα.
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
 ε δαπάλε ηπρφλ πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο,
 ε ζηαιία ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ
 ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πξντφληα θαζαίξεζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ζέζε θαη ζηάζκε πνπ γίλνληαη νη εξγαζίεο
ζε ζρέζε κε ηελ νδφ, θαη φηη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα
απνθεπρζεί ε απφθξαμε ηπρφλ ππαξρφλησλ ηερληθψλ θαη ηάθξσλ ηεο νδνχ ζηελ πεξηνρή
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Καηά ηα ινηπά νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01.
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Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν θαζαίξεζεο νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ πνπ κεηξάηαη ζε φγθν πξηλ
απφ ηελ θαζαίξεζε.
ΔΤΡΧ

Οινγξάθσο: είθνζη έμη θαη πελήληα ιεπηά

Αξηζκεηηθά: 26,50 €
Άξζξν Α-2
Άξζξν Γ-1

ΣΟΜΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ ΜΔ ΑΦΑΛΣΟΚΟΠΣΗ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-2269(α))

Σνκή νδνζηξψκαηνο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα ή άνπιν ζθπξφδεκα άνπιν, νπνηνπδήπνηε
πάρνπο, κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε, ψζηε λα απνθιείνληαη απνμειψζεηο έμσ απφ ηα
πξνβιεπφκελα φξηα ηεο θνπήο θαη λα πξνθπιάζζεηαη ην παξακέλνλ νδφζηξσκα απφ
θζνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ.
Ζ απνμήισζε ηνπ απνθνπηνκέλνπ ηκήκαηνο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ
θαζαίξεζεο, ηηκνινγνχληαη σο „‟Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο‟‟
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνκήο νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε.
ΔΤΡΧ

Οινγξάθσο: έλα

Αξηζκεηηθά: 1,00 €
Άξζξν Α-3
Άξζξν 22.40 Γηάλνημε νπήο ή θσιηάο ζε άνπιν ζθπξόδεκα
Γηάλνημε νπήο ή θσιεάο επί αφπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε
νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο
απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, ε εξγαζία κφξθσζεο ησλ παξεηψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ
αρξήζησλ πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο.
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζηηο πεξηπηψζεηο νπψλ επηθαλείαο έσο 0,50 m2 ζε
ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο πάρνπο έσο 0,25 m. Ζ δηάλνημε νπψλ κεγαιχηεξεο επηθαλείαο ή
επί ζηνηρείσλ κεγαιπηέξνπ πάρνπο ηηκνινγείηαη κε ηα άξζξα 22.10.01 ή 22.10.02.

Τηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)
22.40.02
ΔΤΡΧ

Γηα πάρνο ζθπξνδέκαηνο 0,16 έσο 0,25 m
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2272Α

Οινγξάθσο: είθνζη νθηώ

Αξηζκεηηθά: 28,00 €

Άξζξν Α- 4
Άξζξν ΝΔΣ ΤΓΡ 4.11

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ από άνπιν ζθπξόδεκα ζηηο
ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ.
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
YΓΡ 6804

Aπνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, ην νπνίν έρεη απνμεισζεί γηα ηελ
θαηαζθεπή ππνγείνπ δηθηχνπ, ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη :
α.
Ζ πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C12/15.
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β.
Ζ επηπέδσζε θαη ζπκπχθλσζε ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ε
δηαβξνρή ηεο πξηλ απφ ηελ ζθπξνδέηεζε.
γ.
Ο θαζαξηζκφο ησλ παξεηψλ ηνπ ππάξρνληνο ζθπξνδέκαηνο εθαηέξσζελ ηνπ
νξχγκαηνο απφ ραιαξά πιηθά
δ.
Ζ δηάζηξσζε θαη ζπκπχλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο
απνθαηάζηαζεο ηνπ
πεδνδξνκίνπ, πάρνπο ίζνπ κε ην απνμεισζέλ, θαη ε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο επηθαλείαο
έηζη ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηελ πεξηβάιινπζα επίζηξσζε (πθή, ζπλέρεηα
ζθνηηψλ, αξκψλ θιπ).
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαθαηαζθεπήο πεδνδξνκίνπ απφ ζθπξφδεκα.
ΔΤΡΧ

Άξζξν Β-29:

Οινγξάθσο: ΓΔΚΑ ΔΤΡΧ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
Αξηζκεηηθώο: [10,30]

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ

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:
 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, πξνβνινδφκεζεο, 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
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 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).
Ζ 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.
Ζ 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:
01-01-01-00:
Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο
01-01-02-00:
Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-03-00:
πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-04-00:
Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο
01-01-05-00:
Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-07-00:
θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ
01-03-00-00:
Ηθξηψκαηα
01-04-00-00:
Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)
01-05-00-00:
Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε
επηρξηζκάησλ
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα
Άξζξν Β-29.3

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ C16/20

Άξζξν Β-29.3.1 Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηξαπεδνεηδψλ ηάθξσλ, ζηξψζεσλ πξνζηαζίαο
ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θιπ κε ζθπξφδεκα C16/20
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2532)
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.
ΔΤΡΧ
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Οινγξάθσο: ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΔΊΚΟΙ ΛΔΠΣΑ
Αξηζκεηηθώο: [94,20]

