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ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΡΓΑΙΧΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ
Aληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Δξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά
Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε.
1.

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο
πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα
εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο
δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη
γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε
Γεκνπξάηεζεο.
Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ
απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ
πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ
άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά
θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη:

1.1

Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο,
έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ
απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.

1.2

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 Οξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο
δεκνπξάηεζεο.

1.3

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.
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1.4

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.

1.5

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.

1.6

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.

1.7

Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηα-ζθεπαζκέλσλ
ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηήκαησλ
παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξν-ηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ
θιπ, 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)
(β)

Οηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ
ην Γεκφζην
Οηαλ 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.

1.8

Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα
κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπέο
αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ
Δξγνπ.

1.9

Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο
θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη 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,
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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.
1.10

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.)

1.11

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 Δξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη)
θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.

1.12

Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε
ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ
πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία
άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη
ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).
Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Δξγνπ πξνδηαγξαθέο,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ

1.13

Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο
κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη:
(α)

ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα
Ο.Κ.Χ. θιπ.),
(β) ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),
(γ) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο
αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θιπ.),
(δ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ
εκπνδίσλ,
(ε) 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
(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,
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(δ)

1.14

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.).

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ
ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά:
(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη
απαηξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο
(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή
θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ
ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή
ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε
ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε
ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ
εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο.

1.15

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, 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 Χθειείαο
[ΟΚΧ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ),
ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ
(ΑΤ-ΦΑΤ).

1.16

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.

1.17

Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ
απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε.

1.18

Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ
εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ
Ο.Κ.Χ.

1.19

Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο
θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ 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
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πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην
πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.20

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.

1.21

Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη
επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ.

1.22

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.

1.23

Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ
Ο.Κ.Χ. πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο
εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη
θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο
ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Δξγνπ.

1.24

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.

1.25

Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία,
ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.26

Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο
δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε
εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Δξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ
δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ,
ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ
απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή
ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή
νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε
ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.

1.27

Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ
εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο,
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δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη
απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ.
1.28

Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ,
ηερληθψλ έξγσλ θ.ι.π., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ
αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο.

1.29

Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο
ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ.

1.30

Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο
Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη
ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.31

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.

1.32

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.

1.33

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο,
άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θιπ), ηα
νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ:

1.34

(1)

ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε,

(2)

ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ
ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο,
θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο.

Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.
Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ
Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο
θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ
Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο,
πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή
έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ.
Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη
νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη
βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο.
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Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη
ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.
Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ
πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα
ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν
παξάδεηγκα:
(1)

Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη
αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC θιπ

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο
αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη
γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα
γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο
ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν:
DN / DM
φπνπ

DN: Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα
DM: Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
παξφλ Σηκνιφγην.

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο
κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο.
(2)

Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή
αλαιφγνπ

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο
πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο
ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε
ην ιφγν:
DN / 12
φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm.
(3)

ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο
ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο
ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην
ιφγν:
ΒN / 240
φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm
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Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ
παξφληνο Σηκνινγίνπ
Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Τηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*]
παξαπιέπξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΥΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ.
Η Δεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ
κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη
νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m3.km
ε αζηηθέο πεξηνρέο
- απφζηαζε < 5 km
- απφζηαζε ≥ 5 km
Με παξαηεηακέλε αλακνλή
θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο
εθζθαθέο)
- απφζηαζε < 5 km
- απφζηαζε ≥ 5 km
Δθηόο πόιεσο
· νδνί θαιήο βαηόηεηαο
- απφζηαζε < 5 km
- απφζηαζε ≥ 5 km
· νδνί θαθήο βαηόηεηαο
- απφζηαζε < 5 km
- απφζηαζε ≥ 5 km
· εξγνηαμηαθέο νδνί
- απφζηαζε < 3 km
- απφζηαζε ≥ 3 km

0.28
0,21

0,22
0,18

0,20
0,19
0,25
0,21
0,22
0,20

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*]
ηωλ άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε
θπβηθά κέηξα (m3), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.
Σε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε
άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m3 θάζε
εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν.
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην
(ΝΕΤ ΟΔΟ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε
[*], θαη αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο
(δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ).

ειίδα 8 / 60

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ

1
1.1

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδνο κε ηηο
νπνίεο ζα εθηειεζζεί ην έξγν, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο
πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε.

1.2

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο
πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ
ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ πεξηιακβάλνληαη:

1.2.1 Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ
έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη
ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
1.2.2 "Κάζε δαπάλε"γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε
γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή
δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ
απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ
πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ.
1.3

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή
δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ "θάζε δαπάλε") νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.
1.3.1

Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο,
εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ. [ πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ]

1.3.2

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.

1.3.3

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 Οξσλ, ζχκθσλα κε ηελ
Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
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1.3.4

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.

1.3.5

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.

1.3.6

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.

1.3.7

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.

1.3.8

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) Οηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ
ην Γεκφζην
(β) Οηαλ 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.
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1.3.9

Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα
κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο
ινπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή
Τπνρξεψζεσλ ηνπ Δξγνπ.

1.3.10

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.

1.3.11

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.)

1.3.12

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 Δξγνπ), ε
απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ
πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε
άιιε αηηία.

1.3.13

Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ,
κεραλεκάησλ θ.ιπ.

1.3.14

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.).
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1.3.15

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
Χθειείαο [ΟΚΧ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο
ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο
θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ).

1.3.16

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.

1.3.17

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".

1.3.18

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.

1.3.19

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.

1.3.20

Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη
επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.

1.3.21

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.

1.3.22

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
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ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ
θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.
1.3.23

Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα
Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο
δεκνπξάηεζεο.

1.3.24

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.

1.3.25

Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο
αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο
αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.3.26

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.

1.3.27

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.

1.3.28

Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.

1.3.29

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 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
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ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε νξηδνκέλσλ
αλνρψλ.

2.2

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 ΔΗΓΗΚΧΝ ΟΡΧΝ 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.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ

Καηάηαμε εδαθώλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκόηεηα







Χο "ραιαξά εδάθε"ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά
εδάθε πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.
Χο "γαίεο θαη εκίβξαρνο"ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή
ακκνραιηθψδε πιηθά, θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο
ηζηκελησκέλα (cemented) ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή
απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ
απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα (εθζθαθείο ή πξνσζεηέο),
ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ.
Χο "βξάρνο"ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί
εάλ δελ ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή
θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ (ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία
ηνπ "βξάρνπ"πεξηιακβάλνληαη θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ
0,50 m3.
Χο "ζθιεξά γξαληηηθά"θαη "θξνθαινπαγή"ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο
ζθιεξνί βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο
ηζηκελησκέλεο θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ
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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
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-

Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή ζπξφκελσλ ζπξψλ
αζθαιείαο, κε Master Key
Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ
Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή
κνλάδα 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
Δξγσλ"δηαηάμεηο, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο
Σηκνινγίνπ, ε δε ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο
θνπθψκαηνο.
2.2.3.

ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε
κέηξα κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο
πεξαησκέλσλ, αλά είδνο ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο επηκεηξνχκελεο επηθάλεηεο
αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα
πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο ρξσκαηηζκνχ.
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:
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α/α Δίδνο
πληειεζηήο
1. Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε
παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην
50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο.
α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
2,30
β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
2,70
γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ
3,00
2. Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο
κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην
50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο.
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
1,90
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
2,30
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ
2,60
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

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
Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ
εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ
ηδεξέληεο ζχξεο :
α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα
β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο
γ) ρσξίο επέλδχζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά)
δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ
Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά :
α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα
β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα
γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο)
Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά :
α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ
β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ
Θεξκαληηθά ζψκαηα :
Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ
Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο
ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ
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1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

2.2.4.

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

Πεληέιεο
Κνθθηλαξά
Κνδάλεο
Αγ. Μαξίλαο
Καπαλδξηηίνπ
Μαξαζψλα
Νάμνπ
Αιηβεξίνπ
Μαξαζψλα
Βέξνηαο
Θάζνπ
Πειίνπ

Λεπθφ
Σεθξφλ
Λεπθφ
Λεπθφ ζπλεθψδεο
Κηηξηλσπφ
Γθξί
Λεπθφ
Σεθξφρξνπλ – κειαλφ
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

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΧ 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
ειίδα 18 / 60

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 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.

1) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Ζ/Μ ΔΡΓΑΗΧΝ
Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη εηο κνλάδαο πιήξσο θαη εληέρλσο
πεξαησκέλαο θαη ηζρχνπλ εληαίσο δη φιαο ηαο εθηειεζζεζνκέλαο εξγαζίαο ελ ηε πεξηνρή
ηνπ ππ φςηλ έξγνπ αλεμαξηήησο ηεο ζέζεσο θαη ηεο εθηάζεσο απηψλ. Δηο ηαχηελ
πεξηιακβάλνληαη άπαζαη αη απαηηνχκελαη δαπάλαη δηα ηελ πιήξε θαη έληερλνλ εθηέιεζηλ
ησλ εξγαζηψλ ηνπ ελ επηθεθαιίδη έξγνπ ζπκθψλσο πξνο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη ησλ
ινηπψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο.
2) Γηα πάζαλ ελ γέλεη δαπάλε κε ξεηψο θαηνλνκαδνκέλελ αιιά απαξαίηεηνλ δηα ηελ
πιήξε θαη έληερλνλ εθηέιεζηλ ηεο ζρεηηθήο εξγαζίαο, νπδεκία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζηο
δχλαηαη λα ζεκειησζεί ζρέζηλ έρνπζα πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζηλ ησλ
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ κεραλεκάησλ σο θαη ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ
πξνζσπηθνχ.
3) Δηδηθψηεξνλ εηο ηαο ηηκάο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη αη αθφινπζνη
δαπάλαη:
 α) πξνκεζείαο, κεηαθνξάο, απνζεθεχζεσο, θπιάμεσο, επεμεξγαζίαο θαη πξνζεγγίζεσο
απάλησλ αλεμαηξέησο ησλ αλαγθαηνχλησλ δηα ηα έξγα πιηθψλ κεζ απαζψλ ησλ
απαηηνπκέλσλ
θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη πάζεο θχζεσο δηαθηλήζεσλ κέρξη ηεο
πιήξνπο απηψλ ελζσκαηψζεσο.
 β) κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, εκεξαξγηψλ, επηβαξχζεσο ιφγσ ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαηά
Κπξηαθάο, ενξηάο, ππεξσξηψλ, αζθαιίζεσο, δψξσλ ενξηψλ θ.ι.π. ηνπ πάζεο θχζεσο
εηδηθεπκέλνπ θαη κε πξνζσπηθνχ εξγνηαμίσλ, κεραλεκάησλ ζπλεξγείσλ, εξγνδεγψλ,
ζεκεησηψλ, επηζηαηψλ θ.ι.π.
 γ) Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ απαηηνπκέλσλ δηα ηα έξγα κεραλεκάησλ, ήηνη ηα
κηζζψκαηα απηψλ, ε απνζήθεπζηο, θχιαμηο θαη αζθάιηζηο, ε ιφγσ απνζβέζεσο
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επηβάξπλζηο, ε επηζθεπή θαη ζπληήξεζηο, αη εμ νηαζδήπνηε αηηίαο εκεξαξγίαη, ε
παξαιαβή, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη επηζηξνθή, αη άγνλνη κεηαθηλήζεηο, ηα
απαηηνχκελα θαχζηκα, ιηπαληηθά θ.ι.π.
 δ) Οη δαπάλεο θαζπζηεξήζεσο εμ εξγνηαμηαθψλ δπζρεξεηψλ ιφγσ παξνπζίαο αγσγψλ
θνηλήο σθειείαο ή παξεκβάζεσο ησλ Οξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο ιφγσ ησλ
πθηζηακέλσλ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο θαη ησλ εθ ηνχησλ δεκηνπξγνπκέλσλ
θπισκκάησλ θαη δπζρεξεηψλ σο θαη κεησκέλεο απνδφζεσο κεραλεκάησλ θαη
εξγαηνηερληηψλ.
 ε) Οη δαπάλεο εθ ηεο θαζπζηεξήζεσο θαη εθ πξνζζέησλ εξγαζηψλ θαη ηπρφλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ αζθαιείαο πξνο εθηέιεζηλ ηνπ φινπ έξγνπ, παξαθσιχζεσο
ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο ησλ δηαθφξσλ νρεκάησλ θ.ι.π. κέζσλ κεηαθηλήζεσο θαη ηεο
θπθινθνξίαο ελ γέλεη.
 ζη)Οη δαπάλεο ησλ ηπρφλ απαηηνπκέλσλ πξνο απνθαηάζηαζηλ ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ,
πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ ησλ ζθακάησλ εχξνπο κηθξνηέξνπ ησλ 4,νν κ.
 δ) Οη δαπάλεο μπιίλσλ ή κεηαιιηθψλ εκπνδίσλ θηλεηψλ ή κε, νη δαπάλεο κεηαθνξάο,
πξνζεγγίζεσο, απνκαθξχλζεσο ζηδεξψλ θχιισλ ιακαξίλεο πξνο θάιπςηλ ζθακάησλ,
ηάθξσλ θιπ. φπνπ ηνχην απαηηείηαη δηα θπθινθνξηαθνχο ιφγνπο σο θαη μπιίλσλ
θξαγκάησλ αληηζηεξίμεσο ρσκάησλ.
 ε) Οη δαπάλεο εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ δνθηκψλ φπνπ νχηαη απαηηνχληαη ζπκθψλσο πξνο
ηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
 ζ) Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ραξάμεσλ, παζζαιψζεσλ, ρσξνζηαζκίζεσλ, ιήςεσο
δηαηνκψλ, εγθαηαζηάζεσο πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ, δηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ, θαηακεηξήζεσλ θαη επηκεηξήζεσλ ελ γέλεη, ζχληαμεο ζρεδίσλ, γηα πιήξε
θάθειιν έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θηηξηαθψλ έξγσλ,ελεξγεηψλ γηα ηελ ρνξήγεζε
αδεηψλ απφ ΓΔΖ, ΟΣΔ, Γ/λζε Γαζψλ, Τπεξεζίεο ΤΠΔΥΧΓΔ.
 η) Οη δαπάλεο ζεκάλζεσο θαηά ηα ηζρχνληα θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο πξνο
δηαζθάιηζηλ ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη απφ παληφο θηλδχλνπ.
4) Σν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ φπεξ πεξηέρεη ηηο δαπάλεο εξγαιείσλ, επηζθαιψλ
εμφδσλ θαη ηαο παληφο είδνπο θξαηήζεηο, θφξνπο, ραξηφζεκα, ηέιε δαζκνχο, δηθαηψκαηα,
αζθάιηζηξα θ.ι.π. σο επίζεο θαη ην εξγνιαβηθφ φθεινο δελ πεξηέρεηαη εηο ηαο ηηκάο ηνπ
παξφληνο ηηκνινγίνπ αιιά πξνζηίζεηαη εηο ηελ ζπλνιηθή δαπάλε ησλ πηζηνπνηνπκέλσλ
εθάζηνηε εξγαζηψλ.
Δθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ηηκψλ ελ ησ ηηκνινγίσ ηζρχνπλ θαη αη ηηκαί νη κε
ζπκπεξηιακβαλφκελαη ελ ησ πξνππνινγηζκψ ηεο κειέηεο.
ΒΑΙΚΔ ΣΙΜΔ
Α) ΒΑΙΚΔ ΣΙΜΔ ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΧΝ
Δθ ηνπ πξαθηηθνχ θαζνξηζκνχ ηηκψλ εκεξνκηζζίσλ θαη πιηθψλ ηνπ Α' εμακήλνπ,
έηνπο 1998 ηεο εηδηθήο επηηξνπήο δηαθπκάλζεσο, δηαπηζηψζεσο ηηκψλ (ηεο πξνζαπμήζεσο
ιφγσ ΗΚΑ, δψξνπ ενξηψλ θιπ) νξηδνκέλεο εηο 73,71%

ειίδα 20 / 60

ΟΜΑΓΑ Α: ΔΡΓΑΙΔ ΟΓΟΠΟΙΙΑ
Άξζξν 1
Άξζξν Α-2

ΓΔΝΗΚΔ ΔΚΚΑΦΔ Δ ΔΓΑΦΟ ΓΑΗΧΓΔ-ΖΜΗΒΡΑΥΧΓΔ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1123Α)

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 ΔΣΔΠ 02-02-01-00.
Με ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη
ζθιεξφηεηαο:
-

επίζεο νη αθφινπζεο εθζθαθέο ζε εδάθε αλάινγεο

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 Ηθαλφηεηαο
Έδξαζεο (Φ.Η.Δ), φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ κειέηε, ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα
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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.
Ζ 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.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν.
ΔΤΡΧ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ:
0,70
[*]

Άξζξν 2
Άξζξν Α-2.1

ΑΠΟΞΖΛΧΖ ΑΦΑΛΣΟΣΑΠΖΣΧΝ ΚΑΗ ΣΡΧΔΧΝ
ΟΓΟΣΡΧΗΑ ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗΜΔΝΣΟ ΔΝΣΟ ΣΟΤ
ΟΡΗΟΤ ΣΧΝ ΓΔΝΗΚΧΝ ΔΚΚΑΦΧΝ

Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ζπκπχθλσζε
ή κε ηζηκέλην, εληφο ηνπ νξίνπ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ, κε ρξήζε πξνσζεηή γαηψλ, θνξησηή ή
εθζθαθέα, κε ηελ θφξησζε επί απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά πξνο αλαθχθισζε ή νξηζηηθή
απφζεζε ζε ρψξνπο θαζνξηδφκελνπο απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ θαη ηελ
λεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξντφληα ησλ απνμειψζεσλ απηψλ είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή
επηρσκάησλ, ελψ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη ε αλαθχθισζή ηνπο.
Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ:
1,60 [*]
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Άξζξν 3
Άξζξν Α-18

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΝΔΗΧΝ

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,
 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
Ζ 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.
Άξζξν Α-18.1

πλήζε δάλεηα πιηθψλ Καηεγνξίαο Δ1 έσο Δ4
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1510)

ΔΤΡΧ ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ 5 ΛΔΠΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ:
1,05 [*]
Άξζξν 4
Άξζξν Α-20

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΠΗΥΧΜΑΣΧΝ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1530)

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 ΔΣΔΠ 02-07-01-00 "Καηαζθεπή επηρσκάησλ"
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:




Ζ 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.
Ζ κφξθσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ησλ επηρσκάησλ, ζε βαζκφ
ζπκπχθλσζεο θαη' ειάρηζηνλ 90% ηεο ππθλφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά
ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor
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Ζ 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.
 Ζ ζπκπχθλσζε ισξίδαο εδάθνπο πιάηνπο κέρξη 2,0 m εθαηέξσζελ ησλ πνδψλ ηνπ
επηρψκαηνο .
 Ζ ηπρφλ επαχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ επηρψκαηνο ιφγσ ζπλίδεζεο, θαζίδεζεο ή δηαπιάηπλζήο
ηνπ πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπεη ε κειέηε.
 Ζ 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
Ζ θαηαζθεπή εμπγηαληηθήο ζηξψζεο ππφ ηα επηρψκαηα

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν
Άξζξν Α-18.1

πλήζε δάλεηα πιηθψλ Καηεγνξίαο Δ1 έσο Δ4
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1510)

ΔΤΡΧ ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ 5 ΛΔΠΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ:
1,05 [*]
Άξζξν 5
Άξζξν Β-1

ΔΚΚΑΦΖ ΘΔΜΔΛΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ & ΣΑΦΡΧΝ
ΠΛΑΣΟΤ έσο 5,00 m
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2151)

Δθζθαθή νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 5,0 m, νπνηνπδήπνηε βάζνπο. γηα ηελ ζεκειίσζε ηερληθψλ
έξγσλ (ηνίρσλ, βάζξσλ, θξεαηίσλ θιπ), θαη ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ θαη νρεηψλ (απνρέηεπζεο,
απνζηξάγγηζεο, Ο.Κ.Χ.,θιπ.), ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηνεκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ πεηξσκάησλ), κε νπνηνλδήπνηε
εμνπιηζκν, κε ή ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 0204-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ".
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:


Οη απαηηνχκελεο αληιήζεηο θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ
λεξψλ, εθηφο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ
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Οη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο παξεηψλ (κε νξηδφληηεο μπινδεχμεηο ή
θαηαθφξπθεο αληηζηεξίμεηο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα θιπ), εθηφο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ
κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ
Ζ θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ ζηελ ζέζε ηνπ
νξχγκαηνο
Ζ κφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ηκήκαηνο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε πιεπξηθψλ μπινηχπσλ (π.ρ. ζεκέιηα ηερληθψλ
έξγσλ, πεξηβιήκαηα αγσγψλ θιπ)
Ζ ζπκπχθλσζε ηνπ ππζκέλα ηνχ νξχγκαηνο
Ζ δηακφξθσζε ησλ απαηηνπκέλσλ δαπέδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εθζθαθή ή απνθνκηδή ησλ
πξντφλησλ εθζθαθψλ
Ζ δηαινγή, ε θνξηνεθθφξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε
νπνηαδήπνηε απφζηαζε
Ζ απφζεζε παξά ην ζθάκκα, εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, ησλ θαηαιιήισλ απφ ηα
πξντφληα εθζθαθήο γηα ηελ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ ζθάκκαηνο κεηά ηελ
θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνχ έξγνπ, νρεηνχ ή αγσγνχ
Ζ επαλφξζσζε ηπρφλ δεκηψλ ζε γεηηνληθέο θαηαζθεπέο ή νδνζηξψκαηα ιφγσ θαηαπηψζεσλ
ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο.
Ζ απνμήισζε νδνζηξψκαηνο, θξαζπεδνξείζξσλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη αφπισλ
ηζηκεληνζηξψζεσλ ζηελ ζέζε ηνπ νξχγκαηνο
Οη απαηηνχκελεο γεθπξψζεηο ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ
εμππεξέηεζε ησλ παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ (ιακαξίλεο θαηάιιεινπ πάρνπο ή άιιεο δηαηάμεηο
γεθχξσζεο)
Ζ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ζθάκκαηνο κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ.

