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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε
Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε.
1.1

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ
εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή
ηνπ Έξγνπ. 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, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνθχπηεη ην
πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο
εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο
κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη:

1.1.1

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

1.1.2

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 ινηπψλ πιηθψλ, ζε
θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ
Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη
θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ
1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο
ηνπ ηηκνινγίνπ.

Ωο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο.
1.1.3

Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην
Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε
πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο,
εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο
πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο
πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε
εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ.

1.1.4

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.

1.1.5

Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο
ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., 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 Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην
πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ
ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ
ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ
εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
(α)

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

(β)

Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά
έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
έξγνπ.

1.1.6

Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά
κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο,

1.1.7

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 θ.ιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ
πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο
(εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
ηνπο.

1.1.8

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 θ.ιπ.)
1.1.9

Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο
εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε
απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα
θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο
ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη
θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε
απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη
ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.

1.1.10

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 Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ
ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ

1.1.11

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.Ω.
θ.ιπ.),

(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.Η, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),

(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,
(δ)

1.1.12

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 απαξαίηεην 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.
1.1.13

Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ,
πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ
αθεηεξηψλ θ.ιπ.) 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 νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο
[ΟΚΩ]),

1.1.14

Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν
ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο
θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο
Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ
πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν.

1.1.15 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε.
1.1.16

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

1.1.17

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 πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα
νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά
ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.1.18

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

1.1.19

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.ιπ.) εθηφο εάλ
ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο.

1.1.20

Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. 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 Έξγνπ.

1.1.21

Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα
θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο

ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ
ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε
ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.
1.1.22

Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο
γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη
απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ
(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.

1.1.23

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

1.1.24

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

1.1.25

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 θ.ιπ.

1.1.26

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

1.1.27

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 θ.ιπ.), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ:
(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 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 δαπάλεο νη νπνίεο δελ
κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ
φπσο, 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%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ
εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα
κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε:
(α)

ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία
πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο:

(1)

Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη
βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ. γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

(2)

Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή
άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

(3)

Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ
εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

(4)

Δμνπιηζκνχ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε
ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο
ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο δεκνπξάηεζεο.

(5)

Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν
απνδεθηφ θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο.

(6)

Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο ρξήζεο
(π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα
ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο.

(7)

Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο ηξνπνπνηήζεηο,
εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο.

(8)

Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

(9)

Γηα θφξνπο.

(10) Γηα εγγπεηηθέο.
(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ.
(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ.
(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο
λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο
επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε).
(β)

Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα
νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο:
(1)

Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη ηε
ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ
εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ)

(2)

Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε
κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε κφληκεο θαη
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε
δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο
λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν
αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη.

(3)

Ννκηθήο ππνζηήξημεο

(4)

Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc κεηάθιεζε

(5)

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε
απηνθηλήησλ

(6)

Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ

(7)

Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο

(8)

πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν

(9)

Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο,
θφζηνο έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο
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 θ.ιπ.

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: Η 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

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ
παξφληνο Σηκνινγίνπ.
Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε ε
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν
πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο.
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2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2

2.1.1

Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ
κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ
ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο
θαη ησλ εθάζηνηε νξηδνκέλσλ αλνρψλ.

2.1.2

Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε
ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ
απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ
δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ.

2.1.3

Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο,
επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο
ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην.

2.1.4

Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν
ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ
ΔΙΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.

2.1.5

Αλ ην πεξηερφκελν έλφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ
αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε
απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη
ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην
άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην.

2.1.6

ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ,
ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ

Καηάηαξη εδαθών ωρ ππορ ηην εκζκαψιμόηηηα


Ωο "ραιαξά εδάθε" ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε
πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.



Ωο "γαίεο θαη εκίβξαρνο" ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή ακκνραιηθψδε
πιηθά, θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο ηζηκελησκέλα (cemented)
ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα
εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε ζθαπηηθά κεραλήκαηα
(εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή
θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ.



Ωο "βξάρνο" ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ
ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ
(ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ "βξάρνπ" πεξηιακβάλνληαη
θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3.



Ωο "ζθιεξά γξαληηηθά" θαη "θξνθαινπαγή" ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί
βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο
θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Η εθζθαθή ησλ
ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηψλ
ηζρχνο 300 ΗΡ, ε δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε)

2.2.2

ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ

Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά) λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία
είλαη ηα αθφινπζα:
Υεηξνιαβέο

-

Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο
εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο
θαη έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν-θφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη.

-

Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο
εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβψλ θαη
ελζσκαησκέλε νπή γηα θχιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο.

-

Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα ζηεξέσζεο
(κέζα), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν
θχιιν (δίθπιιν παξάζπξν).

-

Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή ραιχβδηλεο
ή πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο.

Κιεηδαξηέο - δηαηάμεηο αζθάιηζεο

-

Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο

-

Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο

-

Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο

-

Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ

-

Υσλεπηφο, ραιχβδηλνο (κπξνχηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζχξηεο κε βξαρίνλα (ληίδα) πνπ
αζθαιίδεη επάλσ - θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα αληηθξίζκαηα (πιαίζην - θχιιν θαη
θχιιν - δάπεδν).

Μεραληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη επαλαθνξάο ζπξώλ

-

Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηξεπηήο ζχξαο
ρσξίο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο.

-

Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο.

-

Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε

-

Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ θηι.