ΟΜΑΓΑ Β: ΔΠΙΣΡΧΔΙ - ΔΠΔΝΓΤΔΙ
Άξζξν Β-1
Άξζξν Β-4.1

Δπηρώκαηα θάησ από ηα πεδνδξόκηα
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3121.Β)

Kαηαζθεπή επηρψκαηνο απφ δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ζηηο ζέζεηο
δηακφξθσζεο πεδνδξνκίσλ, κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηεο "ζηξψζεο έδξαζεο νδνζηξψκαηνο"
θαη ηεο ζηάζκεο έδξαζεο ησλ ηζηκεληνπιαθψλ ή άιιεο ηειηθήο ζηξψζεο πεδνδξνκίσλ, κε
βαζκφ ζπκπχθλσζεο ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο ππθλφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά
θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).
Δθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-07-01-00 "Καηαζθεπή επηρσκάησλ".
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:


ε πξνκήζεηα ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, θαη ε κεηαθνξά
ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,
 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ,
 ε δηάζηξσζε, κφξθσζε, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ κε κεραληθφ
εμνπιηζκφ θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ, θαηά ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ζηνλ σο άλσ
βαζκφ ζπκπχθλσζεο
Ζ επηκέηξεζε γίλεηαη επί ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ έηνηκεο θαηαζθεπήο κε ιήςε αξρηθψλ θαη
ηειηθψλ δηαηνκψλ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθά): 8,75 €
(Οινγξάθσο): Οθηώ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηά

Άξζξν Β-2
Άξζξν Β-51 ΠΡΟΥΤΣΑ ΚΡΑΠΔΓΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΔΟ-2921)
Τνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25,
δηαηνκήο πιάηνπο 0,15 m θαη ύςνπο 0,25 έσο 0,30 m, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ
ηεο κειέηεο, κε απόηκεζε, επζπγξάκκσλ ή θακπύισλ, θαηά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, πξνο
θαηαζθεπή λεζίδσλ αζθαιείαο, πεδνδξνκίσλ, θόκβσλ θ.ι.π., ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη
ζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε δόλεζε θαη ζπκπίεζε, απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο
επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιόηππνπο.
Εθηέιεζε εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη
νκβξίσλ θαηαζηξώκαηνο νδώλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξόδεκα’’.
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ πιελ ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο,
 ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπύιε ζηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο από ηα ζρέδηα
νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο όρη κηθξόηεξνπ ησλ 0,50
m, κε ιεία επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ από απηά ζπλερνύο
πξίζκαηνο δηαηνκήο 0,10x0,20 m από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C8/10, ν εγθηβσηηζκόο ηνπο
θαη ε αξκνιόγεζή ηνπο κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 άκκνπ.
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Τηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ ρσξίο ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ, ε
νπνία επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο.
ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθά): 9,60 €
(Οινγξάθσο): Δλλέα θαη εμήληα ιεπηά

Άξζξν Β-3
Άξζξν Β-52Ν: Πιαθνζηξώζεηο πεδνδξνκίσλ κε θπβόιηζνπο
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΔΟ-2922)
Πιαθόζηξσζε πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ θαη θνηλνρξήζησλ ππαηζξίσλ ρώξσλ κε
πξνθαηαζθεπαζκέλνπο θπβόιηζνπο (νδνκπιόθ) πάρνπο 6cm, νπνηνδήπνηε δηαζηάζεσλ
ζρήκαηνο θαη ρξώκαηνο, από ζθπξόδεκα, θαηά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338:2003, ζύκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πιαθνζηξώζεηο - ιηζνζηξώζεηο πεδνδξνκίσλ θαη
πιαηεηώλ’’
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη απόζεζε ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ θπβόιηζσλ ζπζθεπαζκέλσλ
ζε παιέηεο θαη ησλ πιηθώλ ζηεξέσζεο θαη αξκνιόγεζεο,
 ε πξνκήζεηα θαη ε δηάζηξσζε ηεο άκκνπ ιαηνκείνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο βάζεο
έδξαζεο, (εξγαζία θαη πιηθά),
 ε ηνπνζέηεζε ησλ θπβόιηζσλ θαηά ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ κειέηε δηάηαμε
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνπήο ηεκαρίσλ, γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηεο
πξνβιεπνκέλεο επηθάλεηαο, κε ρξήζε εηδηθώλ θνπηηθώλ εξγαιείσλ),
 ην ζθπξόδεκα εγθηβσηηζκνύ C12/15 κεηά ηνπ απαξαίηεηνπ μπινηύπνπ,
 ε απαξαίηεηε δόλεζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο,
 ε πιήξσζε ησλ αξκώλ κε άκκν ζαιάζζεο (πιηθά θαη εξγαζία),
 ν πιήξεο θαζαξηζκόο ηεο δηαζηξσζείζαο επηθαλείαο θαη ε πεξηζπιινγή θαη
απνθνκηδή πξνο νξηζηηθή απόζεζε ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε πιενλαδόλησλ πιηθώλ
θαηαζθεπήο, ζξαπζκάησλ θπβόιηζσλ, πιηθώλ ζπζθεπαζίαο θιπ.
Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) πιήξσο απνπεξαησκέλεο, θαηά ηα σο άλσ,
πιαθόζηξσζεο.
ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθά): 21,00 €
(Οινγξάθσο): Δίθνζη έλα

