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1.1

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

1.2

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη
ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα
απφ ηελ ζέζε απηψλ πεξηιακβάλνληαη:
1.2.1
Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ
ππνινίπσλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
1.2.2
"Κάζε δαπάλε "γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ
κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ
εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα
ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ.

1.3

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή δηεπθξίληζε ηνπ
φξνπ "θάζε δαπάλε") νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ
παξφληνο Σηκνινγίνπ.
1.3.1
Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο
θ.ιπ. [ πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ]
Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη,
θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ
έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο δελ
παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε
Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή
νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο,
εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή
άκεζα. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ
κέζσλ.
1.3.2
Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ
πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο,
επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο
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θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη
ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ)
ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο
ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε
ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.3.3
Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην
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, εμαηξέζηκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε
εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ
πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ,
ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ,
ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ.
1.3.4
Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ,
εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη
ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.3.5
Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη απνκάθξπλζήο
ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά
ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο
Όξνπο.
1.3.6
Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ
εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ
θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο
Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.3.7
Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, θαη
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (φηαλ πξνβιέπνληαη πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν) ζηνλ
εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ
ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά
πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη
κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο
ελζσκάησζήο ηνπο ζην 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.
1.3.8
Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά
κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο
φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Έξγνπ.
1.3.9
Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή
αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη
δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο
ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.
1.3.10
Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο
"δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ "πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο
(κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.)
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Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα
κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε
θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα
ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ
έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ
δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ
απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη
ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.
1.3.12
Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ
θ.ιπ.
1.3.13
Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη
πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη:
(α) ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα
(β) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά
θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θιπ.),
(γ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,
(δ) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ,
εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη
αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ
(ε) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα
νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε
άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.).
1.3.14
Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ,
πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ
αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο
ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο
κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ
ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ.
Δπίζεο νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη
εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ
πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Έξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ).
1.3.15
Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν
ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο
θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο
Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ
πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν.
1.3.16
Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, θαζψο θαη ε δαπάλε ζχληαμεο θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ
έλδεημε "φπσο θαηαζθεπάζζεθε".
1.3.17
Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα
παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ
δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα
πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα φζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ
γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.3.18
Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ
θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ.,
θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη
ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη.
1.3.19
Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ
εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
1.3.11
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1.3.20

1.3.21

1.3.22
1.3.23

1.3.24

1.3.25

1.3.26

1.3.27
1.3.28

1.4

1.5

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.
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.
Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε
φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
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.
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.
Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
Αλαδφρνπ ζην 'Έξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο
κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην
ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
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.
Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.
Ζ ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο
ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.

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.
Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ
Έξγνπ.
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ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ
ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ

2.1

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
2.1.1

2.1.2

Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είηε
βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη
πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε
νξηδνκέλσλ αλνρψλ.
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
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2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.2

εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ
ειέγρνπ.
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.
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.
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.
ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, ππεξηζρχνπλ νη
φξνη ηνπ παξφληνο.

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
2.2.1

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

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 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
ΔΗΓΖ ΚΗΓΚΑΛΔΡΗΑ
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.
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Κιεηδαξηέο - δηαηάμεηο αζθάιηζεο

-

Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο

-

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.

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 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 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.
ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ
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
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παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ
ηθξησκάησλ.
ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, νη
δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα νπνία ζα
θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ηνπ
αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε εξγαζία αθαηξέζεσο
θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ
απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη.
Όηαλ πξφθεηηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ νινθιήξνπ, ε
επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο ζπκβαηηθήο
επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή
ηξίμπινπ) ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο,
επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ:
α/α
1.

2.

3.

4.

Δίδνο
Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε
παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην 50% ηνπ
χςνπο θάζζαο ζχξαο.
α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ
Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο
κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50%
ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο.
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ
Ταινζηάζηα :
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ
δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ
ε) ζηδεξέληα
Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ,
γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ

5.

Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ
δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ

6.

ηδεξέληεο ζχξεο :
α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα
β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο
γ) ρσξίο 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 :

7.

8.

9.
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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
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α/α

Δίδνο
Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ Πηλάθσλ
ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο ησλ
ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ
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2.2.4.