Ζ θνπή ππάξρνληνο αζθαιηηθνχ ηάπεηα κε αζθαιηνθφθηε θαη ε θαζαίξεζε ηπρφλ ππαξρνπζψλ
θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηελ δψλε ηνπ νξχγκαηνο πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε
βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Σν παξφλ άξζξν εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ εθαξκφδεηαη ζε νξχγκαηα
επηθαλείαο έσο 100 m2, ή ζε επηκήθε νξχγκαηα πιάηνπο έσο 5,00 m αλεμάξηεηα απφ ηελ
επηθάλεηα θάηνςεο. Οη κεγαιχηεξεο εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ θαηαηάζζνληαη ζην ζχλνιφ
ηνπο ζηηο γεληθέο εθζθαθέο θαη πιεξψλνληαη κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ σο αθεηεξία κέηξεζεο ηνπ βάζνπο ιακβάλεηαη ε
ζηάζκε ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ (φηαλ πξνβιέπνληαη) θαη νη ζεσξεηηθέο γξακκέο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε (πιάηνο ππζκέλα, θιίζεηο παξεηψλ, βαζκίδξεο θαζ’ χςνο)/
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν.
ΔΤΡΧ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΧ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 4,00
[*]

Άξζξν 6
Άξζξν Β-2

ΠΡΟΘΔΣΖ ΣΗΜΖ ΔΚΚΑΦΧΝ ΛΟΓΧ ΓΤΥΔΡΔΗΧΝ ΑΠΟ
ΓΗΔΡΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΓΔΗΑ ΓΗΚΣΤΑ Ο.Κ.Χ.
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ-6087)
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Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ
αγσγνχο Δηαηξεηψλ/Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο, ππνζηεξηδφκελνπο, αληηζηεξη-δφκελνπο ή
κή, κέζα ζην φξπγκα, ζε νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 0208-00-00 "Αληηκεηψπηζε δηθηχσλ ΟΚΧ ζπλαλησκέλσλ θαηά ηηο εθζθαθέο".
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:





ε δαπάλε ησλ κηθξνυιηθψλ,
ε θζνξά ηεο μπιείαο,
νη εξγαζίεο ππνζηήξημεο ή αληηζηήξημεο ησλ αγσγψλ,
ε κεησκέλε απφδνζε ηνπ κεραληθνχ εμνπινζκνχ θαη ε αλάγθε ρεηξσλαθηηθήο
ππνβνήζεζεο ιφγσ ηεο ελ γέλεη δπζρέξεηαο ηεο εθζθαθήο.

Ζ πξφζζεηε απηή ηηκή εθαξκφδεηαη θαη θαηά ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ ηνκψλ γηα ηνλ
εληνπηζκφ δηθηχσλ ΟΚΧ θαζψο θαη ζε εθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή εγθάξζησλ πξνο ηελ νδφ
αγσγψλ θαη νρεηψλ ππφ θπθινθνξία (φρη εξγνηαμηαθή).
Ζ πξφζζεηε απηή ηηκή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε ελαεξίσλ δηθηχσλ ΟΚΧ (π.ρ.
θαιψδηα ΓΔΖ) αλεμάξηεηα απφ ηηο νπνηεζδήπνηε δπζρέξεηεο πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ εθ ηνπ
ιφγνπ απηνχ ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Δπηκέηξεζε ζε πξαγκαηηθφ φγθν δπζρεξψλ θαηά ηα αλσηέξσ εθζθαθψλ.
Πξφζζεηε ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν εθζθαθήο ζε θάζε είδνπο έδαθνο
ΔΤΡΧ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΤΟ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 2,70

Άξζξν 7
Άξζξν Β-4.1

Δπηρψκαηα θάησ απφ ηα πεδνδξφκηα
(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
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Ζ επηκέηξεζε γίλεηαη επί ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ έηνηκεο θαηαζθεπήο κε ιήςε αξρηθψλ θαη
ηειηθψλ δηαηνκψλ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΠΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 7,70
[*]

Άξζξν 8
Άξζξν Β-51

ΠΡΟΥΤΣΑ ΚΡΑΠΔΓΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2921)

Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, δηαηνκήο
πιάηνπο 0,15 m θαη χςνπο 0,25 έσο 0,30 m, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο,
κε απφηκεζε, επζπγξάκκσλ ή θακπχισλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1340, πξνο θαηαζθεπή λεζίδσλ
αζθαιείαο, πεδνδξνκίσλ, θφκβσλ θ.ι.π., ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραληθή
εγθαηάζηαζε κε δφλεζε θαη ζπκπίεζε, απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο επί ηφπνπ ηνπ
έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιφηππνπο.
Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 ‘’Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη
νκβξίσλ θαηαζηξψκαηνο νδψλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξφδεκα’’.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ πιελ ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο,
 ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα
νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 0,50 m, κε
ιεία επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ απφ απηά ζπλερνχο
πξίζκαηνο δηαηνκήο 0,10x0,20 m απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10, ν εγθηβσηηζκφο ηνπο θαη
ε αξκνιφγεζή ηνπο κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 άκκνπ.
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ ρσξίο ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ, ε
νπνία επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο.
ΔΤΡΧ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΝΔΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 9,60

Άξζξν 9
Άξζξν Β-52

ΠΛΑΚΟΣΡΧΔΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ, ΝΖΗΓΧΝ θιπ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2922)

Πιαθφζηξσζε πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ θιπ, κε ηζηκεληφπιαθεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1339,
δηαζηάζεσλ 0,50 x 0,50 m, πάρνπο 5 cm, αληηνιηζζεξέο, κε επηθαλεηαθή ζηνηβάδα απφ ιεπθφ
ηζηκέλην, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-02-02-00 ‘’ Πιαθνζηξψζεηο - ιηζνζηξψζεηο
πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηψλ’’
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ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:





ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ηζηκεληνπιαθψλ θαη ησλ πιηθψλ
ζηεξέσζεο θαη αξκνιφγεζεο,
ε ηνπνζέηεζε ησλ ηζηκεληνπιαθψλ, ε έδξαζε επί ζηξψζεσο αζβεζηνηζηκελην-θνληάκαηνο
πάρνπο 2,5 - 3,0 cm, απνηεινχκελνπ απφ έλα κέξνο αζβέζηε, πέληε κέξε θαζαξήο άκκνπ
θαη 180 kg ηζηκέληνπ αλά m3,
ε αξκνιφγεζε κε ηζηκεληνκαξκαξνθνλία κε ιεπθφ ηζηκέλην ζε αλαινγία 650 kg ηζηκέληνπ
αλά m3 καξκαξνθνλίαο θαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ .

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν έηνηκεο πιαθνζηξψζεσο
ΔΤΡΧ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 13,80

Άξζξν 10
Καζαξε κεηαθνξα πξνίνλησλ ή πιηθψλ ζηελ ηηκή ησλ νπνίσλ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν 1123Α)
Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] παξαπιέπξσο ηεο
αλαγξαθφκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ θαη 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 €/m3.km
ΔΤΡΧ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΔΚΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ:0,19

Άξζξν 11
Άξζξν Γ-1

ΤΠΟΒΑΖ ΟΓΟΣΡΧΗΑ

Άξζξν Γ-1.1

Τπφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3121.Β)

Καηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά
ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 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,
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 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ
ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα.
Ζ 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
ΔΤΡΧ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΣΔΚΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 11,50
[*]

Άξζξν 12
Άξζξν Γ-2.1

Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3211.Β)

Καηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά
ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 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.
Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ
θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεσο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλεο βάζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο
ΔΤΡΧ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΣΔΚΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 11,50
[*]

Άξζξν 13
Άξζξν Γ-1

ΣΟΜΖ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ ΜΔ ΑΦΑΛΣΟΚΟΠΣΖ
(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.
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ΔΤΡΧ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΑ ΔΤΡΧ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 1,00

Άξζξν 14
Άξζξν Γ-2

ΑΠΟΞΔΖ ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ (ΦΡΔΕΑΡΗΜΑ)

Απφμεζε (θξεδάξηζκα) ζηξψζεσλ πθηζηακέλνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε
απνμεζηηθνχ κεραλήκαηνο (θξέδαο), ζην πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε βάζνο, κε νκαιή θαη
εληαίαο θιίζεο ηειηθή επηθάλεηα, θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-14-00
‘’Απφμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο’’.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 Ζ πξνζθφκηζε, ιεηηνπξγία θαη απνθφκηζε ηνπ απνμεζηηθνχ κεραλήκαηνο
 Ζ θφξησζε ησλ πξντφλησλ απφμεζεο επί απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο νξηζηηθήο απφζεζεο ή αλαθχθισζεο
 Ο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο απφμεζεο κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή
ππνβνήζεζε
 Οη ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ
 Οη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε εθαξκνγή πξνζσξηλήο
εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο
Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο ηειεησκέλεο εξγαζίαο εθζθαθήο - θξεδαξίζκαηνο
πθηζηάκελνπ νδνζηξψκαηνο.
Άξζξν Γ-2.3

Απφμεζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο (θξεδάξηζκα) ζε βάζνο έσο 8 cm.
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1132)

ΔΤΡΧ ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 1,85
Άξζξν 15
Άξζξν Γ-3

ΑΦΑΛΣΗΚΖ ΠΡΟΔΠΑΛΔΗΦΖ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4110)

Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-0 ή κε φμηλν
αζθαιηηθφ γαιάθησκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε
ππαίζξηα θαη ππφγεηα έξγα, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:





ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε
απφζηαζε,
ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε,
ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.),
ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε,
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ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε
απηνθiλνχκελν δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal),
 ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη),
 ε ελδερφκελε δηάζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή
πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απηνχ ζηνλ ηφπν δηάζηξσζεο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο.
ΔΤΡΧ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 1,20

Άξζξν 16
Άξζξν Γ-4

ΑΦΑΛΣΗΚΖ ΤΓΚΟΛΛΖΣΗΚΖ ΔΠΑΛΔΗΦΖ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4120)

πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο
κεκβξαλψλ ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή
άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε
κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:


ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε
απφζηαζε,
 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε,
ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε
κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε,
 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε
απηνθiλνχκελν δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ
απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο.
ΔΤΡΧ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 0,45

Άξζξν 17
Άξζξν Γ-5

ΑΦΑΛΣΗΚΔ ΣΡΧΔΗ ΒΑΖ

Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο βάζεο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ
έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε
εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40, ζχκθσλα κε ηελ
εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ
ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:


ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο
αζθάιηνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο
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ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο
ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher
ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ
ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε λα
πξνθχςεη ε πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα
 ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ
γηα ηελ εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ.
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζηξψζεο βάζεο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη
ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο
ηεο, σο εμήο:
Άξζξν Γ-5.1
ΔΤΡΧ

Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4321Β.1)
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΠΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 7,10
[*]

Άξζξν 18
Άξζξν Γ-8

ΑΦΑΛΣΗΚΔ ΣΡΧΔΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ
ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε
κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 12,5 ή Α 20, ζχκθσλα
κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο
θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:


ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο
αζθάιηνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο
 ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο
 ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher
 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ
 ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε λα
πξνθχςεη ε πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα
 ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ
γηα ηελ εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ.
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη
ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο
θαη ηνλ ηχπν ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο αζθάιηνπ, σο εμήο:
Άξζξν Γ-8.1

Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε
ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4521Β.1)
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ΔΤΡΧ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΠΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 7,70
[*]

Άξζξν 19
Άξζξν Δ-1.20

Κηλεηά κεηαιιηθά ζηεζαία αζθαιείαο θαηά ΔΛΟΣ 1317-2, ηνπνζεηνχκελα
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2653)
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνζθφκηζε επί ηφπνπ, ε ηνπνζέηεζε
ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο/αζθαιείαο, νη
απαηηνχκελεο κεηαθηλήζεηο (απνζπλαξκνιφγεζε, επαλαζπλαξκνιφγεζε), ε
αληηθαζηάζηαζε ζηνηρείσλ πνπ πθίζηαληαη θζνξέο θαη ε απνθφκηζε κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ εξγαζηψλ.
Σα θηλεηά κεηαιιηθά ζηνηρεία παξακέλνπλ ζηελ θαηνρή ηνπ Αλαδφρνπ ή ηεο
εηαηξείαο ελνηθίαζεο. Σν παξφλ άξζξν αθνξά κφλνλ ηελ ρξήζε ηνπο
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο αλά κήλα ρξεζηκνπνίεζεο
Άξζξν Δ-1.20.1 Δξγνηαμηαθά κεηαιιηθά ζηεζαία αζθαιείαο ηθαλφηεηαο
ζπγθξάηεζεο/ιεηηνπξγηθνχ πιάηνπο Σ1/W2, T2/W3 θαη
Σ3/W4