-

Αλαζηνιείο (stoppers)
- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ

- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ
- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ
- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ
-

Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι

-

χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο

-

Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα)

-

Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ

-

Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή ζπξφκελσλ ζπξψλ αζθαιείαο, κε
Master Key

-

Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ

-

Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή κνλάδα
ειέγρνπ, κε ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ

Η πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ" δηαηάμεηο, εθηφο εάλ
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε ηνπνζέηεζε
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο θνπθψκαηνο.
2.2.3.

ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξνχληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε κέηξα
κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά
είδνο ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο επηκεηξεκέλεο επηθάλεηεο αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ
θαη απφ ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν
είδνο ρξσκαηηζκνχ.
Η εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή
πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηκεηξείηαη αλά kg βάξνπο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ,
εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξνχληαη
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη ζχκθσλα
κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκψλ.
Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ
παξάγξαθν "Δηδηθνί φξνη" ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη
αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν "Γεληθνί Όξνη".
Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη
ζε πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0 m.
Οη ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα
άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε
δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ.
ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, νη
δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα
νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί
αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε
εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ)
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη.

Όηαλ πξφθεηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ νινθιήξνπ, ε
επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο
ζπκβαηηθήο επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ
ηνπ ηεηξάμπινπ ή ηξίμπινπ) ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα
πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ:
α/α Είδνο
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)
β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο
κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην
50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο.
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ
Ταινζηάζηα :
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ
δ) παξαζχξσλ ξνιψλ
ε) ζηδεξέληα
Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ,
γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιψλ
Ρνιά 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 επέλδπζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά)
δ) κε θηλεηά παινζηάζηα, θαηά ηα ινηπά σο γ
Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά :
α) ξνιά απφ ραιπβδνιακαξίλα
β) ξνιά απφ ζηδεξφπιεγκα
γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο)
Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά :
α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ
β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ
Θεξκαληηθά ζψκαηα :
Πξαγκαηηθή ρξσκαηηζκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ
Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο

πληειεζηήο

2,30
2,70
3,00

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

α/α Είδνο
ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ

2.2.4.

πληειεζηήο

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Σα αλαθεξφκελα ζηελ ζπλέρεηα ζηνηρεία πξνειεχζεσο, ζθιεξφηεηαο θαη
ρξψκαηνο καξκάξσλ είλαη ελδεηθηηθά θάπνησλ απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο πνηθηιίεο
πνπ παξάγνληαη. Απηφ ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη ηα θνηηάζκαηα
καξκάξνπ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ είλαη νκνηφκνξθα σο πξνο ην ρξψκα, ηελ
ζθιεξφηεηα θαη ηηο ινηπέο ηδηφηεηεο. Άιισζηε θαη νη ηηκέο δηάζεζεο ησλ
καξκάξσλ θάζε πεξηνρήο δηαθνξνπνηνχληαη θαη κάιηζηα ζεκαληηθά, αλάινγα κε
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα άξζξα ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ επίζηξσζεο κε κάξκαξα
ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ πεξηιακβάλνπλ ηδηαηηέξσο ηηκή "θαηνχξαο" πνπ επηζεκαίλεηαη κε
δηπιφ αζηεξίζθν.
2. Οη ηηκέο γηα ηελ πιήξε εξγαζία αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο,
ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra), ζθιεξφ ή καιαθφ θαηά πεξίπησζε, θαη
είλαη επλφεην φηη είλαη απιψο ελδεηθηηθέο γηα επηζηξψζεηο κε κάξκαξν κέζσλ
πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
3. Ο Μειεηεηήο αθνχ επηιέμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν (ι.ρ. ρξψκα, πθή, ζθιεξφηεηα, δηαζεζηκφηεηα ζηελ
πεξηνρή ηνπ έξγνπ), πξέπεη λα θάλεη έξεπλα αγνξάο, λα δηαπηζηψζεη ηελ ηηκή
δηάζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ καξκάξνπ θαη ζ' απηήλ λα πξνζζέζεη ηελ ηηκή
"θαηνχξαο" πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΝΔΣ ΟΙΚ. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα επέκβεη
ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ θαη λα εηζάγεη εθεί ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
καξκάξνπ.
Δπεηδή νη ηηκέο ησλ καξκάξσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, είλαη ζθφπηκν ε επηινγή
ηνπ ηχπνπ λα γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Γ/λνπζα ηελ Μειέηε Τπεξεζία.
4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κάξκαξα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ
Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN 12058: Natural stone flooring and stair Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα δάπεδα θαη ζθάιεο - Απαηηήζεηο θαη
ΔΛΟΣ EN 1469: Natural stone cladding - Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο Πιάθεο γηα επελδχζεηο - Απαηηήζεηο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε
ηελ ΚΤΑ 10976/244, ΦΔΚ 973Β/18-07-2007.
ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Λεπθφ
Σεθξφλ
Λεπθφ
Λεπθφ ζπλεθψδεο
Κηηξηλσπφ
Γθξί
Λεπθφ
Σεθξφρξνπλ – κειαλφ
Σεθξφρξνπλ – κειαλφ
Λεπθφ

11 Θάζνπ
12 Πειίνπ

Λεπθφ
Λεπθφ

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

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

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

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

Ισαλλίλσλ
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

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

ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΟΙΥΧΝ ΚΑΙ ΦΕΤΔΟΡΟΦΧΝ.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη
ςεπδνξνθψλ ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ ηνηρνπεηάζκαηνο ζε
έηνηκν ζθειεηφ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 78.05.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη επηπιένλ θαη
κε ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12.
Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν ζθειεηφ
απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο αινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 78.34 θαη ζηελ

πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδαο
δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ άξζξα 78.34 θαη 78.35,
νη ηηκέο πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 61.30.
ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ ηηκνινγείηαη κε
ην άξζξν 79.55.

ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ
Α.

Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] παξαπιέπξωο ηεο
αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο
κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ.
Η Δεκοπραηούζα Αρτή ζα προζζέηεη ζηης ηηκές ασηές ηελ δαπάλε ηοσ
κεηαθορηθού έργοσ, κε βάζε ηα ζηοητεία ηες κειέηες θαη ηης ζσλζήθες εθηέιεζες
ηοσ έργοσ.
Γηα ηολ προζδηορηζκό ηες ως άλω δαπάλες ηοσ κεηαθορηθού έργοσ
3
θαζορίδοληαη οη αθόιοσζες ηηκές κολάδας ζε €/m .km
ε αζηικέρ πεπιοχέρ
- απφζηαζε < 5 km

0,28

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,21

Εκηόρ πόλεωρ
· νδνί θαιήο βαηόηεηαο
- απφζηαζε < 5 km

0,20

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,19

· νδνί θαθήο βαηόηεηαο
- απφζηαζε < 5 km

0,25

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,21

· εξγνηαμηαθέο νδνί
- απφζηαζε < 3 km

0,22

- απφζηαζε ≥ 3 km
Ππόζθεηη ηιμή για παπαηεηαμένη αναμονή
θοπηοεκθόπηωζηρ (αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ
θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο)

0,20
0,03

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ
άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξνύληαη ζε θπβηθά κέηξα
(m3), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.
ε θακία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε
πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξεκέλα m3 θάζε εξγαζίαο, όπωο
θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν.
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην (ΝΔΣ ΟΙΚ),
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).
Β.

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [**] παξαηίζεηαη ε
ηηκή πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή εξγαζία (θαηνύξα) θαη ηα βνεζεηηθά πιηθά. Όηαλ
δηαθνξνπνηνύληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ θπξίωλ ελζωκαηωκέλωλ πιηθώλ,
έλαληη απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Πεξηγξαθηθό Άξζξν, ε Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα
πξνζαξκόδεη αλάινγα ηηο ηηκέο εθαξκνγήο (πεξηπηώζεηο μπιείαο, θεξακηθώλ πιαθηδίωλ θαη

καξκάξωλ δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ θαη πνηνηήηωλ).

ΦΟΡΣΟΕΚΦΟΡΣΩΕΘ - ΜΕΣΑΦΟΡΕ
Τα άρζρα ηοσ παρόληος θεθαιαίοσ έτοσλ εθαρκογή κόλολ γηα ηης κεηαθορές σιηθώλ (θαη ότη ηωλ
προϊόληωλ εθζθαθώλ, οη οποίες ρσζκίδοληαη ζηα αληίζηοητα ασηώλ θεθάιαηα) ζε περηπηώζεης
δσζπροζίηωλ θαη εηδηθώλ έργωλ.
Γηα ηελ εθαρκογή ηοσς απαηηείηαη πιήρες ηεθκερίωζε ζε επίπεδο Μειέηες.
Σηης ζσλήζεης εργαζίες οη δαπάλες θορηοεθθόρηωζες -κεηαθοράς ηωλ σιηθώλ περηιακβάλοληαη
αλεγκέλες ζηης οηθείες ηηκές κολάδος, εθηός αλ προβιέπεηαη δηαθορεηηθά ζηα οηθεία άρζρα.
10.01 Φνξηνεθθφξησζε πιηθψλ επί απηνθηλήηνπ ή ζε δψα.
Φνξηνεθθφξησζε πεηξσδψλ πιηθψλ θαη παξεκθεξψλ, δειαδή αξγψλ ιίζσλ γεληθά, ζθχξσλ,
ραιίθσλ, άκκνπ, ακκνραιίθνπ, αζβέζηνπ ζε βψινπο, ζεξατθήο γεο, θίζζεξεο θαη ζθσξηψλ, επί
νπνηνπδήπνηε ηξνρνθφξνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ή δψνπ.
Σηκή αλά ηφλν (ton)
Άξζξν 1ν
10.01.02 Φνξηνεθθόξησζε κε κεραληθά κέζα
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-1104
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: έλα & εμήληα πέληε ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 1,65

10.07

Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην
Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο.
Σηκή αλά ηνλνρηιηφκεηξν (ton.km)

Άξζξν 2ν
10.07.01 δηα κέζνπ νδώλ θαιήο βαηόηεηαο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-1136
Δπί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/h
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: κεδέλ & ηξηάληα πέληε ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 0,35

20.

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΘΚΕ ΕΡΓΑΘΕ ΚΣΘΡΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η θνξηνεθθφξησζε θαη ε θαζαξή κεηαθνξά πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πάζεο θχζεσο
πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. Οη
κελ θνξηνεθθνξηψζεηο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΟΙΚ, ε δε θαζαξή
κεηαθνξά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*}, ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Όξνπο
ηνπ ΝΔΣ ΟΙΚ.
Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξνχληαη ζε φγθν νξχγκαηνο
(ζπλνιηθή πνζφηεηα πξντφλησλ εθζθαθψλ - θαζαηξέζεσλ κείνλ πνζφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη γηα
επαλεπηρψζεηο)
20.05

Εθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ 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
0,30 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,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ
ηερληθψλ έξγσλ"
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.