ΜΑΡΜΑΡΗΚΑ
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

2. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε απηψλ
(λεξφινπζηξν)
3. Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ ηζηκέλην.
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2.2.5. ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΟΗΥΧΝ ΚΑΗ 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 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 [*]
παξαπιέπξσο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ησλ, θαηά πεξίπησζε, πιηθώλ ή πξντόλησλ.
Η Γεκνπξαηνύζα 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 σο άλσ δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ
3
θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m .km
ε αζηηθέο πεξηνρέο
- απφζηαζε < 5 km

0.28

- απφζηαζε ≥ 5 km
Με παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθόξησζεο
(αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ,
κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο)
- απφζηαζε < 5 km

0,21

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,18

0,22

Δθηόο πόιεσο
· 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

0,20

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*]
ησλ άξζξσλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε
3
θπβηθά κέηξα (m ), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.
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ε θακία πεξίπησζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή
νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα
3
επηκεηξνύκελα m θάζε εξγαζίαο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν.
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην
(ΝΔΣ ΟΙΚ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεσο ησλ άξζξσλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε
[*], θαη αλαζεσξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θσδηθό 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 ησλ
θπξίσλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθώλ, έλαληη απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
Πεξηγξαθηθό Άξζξν, ε Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζαξκόδεη αλάινγα ηηο ηηκέο
εθαξκνγήο (πεξηπηώζεηο μπιείαο, θεξακηθώλ πιαθηδίσλ θαη καξκάξσλ
δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ θαη πνηνηήησλ).
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Άξζξν 001: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 20.02)
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρώξσλ (+MΣΦ)
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2112
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ
θιπ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-03-00-00 "Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθψλ
έξγσλ", ειαρίζηεο πιεπξάο θάηνςεο άλσ ησλ 3,00 m θαη ζπγρξφλσο νιηθήο επηθαλείαο θάηνςεο κεγαιπηέξαο
ησλ 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ηελ πξνζπειάζηκε απφ ηξνρνθφξα ζηάζκε ηνπ εθζθαπηνκέλνπ
ρψξνπ, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ'
άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ
ππζκέλα, ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ
εθζθαθήο ζε κέζε απφζηαζε έσο 30 m.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: 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.
ΔΤΡΧ: 6,60 (Έμη Δπξψ θαη εμήληα ιεπηά)

Άξζξν 002: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 20.04.01)
Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ, ρσξίο ηελ θαζαξή κεηαθνξά ησλ
πξντόλησλ εθζθαθήο ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε (+MΣΦ)
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2122
Δθζθαθή 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, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο
ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: 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.
ΔΤΡΧ: 24,05 (Δίθνζη ηέζζεξα Δπξψ θαη πέληε ιεπηά)

Άξζξν 003: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 20.05.01)
Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ, ρσξίο ηελ θαζαξή κεηαθνξά ησλ
πξντόλησλ εθζθαθήο ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε (+MΣΦ)
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2124
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".
ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: 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.
ΔΤΡΧ: 8,30 (Οθηψ Δπξψ θαη ηξηάληα ιεπηά)
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Άξζξν 004: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 20.10)
Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2162
Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ ή ηκεκάησλ απηψλ,
ζε κέζε απφζηαζε απφ ηελ ζέζε εμαγσγήο ησλ άλσ πξντφλησλ έσο 10,00 m, κε ηελ έθξηςε, δηάζηξσζε θαηά
ζηξψζεηο έσο 30 cm, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-02-00
"Δπαλεπηρψζεηο ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ
πξνέιεπζεο δαλεηνζαιάκνπ, εθαξκφδεηαη ν αζηεξίζθνο [*], ν νπνίνο ζε αληίζεηε πεξίπησζε κεδελίδεηαη.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ.
ΔΤΡΧ: 4,50 (Σέζζεξα Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά)

Άξζξν 005: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 20.20)
Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ (+MΣΦ)
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2162
Καηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ ζξαπζηά πιηθά πξνειεχζεσο 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.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ, κε ηελ κεηαθνξά ηνπ ζξαπζηνχ
πιηθνχ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ επίρσζε.
ΔΤΡΧ: 19,50 (Γέθα ελληά Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά)