ΔΤΡΧ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΠΣΑ ΔΤΡΧ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 7,00

Άξζξν 20
Άξζξν Δ-8.2

Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο, πιήξσο
αληαλαθιαζηηθέο, κε ππφβαζξν ηχπνπ 2 θαηά ΔΛΟΣ EN 12899-1

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιεπξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ, πιήξσο αληαλαθιαζηηθψλ, κε αλαθιαζηηθφ ππφβαζξν ηχπνπ 2, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν
ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1, ηηο ΟΜΟΔ-ΚΑ, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 ‘’Πηλαθίδεο
ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)’’
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε θαηαζθεπή ηεο πηλαθίδαο απφ επίπεδν θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ AlMg2
ειαρίζηνπ πάρνπο 3mm, ε εκπξφζζηα φςε ηνπ νπνίνπ θαιχπηεηαη πιήξσο απφ
αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηχπνπ 2 θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 θαη θέξεη αλαγξαθέο θαη
ζχκβνια, απφ αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε (ν ηχπνο ηεο νπνίνο θαζνξίδεηαη ζηελ
ζπλέρεηα), ε δε πίζσ φςε έρεη ρξψκα θαηφ (γθξη) θαη θέξεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο
πηλαθίδαο, ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο.
 ε θαηαζθεπή πιαηζίνπ απφ κνξθνδνθνχο θξάκαηνο αινπκηλίνπ γηα ηελ ελίζρπζε θαη
αλάξηεζε ηεο πηλαθίδαο ζην θνξέα ζηήξημεο ρσξίο δηάηξεζε ηεο επηθάλεηαο ηεο
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 ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο ηεο πηλαθίδαο, φια
γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαηά ΔΝ ISO 1461.
 ε κεηαθνξά ησλ πηλαθίδσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζηεξέσζεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο,
θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλσλ γηα ηελ απνθπγή ραξάμεσλ θιπ θζνξψλ
 ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο επί ηνπ θνξέα ζηήξημεο
 ε πξνζσξηλή θάιπςε ηεο πηλαθίδαο κε αδηαθαλέο πιαζηηθφ θχιιν θαη ε αθαίξεζε απηνχ
(φηαλ απαηηείηαη)
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνπνζεηεκέλεο πιεπξηθήο πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο.
Άξζξν Δ-8.2.1

Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο κε αλαγξαθέο θαη ζχκβνια απφ
κηθξνπξηζκαηηθή αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηχπνπ 3 (κε ΔΣΑ θαη ζήκαλζε
CE)
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-6541)

ΔΤΡΧ ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΞΗ ΔΤΡΧ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 156,00
Άξζξν 21
Άξζξν Δ-8.2.2

ΔΤΡΧ

Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο κε αλαγξαθέο θαη ζχκβνια απφ
αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηχπνπ 2 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-6541)
Οινγξάθσο: εθαηφ ηξηάληα ηξία
Αξηζκεηηθά: 133,00

Άξζξν 22
Άξζξν Δ-8.3

Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο, πιήξσο
αληαλαθιαζηηθέο, κε ππφβαζξν ηχπνπ 1 θαηά ΔΛΟΣ EN 12899-1
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-6541)

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιεπξηθψλ πηλαθίδσλ νδνζήκαλζεο νδψλ, κε αλαθιαζηηθφ
ππφβαζξν απφ κεκβξάλε αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ Η, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην
Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1, ηηο ΟΜΟΔ-ΚΑ, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00
‘’Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)’’
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:

 ε θαηαζθεπή ηεο πηλαθίδαο απφ επίπεδν θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ AlMg2
ειάρηζηνπ πάρνπο 3 mm, ε εκπξφζζηα φςε ηνπ νπνίνπ θαιχπηεηαη πιήξσο απφ
αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηχπνπ 1 θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 θαη θέξεη αλαγξαθέο θαη
ζχκβνια νπνηνπδήπνηε χςνπο, απφ αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε πςειήο
αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ 2 γηα ηηο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ή απφ κεκβξάλε καχξνπ
ρξψκαηνο γηα ηηο πξφζζεηεο πηλαθίδεο, ε δε πίζσ φςε ηνπ έρεη ρξψκα θαηφ (γθξη) θαη
θέξεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο πηλαθίδαο, ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηνχ θαη ηελ
εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο
 ε θαηαζθεπή πιαηζίνπ απφ κνξθνδνθνχο θξάκαηνο αινπκηλίνπ γηα ηελ ελίζρπζε θαη
αλάξηεζε ηεο πηλαθίδαο ζην θνξέα ζηήξημεο ρσξίο δηάηξεζε ηεο επηθάλεηαο ηεο
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 ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο ηεο πηλαθίδαο, φια
γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαηά ΔΝ ISO 1461.
 ε κεηαθνξά ησλ πηλαθίδσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζηεξέσζεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο,
θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλσλ γηα ηελ απνθπγή ραξάμεσλ θιπ θζνξψλ
 ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο επί ηνπ θνξέα ζηήξημεο
 ε πξνζσξηλή θάιπςε ηεο πηλαθίδαο κε αδηαθαλέο πιαζηηθφ θχιιν θαη ε αθαίξεζε απηνχ
(φηαλ απαηηείηαη)
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνπνζεηεκέλεο πιεπξηθήο πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο.
ΔΤΡΧ ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ ΔΤΡΧ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 92,00
Άξζξν 23
Άξζξν Δ-9

ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΡΤΘΜΗΣΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΓΔΗΞΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ
ΘΔΔΧΝ

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ξπζκηζηηθψλ ή έλδεημεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ κε
αληαλαθιαζηηθφ ππφβαζξν απφ κεκβξάλε ηχπνπ ΗΗ, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην
Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 ‘’Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ
πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)’’
ηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο θαη ησλ γαιβαληζκέλσλ εμαξηεκάησλ ζηήξημήο ηεο,
 ε πξνζθφκηζή ηεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο
 θαη ε ζηεξέσζή ηεο επί ηνπ ηζηνχ.
Σηκή αλά ηεκάρην πηλαθίδαο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο σο εμήο:
Άξζξν Δ-9.1

Πηλαθίδεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ, ηξηγσληθέο, πιεπξάο 0,90 m
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-6541)

ΔΤΡΧ ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΠΔΝΖΝΣΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 53,70
Άξζξν 24
Άξζξν Δ-9.6

Πηλαθίδεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-6541)

Μεληαία απνδεκίσζε ρξήζεο πηλαθίδσλ εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο, ξπζκηζηηθψλ ή αλαγγειίαο
θηλδχλνπ, κε αληαλαθιαζηηθφ ππφβαζξν απφ κεκβξάλε ηχπνπ ΗΗ, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα
κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 ‘’Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ
πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)’’.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
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 ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε (φζεο θνξέο απαηηεζεί)
πηλαθίδσλ κεζαίνπ κεγέζνπο (ηξηγσληθέο πιεπξάο 0,90 m, θπθιηθέο Φ 0,65 m) κε θίηξηλν
πιαίζην
 ν ζηχινο ζηεξέσζεο ηεο πηλαθίδαο θαη ε θηλεηή βάζε ζηήξημεο (αληίβαξν), ή ε πάθησζε
ηεο πηλαθίδαο εληφο ηνπ εδάθνπο
 ε επηζεψξεζε. επζπγξάκκηζε ή ε αληηθαηάζηαζε πηλαθίδσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο
Δπηκέηξεζε αλά κήλα παξακνλήο εθάζηεο πηλαθίδαο ζην έξγν, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε
δηάηαμε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ
Σηκή αλά κήλα ρξήζεο πηλαθίδαο (ή θιάζκα απηνχ).
ΔΤΡΧ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΟΚΣΧ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 98,60

Άξζξν 25
Άξζξν Δ-10.1

ηχινο πηλαθίδσλ απφ γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα DN 40 mm (1 ½ ‘’)
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2653)

ηχινο ζηήξημεο πηλαθίδσλ απφ ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν κε ξαθή, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ
10255, απφ ράιπβα S195T, θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηηα), νλνκ. δηακέηξνπ DN 40 mm
(ζπεηξψκαηνο: thread size R = 1 ½’’, dεμ = 48,3 mm, πάρνπο ηνηρψκαηνο 3,2 mm), κήθνπο θαη'
ειάρηζηνλ 2,50 m, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-04-07-00 ‘’Γηαηάμεηο ζηήξημεο πηλαθίδσλ
θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο’’.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηχινπ κε ζηεθάλε ζηέςεο γηα
ηελ ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο, εκηθπθιηθή ή ζρήκαηνο ‘’Π’’ (αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο
πηλαθίδαο) θαη νπή ζην θάησ άθξν γηα ηελ δηέιεπζε ραιχβδηλεο γαιβαληζκέλεο ξάβδνπ Φ
12 mm κήθνπο 30 cm, γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζηχινπ έλαληη ζπζηξνθήο
(πεξηιακβάλεηαη)
 ε δηάλνημε νπήο πάθησζεο ηνπ ζηχινπ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο, βάζνπο 50 cm θαη
δηακέηξνπ 30 cm
 ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηχινπ εληφο ηεο νπήο, ε πξνζσξηλή ζηήξημε γηα λα παξεκέλεη
θαηαθφξπθνο θαη ε πιήξσζε ηεο νπήο κε ζθπξφδεκα C12/15 (εξγαζία θαη πιηθά)
Σηκή αλά ηεκάρην γαιβαληζκέλνπ ζηχινπ DN 40 mm (1 ½ ‘’).
ΔΤΡΧ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 31,10

Άξζξν 26
Άξζξν Δ-16

ΑΝΑΛΑΜΠΧΝ ΦΑΝΟ ΔΠΗΖΜΑΝΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΖΛΜ-108)
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Μεληαία ιεηηνπξγία αλαιάκπνληνο θαλνχ επηζήκαλζεο θηλδχλνπ, ρξψκαηνο πνξηνθαιί,
δηακέηξνπ 200 mm, κε κνλφπιεπξν θσηηζηηθφ ζηνηρείν LED, θαηεγνξίαο L7 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ
12352, κε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία θαη απηφκαην θσηνκεηξηθφ δηαθφπηε εκέξαο/λπθηφο.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε αλαιακπφλησλ θαλψλ ζε ζέζεηο εθηεινπκέλσλ έξγσλ, είηε
σο αλεμάξηεηεο κνλάδεο ή σο ζπγρξνληζκέλεο κνλάδεο ιεηηνπξγνχζεο ελ ζεηξά
 ε κεηαθίλεζε θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο, φηαλ θαη φπνπ απαηηείηαη
 ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο
 ε επαλαθφξηηζε ή ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζζσξεπηψλ
Δπηκέηξεζε αλά κήλα ιεηηνπξγίαο εθάζηνπ θαλνχ, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε δηάηαμε
εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ
Σηκή αλά κήλα ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιάκπνληνο θαλνχ.
ΔΤΡΧ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΑΡΑΝΣΑ ΣΡΗΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 43,80