Άξζξν 3ν
20.05.01 ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2124
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: έμη & ελελήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 6,90 [*]

22.

ΚΑΘΑΘΡΕΕΘ

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.
22.15

Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα.

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα φισλ ησλ
θαηεγνξηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ
ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ.
πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη
εξγαιείσλ, ησλ κέζσλ θνπήο ηνπ νπιηζκνχ (κε ηα ζρεηηθά αλαιψζηκα), ησλ ηθξησκάησλ
θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ν ηεκαρηζκφο ησλ
επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα".
Άξζξν 4ν
22.15.03 Με εθαξκνγή ηερληθώλ αδηαηάξαθηεο θνπήο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2226
Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ δνκεκάησλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε πςειέο απαηηήζεηο
αθξηβείαο, ειαρηζηνπνίεζε ηεο φριεζεο (ι.ρ. εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θηίξηα ελ ιεηηνπξγία)
θαη απνθπγή δεκηψλ ζε παξαθείκελεο εππαζείο εγθαηαζηάζεηο ή θαηαζθεπέο, κε ρξήζε
ζπζηεκάησλ ζπξκαηνθνπήο, δηζθνθνπήο, αδακαληνθνπήο, πδξνθνπήο θιπ ζπλαθψλ
ηερλνινγηψλ.
Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κφλνλ φηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο θαζαίξεζε
ζηνηρείνπ θαη νη επηηφπηεο ζπλζήθεο θαζηζηνχλ αλέθηθηε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ
22.15.02, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ ηεθκεξηψλεηαη ζηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (m) θαη αλά εθαηνζηφ (cm) βάζνπο θνπήο
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: δεθαεπηά
Αξηζκεηηθά: 17,00

22.21

Καζαίξεζε επηζηξώζεσλ ηνίρσλ παληόο ηύπνπ
Καζαίξεζε πιαθηδίσλ ηνίρσλ παληφο ηχπνπ (πνξζειάλεο, θεξακηθψλ θιπ), θαζψο θαη
πιαθψλ καξκάξνπ νπνηνπδήπνηε πάρνπο, κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε
νπνηνδήπνηε χςνο. πκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ θαη ε
ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)

Άξζξν 5ν
22.21.01 Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2238
ΕΤΡΩ

22.22

Οινγξάθσο: ηέζζεξα & πελήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 4,50
Καζαίξεζε επηθεξακώζεσλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2241
Καζαίξεζε επηθεξακψζεσο κε θεξακίδηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, κε ή ρσξίο θνλίακα, ζε
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαηαβηβαζκφο θαη ε δηαινγή
ησλ πιηθψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)

Άξζξν 6ν
22.22.01 Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2241
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: έμη & εβδνκήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 6,70

Άξζξν 7ν
22.23
Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2252
Καζαίξεζε
επηρξηζκάησλ
(αζβεζηνθνληακάησλ,
αζβεζηνηζηκεληνθνληακάησλ,
καξκαξνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνκαξκαξνθνληακάησλ, ηζηκεληνθνληακάησλ θαη
ζεξατθνθνληακάησλ), νπνηνπδήπνηε πάρνπο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο
εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ
πξντφλησλ πξνο θφξησζε. (ηππηθφο φγθνο αρξήζησλ 0,03 m3/m2), ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-01-01 "Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο".
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: πέληε & εμήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 5,60

Άξζξν 8ν
22.55
Καζαίξεζε κεηαιιηθνύ θέξνληνο νξγαληζκνύ ζηέγεο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-6102
Καζαίξεζε κεηαιιηθνχ θέξνληνο νξγαληζκνχ ζηέγεο (ηεγίδεο, επηηεγίδεο, δεπθηά θάζε
ηχπνπ), ζε νπνηαδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε απνζπλαξκνιφγεζε ή/θαη
θνπή. πκπεξηιακβάλνληαη ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ
πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-02-02
"Καζαηξέζεηο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ κε ζεξκηθέο κεζφδνπο".
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) βάζεη δπγνινγίνπ ή αλαιπηηθψλ ππνινγηζκψλ.
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: κεδέλ & ζαξάληα πέληε ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 0,45

22.65

Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2275
Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ, νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ θαη δηαζηάζεσλ, κε ηελ ζπζζψξεπζε
ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε θαη απνζήθεπζε ησλ ρξεζίκσλ
πιηθψλ.

Άξζξν 9ν
22.65.02 Γηα κεηαιιηθά θηγθιηδώκαηα
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) απνμεισζέλησλ ζηνηρείσλ βάζεη δπγνινγίνπ.
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: κεδέλ & ηξηάληα πέληε ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 0,35

32.

ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ

32.02

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο
ρσξίο ρξήζε αληιίαο

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 ρσξίο ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο 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".
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ
ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90
ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε
εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε
πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ,
λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη
επί ηφπνπ, νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη
ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ηνπ κέρξη ηελ
ζέζε δηάζηξσζεο, κε ρξήζε νπνησλδήπνηε κέζσλ εθηφο απφ αληιία ζθπξνδέκαηνο
θαη ππξγνγεξαλφ,
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 ελζσκαησκέλε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα.
Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε
ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ.
β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο)
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο,
επηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο.
γ. Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ
ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ
ηειεηψκαηνο.
δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο
ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο) 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
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
Άξζξν 10ν
32.02.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-3214
ΕΤΡΩ

38.