Άξζξν 006: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 20.21)
Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε θαηάιιεια πξντόληα εθζθαθώλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2162
Καηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ, κε πιαζηηθά. Πεξηιακβάλνληαη 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, ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-02-00 "Δπαλεπηρψζεηο ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ".
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ
πξν θαη κεηά ηελ επίρσζε.
ΔΤΡΧ: 5,00 (Πέληε Δπξψ)

Άξζξν 007: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 20.40)
Υεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε πξντόλησλ εθζθαθώλ θαη θαηεδαθίζεσλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2177
Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ κε δεκπίιη, ηδηβηέξα,
κνλφηξνρν θαη ινηπά παξεκθεξή κέζα, αλά δεθάκεηξν κέζεο νξηδφληηαο απφζηαζεο. Ζ απφζηαζε ηεο θαζ'
χςνο κεηαθνξάο αλάγεηαη ζε νξηδφληηα κε ζπληειεζηή πξνζαχμεζεο 2,0.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηφλν θαη δεθάκεηξν (ton x 10 m)
ΔΤΡΧ: 5,60 (Πέληε Δπξψ θαη εμήληα ιεπηά)
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Άξζξν 008: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 22.22.01)
Καζαίξεζε επηθεξακώζεσλ ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-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. Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ: 6,70 (¨Έμη Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά)

Άξζξν 009: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 22.23)
Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-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".
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.
ΔΤΡΧ: 5,60 (Πέληε Δπξψ θαη εμήληα ιεπηά)

Άξζξν 010: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 22.53)
Καζαίξεζε ςεπδνξνθώλ θάζε ηύπνπ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2275
Καζαίξεζε ςεπδνξνθψλ θάζε ηχπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζθειεηνχ αλάξηεζήο ηνπο θαη ηνπ κνλσηηθνχ
πιηθνχ πιήξσζεο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.
ΔΤΡΧ: 5,60 (Πέληε Δπξψ θαη εμήληα ιεπηά)

Άξζξν 011: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 32.01.04)
Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3214
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".
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο
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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.
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.
β.
Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο.
γ.
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. Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3)
ΔΤΡΧ: 90,00 (Δλελήληα Δπξψ)

Άξζξν 012: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 32.01.05)
Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3215
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".
Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ)

18

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.
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.
β.
Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο.
γ.
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. Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3)
ΔΤΡΧ: 95,00 (Δλελήληα πέληε Δπξψ)

Άξζξν 013: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ Ν.32.01.04)
Δπεμεξγαζία επηθάλεηαο ζθπξνδέκαηνο δηα ρξήζεσο ζξαπίλαο ή ζθνύπαο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7416
Δπεμεξγαζία επηθάλεηαο ζθπξνδέκαηνο δηα ρξήζεσο ζξαπίλαο ή ζθνχπαο πξνο απφθηεζε ηξαρείαο ηειηθήο
επηθάλεηαο (ξαβδσηή ή ρηππεηή). Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε
ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΔΤΡΧ: 5,00 (πέληε επξψ)
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Άξζξν 014: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 38.03)
Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ
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 δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-0400-00 "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.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο.
ΔΤΡΧ: 15,70 (Γέθα πέληε Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά)

Άξζξν 015: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 38.20.02)
Υαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C (S500s)
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3873
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 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. Υαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C.
Πεδίο εφαρμογισ
Ονομ.
διάμετροσ
(mm)

Ράβδοι

Κουλοφρεσ και
ευκυγραμμιςμζνα
προϊόντα

B500C

B500Α

B500C

Ηλεκτροςυγκολλθμζνα
πλζγματα και
δικτυώματα
B500Α
B500C

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
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Ονομ.
διατομι
2
(mm )

Ονομ.
μάηα/
μζτρο
(kg/m)

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
20

Πεδίο εφαρμογισ
Ονομ.
διάμετροσ
(mm)

Ράβδοι

Κουλοφρεσ και
ευκυγραμμιςμζνα
προϊόντα

B500C

B500Α

B500C

Ηλεκτροςυγκολλθμζνα
πλζγματα και
δικτυώματα
B500Α
B500C

14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

Ονομ.
διατομι
2
(mm )

Ονομ.
μάηα/
μζτρο
(kg/m)