Άξζξν Β-4
Άξζξν Β-81 Πιαθνζηξώζεηο κε πιάθεο από ζθπξόδεκα δηαζη. 40x40 cm
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΔΟ-2922)
Πιαθνζηξώζεηο πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ θαη θνηλνρξήζησλ ππαηζξίσλ ρώξσλ κε πιάθεο
έγρξσκεο, επίπεδεο ή ξαβδσηέο, από ζθπξόδεκα, θαηά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, δηαζη. 40x40 cm.
Καηαζθεπή πιαθνζηξώζεσλ πεδνδξνκίσλ, πιαηεηώλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ από
αληηνιηζζεξέο πιάθεο από ζθπξόδεκα, έγρξσκεο, ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ 40x40 cm,
πάρνπο 3 cm.
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
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ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη απόζεζε ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ πιαθώλ ζπζθεπαζκέλσλ ζε
παιέηεο,
 ε παξαζθεπή θαη δηάζηξσζε ηνπ θνληάκαηνο έδξαζεο, (εξγαζία θαη πιηθά),
 ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθώλ θαηά ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ κειέηε δηάηαμε
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνπήο ηεκαρίσλ, γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηεο
πξνβιεπνκέλεο επηθάλεηαο, κε ρξήζε εηδηθώλ θνπηηθώλ εξγαιείσλ),
 ε αξκνιόγεζε, κε αξηάλη ηεο θαηάιιειεο απόρξσζεο (πιηθά θαη εξγαζία),
 ν πιήξεο θαζνξηζκόο ηεο δηαζηξσζείζαο επηθαλείαο θαη ε πεξηζπιινγή θαη
απνθνκηδή πξνο νξηζηηθή απόζεζε ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε πιενλαδόλησλ πιηθώλ
θαηαζθεπήο, ζξαπζκάησλ πιαθώλ, πιηθώλ ζπζθεπαζίαο θιπ.
Σπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ε ηνπνζέηεζε αλαθιαζηηθώλ ηαηληώλ πξνζηαζίαο ζηελ
πεξίκεηξν ηεο πιαθόζηξσζεο κέρξη ηελ ζθιήξπλζε ηνπ θνληάκαηνο έδξαζεο.
Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) πιήξσο απνπεξαησκέλεο, θαηά ηα σο άλσ,
πιαθόζηξσζεο.
ΔΤΡΧ: (Αξηζκεηηθά): 17,30 €
(Οινγξάθσο): Γεθαεπηά επξώ θαη ηξηάληα ιεπηά

Άξζξν Β-5
Άξζξν 64.01

ηδεξά θηγθιηδώκαηα από ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκώλ

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ θηγθιηδσκάησλ εμσζηψλ, θιηκάθσλ, πεξηθξάμεσλ
θιπ., απφ ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκψλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ
κνξθνζηδήξνπ θαη ησλ πιηθψλ ήισζεο θαη ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε
θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θηγθιηδσκάησλ.

Τηκή αλά ρηιηόγξακκν (kg)
64.01.01

Απινύ ζρεδίνπ από επζύγξακκεο ξάβδνπο
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ 6401

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθά): 4,50 €
(Οινγξάθσο): Σέζζεξα θαη πελήληα

Άξζξν Β-6
Άξζξν 64.16

Κηγθιηδώκαηα από ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θηγθιηδώκαηνο απινύ από νξηδόληηα ηκήκαηα θαη νξζνζηάηεο
από γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο, κε όια ηα εηδηθά θνριησηά ηεκάρηα θαη γεληθά
ζηδεξνζσιήλεο, εηδηθά ηεκάρηα, θαζώο θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο, ρσξίο ηνλ
ρξσκαηηζκό.
Τηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
64.16.03

Από ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο Φ 2"
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ 6418

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθά): 17,40 €
(Οινγξάθσο): Γεθαεπηά θαη ζαξάληα
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Άξζξν Β-7
Άξζξν 74.23

Αδξνπνίεζε επηθαλεηώλ από κάξκαξν

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο ΟΙΚ 7416
Επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ καξκάξνπ κε κεραληθά κέζα ή εξγαιεία θαη
ειεθηξνεξγαιεία ρεηξόο, γηα ηελ απόθηεζε αδξήο επηθάλεηαο (π.ρ. ζθαπηηζάξηζκα)
ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο.
Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο (m2)
ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθά): 8,00 €
(Οινγξάθσο): Οθηώ

Άξζξν Β-8
Άξζξν 73.37

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζώξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ή κε
ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ζε δύν ζηξώζεηο.

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη θαηαζθεπέο πεξηζσξίσλ κε ηζηκεληνθνλίακα κε πξψηε ζηξψζε
ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ ή ζηξψζε ηζηκεληναζβεζηνθνληάκαηνο ησλ 350
kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ κε άκκν ρνλδξφθνθθε, ή ζηξψζε θαη δεχηεξε ζηξψζε
κε παηεηφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ κε ιεπηνθφθθε άκκν.

Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)
73.37.01

Επηζηξώζεηο ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο 2,0 cm
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ 7337

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθά): 14,60 €
(Οινγξάθσο): Γεθαηέζζεξα θαη εμήληα ιεπηά

Άξζξν Β-9
Άξζξν 74.30 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο καξκάξνπ

Επηζηξώζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο καξκάξνπ, νξζνγσληζκέλεο, ζύκθσλα κε
ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επηζηξώζεηο κε θπζηθνύο ιίζνπο".
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθώλ ζρηζηνύ καξκάξνπ επί ηόπνπ, ηα
πιηθά ιεηόηξηςεο, θαη θαζαξηζκνύ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα ζηξώζεσο
θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθώλ, ιεηόηξηςεο, ζηξώζεο, αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνύ
Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)
Oι τιμέρ τος παπόντορ άπθπος αναυέπονται σε μάπμαπο πποέλεςσηρ Βέποιαρ, λεςκό,
εξαιπετικήρ ποιότητορ (extra)
74.30.13

Επιστπώσειρ με πλάκερ μαπμάπος σκληπού έωρ εξαιπετικά σκληπού,
πάσοςρ 3 cm, σε αναλογία έωρ 5 τεμάσια ανά τετπαγωνικό μέτπο
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ 7461

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθά): 105,0 €
(Οινγξάθσο): Δθαηόλ πέληε
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Άξζξν Β-10
Άξζξν Β-53 Ν: Πιαθνζηξώζεηο πεδνδξνκίσλ κε θπβόιηζνπο από γαξκπηιόδεκα
πξέζζαο, δηαζη. 10x10x8cm. κε ραιαδηαθή επίζηξσζε

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΔΟ-2922
Πιαθόζηξσζε πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ θαη θνηλνρξήζησλ ππαηζξίσλ ρώξσλ κε
πξνθαηαζθεπαζκέλνπο θπβόιηζνπο, δηαζηάζεσλ10x10x8 cm, ρξώκαηνο ιεπθνύ από
γαξκπηιόδεκα πξέζζαο, κε ραιαδηαθή επίζηξσζε, θαηά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338:2003, ζύκθσλα
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’Πιαθνζηξώζεηο - ιηζνζηξώζεηο πεδνδξνκίσλ
θαη πιαηεηώλ’’.
Οη θπβόιηζνη ζα είλαη βακκέλνη ζην ζύλνιν ηεο κάδαο ηνπο κε ρξώκα pigments (νμείδηα
ηνπ ζηδήξνπ), θαη ε ηειηθή επηθάλεηα ζα έρεη ειάρηζην πάρνο επίζηξσζεο 10mm, από
κίγκα ζθιεξπληηθνύ πιηθνύ (κε ραιαδηαθή θνθθνκέηξία 1-2 mm θαη ηζηκέλην). Οη αξκνί
ζα είλαη ζηαζεξνύ πιάηνπο 5mm, κε ρξήζε απνζηαηώλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη απόζεζε ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ θπβόιηζσλ ζπζθεπαζκέλσλ
ζε παιέηεο θαη ησλ πιηθώλ ζηεξέσζεο θαη αξκνιόγεζεο,
 ε ηνπνζέηεζε ησλ θπβόιηζσλ θαηά ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ κειέηε δηάηαμε
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνπήο ηεκαρίσλ, γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηεο
πξνβιεπνκέλεο επηθάλεηαο, κε ρξήζε εηδηθώλ θνπηηθώλ εξγαιείσλ,
 ην ζθπξόδεκα εγθηβσηηζκνύ C12/15 κεηά ηνπ απαξαίηεηνπ μπινηύπνπ,
 ε πιήξσζε ησλ αξκώλ κε κίγκα ζθιεξπληηθνύ πιηθνύ κε άκκν ζαιάζζεο θαη
ηζηκέλην (πιηθά θαη εξγαζία),
 ε θνιπκβεηή ηνπνζέηεζή ηνπο κε επηπιένλ ρξήζε εηδηθήο αθξπιηθήο θόιιαο γηα
αληηπαγεηηθή πξνζηαζία,
 ε εξγαζία αξκνιόγεζεο κε ηζηκεληνθνλία κε πξνζζήθε αθξπιηθήο θόιιαο, θαη
επαλάιιεηςε απηήο ζε πηζαλή ππνρώξεζε ηνπ πιηθνύ.
 ν πιήξεο θαζαξηζκόο ηεο δηαζηξσζείζαο επηθαλείαο θαη ε πεξηζπιινγή θαη
απνθνκηδή πξνο νξηζηηθή απόζεζε ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε πιενλαδόλησλ πιηθώλ
θαηαζθεπήο, ζξαπζκάησλ θπβόιηζσλ, πιηθώλ ζπζθεπαζίαο θιπ.
Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) πιήξσο απνπεξαησκέλεο, θαηά ηα σο άλσ,
πιαθόζηξσζεο.
ΔΤΡΧ