Οινγξάθσο: νγδόληα ηέζζεξα
Αξηζκεηηθά: 84,00

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

Άξζξν 11ν
38.03
Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3816
Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ,
ζηχισλ, πέδηισλ, ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο,
αιιά ζε χςνο ηνπ ππζκέλα ηνπ μπινηχπνπ κέρξη +4,00 m απφ ην ππνθείκελν δάπεδν
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.
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: δεθαπέληε & εβδνκήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 15,70

Άξζξν 12ν
38.13
Ξπιόηππνη εκθαλώλ ζθπξνδεκάησλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3841
Ξπιφηππνη επηπέδσλ, θακπχισλ ή θεθιηκέλσλ εκθαλψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ, κε
θφληξα πιαθέ ηχπνπ ΒΔΣΟFORM ή πιαληζκέλεο ζαλίδεο ζε αξίζηε θαηάζηαζε
(θαηλνχξγηαο μπιεία ή μπιεία κε ιηγφηεξεο απφ πέληε ρξήζεηο), γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
πξνβιεπφκελνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-0500-00 "Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο".
πκπεξηιακβάλεηαη ε επάιεηςε ησλ μπινηχπσλ κε θαηάιιειν αληηθνιιεηηθφ πιηθφ, ε
ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ παξεκβιεκάησλ ζηα δεζίκαηα ηνπ μπιφηππνπ θαη ε πδαην-ζηεγήο
ζθξάγηζε ησλ αξκψλ ηνπ μπιφηππνπ.,
Σν παξφλ άξζξν απνθιείεη ηελ ηαπηφρξνλε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ΟΙΚ 38.10 "Πξφζζεηε
ηηκή επεμεξγαζίαο ζαληδψκαηνο μπινηχπσλ"
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο.

ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: είθνζη & είθνζη πέληε ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 20,25

38.20

Υαιύβδηλνη 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"
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο
επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ).
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ
Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ
έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο
έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.
Οη Πίλαθεο ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ
ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο
ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί
κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη
σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ
Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ.
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1
ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακία πεξίπησζε δελ γίλεηαη
απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ.

Πεδίν εθαξκνγήο
ΗιεθηξνΟλνκ.
Ολνκ.
Κνπινύξεο θαη
Ράβδν
ζπγθνιιεκέλα
δηάκεηξνο
επζπγξακκηζκέλ
δηαηνκή
η
πιέγκαηα θαη
(mm)
α πξντόληα
(mm2)
δηθηπώκαηα
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
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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

Ολνκ.
κάδα/
κέηξν
(kg/m)
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 πνζφηεηεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ,
δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα:

 Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο
δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ
 Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.
 Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ.
 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην
δάπεδν εξγαζίαο.
 Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο
πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά).
 Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία .
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα
κε ηελ κειέηε.
Άξζξν 13ν
38.20.02 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-3873
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: έλα & επηά ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 1,07

Άξζξν 14ν
38.20.03 Δνκηθά πιέγκαηα B500C
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-3873
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: έλα & έλα ιεπηό
Αξηζκεηηθά: 1,01

46.

ΟΠΣΟΠΛΘΝΘΟΔΟΜΕ
Γηα ηα άξζξα ηεο ελφηεηαο 46 πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνίρσλ απφ νπηφπιηλζνπο
έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
α)

ηηο ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ
νπηφπιηλζσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 771-1 "ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ άξγηιν ", κε ζήκαλζε
CE, ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ αλάκημεο θαη ηξνθνδνζίαο ηνπ
θνληάκαηνο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ
πιηθψλ, ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα θνληακάησλ
θαη ηνχβισλ θαη ε ρξήζε έηνηκνπ θνληάκαηνο ηνηρνπνηίαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2 κε
ζήκαλζε CE ή αζβεζηνηζηκεληνθνληάκαηνο πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ

β)

ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ελδερφκελε ρξήζε ξεπζηνπνηεηηθψλ πξνζκίθησλ
θνληακάησλ, αιιά δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη:

γ)

ηε ηηκή κνλάδαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα:
-

ηα ηπρφλ ρξσζηηθά θαη αληηζπξξηθλσηηθά πξφζκηθηα θαη ηα ελζσκαηνχκελα
κεηαιιηθά ζηνηρεία (πιέγκαηα, γαιβαληζκέλνη ζχλδεζκνη θαη αγθχξηα απφ
αλνμείδσην ράιπβα)

=
δ)

46.01

ε ηνπνζέηεζε πγξνκνλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ε δηακφξθσζε λεξνρπηψλ θαη
θαπαθηψλ
ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε καζηίρε
ε θαηαζθεπή αλσθιηψλ, πνδηψλ θαη θαηαθφξπθσλ ή νξηδφληησλ δηαδσκάησλ

Οη νπηφπιηλζνη ζα απνξξνθνχλ λεξφ έσο θαη 16% θαηά μεξφ βάξνο θαη ζα έρνπλ
ειάρηζηε αληνρή ζε ζιίςε, νη κελ πιήξεηο θαη νη δηάηξεηνη κε θαηαθφξπθεο νπέο 8,0
N/mm2, νη δε δηάηξεηνη κε νξηδφληηεο νπέο 2,5 N/mm2.

Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 6x9x19 cm
Πιηλζνδνκέο κε δηάθελνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο δηαζηάζεσλ 6x9x19 cm,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-02-02-00 "Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο", ζε
νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε ηνπ έξγνπ, κε έηνηκν θνλίακα θηηζίκαηνο παξαδηδφκελν ζε
ζηιφ ή κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ,
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.

Άξζξν 15ν
46.01.02 Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη)
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-4622.1
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: δεθαελλέα & πελήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 19,50

61.

ΘΔΗΡΟΤΡΓΘΚΑ ΔΘΑΦΟΡΑ
Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 61 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ 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 Έγθξηζε -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.
Άξζξν 16ν
61.05
Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή πιεπξάο έσο 160mm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6104
Καηαζθεπή θεξφλησλ ζηνηρείσλ απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο θάζε ηχπνπ, κε χςνο ή
πιεπξά έσο 160 mm, πνηφηεηαο S235J, νπνησλδήπνηε 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 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
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: δπν & εβδνκήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 2,70

62.

ΘΔΗΡΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ ΚΟΘΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΣΕ
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ ζηδεξψλ θνπθσκάησλ ηνπ παξφληνο εδαθίνπ 62 ησλ
ΝΔΣ ΟΙΚ πεξηιακβάλνληαη γεληθψο ηα αθφινπζα:
-

-

φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ),
ζηεξέσζεο (ρεκηθά ή εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Έγθξηζε -ΔΣΑ-,
ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη ιεηηνπξγίαο (ζηξνθείο, ξάνπια θχιηζεο θιπ) απφ
αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα,
ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην, EPDM,
θπςεισηφ ραξηί, θιπ),
ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ.

Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ
ησλ άξζξσλ, ζηε πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε βάζε ηε κνλάδα
κήθνπο ή ηελ επηθάλεηα, ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ
βάξνπο λέαο θαη παιαηάο θαηαζθεπήο.
Άξζξν 17ν
62. 21

Θύξεο ζηδεξέο απινύ ζρεδίνπ από επζύγξακκεο ξάβδνπο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6221
Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ ζπξψλ, απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο
νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο, θαξθσηψλ, κε ή ρσξίο εληνξκίεο, κε φια ηα εμαξηήκαηα
ζηεξέσζεο, αλάξηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε θνηλή θιεηδαξηά θαη νξεηραιθίλεο ρεηξνιαβέο,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-02-00 "ηδεξά θνπθψκαηα".
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)

ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: πέληε
Αξηζκεηηθά: 5,00

64.

ΚΘΓΚΛΘΔΩΜΑΣΑ ΘΔΗΡΑ - ΠΕΡΘΦΡΑΓΜΑΣΑ

64.01

ηδεξά θηγθιηδώκαηα από ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκώλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6401

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ θηγθιηδσκάησλ εμσζηψλ, θιηκάθσλ, πεξηθξάμεσλ θιπ., απφ
ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκψλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ κνξθνζηδήξνπ θαη ησλ πιηθψλ
ήισζεο θαη ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε
ησλ θηγθιηδσκάησλ.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)
Άξζξν 18ν
64.01.01
Απινύ ζρεδίνπ από επζύγξακκεο ξάβδνπο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6401
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: ηέζζεξα & πελήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 4,50

Άξζξν 19ν
64.17
Κηγθιηδώκαηα από αλνμείδσην ράιπβα
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6418
Καηαζθεπή θηγθιηδψκαηνο απφ αλνμείδσηεο δηαηνκέο, πνηφηεηαο AISI 304, νηνπδήπνηε
ζρεδίνπ, κε κεηαιιηθνχο νξζνζηάηεο αλά 1,00 m απφ ιάκα δηαηνκήο 40x20 mm
ζηεξεσκέλε ζηνλ κεηαιιηθφ ζθειεηφ κε αλνμείδσηεο βίδεο, κεηαιιηθά επζχγξακκα
νξηδφληηα ζηνηρεία δηαηνκήο Φ10, αλά 15 - 20 cm κεηαμχ ησλ νξζνζηαηψλ, ινηπά
αλνμείδσηα ζηνηρεία, ζπξκαηφζρνηλα, εληαηήξεο, θνριίεο, πεξηθφριηα θαη θνκβνειάζκαηα
απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο ΑΙSI 304 θαη πάρνπο 6 mm. Πιήξσο πεξαησκέλε
εξγαζία θνπήο, θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο, ζηεξέσζεο, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ηνπνζεηεκέλνπ θηγθιηδψκαηνο
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: ελλέα
Αξηζκεηηθά: 9,00

71.

ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΣΑ - ΕΠΘΥΡΘΜΑΣΑ
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 71 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη
γεληθνί φξνη:
α)

ηηο ηηκέο κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά):
- Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ εθαξκνγήο ηνπ επηρξίζκαηνο. φπσο αθαίξεζε
ξχπσλ (κε θαηάιιειν απνξξππαληηθφ), κνχριαο (κε κπθεηνθηφλν δηάιπκα),
ραιαξψλ πιηθψλ (κε βνχξηζηζκα) θιπ
- Η απνθνπή κεγάισλ εμνρψλ ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο
- Η χγξαλζε ηεο επηθάλεηαο,
- Η πξνζηαζία παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο
εξγαζίαο θαζψο θαη ε επηθάιπςε αγσγψλ κε νηθνδηθφ ραξηί.
- Η δηακφξθσζε ηάθσλ δπγίζκαηνο, θαηαθνξχθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ
νξηνζέηεζεο θελψλ θαη νξίσλ θιπ