154
201
254
314
380
491
616
804
1257

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:
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 πξνβιέπεηαη 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 .
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε
ΔΤΡΧ: 1,07 (Έλα Δπξψ θαη επηά ιεπηά)

Άξζξν 016: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 38.20.03)
Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s)
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3873
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 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.
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ε θακία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη
δπγνινγίνπ. Γνκηθά πιέγκαηα B500C
Πεδίο εφαρμογισ
Ονομ.
διάμετροσ
(mm)

Ράβδοι

Κουλοφρεσ και
ευκυγραμμιςμζνα
προϊόντα

B500C

B500Α

B500C

Ηλεκτροςυγκολλθμζνα
πλζγματα και
δικτυώματα
B500Α
B500C

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

Ονομ.
διατομι
2
(mm )

Ονομ.
μάηα/
μζτρο
(kg/m)

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 πνζφηεηεο, 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 πξνβιέπεηαη 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 .
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε
ΔΤΡΧ: 1,01 (Έλα Δπξψ θαη έλα ιεπηά)

Άξζξν 017: (Κσδηθόο ΝΔΣ ΟΓΟ Β-9)
Ξεξνιηζνδνκή κε επηκειεκέλε επηθάλεηα
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 2252
Καηαζθεπή μεξνιηζνδνκήο απφ ιίζνπο ιαηνκείνπ πάρνπο 0,30 έσο 0,35 m, ρσξίο αξκνιφγεζε, γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο απφ δηάβξσζε, κε επηκειεκέλε δηακφξθσζε ηεο επηθαλείαο, ζηηο ζέζεηο θαη
κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε.
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ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
ε πξνκήζεηα ησλ ιίζσλ, ε κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε
πξνζέγγηζή ηνπο ζηελ ζέζε ηεο θαηαζθεπήο,
ε δφκεζε ηεο εκθαλνχο μεξνιηζνδνκήο..
Γηα ηελ επηκέηξεζε ιακβάλνληαη 3 m2 έηνηκεο μεξνιηζνδνκήο σο έλα θπβηθφ κέηξν.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3)
ΔΤΡΧ: 43,80 (ζαξάληα ηξία Δπξψ θαη νγδφληα ιεπηά)

Άξζξν 018: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 43.22)
Καηαζθεπή ιηζνδνκήο κηαο όςεο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 4307
Καηαζθεπή ιηζνδνκήο δχν φςεσλ απφ επηιεγκέλνπο θπζηθνχο πιαθνεηδείο ιίζνπο θαη θαηεξγαζία ηνπ
θνληάκαηνο ησλ αξκψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-02-01-00 "Ληζφθηηζηνη ηνίρνη".
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
ΔΤΡΧ: 106,00 (Δθαηφλ έμη Δπξψ)

Άξζξν 019: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 46.10.02)
Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 9x12x19 cm, πάρνπο 1/2 πιίλζνπ
(δξνκηθνί ηνίρνη)
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-4662.1
Πιηλζνδνκέο κε δηάθελνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο δηαζηάζεσλ 9x12x19 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.
Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη)
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.
ΔΤΡΧ: 22,50 (Δίθνζη δχν Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά)

Άξζξν 020: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 49.01.01)
Γξακκηθά δηαδώκαηα (ζελάδ) δξνκηθώλ ηνίρσλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3213
Καηαζθεπή γξακκηθψλ δηαδσκάησλ (ζελάδ), πνδηψλ ή αλσθιίσλ ηνίρσλ πιεξψζεσο κε ζθπξφδεκα
θαηεγνξίαο C16/20 θαη ειαθξφ νπιηζκφ B500C (κέρξη 4Φ12 κε ζπλδεηήξεο Φ8/10), δηαηνκήο έσο 0,06 m2, ζε
νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί
ηφπνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ε εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ν
θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα πιηθψλ. ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο
δηαδσκάησλ κεγαιχηεξεο δηαηνκήο, ε ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζαπμάλεηαη αλαινγηθά κε βάζε εκβαδφλ
(Δκβ / 0,06 m2), φηαλ ζε πξνβιέπεηαη νπιηζκφο πέξαλ ησλ 4Φ12, ε δηαθνξά ηηκνινγείηαη κε βάζε ην άξζξν
ΝΔΣ ΟΗΚ 38.20. Γξακκηθά δηαδώκαηα (ζελάδ) δξνκηθώλ ηνίρσλ
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
ΔΤΡΧ: 16,80 (Γέθα έμη Δπξψ θαη νγδφληα ιεπηά)
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Άξζξν 021: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 71.21)
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 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.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ: 13,50 (Γεθαηξία Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά)