Οινγξάθσο: ηξηάληα

Αξηζκεηηθά: 30,00 €

Άξζξν Β-11
Άξζξν ΟΙΚ 79.97 Ν Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε θπβόιηζν από κάξκαξν δηαζη.10x10x8cm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7452 100%
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θπβφιηζνπο απφ κάξκαξν ζθιεξφ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξφ, ζε
νπνηαδήπνηε ζηάζκε ή θιίζε ηνπ δαπέδνπ, πξνειεχζεσο Βέξνηαο, νιφιεπθν, δηαζηάζεσλ
10x10, πάρνπο 8 cm, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο κειέηεο, επί
ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, κε ηελ αξκνιφγεζε κε θνλίακα ησλ 600 kg
ηζηκέληνπ (αξκνί κέγηζην 5 ρηι.) ή ζπγθφιιεζε - ζπλαξκνιφγεζε θαη αξκνιφγεζε κε
έηνηκα βηνκεραληθά θνληάκαηα ή πξφζζεηα θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ, ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηεο επίβιεςεο.
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Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί
ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε, ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο. πκπεξηιακβάλεηαη ε αμία (εξγαζία θαη πιηθά ) ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο ή
ηνπ έηνηκνπ θνληάκαηνο θαη ησλ πξνζζέησλ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πιήξσο πεξαησκέλνπ δαπέδνπ(1 m2)
ΔΤΡΧ

Οινγξάθσο: ελελήληα πέληε

Αξηζκεηηθά: 95,00 €

Άξζξν Β-12
Άξζξν 79.39.N Πιήξσζε δεπηεξεπόλησλ αξκώλ

Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο: ΟΙΚ 7936
Πιήξσζε νξηδνληίσλ αξκώλ δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο, πιάηνπο έσο 25 mm θαη βάζνπο
έσο 10 cm, νπνησλδήπνηε δνκηθώλ ζηνηρείσλ από κίγκα ζθιεξπληηθνύ πιηθνύ κε
ραιαδηαθή θνθθνκέηξία 1-2 mm θαη ηζηκέλην.
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ν πιήξεο θαζαξηζκόο ηεο δηαζηξσζείζαο επηθαλείαο.
Σηελ πεξίπησζε αξκνύ πιάηνπο κεγαιπηέξνπ ησλ 25 mm, ε παξνύζα ηηκή κνλάδνο
πξνζαξκόδεηαη αλαινγηθά.
Τηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αξκνύ
ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθά): 8,00 €
(Οινγξάθσο): Οθηώ

ΟΜΑΔΑ Γ: Η/Μ ΕΡΓΑΙΕ
Άξζξν Γ-1
ΝΔΣ ΗΛΜ 60.10.01.01 (Υ.) ηδεξνηζηόο ειεθηξνθσηηζκνύ θπθιηθήο δηαηνκήο από
έιαζκα πάρνπο 4mm κήθνπο 3,5 m
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο
ΖΛΜ 101
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε γαιβαληζκέλσλ ραιπβδίλσλ ηζηψλ
σο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο επηκέξνπο εξγαζίεο/πιηθά:
• Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο.
• H πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ ραιχβδηλνπ ηζηνχ.
• Tν αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, κνλφ ή πνιιαπιφ, κε ηελ ζπξίδα θαη ηελ δηάηαμε
καλδάισζήο ηεο.
• H αλέγεξζε θαη ζηεξέσζε ηνπ ηζηνχ ζηνπο θνριίεο αγθχξσζεο
• H πιήξσζε ηνπ θελνχ θάησ απφ ηελ βάζε ηνπ ηζηνχ κε κε ζπξηθλνχκελε
ηζηκεληνθνλία, κεηά ην αιθάδηαζκα θαη ηελ ζχζθηγμε ησλ θνριηψλ.
• Oη απαηηνχκελεο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο.
Υαιχβδηλνο ηζηφο νδνθσηηζκνχ χςνπο 3,5 m
ΔΤΡΧ
Οινγξάθσο: ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΔΤΡΧ
Αξηζκεηηθώο:
[400,00]
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Άξζξν Γ-2
ΝΔΣ ΗΛΜ (Υ) 60.10.40.03 Φσηηζηηθά ζώκαηα κε θσηεηλεο πεγεο ηερλνινγίαο
δηόδσλ θσηνεθπνκπήο (LED) ηζρύoο έσο 60W, σο
πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο
ΖΛΜ 103
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, κε θσηεηλέο
πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED), ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη
ηελ Δγθχθιην 22/ΓΗΠΑΓ/νηθ.658/24−10−2014, Παξάξηεκα 2.
ψκα θαη Κέιπθνο θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηνπξεζαξηζηφ θξάκα αινπκηλίνπ. Φσηηζηηθφ
ζε ζρήκα “ηεηξαγσληθνχ πξίζκαηνο”. Βακκέλν ειεθηξνζηαηηθά κε πνιπεζηεξηθά ρξψκαηα
πνχδξαο γηα αληνρή ζηε δηάβξσζε θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζηαζία ζε αληίμνα
πεξηβάιινληα θαη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο. Γηαρχηεο θαηαζθεπαζκέλνο απφ επίπεδν
γπαιί, πάρνπο 4mm, αλζεθηηθφ ζε θξαδαζκνχο θαη ζε ζεξκφηεηα.
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
•
ε πξνκήζεηα ησλ εμαξηεκάησλ ζηεξέσζήο ηνπ ζηε ζηέςε ηζηνχ
•
ε πξνκήζεηα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (πιήξνπο) ηνπ ηχπνπ θαη ηζρχνο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηε κειέηε
•
ε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θσηηζηηθνχ θαη ηνπ βξαρίνλα ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηνχ
•
ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηχπνπ Α05VV−U (ΝΤΜ
κνλφθισλα) δηαηνκήο 3 x1,5mm2 (απφ ην αθξνθηβψηην κέρξη ην θσηηζηηθφ) θαη ε ζχλδεζή
ηνπο
•
νη δνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ε κέηξεζε ησλ θσηνηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Δγθχθιην 22 θαηά ηα πξναλαθεξφκελα.
Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν θσηηζηηθφ ζψκα, κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ
θσηνεθπνκπήο (LED), αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηελ ηζρχ.
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΔΞΙ ΔΤΡΧ
Αξηζκεηηθώο:
[506,00]
Άξζξν Γ-3
ΝΔΣ ΗΛΜ 60.10.85.01 Φξεάηηα έιμεο θαη ζύλδεζεο ππνγείσλ θαισδίσλ 40x40 cm
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΓΟ-2548
Καηαζθεπή θξεαηίνπ έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15,
νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Β500C, κε ηνηρψκαηα ειαρίζηνπ πάρνπο 10 cm γηα ηα
θξεάηηα έιμεο θαη 15 cm γηα ηα θξεάηηα ζχλδεζεο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα
ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο
ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε, ή ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ
θξεαηίνπ
ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ
ζηεγαλφ θάιπκκα απφ κπαθιαβσηή ιακαξίλα εδξαδφκελν ζε κεηαιιηθφ πιαίζην κέζσ
ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο, κε δηάηαμε καλδάισζεο κε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ θαη
αληηζθσξηαθή πξνζηαζία (δηπιή ζηξψζε rustprimer ςεπδαξγχξνπ θαη δηπιή ζηξψζε
επνμεηδηθήο βαθήο)
ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε
Σηκή αλά πιήξεο θξεάηην θαισδίσλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ (Μ) x (Π), σο εμήο:
Φξεάηην έιμεο θαισδίσλ 40x40 cm
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: 60,00 €
Αξηζκεηηθά: εμήληα επξώ