γ)

ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη , εθηφο άλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελλ
πεξηγξαθή ηνπο, ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά):

- Δπάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε εγθεθξηκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ
- Σνπνζέηεζε πιεγκάησλ ή ζθειεηψλ ππνδνρήο επηρξηζκάησλ νηνπδήπνηε ηχπνπ,
δ)

Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ:
- Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ
ζχλζεζε ησλ θνληακάησλ (κεηαβνιέο ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ηεο άκκνπ,
ηνπ καξκαξνθνληάκαηνο ή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ θνληάκαηνο ζηα πιηθά απηά).
- Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο (κε ην ρέξη ή πηζηνπνηεκέλε κεραλή).
- Γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα.
- Γηα νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ι.ρ. θαη γηα ελδερφκελεο
δηαθνπέο εξγαζίαο ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ).

Άξζξν 20ν
71.21

Επηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7121
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5
cm, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε πηηζηιηζηή, ε δεχηεξε ζηξσηή (ιάζπσκα)
θαη ηξίηε ηξηπηή (ηξηβηδηζηή), επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε απφ ην
έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη
ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ".
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ
εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)

ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: δεθαηξία & πελήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 13,50

71.76

Λάμεπζε επηθαλεηώλ αξηηθηζηέι
Λάμεπζε επηθαλεηψλ παληφο είδνπο επηρξηζκάησλ αξηηθηζηέι, κε εηδηθή νδνληνηππάδα
(θνπηάιη) κεηά ή άλεπ ηξηπηψλ πεξηζσξίσλ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) (ρσξίο ηελ αθαίξεζε ησλ πεξηζσξίσλ)

Άξζξν 21ν
71.76.03 Λάμεπζε κε θηέλα ζαγξέ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7178
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: ηέζζεξα & πελήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 4,50

72.

ΕΠΘΣΕΓΑΕΘ
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη
γεληθνί φξνη:
α)

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα
(εξγαζία θαη πιηθά):

-

-

Σα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα (θνξθηάδεο, ινχθηα, πιαΙλέο
θαηαιήμεηο θιπ).
Οη δηακφξθσζε δηφδσλ ζσιελψζεσλ, κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θιπ.
Η ζθξάγηζε ησλ απνιήμεσλ ησλ θνξθηάδσλ.
Η ζηεξέσζε ησλ θεξακηδηψλ (ζπλήζσο βπδαληηλψλ), ησλ θνξθηάδσλ θιπ, κε
ζχξκα απφ ζθιεξφ ράιπβα, αλνμείδσηα ή γαιβαληζκέλα άγθηζηξα,
απηνδηαηξπνχκελεο, γαιβαληζκέλα θαξθηά θιπ.
Σν θνλίακα ζθξάγηζεο ησλ θάησ απνιήμεσλ ζηέγεο θαη θνξθηάδσλ (νηαζδήπνηε
ζχλζεζεο), ζηελ πεξίπησζε ελ μεξψ θαηαζθεπήο επηθεξάκσζεο
Η ελδερφκελε ηνπνζέηεζε αλνμεηδψησλ θηελψλ ή ζίηαο γηα ηελ ζθξάγηζε ησλ
νπψλ ζηηο θάησ απνιήμεηο επηζηέγαζεο κε βπδαληηλά ή άιια θνίια θεξακίδηα.
Οη ηπρφλ απηνθφιιεηεο αζθαιηηθέο κεκβξάλεο γηα ηελ ζηεγάλσζε αξκψλ
απνιήμεσλ θαπλνδφρσλ θιπ,
Σα θνληακάηα θάζε κνξθήο ζηελ πεξίπησζε θνιπκβεηήο θαηαζθεπήο θαη ηα
αληίζηνηρα πξφζκηθηα απηψλ.

β)

ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ επηθεξακψζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη (εθηφο αλ αλαθέξεηαη
ξεηά ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ) ε ηνπνζέηεζε θχιισλ ραιθνχ, γαιβαληζκέλεο
ιακαξίλαο ή ειεθηξνζηαηηθά βακκέλνπ αινπκηλίνπ.

γ)

Οη ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 έρνπλ εθαξκνγή
αλεμαξηήησο ηεο θιίζεο ηεο ζηέγεο θαη ηνπ χςνπο ηεο απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν
θαη ηηο ελδερφκελεο απμεκέλεο επηθαιχςεηο ησλ θεξακηδηψλ νη νπνίεο απαηηνχληαη
απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβάλνπλ ζε θάζε δαπάλε γηα ηελ ιήςε ησλ
κέηξσλ αζθαιείαο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

Άξζξν 22ν
72.65

Επηζηέγαζε κε πεηάζκαηα ηύπνπ sandwich από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε
πιήξσζε πνιπνπξεζάλεο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 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 03-05-02-01
"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)

ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: ζαξάληα πέληε
Αξηζκεηηθά: 45,00

Άξζξν 23ν
72.70

Επηζηεγάζεηο κε επίπεδα θπςεισηά πνιπθαξβνληθά θύιια
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7231
Δπηζηεγάζεηο κε επίπεδα πνιπθαξβνληθά θπςεισηά θχιια, πάρνπο 16 mm, άζξαπζηα,
πςειήο αληνρήο ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία, κε θσηνδηαπεξαηφηεηα 75% γηα δηαθαλή
θχιια 50% γηα νπάι θαη 40% γηα θπκέ θχιια (νη ηηκέο είλαη ελδεηθηηθέο), ζεξκνκνλσηηθήο

ηθαλφηεηαο. ππξαληνρήο θαη ερνκφλσζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε, ηα
νπνία ζηεξεψλνληαη ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή κε ηα εηδηθά ζηνηρεία πνπ ζπληζηά ν
πξνκεζεπηήο ησλ θχιισλ (γεληθψο ζχλδεζκνη ηχπνπ "Π"ή ηχπνπ "Η").
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο, ζηεξέσζεο, κε φια ηα
απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη ηνλ
εμνπιηζκφ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: εμήληα επηά & πελήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 67,50

74.