Άξζξν 022: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 78.05.02)
Γπςνζαλίδεο θνηλέο, επίπεδεο, πάρνπο 15 mm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7809
Γπςνζαλίδεο νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, πιάηνπο θαη κήθνπο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 520, κε ζήκαλζε CE, γηα ηελ
επέλδπζε ηνίρσλ ή άιισλ επηθαλεηψλ πιελ ςεπδνξνθψλ, εκβαδνχ εηνίκνπ θχιινπ άλσ ησλ 0.72 m2, επί
ζθειεηνχ ή κε (ν ηπρφλ ζθειεηφο ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο). πκπεξηιακβάλνληαη πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ
θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδσλ εκβαδνχ
εηνίκνπ θχιινπ κηθξφηεξνπ απφ 0.72 m2, νη ηηκέο ησλ άξζξσλ 78.05.01.εσο 78.05.12 πξνζαπμάλνληαη κε ηελ
ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.05.13. Γπςνζαλίδεο θνηλέο, επίπεδεο, πάρνπο 15 mm
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ: 13,50 (Γέθα ηξία Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά)

Άξζξν 023: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 78.34)
Φεπδνξνθή ηζόπεδε από γπςνζαλίδεο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7809
Φεπδνξνθή ηζφπεδε, δηαθνζκεηηθή, επηζθέςηκε, θσηηζηηθή, απφ εληαίεο έηνηκεο θνηλέο ή αλζπγξέο ή
ππξάληνρεο ιείεο γπςνζαλίδεο πάρνπο 12,5 mm, νπνπνησλδήπνηε δαζηάζεσλ ζε θαηάιιειν ππάξρνληα
θξπθφ ζθειεηφ αλάξηεζεο, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, θαη νηνπδήπνηε ζρεδίνπ,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-10-01 "Φεπδνξνθέο κε γπςνζαλίδεο".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
α)
Ζ ξχζκηζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ζθειεηνχ αλάξηεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο
επηπεδφηεηαο θαη νξηδνληίσζεο ηεο ςεπδνξνθήο.
β)
Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ εκθαλψλ ή κή, ζηνηρείσλ ζηήξημεο ησλ πιαθψλ θαη ηειεησκάησλ
ηεο ςεπδνξνθήο, απφ αλνδησκέλν αινπκίλην, θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο
γ)
Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ κε ή ρσξίο παηνχξα, απφρξσζεο ηεο επηινγήο ηεο
Τπεξεζίαο.
δ)

Οη ππνδνρέο ηνπνζέηεζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ.

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ηνπνζεηεκέλεο ςεπδνξνθήο
ΔΤΡΧ: 22,50 (Δίθνζη δπν Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά)
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Άξζξν 024: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 52.86)
Δπηηεγίδσζε ζηέγεο, γηα θεξακίδηα γαιιηθνύ ηύπνπ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5286
Δπηηεγίδσζε ζηέγεο, γηα επηθεξάκσζε κε θεξακίδηα γαιιηθνχ ηχπνπ ή θνίια ζπξκαηφδεηα θεξακίδηα, κε
θαδξφληα 4x6 cm ζηεξεσκέλα ζηελ ππάξρνπζα ηεγίδσζε ζηηο απαηηνπκέλεο απνζηάζεηο γηα ηελ έδξαζε ησλ
θεξακηδηψλ, κε ηα πιηθά, κηθξνυιηθά θαη ηθξηψκαηα θαζψο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.
Πεξηιακβάλεηαη κφλν ε αμία ηεο επηηεγίδσζεο (πιήξεο εξγαζία θαη πιηθά).
ηελ πεξίπησζε αχμεζεο ησλ δηαζηάζεσλ ή κείσζεο ηεο απφζηαζεο ησλ επηηεγίδσλ, ε επηπιένλ πνζφηεηα
απηψλ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 52.79.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.
ΔΤΡΧ: 11,00 (Έληεθα Δπξψ)