23

Άξζξν Γ-4
ΝΔΣ ΤΓΡ 3.10.02.01 Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή
εκηβξαρώδεο κε πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, γηα βάζνο
νξύγκαηνο έσο 4,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ
εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ
κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε.
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6081.1+ΜΔΣ
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε
ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα
γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αζθαιηνθφθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή
κνλάδαο ηνπ άξζξνπ.
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη
θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο
απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ
απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα
ηνπ νξχγκαηνο ζηηο
απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε
ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα
ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο
πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ
ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο
αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο,
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.
Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 mθ.ν.θ.) θαη
γηα θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ
πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο
ηνπ νξχγκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη
απφ ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ
δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ.
Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί
απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m
Μεηαθνξά: 32ΥΛΜ*0,19€/ΥΛΜ= 6,08€
7,50€+6,08€=13,58€
ΔΤΡΧ
Οινγξάθσο: Γέθα ηξία Δπξώ θαη πελήληα νθηώ ιεπηά
Αξηζκεηηθώο:
[13,58]
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Άξζξν Γ-5
ΝΔΣ ΤΓΡ 5.05.02

Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν
ζξαπζηό ακκνράιηθν ιαηνκείνπ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6068

Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε
δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν
ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ
ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ
δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςεζηφ
φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε
ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ
ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ
ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ
αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% ηεο
ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor
(ProctorModified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ
πιεξσκήο ηνπ νξχγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε.
Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm
Μεηαθνξά: 10ΥΛΜ*0,19€/ΥΛΜ= 1,90€
11,30€+1,90€=13,20€
ΔΤΡΧ
Οινγξάθσο: ΓΔΚΑΣΡΙΑ ΔΤΡΧ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΛΔΠΣΑ
Αξηζκεηηθώο: [13,20]

Άξζξν Γ-6
ΝΔΣ ΤΓΡ 5.07

ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο
πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6069

ζσιήλσλ

κε

άκκν

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο
ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02
''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη :
α.
Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
β.
Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα.
γ.
Ζ ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο
ζηξψζεο εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε
πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή.
Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο
απφ ηελ κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ)
Μεηαθνξά: 10ΥΛΜ*0,19€/ΥΛΜ= 1,90€
11,30€+1,90€=13,20€
ΔΤΡΧ
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Οινγξάθσο: ΓΔΚΑΣΡΙΑ ΔΤΡΧ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΛΔΠΣΑ
Αξηζκεηηθώο: [13,20]

Άξζξν Γ-7
ΝΔΣ ΤΓΡ 11.01.02 Καιύκκαηα θξεαηίσλ ρπηoζηδεξά
25Kgr/ηεκ πεξίπνπ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6752

50X50

θιάζεο

C250

Καιχκκαηα θξεαηίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, κε ζήκαλζε CE, ηεο θαηεγνξίαο θέξνπζαο
ηθαλφηεηαο C 250 (πεξίπνπ 16 Kgr/θάιπκκα) πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (αλάινγα
ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο).
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ θαη
ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο απηνχ, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηνπ
θαιχκκαηνο κε ρξήζε ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε
ζθπξφδεκα.
Δπηκέηξεζε κε βάζε ηνπο πίλαθεο ηνπ πξνκεζεπηή (ζε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη
απνδεθηή επηκέηξεζε κε δχγηζε)
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαιχκκαηνο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο , αλεμαξηήησο
ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο.
Αξηζκεηηθώο: 2,90 ΔΤΡΧ
Οινγξάθσο: Γύν επξώ θαη ελελήληα ιεπηά