ΕΠΘΣΡΩΕΘ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ

74.90

Σαηλίεο (θηιέηα) επηζηξώζεσλ από κάξκαξν
Σαηλίεο (θηιέηα) επηζηξψζεσλ απφ κάξκαξν καιαθνχ πξνειεχζεσο Πεληέιεο πάρνπο 2
cm θαη πιάηνπο έσο 10 cm. Τιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)

Άξζξν 24ν
74.90.02
ΕΤΡΩ

Σαηλίεο επηζηξώζεσλ από κάξκαξν ζθιεξό έσο εμαηξεηηθά ζθιεξό, πάρνπο 2 cm.
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7492

Οινγξάθσο: δώδεθα & ζαξάληα ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 12,40

77.

ΥΡΩΜΑΣΘΜΟΘ
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί
φξνη:
α)

ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο 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 πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε
απηνθφιιεησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάηινλ, 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 αλνηγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.
Άξζξν 25ν
77.01

Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ λέσλ επηθαλεηώλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7701
Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ λέσλ επηθαλεηψλ, εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ ηνίρσλ ή
νξνθψλ, κε ςεθαζηήξα ή/θαη ρξσζηήξα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-0200 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)

ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: έλα & εβδνκήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 1,70

77.02

Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ παιαηώλ επηθαλεηώλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7706
Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ παιαηψλ πδξνρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ, κε ςεθαζηήξα ή
ρξσζηήξα, κε ζπνξαδηθέο επηζθεπέο ηεο επηθαλείαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)

Άξζξν 26ν
77.02.01
Με επηζθεπέο ηεο επηθαλείαο ζε πνζνζηό έσο 5%
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7706
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: δύν & είθνζη ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 2,20

Άξζξν 27ν
77.02.02
Με επηζθεπέο ηεο επηθαλείαο ζε πνζνζηό 5 - 15%
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7708
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: δύν & νγδόληα ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 2,80

77.20

Αληηζθσξηαθέο βαθέο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 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)

Άξζξν 28ν
77.20.01 Εθαξκνγή αληηζθσξηαθνύ ππνζηξώκαηνο ελόο ζπζηαηηθνύ βάζεσο λεξνύ ε
δηαιύηνπ αιθπδηθήο, αθξπιηθήο ή ηξνπνπνηεκέλεο αιθπδηθήο ή αθξπιηθήο ξεηίλεο.
Δθαξκνγή πιηθνχ κε βάζε αλφξγαλα πεγκέλα αληηδηαβξσηηθήο θαη αληηζθσξηαθήο
δξάζεο, φπσο ν ςεπδάξγπξνο (Zn), ην νμείδην ηνπ ςεπδαξγχξνπ (ZnO), ην θσζθνξηθφ
άιαο ςεπδαξγχξνπ (zinc phosphate), ην νμείδην ηνπ Αηκαηίηε ( ΜΙΟ) ή κε βάζε αλαζηνιείο
ηεο δηάβξσζεο θαη ηεο ζθνπξηάο, ζε ειάρηζην ζπλνιηθφ πάρνο μεξνχ πκέλα ηα 50 κηθξά.
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: δύν & είθνζη ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 2,20

Άξζξν 29ν
77.20.05 Εθαξκνγή αληηζθσξηαθνύ ηειηθνύ ρξώκαηνο αιθπδηθώλ ή ζηπξελην-αθξπιηθώλ
ξεηηλώλ, ελόο ζπζηαηηθνύ
Δθαξκνγή ηνπ πιηθνχ επί θαηάιιεια επεμεξγαζκέλσλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ, κε
αληηδηαβξσηηθά ππνζηξψκαηα ελφο ή δχν ζπζηαηηθψλ, ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο
ζπλνιηθνχ πάρνπο μεξνχ πκέλα 100 κηθξά.
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: δύν & είθνζη ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 2,20

79.

ΜΟΝΩΕΘ ΤΓΡΑΘΑ - ΗΥΟΤ - ΘΕΡΜΟΣΗΣΟ
Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη
γεληθνί φξνη:
(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ
απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο
ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ
ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ δεδνκέλσλ
ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή
έξγα.
(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο
ζπζθεπαζίεο επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ
πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία.
(γ) Η ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ,
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή
(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.

Άξζξν 30ν
79.09

Επίζηξσζε απιή κε αζθαιηόπαλν
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7912

Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηφπαλν βάξνπο 2,5 kg αλά m2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 08-05-01-02 "ηεγαλνπνίεζε θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε αζθαιηηθέο
κεκβξάλεο". Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε αζθαιηφθνιιαο θαη νη επηθαιχςεηο ησλ ισξίδσλ
ζηηο ζπλδέζεηο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηφκελεο επηθαλείαο
ΕΤΡΩ

Οινγξάθσο: επηά & ελελήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθά: 7,90
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