Άξζξν 025: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 53.50.03)
νβαηεπηά πιάηνπο 5 έσο 8 cm, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 12 mm από μπιεία ηύπνπ δξπόο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5353
νβαηεπηά απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο πιάηνπο 5 έσο 8 cm, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 12 mm θαη κήθνπο
ηνπιάρηζηνλ 2,00 m, πιήξσο θαηεξγαζκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα κε αηζαιφπξνθεο ή UPAT θαη μπιφβηδεο αλά
0,80 m θαη νπσζδήπνηε ζηηο ζπλδέζεηο ησλ πεξηζσξίσλ θαη ζε θάζε πιεπξά ησλ γσληψλ (θαιχπηνληαη κε
ζηφθν ζηελ απφρξσζε ηνπ μχινπ), κε ηα ςεπδνζνβαηεπηά πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνλ αλεπίρξηζην ηνίρν, ηηο
εγθνπέο-αξκνχο αεξηζκνχ θαη ηα εηδηθά πξνο ηνχην ζνβαηεπηά κε αλνμείδσηε ζίηα γηα ηε δεκηνπξγία δηαθέλνπ
αεξηζκνχ (ζηηο απαηηνχκελεο ζέζεηο), πιήξσο ηνπνζεηεκέλα. Από μπιεία ηύπνπ δξπόο
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)
ΔΤΡΧ: 7,30 (Δπηά Δπξψ θαη ηξηάληα ιεπηά)

Άξζξν 026: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 54.28)
Παξάζπξα θαη εμσζηόζπξεο ειιεληθνύ "ρσξηθνύ" ηύπνπ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 5428
Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) Διιεληθνχ "ρσξηθνχ" ηχπνπ, απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο,
νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-01-00 "Ξχιηλα
θνπθψκαηα", κε θάζζα 7x13 cm, κε πεξηζψξηα (πεξβάδηα) θαη αξκνθάιππηξα, κε παινζηάζην κε ή ρσξίο
ελδηάκεζε ηξαβέξζα (κεζνθάζζη) 8x8 cm γηα θεγγίηε, πιαίζηα θχιισλ (ηειάξα) 3x6 cm, λεξνρχηε ζπλδεφκελν
κε ηελ θάησ ηξαβέξζα ηνπ πιαηζίνπ κε ηφξκν θαη εληνξκία, κε ή ρσξίο παινδφρνπο πήρεηο (θαίηηα) 4x4 cm γηα
κνλνχο ή δηπινχο παινπίλαθεο, κε ή ρσξίο περάθηα παινπηλάθσλ, αξκνθάιππηξα θχιισλ (κπηληά) 2x4 cm,
αξκνθάιππηξα θάζζαο 2,5x2,5 cm, πεξηζψξηα (πεξβάδηα) 2x5,5 cm, θνξδφλη αεξνθξαγήο απν
πνιππξνππιέλην ζε εγθνπή (γθηληζηά) θαη εμψθπιια "θαξθσηά" κε μπιφβηδεο, κε εληζρχζεηο (ηξαβέξζεο,
ηξέζζα) ζρήκαηνο Ε απφ ζαλίδεο δηαηνκήο 12x2,5 cm θαη ζαλίδσκα ξακπνηέ πάρνπο 2,5 cm απφ ζαλίδεο
πιάηνπο έσο 12 cm θαη γεληθά μπιεία, ζηδεξηθά (εθηφο απφ ρεηξνιαβέο) θαη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαηαζθεπήο
ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΔΤΡΧ: 190,00 (Δθαηφλ ελελήληα επξψ)
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Άξζξν 027: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 54.46.01)
Θύξεο μύιηλεο πξεζζαξηζηέο κε θάζζα δξνκηθή, πιάηνπο έσο 13 cm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5446.1
Καηαζθεπή πξεζζαξηζηήο ζχξαο απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-0801-00 "Ξχιηλα θνπθψκαηα", κε πεξηζψξηα (πεξβάδηα) 2x5,5 cm θαη ζηηο δχν φςεηο κε θχιια πξεζζαξηζηά κε
θφληξα - πιαθέ, πιήξε ή κε θεγγίηε, ζπλνιηθνχ πάρνπο 5 cm απνηεινχκελα απφ πιαίζην 4x7 cm κε ελίζρπζε
ζην χςνο ηεο θιεηδαξηάο κε μχιν δηαζηάζεσλ 4x5x40 cm, κε ζθειεηφ ζηαπξσηφ απφ μχια "κηζνραξαθηά" 4x5
cm αλά 15 cm ην πνιχ ή απφ πήρεηο ζηαπξσηέο "κηζνραξαθηέο" θαζαξήο δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 36x8 mm κε
θελφ 50x50 mm, πεξηζψξηα 5x2,5 cm ζε θάζε πιεπξά θαη θφληξα πιαθέ ησλ 5 mm θαη γεληθά μπιεία, ζηδεξηθά
αλαξηήζεσο, ζηεξεψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο (εθηφο απφ ρσλεπηή θιεηδαξηά θαη ρεηξνιαβέο) θαη κηθξνυιηθά θαη
εξγαζία γηα θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο
ρσλεπηήο θιεηδαξηάο θαη ρεηξνιαβψλ. Με θάζζα δξνκηθή, πιάηνπο έσο 13cm.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΔΤΡΧ: 118,00 (Δθαηφλ δέθα νθηψ Δπξψ)