Άξζξν Γ-8
Άξζξν ΝΔΣ ΗΛΜ 60.20.40.12 σιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ από
πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηακέηξνπ DN90mm
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΛΜ-5)
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.
Ζ εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ
ζσιήλσληηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο
ΔΤΡΧ
Οινγξάθσο: επηά θαη πελήληα
Αξηζκεηηθά: 7,50€
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Άξζξν Γ-9
ΝΔΣ ΗΛΜ

60.20.40.11 σιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ
πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηακέηξνπ DN63mm
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΛΜ-5)

θαισδίσλ

από

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.
Ζ εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ
ζσιήλσληηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο
ΔΤΡΧ
Οινγξάθσο: έμη θαη ζαξάληα
Αξηζκεηηθά: 6,40 €
Άξζξν Γ-10
ΝΔΣ ΗΛΜ 62.10.48.03
Αγσγνί γπκλνί ράιθηλνη πνιύθισλνη δηαηνκήο 25 mm²
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 45)
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε γπκλνχ πνιχθισλνπ ράιθηλνπ
αγσγνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά
ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, πέδηια, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο ζεκάλζεσο,
αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) γπκλνχ ράιθηλνπ αγσγνχ
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: πέληε θαη εβδνκήληα
Αξηζκεηηθά: 5,70€
Άξζξν Γ-11
ΝΔΣ ΗΛΜ 62.10.41.04.01 (Υ) Καιώδηα ηύπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο
600/1000 V κε κόλσζε από καλδύα PVC - Γηαηνκήο
5 Υ 6 mm2
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 102)
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε θαλάιη, ζε εζράξα,
ζε νρεηφ, ζε θνξέα, ζε κνλσηήξεο, κέζα ζην έδαθνο, θιπ.) θαισδίνπ κε ράιθηλνπο
αγσγνχο θαη κφλσζε απφ πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V
ηχπνπ E1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), E1VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S
(πνιχθισλνο αγσγφο θπθιηθνχ ηνκέα), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο,
ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε,
ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαισδίνπ
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Έλδεθα θαη πελήληα
Αξηζκεηηθά: 11,50€
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Άξζξν Γ-12
ΝΔΣ ΗΛΜ 60.10.80.01.01 Ν Πίιιαξ νδνθσηηζκνύ ηεζζάξσλ αλαρσξήζεσλ
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο HΛM-52)
ηεγαλά κεηαιιηθά θηβψηηα ειεθηξνδφηεζεο ηζηψλ νδνθσηηζκνχ (πίιιαξ), βαζκνχ
πξνζηαζίαο ΗΡ55 γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν, κε ηελ βάζε έδξαζήο ηνπο απφ
ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-07-01-00 „Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ‟‟.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
•
ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ ζηεγαλνχ κεηαιιηθνχ θηβσηίνπ (πίιιαξ)
κε δίξηρηε ζηέγε κε πεξηθεξεηαθή πξνεμνρή 5 cm γηα απνξξνή ησλ oκβξίσλ, απφ
ιακαξίλα ςπρξάοεμειάζεσο πάρνπο 2 mm, γαιβαληζκέλνπ ελ ζεξκψ εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά, κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ, κε ειάρηζηε αλάισζε ςεπδαξγχξνπ 400 g/m2 (50
κm), βακκέλνπ κε δηπιή ζηξψζε επνμεηδηθήο βαθήο πάρνπο μεξνχ πκέλα (εθάζηεο) 125
κm, κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηαζηεγάλσζεο ηεο ζπξίδαο, αλνμείδσηε θιεηδαξηά
αζθαιείαο, θιεηδηά εληαία γηα φια ηα πίιαξο ηνπ έξγνπ θαη πηλαθίδα επηζήκαλζεο κε ηα
ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ
•
ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνχ νξχγκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο ηνπ πίιιαξ
•
ε βάζε ηνπ πίιαξ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ρπηή επί ηφπνπ ή
πξνθαηαζθεπαζκέλε, νχησο ψζηε ην πίιιαξ λα εδξάδεηαη ζε ζηάζκε +40 cm απφ ηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν, κε θεληξηθή νπή δηέιεπζεο ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ.
•
Οη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο θαη ε πιάθα γείσζεο.
•
Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο.
•
ε ζηεγαλή δηαλνκή εληφο ηνπ πίιιαξ κε ηα φξγαλα δηαθνπήο θαη πξνζηαζίαο ησλ
θπθισκάησλ θσηηζκνχ, απνηεινχκελε απνηεινχκελε απφ πίλαθα πξνζηαζίαο ΗΡ 44
θαηαζθεπαζκέλν απφ βακκέλε ιακαξίλα ή άθαπζην ζεξκνπιαζηηθφ, επαξθψλ
δηαζηάζεσλ ψζηε λα ρσξνχλ άλεηα φια ηα φξγαλα, ν νπνίνο ζα θέξεη νπέο κε ηνπο
θαηάιιεινπο ζηππηνζιήπηεο γηα ηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ παξνρήο, ηνπ θαισδίνπ
ηειερεηξηζκνχ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ έμνδν ησλ θαισδίσλ πξνο ην δίθηπν.
•
ηα πάζεο θχζεσο φξγαλα ηνπ θηβσηίνπ: γεληθφ δηαθφπηε θνξηίνπ, γεληθέο
αζθάιεηεο, απηφκαηνπο καγλεηνζεξκηθνχο δηαθφπηεο θαη ειεθηξνλφκνπο ηζρχνο
ηειερεηξηζκνχ (αλά θχθισκα θσηηζκνχ), ξειέ κείσζεο λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ (φηαλ
πξνβιέπεηαη), ρξνλνδηαθφπηε αθήο, ρξνλνδηαθφπηε κείσζεο λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ (φηαλ
πξνβιέπεηαη), πξίδα ζνχθν 16Α, ιπρλία λπθηεξηλήο εξγαζίαο ζε ζηεγαλή
«θαξαβνρειψλα» θαη θιεκνζεηξέο ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ (ζην θάησ κέξνο ηνπ
θηβσηίνπ).
•
ηελ πιάηε ηνπ πίιιαξ ζα ηνπνζεηεζεί θνλζφιαο απφ κεηαιιηθή ζσιήλα
γαιβαληζκέλε 2,5΄΄ βαξέσο ηχπνπ θαη χςνπο ζχκθσλα κε ηεο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ, ε
νπνία ζα παθησζεί ζηελ βάζε απφ ζθπξφδεκα. ηελ θνλζφια ζα είλαη
ειεθηξνζπγθνιιεκέλε θαη κία (1) ζσιήλα 1΄΄ γαιβαληζκέλε βαξέσο ηχπνπ γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ θαισδίνπ παξνρήο ηεο ΓΔΖ.
•
ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηηο
ζπλδέζεηο θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο
Σηκή αλά ηεκάρην πίιιαξ ειεθηξνδφηεζεο νδνθσηηζκνχ.
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα
Αξηζκεηηθά: 2.500,00 €
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Άξζξν Γ-13
ΝΔΣ ΗΛΜ 60.20.40.21 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξνδίνπ γείσζεο από
ράιθηλε πιάθα
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΛΜ-45)
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πιάθαο γείσζεο απφ
ειεθηξνιπηηθφ ραιθφ δηαζηάζεσλ 500x500 mm θαη πάρνπο ειάζκαηνο 3 mm. ην θέληξν
βάξνπο απηήο ζα είλαη ζπγθνιιεκέλα ην έλα άθξν ράιθηλνπ πνιχθισλνπ αγσγνχ ησλ 35
mm2, κήθνπο 5 m, ελψ ην άιιν άθξν ζα θέξεη αθξνδέθηε ησλ 35 mm2, ζπγθνιιεκέλν.
ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ
ιάθθνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παξαπάλσ ειεθηξνδίνπ, νχηε ε ελδερφκελα απαηηνχκελε
εμπγίαλζε ηνπ επηρψκαηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αγσγηκφηεηαο πξνο γελ ηνπ
ειεθηξνδίνπ ιφγσ βξαρψδνπο εδάθνπο.
Σηκή αλά ηεκάρην ηνπνζεηεκέλεο πιάθαο γείσζεο.
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Δθαηόλ είθνζη
Αξηζκεηηθά: 120,00€