Άξζξν 27
Άξζξν Δ-17

ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ

Γηαγξάκκηζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, λέα ή αλαδηαγξάκκηζε, νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο,
κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ (δηακήθεο, εγθάξζηα εηδηθά γξάκκαηα ή ζχκβνια), κε
αληαλαθιαζηηθφ πιηθφ πιηθφ πςειήο νπηζζαλάθιαζεο, κε γπάιηλα ζθαηξίδηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ
1424, ζπλνδεπφκελν κε πηζηνπνηεηηθφ επηδφζεσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1436, δνθηκψλ πεδίνπ
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1824 θαη θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1871, ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε ζήκαλζεο ηεο νδνχ θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-02-00 ‘’Οξηδφληηα ζήκαλζε νδψλ’’
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ δηαγξάκκηζεο, ε πξνζθφκηζή ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε
πξνζσξηλή απνζήθεπζε (αλ απαηηείηαη)
 ε δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ, κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ θαη ηελ ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπο
 ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ θάζε είδνπο ραιαξά πιηθά κε ρξήζε κεραληθνχ
ζάξσζξνπ ή απνξξνθεηηθήο ζθνχπαο ή/θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε
 ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ δηαγξάκκηζε (ζηίμε-πηθεηάξηζκα)
 ε εθαξκνγή ηεο δηαγξάκκηζεο κε δηαγξακκηζηηθφ κεράλεκα, θαηάιιειν γηα ηνλ ηχπν ηνπ
ρξεζηκνπνηνπκέλνπ πιηθνχ
 ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ
 ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λσπήο δηαγξάκκηζεο απφ ηελ θπθινθνξία κέρξη ηελ
πιήξε ζηεξενπνίεζή ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε άξζε ηνπο
Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν έηνηκεο δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο
Άξζξν Δ-17.1

Γηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο κε αλαθιαζηηθή βαθή
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-7788)
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ΔΤΡΧ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΣΡΗΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: 3,80

Άξζξν 28
Άξζξν Δ-20

BAΖ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΠΗΝΑΚΗΓΧΝ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ-6620.1)

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βάζεο πξνζσξηλήο ζηήξημεο πηλαθίδσλ απφ ρπηφ ζπλζεηηθφ πιηθφ
απφ αλαθχθισζε (κε κεηαιιηθφ), κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
 Πξνδηακνξθσκέλεο δηακπεξείο νπέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεηξαγσληθψλ θνηινδνθψλ, είηε
ζσιήλσλ Φ 50 mm (2’’), κε ή ρσξίο ρξήζε ζπλδέζκνπ.
 Πξνδηακνξθσκέλεο νπέο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε επάιιεισλ ζηνηρείσλ γηα ηελ
αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηεο βάζεο ηεο πηλαθίδαο.
 Γηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 75x38x10 cm (ΜxΠxΤ) θαη βάξνο ηνπιάρηζηνλ 25 kg.
 Αλζεθηηθά ρεξνχιηα κεηαθνξάο
Σηκή αλά βάζε (ηεκ) πξνζσξηλήο ζηήξημεο πηλαθίδσλ.
ΔΤΡΧ

Οινγξάθσο: είθνζη ηξία
Αξηζκεηηθά: 23,00
Οκάδα Β

ΑΡΘΡΟ 29
20.04
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θαη
εθξεθηηθψλ, εθηφο απφ αεξφζθπξεο, πιάηνπο βάζεσο έσο 3,00 m ή κεγαιπηέξνπ
ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ην
ρακειφηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο
0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή
άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, ηελ
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη ηελ ηπρφλ αλαγθαία ζπνξαδηθή
αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ, ζχθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00
"Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ"
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, ρσξίο ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ
εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη
κεηά ηελ εθζθαθή.
Ζ κεηαθνξά ππνινγίδεηαη κε ην άξζξν 10
20.04.01

ζε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2122
ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 20,25
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
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ΑΡΘΡΟ 30
20.05
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ
Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, πιάηνπο βάζεσο έσο
3,00 m ή κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m2, ζε
βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ην ρακειφηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή
εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε
ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε
ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη
ηελ ηπρφλ αλαγθαία ζπνξαδηθή αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ
έξγσλ"
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, ρσξίο ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ
εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη
κεηά ηελ εθζθαθή.
Ζ κεηαθνξά ππνινγίδεηαη κε ην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ
20.05.01

ζε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2124
ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 4,50
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

ΑΡΘΡΟ 31
20.20
Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2162
Καηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ ζξαπζηά πιηθά πξνειέπζεσο ιαηνκείνπ (αδξαλή
νδνζηξσζίαο, ιηζνζπληξίκαηα, ζθχξα θιπ). Πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο εληφο ηεο
θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ε δηάζηξσζε ζε πάρε έσο 30 cm,
ε δηαβξνρή θαη ε ζπκπχθλσζε κε νδνζηξσηήξεο θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ή
δνλεηηθέο πιάθεο.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ, ρσξίο ηε κεηαθνξά ηνπ
ζξαπζηνχ πιηθνχ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ
πξν θαη κεηά ηελ επίρσζε.
Ζ κεηαθνξά ππνινγίδεηαη κε ην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ
ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 15,70
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
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22.

ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ

Οη πιάγηεο - εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ - κεηαθνξέο ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ
θαηεδαθίζεσλ θαη απνμειψζεσλ ησλ άξζξσλ ηεο ελφηεηαο "22. Καζαηξέζεηο", απφ ηελ
ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέρξη ηηο ζέζεηο θφξησζεο πξνο κεηαθνξά,
ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο.
Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60,
22.61 θαη 22.62 απνδεκηψλνληαη νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ γίλνληαη
κεκνλσκέλα θαη δηαηεξείηαη ην ζηνηρείν ην νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ (ηνίρνο, πιάθα,
ππνζηχισκα, νξνθή, δάπεδν θιπ).
Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.30, 22.35 θαη 22.40 απνδεκηψλνληαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο
νπψλ ρσξίο ηα ζπλήζε δηαηξεηηθά κέζα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο απιψλ
δηαηξήζεσλ κε ηα κέζα απηά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζπλδεηηθψλ κέζσλ ζηεξέσζεο,
αγθπξψζεσλ, βιήηξσλ θιπ.

ΑΡΘΡΟ 32

22.10.02
Καζαίξεζε ζπλήζσλ θαηαζθεπψλ, φπσο ηκεκάησλ
πιαθψλ, ηνηρσκάησλ, πξνβφισλ θιπ ή δηαλνίμεηο νπψλ ζε απηά, κε
εθαξκνγή ηερληθψλ κή δηαηαξαγκέλεο θνπήο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2226
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) θαζαηξνχκελνπ φγθνπ ζθπξνδέκαηνο.
Ζ κεηαθνξά ππνινγίδεηαη κε ην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ

ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 112,50
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΚΑΣΟΝ ΓΧΓΔΚΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

ΑΡΘΡΟ 33
22.20
Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο
Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο
(ηζηκέληνπ, καξκάξνπ, ηχπνπ Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ,
ζρηζηνιίζνπ, θιπ), κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ
ην εδάθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
22.20.01

Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2236

ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 7,90
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΠΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
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4. ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ - ΑΠΟΞΗΛΧΔΙ - ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ #
ΑΡΘΡΟ 34
ΝΔΣ-ΤΓΡ-Α 4.05

Απνμήισζε θξαζπέδσλ πξφρπησλ ή κή

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΤΓΡ 6808

Απνμήισζε θξαζπέδσλ πεδνδξνκίσλ κε ρξήζε αεξνζθπξψλ, κε ηελ θφξησζε επί
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Ζ εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πνζνζηφ
ζξαπνκέλσλ θξαζπέδσλ θαηά ηελ απνμήισζε.
Σα αθέξαηα θξάζπεδα ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ζηνηβάδνληαη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο
πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ.
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ ζπκβαηηθή παξαδνρή φηη
αλά ηξέρνλ κέηξν απνμήισζεο θξαζπέδσλ πξνθχπηνπλ 0,075 m3 πξντφλησλ πξνο κεηαθνξά
γηα νξηζηηθή απφζεζε, σο εμήο:
[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βιπ. Γεληθνχο Οξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ)
φπνπ S ε κέζε απφζηαζε κέρξη ηνλ ρψξν απφζεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο
φξνπο ή ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)
ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 28,38
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΧ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ

32.

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ

ΑΡΘΡΟ 35
Chapter 2 32.01
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ
Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε
θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο
θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ
θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο
ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ
έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ:
01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε 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".
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Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί
ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ
παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά
πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
α.

β.
γ.

Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε
πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ,
ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην
ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη
ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε
παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο
δηάζηξσζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη
ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε
ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ
εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε
νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα
ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα.
Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα
ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ.
Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ
πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε
ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο.
Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ
ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα
κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο
αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο.

δ.

πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ
κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ,
ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή,
θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε
ζθπξνδέηεζεο.

ε.

Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ
εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν).

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο
απφ θειχθε, αςίδεο θαη ηξνχινπο.
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα,
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο
32.01.03

Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΟΗΚ-3213

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 84,00
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΧ
ειίδα 42 / 60

ΑΡΘΡΟ 36
32.01.04

Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΟΗΚ-3214

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 90,00
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ

ΑΡΘΡΟ 37
32.01.05

Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΟΗΚ 3215

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 95,00
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ

38.

ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ - ΟΠΛΙΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 38
38.02
Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3811
Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ γεληθψο δελ απαηηνχλ ηθξηψκαηα γηα ηελ
δηακφξθσζή ηνπο (π.ρ. θξεαηίσλ, επηζηέςεσλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, πεξηδσκάησλ
εκβαδνχ κέρξη 0,30 m2 θιπ), ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε ππφ ή ππέξ ην έδαθνο,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ
ζθπξφδεκα (ηχπνη)".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε
εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ,
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηχγκαηνο επηθαλείαο.
ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 22,50
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
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ΑΡΘΡΟ 39
38.03
Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3816
Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ,
ζηχισλ, πεδίισλ, ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην
έδαθνο, αιιά ζε χςνο ηνπ ππζκέλα ηνπ μπινηχπνπ κέρξη +4,00 m απφ ην
ππνθείκελν δάπέδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00
"Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε
εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο.
ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 15,70
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

ΑΡΘΡΟ 40
38.20
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο,
κνξθήο δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη
δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε
νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε
εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο
ζθπξνδεκάησλ"
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ
μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα
νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ).
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ
Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ
εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα
ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ
ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο
ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν,
ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην
νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ
επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ.
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Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ
πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία
πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ
ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ.
Πεδίν εθαξκνγήο
ΗιεθηξνΟλνκ.
Ολνκ.
Ολνκ.
Κνπινύξεο θαη
ζπγθνιιεκέλα
κάδα/
δηάκεηξνο Ράβδνη επζπγξακκηζκέλ
δηαηνκή
πιέγκαηα θαη
κέηξν
(mm)
α πξντόληα
(mm2)
δηθηπώκαηα
(kg/m)
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

B500C B500Α B500C B500Α B500C








































19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ,
δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα
αθφινπζα:
 Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο
δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ
 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.
 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή
απηψλ.
 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ
ην δάπεδν εξγαζίαο.
 Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ
αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά).
 Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία .
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Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
38.20.02

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3873

ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 1,07
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ

ΑΡΘΡΟ 41
38.20.03

Γνκηθά πιέγκαηα B500C (
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3873

ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 1,01
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΟ

61.

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 61 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚέρνπλ εθαξκνγή νη
αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
(α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
-

-

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 (φπνπ ηπρφλ
απαηηείηαη, ζηξνθείο, ξάνπια θχιηζεο θιπ) απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ελ
ζεξκψ γαιβαληζκέλα,
ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα ελδερφκελα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο
(λενπξέλην, EPDM θιπ),
ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ.