Άξζξν Γ-14
ΑΣΗΔ 9313.1 (Υ.)
βάζνπο 0,70 m

Βάζε ζηδεξντζηνύ νπιηζκέλε δηαζηάζεσλ 1,00Υ0,70 m
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο

ΖΛΜ 101

Βάζε ζηδεξντζηνχ νπιηζκέλε δειαδή θαηαζθεπή κηαο βάζεσο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα
C20/25 γηα ηελ έδξαζε θαη ζηεξέσζε ζηδεξντζηνχ πνπ λα θέξεη ζην θέληξν κία
θαηαθφξπθε νπή θαη κία πιεπξηθή κε πιαζηηθφ ζσιήλα PVC Φ110 γηα ηελ δηέιεπζε ηνπ
ηξνθνδνηηθνχ θαισδίνπ θαη ηνπ ραιθνχ γεηψζεσο. Μέζα ζηε βάζε ζα ελζσκαησζεί
θισβφο αγθπξψζεσο απνηεινχκελνο απφ γσλίεο θαη ήινπο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην
ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ζηδεξντζηνχ. ην ζθπξφδεκα ζα ελζσκαησζεί ζηδεξνχο νπιηζκφο
θαηά ηηο ΠΔΣΔΠ. ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία ηεο εθζθαθήο ηεο βάζεσο
δηαζηάζεσλ 1,00Υ0,70 m, βάζνπο 0,70 m
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: ΓΙΑΚΟΙΑ ΓΔΚΑ ΔΞΙ ΔΤΡΧ
Αξηζκεηηθώο:
[216,00]
Σξίπνιε, 14- 10 - 2021

Οη πληάμαληεο Μεραληθνί

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ

ΔΘΔΩΡΖΘΖ

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο
Σερληθώλ Έξγσλ θαη Μειεηώλ

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο
Σ.Τ. θαη Πνιενδνκίαο

Κσλ/λνο άζζαινο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Κσλ/λνο άζζαινο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Αλδξέαο Καλειάηνο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Απφζηνινο Εαξαβίλνο
Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Σ.Δ.

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο
Η/Μ Έξγσλ θαη πγθνηλσληώλ

Αγεζίιανο Μαξίλεο
Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Σ.Δ.
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