(β) 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 αλαινγηθά κε βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο
θαη παιαηάο θαηαζθεπήο.
ΑΡΘΡΟ 42
61.05
Φέξνληα ζηνηρεία απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο χςνπο ή πιεπξάο έσο 160 mm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6104
Καηαζθεπή θεξφλησλ ζηνηρείσλ απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο θάζε ηχπνπ, κε
χςνο ή πιεπξά έσο 160 mm, πνηφηεηαο S235J, νπνπνησλδήπνηε ινηπψλ
δηαζηάζεσλ, θάζε ζρεδίνπ, θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή χςνο απφ ην έδαθνο ή ην
δάπεδν εξγαζίαο, ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο κε θνριίεο (κπνπιφληα) κε δηπιά
πεξηθφριηα κέζα απφ εηδηθά δηαλνηγφκελεο νπέο θαη κε παξεκβνιή ηκεκάησλ
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ειαζκάησλ, ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, θαη έδξαζή ηνπο
επί ησλ ζηνηρείσλ ζεκειίσζεο ή ινηπψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ρξήζε κε
ζπξξηθλσκέλνπ θνληάκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504 (κε ζήκαλζε CE).
Με ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκνινγνχληαη θαη ηα εηδηθά εμαξηήκαηα
κεηαιιηθψλ παζζάισλ γηα ηε θαηαζθεπή θεθαιψλ, θιπ, αγθπξίσλ.
Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ αλπςσηηθψλ κέζσλ.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαηαζθεπήο
ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 2,70
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΤΟ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

ΑΡΘΡΟ 43
61.06

Φέξνληα ζηνηρεία απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο χςνπο ή πιεπξάο >160 mm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6104
Καηαζθεπή θεξφλησλ ζηνηρείσλ απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο θάζε ηχπνπ, κε
χςνο ή πιεπξά κεγαιχηεξε απφ 160 mm, πνηφηεηαο S235J, νπνπνησλδήπνηε ινηπψλ
δηαζηάζεσλ, θάζε ζρεδίνπ, θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή χςνο απφ ην έδαθνο ή ην
δάπεδν εξγαζίαο, ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο κε θνριίεο (κπνπιφληα) κε δηπιά
πεξηθφριηα κέζα απφ εηδηθά δηαλνηγφκελεο νπέο θαη κε παξεκβνιή ηκεκάησλ
ειαζκάησλ, ή κε ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη έδξαζή ηνπο
επί ησλ ζηνηρείσλ ζεκειίσζεο ή ινηπψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ρξήζε κε
ζπξξηθλσκέλνπ θνληάκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504 (κε ζήκαλζε CE).
Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ αλπςσηηθψλ κέζσλ.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαηαζθεπήο

ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 2,80
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΤΟ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

ΑΡΘΡΟ 44
61.30

Μεηαιιηθφο ζθειεηφο ςεπδνξνθήο

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6118
Καηαζθεπή επηπέδνπ ή βαζκηδσηνχ ειαθξνχ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ςεπδνξνθήο
ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν, απνηεινχκελνπ απφ απιέο δηαηνκέο
γαιβαληζκέλνπ κνξθνζίδεξνπ ή δηαηνκέο γαιβαληζκέλεο ζηξαληδαξηζηήο
ιακαξίλαο, εηδηθέο γαιβαληζκέλεο ξάβδνπο, γάληδνπο, γσλίεο θαη θνριησηνχο
ζπλδέζκνπο νξηδνληίσζεο, αλαξηεκέλνπ κε γαιβαληζκέλα βχζκαηα κεραληθήο ή
ρεκηθήο αγθχξσζεο, θαη γεληθά κνξθνζίδεξνο, ζηξαληδαξηζηέο δηαηνκέο,
βχζκαηα, ζχλδεζκνη θαη κηθξνυιηθά θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο,
ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)
ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 3,10
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΣΡΗΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ
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ΑΡΘΡΟ 45
72.65

Δπηζηέγαζε κε πεηάζκαηα ηχπνπ sandwich απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε
πιήξσζε πνιπνπξεζάλεο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6401
Δπηζηέγαζε κε ζεξκνκνλσηηθφ πέηαζκα (πάλει) ηχπνπ "ζάληνπηηο", απφ γαιβαληζκέλε
ιακαξίλα πξνβακκέλε ζην εξγνζηάζην, επίπεδε, ηξαπεδνεηδή ή απιαθσηή (ζηελ
εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πιεπξά), θαη ελδηάκεζα κε ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ απφ
αθξψδε πνιπνπξεζάλε (CFC & HCFC Free), κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε
απαηηήζεηο ερνκφλσζεο θαη ππξαληνρήο, θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 0305-02-01 "Δπηζηεγάζεηο κε κεηαιιηθά θχιια απηνθεξφκελα".
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ επί
ηνπνπ ηνπ έξγνπ, ν απαηηνχκελνο αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο θαη ηθξηψκαηα θαη εξγαζία
ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζε ζηηο ππάξρνπζεο ηεγίδεο κε απηνθνριηνχκελνπο
ζπλδέζκνπο πςειήο αληνρήο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)

ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 45,00
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ

ΑΡΘΡΟ 46
72.80

Πεηάζκαηα πιαγηνθάιπςεο ηχπνπ sandwich
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7231
Πεηάζκαηα πιαγηνθάιπςεο (πάλειο) ηχπνπ "ζάληνπηηο", απφ γαιβαληζκέλε
ιακαξίλα πξνβακκέλε ζην εξγνζηάζην, επίπεδε, ηξαπεδνεηδή ή απιαθσηή, (ζηελ
εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πιεπξά), θαη ελδηάκεζα κε ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ απφ
αθξψδε πνιπνπξεζάλε (CFC & HCFC Free), κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ
κειέηε απαηηήζεηο ερνκφλσζεο θαη ππξαληνρήο.
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ επί
ηνπνπ ηνπ έξγνπ, ν απαηηνχκελνο αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο θαη ηθξηψκαηα θαη εξγαζία
ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζε ζηνλ ππάξρνληα ζθειεηφ κε απηνθνριηνχκελνπο
ζπλδέζκνπο πςειήο αληνρήο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)

ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 45,00
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ
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77.

ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη
αθφινπζνη εηδηθνί φξνη:
α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα
απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε
πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά,
ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο
θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ
ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςε θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάυινλ,
νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ)
β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα
θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ
πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο
ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη
θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ παξαγσγφ.
γ)

Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ
εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή
εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ αθνξνχλ
πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.

(δ) 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.
ΑΡΘΡΟ 47
77.20

Αληηζθσξηαθέο βαθέο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7744
Δθαξκνγή αληηζθσξηαθήο βαθήο κε ηελ απαηηνχκελε πξνεηνηκαζία ηεο
επηθαλείαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθή
πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ".
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
77.20.02

Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο δχν ή ηξηψλ ζπζηαηηθψλ
δηαιχηνπ, κε βάζε επνμεηδηθφ, πνιπνπξεζαληθφ ή αλφξγαλν ππξηηηθφ
ςεπδάξγπξν
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Δθαξκνγή πιηθνχ κε ή αλφξγαλν ππξηηηθφ ςεπδάξγπξν (Zinc Ethyl
Silicate) σο βαζηθφ θνξέα ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο θαη πςειήο
πεξηεθηηθφηεηαο ζε ςεπδάξγπξν (Zinc Rich Primer) κε ζπλνιηθφ
ηειηθφ πάρνο μεξνχ πκέλα ηα 80 κηθξά.. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ
ςεπδάξγπξνπ ζην ζπλνιηθφ ηειηθφ πάρνο ηνπ μεξνχ πκέλα ηνπ
ππνζηξψκαηνο ζα ππεξβαίλεη ην 85%.
ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 2,80
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΤΟ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

ΑΡΘΡΟ 48
77.34

Ακκνβνιή ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7740
Ακκνβνιή ή κεηαιινβνιή ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο απφ ράιπβα ζε
βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε πνηφηεηαο SA 2 ½, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ
ISO 8504-1. ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-07-02-01 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία
ζηδεξνθαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ".
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνθαηαζθεπήο

ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 0,17
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΔΚΑΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ

ΑΡΘΡΟ 49
77.55

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή
αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7755
Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ
επηθαλεηψλ".
Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη ζκπξηδφπαλν, κία ζηξψζε
αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο
ειαηνρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία,
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)

ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 6,70
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΞΗ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
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ΑΡΘΡΟ 50
ΣΧΕΤ-1
Υδξνξνή αλνηρηή εκηθπθιηθή
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 34

Τδξνξξνή αλνηθηή εκηθπθιηθή δηακ. 15 εθ. εθ γαιβαληζκέλεο ιακαξίλεο ησλ 5
ργξ/η.κ. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηεξεψζεσο θ.ι.π. σο θαη ηεο
εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν αμνληθνχ κήθνπο.
ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 12,60
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΧΓΔΚΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

ΑΡΘΡΟ 51
ΣΧΕΤ-2
Υδξνξνή ζωιελωηή νξζνγωληθήο δηαηνκήο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 34

Τδξνξξνή ζσιελσηή νξζνγσληθήο δηαηνκήο 10Υ16 εθ. εθ γαιβαληζκέλεο
ιακαξίλεο ησλ 5 ργξ/η.κ. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηεξεψζεσο θιπ σο
θαη ηεο εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν αμνληθνχ κήθνπο.
ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 10,70
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΔΚΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

ΑΡΘΡΟ 52
ΑΤΗΕ8061.1 Σπιιεθηήξαο πδάηωλ ζηέγεο (Νηεξέο)
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 1 100%
πιιεθηήξαο πδάησλ ζηέγεο (ληεξέο) απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0,6
έσο 0,8 mm, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζπγθνιιήζεσο, ζηεξεψζεσο θαη
θάζε θχζεσο εξγαζίαο γηά πιήξε ιεηηνπξγία
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν.
ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 42,71
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ

ΑΡΘΡΟ 53
ΣΧΕΤ-4
Κεθαιή πδξνξξνήο πιαζηηθή κε εζράξα πιήξωο ηνπνζεηεκέλε
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 8
Κεθαιή πδξνξξνήο πιαζηηθήο κε εζράξα πιήξσο ηνπνζεηεκέλε
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Σηκή αλά ηεκάρην.
ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 8,40
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΟΚΣΧ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

ΑΡΘΡΟ 54
ΑΣΗΔ Ν8062.4
πιινγέαο νκβξίσλ δσκάησλ κε θακπχιε ζράξα γσληαθφ γσληαθφ
δηακέηξνπ Φ 125 mm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 8 100,00%
πιινγέαο νκβξίσλ δσκάησλ κε θακπχιε ζράξα γσληαθφ ,ζχκθσλνο κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,πιήξεο,κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο,ζηεξέσζεο
θαη ηεο εξγα- ζηαο πιήξνπο ηνπνζέηεζεο.
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην
ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 53,48
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΠΔΝΖΝΣΑ ΣΡΗΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ

ΟΜΑΓΑ Γ: ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
ΑΡΘΡΟ 55
ΑΣΗΔ Ν8749.2.2 Φξεάηην δηαθιαδώζεσλ ππνγείσλ θαισδίσλ κε ρπηνζηδεξνύλ
θάιπκκα δηαζηάζεσλ 60Υ60 cm, βάζνπο 75 cm.
Κσδ. Αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 010

100%

Φξεάηην δηαθιαδψζεσο ππνγείσλ θαισδίσλ κε ρπηνζηδεξνχλ θάιπκκα, δειαδή i.
εθζθαθή ζε έδαθνο εκηβξαρψδεο, ii. δηάζηξσζε ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 200Kgr ηζηκέληνπ
iii. δφκεζε πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ κε ζθπξφδεκα 300Kgr ηζηκέληνπ ηνπ ππζκέλα, iv)
επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 Kgr ηζηκέληνπ ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πιεπξηθψλ
επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ θαη εμαγσγή θαη απνθφκηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη
άρξεζησλ πιηθψλ. Γηαηζάζεσλ 60Υ60 cm, βάζνπο 75 cm.
( 1 Σεκ.)
Σηκή Μνλάδνο 1 Σεκ.
ΔΤΡΧ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 324,53
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΣΡΗΑ
ΛΔΠΣΑ
ΑΡΘΡΟ 56
ΑΣΗΔ Ν8991.2.5.2

Φσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο
Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ LED Musa 1777+ACC ηεο εηαηξίαο
DISANO
Κσδ. Αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 060

100%

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα είλαη ηππνπνηεκέλε βηνκεραληθή θαηαζθεπή, δεκνζηεπκέλν ζε
επίζεκν θαηάινγν ηνπ θαηαζθεπαζηή, δελ ζα απνηειεί ηδηνθαηαζθεπή θαη ζα είλαη
θαηάιιειν γηα ιεηηνπξγία ζε χπαηζξν.
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Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην ή θξάκα
αινπκηλίνπ θαη ζα είλαη βακκέλν κε θαηάιιειε βαθή θαη θαηφπηλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο
ψζηε λα είλαη εμαηξεηηθήο αληνρήο ζε δηάβξσζε απφ λεξφ θαη UV αθηηλνβνιία. Θα κπνξεί λα
ηνπνζεηεζεί ζε θνξπθή ηζηνχ κε θπιηλδξηθή απφιεμε δηαηνκήο Ø60mm θαη ζα θέξεη εληαίν
θάιπκκα ηεο θσηεηλήο πεγήο (LED board) απφ επίπεδν δηαθαλέο ππξίκαρν γπαιί, πάρνπο
ηνπιάρηζηνλ 4mm κε πςειή κεραληθή αληνρή ζχκθσλα κε ην πξφηππν UNI EN121501:2001). Ζ θιάζε κφλσζεο ηνπ λα είλαη ΗΗ, ε αληνρή ηνπ ζε θξνχζε ΗΚ08 θαη βαζκφ
πξνζηαζίαο IP65.Θα θέξεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα έλαπζε 350mA θαζψο θαη θχθισκα κε
led ηζρχνο maximum 23W θαη minimum θσηεηλήο εθξνήο 3.696 lm. Ζ απφδνζε ησλ leds λα
είλαη θαη’ ειάρηζηνλ 160 lm/w. Να θέξεη απηφκαην ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη
δίνδν αζθαιείαο γηα πξνζηαζία ησλ leds απφ κεγάιεο απμνκεηψζεηο ηεο ηάζεο.. Ζ δηάξθεηα
δψεο ησλ led ζε ψξεο 50.000 h (L70B50). Ζ θαηαζθεπή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη επίζεο
ζχκθσλε κε ηα πξφηππα ΔΝ60598-CEI 34-21, 60529 θαη ΔΝ62471. Tν εξγνζηάζην
θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 γηα ην
ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή θαη εκπνξία θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε
πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπ θσηηζηηθνχ θαζψο θαη φισλ ησλ κηθξνυιηθψλ γηα
ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ.
( 1 Σεκ.)
Σεκάρην
ΔΤΡΧ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 755,00
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΠΣΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ
ΑΡΘΡΟ 57
ΑΣΗΔ Ν8991.2.5.2

Φσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο
Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ 1769 Sicura Power LED ηεο εηαηξίαο
DISANO
Κσδ. Αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 060

100%

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα είλαη ηππνπνηεκέλε βηνκεραληθή θαηαζθεπή, δεκνζηεπκέλν ζε
επίζεκν θαηάινγν ηνπ θαηαζθεπαζηή, δελ ζα απνηειεί ηδηνθαηαζθεπή θαη ζα είλαη
θαηάιιειν γηα ιεηηνπξγία ζε χπαηζξν.
Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ εμειαζκέλν αινπκίλην
ηδηαίηεξεο κηθξήο δηαηνκήο (maximum 70mmX90mm) θαη ζα είλαη βακκέλν κε θαηάιιειε
βαθή θαη θαηφπηλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο ψζηε λα είλαη εμαηξεηηθήο αληνρήο ζε δηάβξσζε
απφ λεξφ θαη UV αθηηλνβνιία ελψ ηα ηεξκαηηθά θαπάθηα απφ ρπηφ αινπκίλην. Ο δηαρπηήο λα
είλαη απφ δηαθαλέο γπαιί πάρνπο 8mm ηνπιάρηζηνλ, κεγάιεο ζεξκηθήο θαη κεραληθήο
αληνρήο. Οη αληαπγαζηήξεο ησλ leds λα είλαη απφ V0 polycarbonate, επηκεηαιισκέλνη απν
αινπκίλην πςειήο θαζαξφηεηαο. Να έρεη ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ θαη ε δηάξθεηα δσήο
ησλ ledsλα είλαη ηνπιάρηζηνλ 60.000,00h ζχκθσαλ κε ην πξφηππν lm80(L70B20). Σν
θχθισκα ησλ leds λα είλαη ηζρχνο maximum 56W θαη minimum θσηεηλήο εθξνήο 7.000 lm.
Ζ απφδνζε ησλ leds λα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ 125 lm/w. Να θέξεη ζηεγαλφ ζηππηνζιίπηε IP68
γηα ηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο θαζψο θαη πεξηκεηξηθή θνξλίδα θαη θηλήηα
ζηεξίγξκαηα γηα ηελ νξνθή ελδεηθηηθνχ ηχπνπ acc535 ελψ νη βίδεο ζηεξέσζεο λα είλαη
αλνμείδσηεο βίδεο αζθαιείαο. Ζ θιάζε κφλσζεο ηνπ λα είλαη ΗΗ, ε αληνρή ηνπ ζε θξνχζε
ΗΚ08 θαη βαζκφ πξνζηαζίαο IP66. Ζ θαηαζθεπή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη επίζεο ζχκθσλε κε
ηα πξφηππα ΔΝ60598-CEI 34-21, 60529 θαη ΔΝ62471. Tν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ
θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 γηα ην ζρεδηαζκφ,
θαηαζθεπή θαη εκπνξία θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα
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κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπ θσηηζηηθνχ θαζψο θαη φισλ ησλ κηθξνυιηθψλ γηα ηε ζσζηή
ιεηηνπξγία ηνπ.
( 1 Σεκ.)
Σεκάρην
ΔΤΡΧ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 815,00
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΟΚΣΑΚΟΗΑ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ
ΑΡΘΡΟ 58
ΑΣΗΔ 9301.3 Δθζθαθή γηα ηελ θαηαζθεπή ιάθθνπ βάζεσο ζεκειηώζεσο ηζηνύ
αινπκηλίνπ
Δθζθαθή ζε έδαθνο εκηβξαρέο
Κσδ. Αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 010

100%

Δθζθαθή γηα ηελ θαηαζθεπή ιάθθνπ βάζεσο ζεκειηψζεσο ηζηκεληντζηνχ ή
ζηδεξντζηνχ νησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, πνπ ζα γίλεη κε νηνλδήπνηε ηξφπν ρσξίο ηελ
ρξεζηκνπνίεζε εθξεθηηθψλ θαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ πξαλψλ, κφξθσζε ππζκέλα, ηελ
κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη ηελ απφξξηςε ηνπο ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ
ηελ αζηπλνκία. Δθζθαθή ζε έδαθνο εκηβξαρψδεο.
( 1 m3.)
Κπβηθφ κέηξν
Σηκή Μνλάδνο 1 m3
ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 55,82
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΓΤΟ

ΑΡΘΡΟ 59
ΑΣΗΔ Ν9305.4 Γηάζηξσζε κε πιάθεο κπεηνύ (κε ππνγείσζε από ηε Γ.Δ.Η.),
δηαζηάζεσλ 50Υ25Υ4 cm ζε ράλδαθα πιάηνπο 50 εθ.
Κσδ. Αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 010

100%

Γηάζηξσζε κε πιάθεο κπεηνχ (κε ππνγείσζε απφ ηε Γ.Δ.Ζ.), δηαζηάζεσλ 50Υ25Υ4
cm δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη δηάζηξσζε πιαθψλ κπεηνχ επάλσ ζε ζηξψζε άκκνπ
πάρνπο 0,20 m γηα ηελ πξνζηαζία ππνγείσλ ηξνθνδνηηθψλ θαισδίσλ καδί κε ηελ αμία
πξνκήζεηαο, κε κεηαθνξά θαη δηάζηξσζε ηεο άκκνπ ζε ράλδαθα πιάηνπο 50 εθ.
( 1 m.)
Μέηξν
Σηκή Μνλάδνο 1 m
ΔΤΡΧ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 8,86
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΟΚΣΧ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΘΡΟ 60
ΑΣΗΔ Ν9307.2. Φξεάηην γείσζεο 40x40 cm, βάζνπο 70cm, από ζθπξόδεκα C12/15
πάρνπο 10cm, επηζθέςηκν, κε ρπηνζηδεξνύλ θάιπκκα, ζε έδαθνο
εκηβξαρώδεο.
Καζαξέο δηαζηάζεηο θξεαηίνπ :40x40 cm,βάζνπο 70cm πιάηνπο 50 εθ.
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Κσδ. Αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 010

100%

Φξεάηην γείσζεο ζε έδαθνο εκηβξαρψδεο, απφ ζθπξφδεκα C12/15 πάρνπο 10cm,
επηζθέςηκν, κε δηπιφ ρπηνζηδεξνχλ θάιπκκα 40x40cm δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά φισλ
ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη, θαηαζθεπή μπιφηππνπ, ελζσκάησζε ησλ άθξσλ ππνγείσλ
ζσιήλσλ δηέιεπζεο ηνπ αγσγνχ γείσζεο θαη γεληθά εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ, γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή θξεαηίνπ.
Ο ππζκέλαο ηνπ θξεαηίνπ ζα επηζηξσζεί κε ζθπξφδεκα C12/15 ζε πάρνο 10cm.
Καζαξέο δηαζηάζεηο θξεαηίνπ: 40x40cm Βάζνπο 70cm
( 1 Σεκ.)
Σεκάρην
Σηκή Μνλάδνο 1 Σεκ
ΔΤΡΧ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 194,69
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ
ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΘΡΟ 61
ΑΣΗΔ Ν9312.1.2 Βάζε ηζηνύ αινπκηλίνπ άνπιε δηαζηάζεσλ 1,00x1,00 m βάζνπο 1,20
m
Κσδ. Αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 101

100%

Βάζε ζηδεξντζηνχ άνπιε δειαδή θαηαζθεπή κηαο βάζεσο απφ άνπιν ζθπξφδεκα
Β160 γηα ηελ έδξαζε θαη ζηεξέσζε ζηδεξντζηνχ πνπ λα θέξεη ζην θέληξν κία θαηαθφξπθε
νπή θαη κηα πιεπξηθή κε πιαζηηθφ ζσιήλα PVC Φ100 θαη θακπχιε 90 κνηξψλ γηα ηε
δηέιεπζε ηνπ ηξνθνδνηηθνχ θαισδίνπ θαη ηνπ ραιθνχ γεηψζεσο. Μέζα ζηε βάζε ζα
ελζσκαησζεί θισβφο αγθπξψζεσο απφ ζηδεξνγσληέο θαη ήινπο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην
ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ζηδεξντζηνχ. ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ εθζθαθψλ
δηαζηάζεσλ 1x1 θαη βάζνπο 1,2 κ. δηαζηάζεσλ 1,00x1,00 βάζνπο 1,20 m
( 1 Σεκ.)
Σεκάρην
Σηκή Μνλάδνο 1 Σεκ.
ΔΤΡΧ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 280,41
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΘΡΟ 62
ΑΣΗΔ Ν9315.2 Πιαζηηθόο ζσιήλαο P.V.C. Πιαζηηθόο ζσιήλαο PVC Φ 100
Κσδ. Αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 008

100%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο P.V.C. δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ελφο m
πιαζηηθνχ ζσιήλα απφ ζθιεξφ PVC κε θεθαιή, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 100 mm, πάρνπο
2mm, αλζεθηηθνχ ζε εζσηεξηθή πίεζε 6 αηκνζθαηξψλ, πνηφηεηαο ηχπνπ ζσιήλνο PVC 100
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 127/7 -1970 143/Μαξηίνπ 1971 ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο
καδί κε ηνλ απαηηνχκελν νδεγφ απφ γαιβαληζκέλν ζχξκα 5mm2 γηα ηελ θαηαζθεπή ππνγείνπ
δηθηχνπ δηειεχζεσο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ, ζπγθξνηνπκέλνπ απφ επη κέξνπο ηεκάρηα (κε
εηδηθή θφιια) θαη εγθαηάζηαζε απηψλ κέζα ζε ράλδαθα βάζνπο 60-70 cm.
( 1 m.)
Μέηξν
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Σηκή Μνλάδνο 1 m
ΔΤΡΧ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 7,06
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΠΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΘΡΟ 63
ΑΣΗΔ Ν9316.8 ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο γηα ηε δηέιεπζε θαισδίσλ θιπ βαξέσο
ηύπνπ δηακέηξνπ 4 ins
Κσδ. Αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 005

100%

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο γηα ηε δηέιεπζε θαισδίσλ θιπ δειαδή πξνκήζεηα,
κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελφο κέηξνπ ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλνπ βαξέσο ηχπνπ ζε
νπνηαδήπνηε ζέζε κε ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη κηθξνυιηθά (ζηεξίγκαηα θιπ) πνπ απαηηνχληαη
βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ 4 ins.
( 1 m.)
Μέηξν
Σηκή Μνλάδνο 1 m
ΔΤΡΧ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 38,07
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΣΡΗΑΝΣΑ ΟΚΣΧ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΘΡΟ 64
ΑΣΗΔ Ν9324.15 Ρηγσηόο ηζηόο αινπκηλίνπ θιηλδξηθήο ύςνπο έσο 4.10 κέηξσλ
Κσδ. Αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 101

100%

Ηζηφο απφ αλνδεηψκελν ξηγσην αινπκίλην πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3,75 mm ππέξγεηνπ
χςνπο 4.10 κέηξσλ (κε ππφγεην ηκήκα ηζηνχ γηα πάθησζε ηνπιάρηζηνλ 0,60 κέηξσλ)
εμσηεξηθήο δηαηνκήο Φ100mm .To πάρνο αλνδείσζεο 15/20κm.
Ο ηζηφο λα είλαη βακκέλνο ειεθηξνζηαηηθά ζε θνχξλν ψζηε λα είλαη ηδαίηεξα
αλζεθηηθφο ζε δηαβξσζε.
ηελ θνξπθή ηνπ ηζηνχ λα ππάξρεη ππνδνρέαο απφ ρπηφ αινπκίλην δηαηνκήο
θαηάιιειεο γηα ην θσηηζηηθφ ζψκα θαη κήθνπο Ζ = 150 mm.
Σν ρξψκα ηνπ ηζηνχ ζα απνθαζηζηεί απφ ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία
Να θέξεη νπή δηαζηάζεσλ 60X35mm, γηα ηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο ζε
χςνο 1,30 κ. Απφ ην θάησ άθξν ηνπ.
Να ΄θεξεη ζπξίδα επίζθεςεο απφ ρπηφ αινπκίλην ελδεηθηηθψλ δηαζηάεσλ 186X45 mm
θαη λα αζθαιίδεη πάλσ ζηνλ ηζηφ κε κία βίδα αζθαιείαο.
Να θέξεη αθξνθηβψηην κε ηξηπιή ηεηξαπνιηθή θιέκα θαη λα είλαη απνζπψκελν γηα
επθνιφηεξε πξφζβαζε θαη ζπληήξεζε θαζψο θαη λα θέξεη αζθαιεηνζήθε θαη αζθάιεηα 10 Α.
Ζ θιάζε κφλσζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΗΗ.
Ο ηζηφο ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζχκθσλνο κε φζα αλαθέξεη ην UNI40-6 EN403,4 θαη λα θέξεη πηζηνπνηήζε CE. θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ εηαηξία πνπ θαηέρεη
πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2008.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπ ηζηνχ
θαζψο θαη φισλ ησλ κηθξνυιηθψλ γηα ηε εγθαηάζηαζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ.
( 1 ηεκ.)

Σεκάρην
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ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 530,00
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΤΡΧ

ΑΡΘΡΟ 65
ΑΣΗΔ Ν9336.1.1.1 Καιώδην ΝΤΜ Καιώδην ΝΤΜ δηαηνκήο: 3x1,5 mm2
Κσδ. Αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 046

100%

Καιψδην ΝΤΜ, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ελφο
ηξέρνληνο κέηξνπ θαισδίνπ ΝΤΜ ζε έξγα νδηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ. Καιψδην ΝΤΜ ζε
έξγα νδηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ. Καιψδην ΝΤΜ δηαηνκήο 3x1,5 mm2
( 1 m)
Μέηξν
Σηκή Μνλάδνο 1 m
ΔΤΡΧ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 2,30
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΤΟ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΘΡΟ 66
ΑΣΗΔ 8773.5.4 Καιώδην ηύπνπ ΝΤΤ γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο. Σεηξαπνιηθό –
Γηαηνκήο 4x6 mm2
Κσδ. Αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 047

100%

Καιψδην ηχπνπ ΝΤΤ γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο δειαδή αγσγφο, πιηθά
ζπλδέζεσο θαη επηζεκάλζεσο (κνχθεο, θσο, πέδηια, αλαινγία νπηνπιίλζσλ επηζεκάλζεσο,
αλαινγία άκκνπ θιπ) θαη κηθξνπιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, δηαθιαδψζεσο
δνθηκψλ κνλψζεσο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. Σεηξαπνιηθφ – Γηαηνκήο 4x6 mm2
( 1 m)
Μέηξν
Σηκή Μνλάδνο 1 m
ΔΤΡΧ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 6,05
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΞΗ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΘΡΟ 67
ΑΣΗΔ 9340.3 Αγσγόο γπκλόο ράιθηλνο πνιύθισλνο Γηαηνκήο 25 mm
Κσδ. Αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 045
100%
Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο πνιχθισλνο, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη
εγθαηάζηαζε ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ γπκλνχ πνιχθισλνπ ράιθηλνπ αγσγνχ γηα ηελ ζχλδεζε
ηνπ ππνγείνπ δηθηχνπ γεηψζεσο κε ηα αθξνθηβψηηα πνπ επξίζθνληαη κέζα ζηνπο ηζηνχο.
Γηαηνκήο 25mm2
( 1 m)
Μέηξν
Σηκή Μνλάδνο 1 m
ΔΤΡΧ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 5,70
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
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ΑΡΘΡΟ 68
ΑΣΗΔ Ν9342 Γείσζε από γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα Φ2 ins κήθνπο 2,50κ
Κσδ. Αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 005
100%
Γείσζε απφ γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα, δειαδή θαηαζθεπή θαη έκπεμε ζην έδαθνο
κηαο γεηψζεσο απνηεινχκελεο απφ γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα κε φια ηα κηθξνπιηθά πνπ
ρξεηάδνληαη, θνιιάξα γεηψζεσο θιπ Φ2ins κήθνπο 2,50κ
( 1 Σεκ)
Σεκάρην
Σηκή Μνλάδνο 1 Σεκ.
ΔΤΡΧ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 37,35
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΘΡΟ 69
ΑΣΗΔ 9344 θηθηήξαο
Κσδ. Αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 045

100%

θηθηήξαο, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζχλδεζε ελφο ζθηθηήξα γηα ράιθηλνπο
αγσγνχο.
( 1 Σεκ)
Σεκάρην
Σηκή Μνλάδνο 1 Σεκ.
ΔΤΡΧ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 13,44
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ
ΑΡΘΡΟ 70
ΑΣΗΔ 9347 ύλδεζε κεηξεηνύ ΓΔΗ
Κσδ. Αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 052

100%

χλδεζε κεηξεηνχ ΓΔΖ γηα ηξηθαζηθή παξνρή, δειαδή πιηθά, εξγαζία θαη θαηαβνιή
ζηε ΓΔΖ ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ζπλδέζεσο, αλαγφκελα ζε εξγαζία γηα ηελ ζχλδεζε ελφο
κεηξεηνχ ηεο ΓΔΖ παξαδνηέν δε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ)
Σεκάρην
Σηκή Μνλάδνο 1 Σεκ.
ΔΤΡΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 1030,25
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΥΗΛΗΑ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ

ΑΡΘΡΟ 71
ΑΣΗΔ ΝΔΟ ΥΔΣ. 60.10.80

ΠΙΛΛΑΡ ΦΧΣΙΜΟΤ

ηεγαλά κεηαιιηθά θηβψηηα ειεθηξνδφηεζεο ηζηψλ θσηηζκνχ (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:
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- 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
ςπρξάο εμειάζεσο 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 παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο ηεο ζπξίδαο, αλνμείδσηε θιεηδαξηά αζθαιείαο,
θιεηδηά εληαία γηα φια ηα πίιιαξο 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 πίιιαξ 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 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).
- ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηηο ζπλδέζεηο
θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο
Σηκή αλά ηεκάρην πίιιαξ ειεθηξνδφηεζεο θσηηζκνχ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ
αλαρσξήζεσλ, σο εμήο.
60.10.80.01
Πίιιαξ θσηηζκνχ έσο ηξηψλ αλαρσξήζεσλ
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο HΛM-52)
ΔΤΡΧ

Οινγξάθσο: ΥΗΛΗΑ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ
Αξηζκεηηθά: 1.500,00€

ΑΡΘΡΟ 72
ΑΣΗΔ Ν9470.1 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζεη αγθπξίνπ ζεκειίσζεο ζηδεξντζηνύ
Κσδ. Αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 101
100%
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε αγθπξίνπ ζεκειίσζεο ζηδεξντζηνχ 1” x 1000 mm (ζεη)
καχξην, εηδηθήο θαηαζθεπήο ηχπνπ JT απφ ράιπβα Fe 500. Κάζε αγθχξην ζπλνδεχεηαη απφ 2
πεξηθφριηα θαη 2 ξνδέιεο. Σν ζεη πεξηιακβάλεη 4 αγθχξηα. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη 4
πιαζηηθά θαιχκκαηα γηα ηνπνζέηεζε ζηελ άθξε ησλ αγθπξίσλ, γηα πξνζηαζία απφ
αηπρήκαηα.
( 1 Σεκ)
Σεκάρην
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Σηκή Μνλάδνο 1 Σεκ.
ΔΤΡΧ

Οινγξάθσο: ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
Αξηζκεηηθά: 41,05€

Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2015

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Για τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
Ο Αν. Πποϊστάμενορ τος
Σμήματορ Σεσνικήρ Τποστήπιξηρ Κ.Μ.

Ειώγας Κων/νος
Πολιηικός Μητανικός
με Δ' Βαθμό

Ανηώνης αμαράς
ΠΔ Μητανικών με Γ΄ Βαθμό
Πολσμενίδης Παναγιώηης
Μητανολόγος Μητανικός
με Σ' Βαθμό

ηασρίδοσ Νασζικά
Πολιηικός Μητανικός
με Σ' Βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με ηην με αριθμ. πρωη. 93846/30-11-2015 Απόθαζη ηης ∆/νζης Σετνικού
Δλέγτοσ ηης Α∆ΜΘ (ΑΓΑ: 7ΛΕΘΟΡ1Τ-ΝΜΕ)
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