Άξζξν 028: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 54.80.02)
Πέξγθνιεο θαη παξεκθεξείο θαηαζθεπέο από μπιεία δξπόο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5605
Πέξγθνιεο θαη παξεκθεξείο θαηαζθεπέο απφ μπιεία δξπφο θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ C22 - 10E θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ
338, νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ, κε ή ρσξίο ζηχινπο θαη ζε νηνδήπνηε χςνο απφ ην έδαθνο, κε πιήξε θαηεξγαζία
(ξνθάληζκα, πιάληζκα, ηξίςηκν) ησλ επηθαλεηψλ ησλ μχισλ θαη δηακφξθσζε ησλ αθκψλ θαη ησλ άθξσλ ηνπο
ζχκθσλα κε ην ζρέδην, κε αλνμείδσηα ή γαιβαληζκέλα ή νξεηράιθηλα ζηεξίγκαηα ησλ ζηχισλ ζην δάπεδν θαη
εμαξηήκαηα ζχλδεζεο ησλ μχισλ κεηαμχ ηνπο θαη ηελ ζηεξέσζή ηνπο ζε ηνίρνπο ή άιια δνκηθά ζηνηρεία.
πκπεξηιακβάλνληαη πιηθά, κηθξνυιηθά, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. Πέξγθνιεο θαη
παξεκθεξείο θαηαζθεπέο από μπιεία δξπόο
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ηνπνζεηεκέλεο μπιείαο.
ΔΤΡΧ: 900,00 (Δλληαθφζηα Δπξψ)

Άξζξν 029: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 54.75)
Δληνηρηζκέλεο ληνπιάπεο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5472.1
Δληνηρηζκέλεο ληνπιάπεο, κε ηππνπνηεκέλεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-09-01-00
"Δληνηρηζκέλα ή ζηαζεξά έπηπια ", βάζνπο 60 cm, απφ κνξηνζαλίδα (MDF) κε επέλδπζε κειακίλεο ή
θνξκάηθαο, "θνππαζηέο", κε θχιια αλαξηεκέλα κε ζηξνθείο επηπινπνηίαο θαη γεληθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά
θαηαζθεπήο θαη εξγαζία ζπλαξκνιφγεζεο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο. Σα ζπξηάξηα, ηα ξάθηα, νη
θξεκάζηξεο θαη ινηπφο εμνπιηζκφο ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) φςεο
ΔΤΡΧ: 112,00 (Δθαηφλ δψδεθα Δπξψ)

Άξζξν 030: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 56.07)
Ράθηα ή ρσξίζκαηα πάρνπο 18 mm από MDF
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5606
Ράθηα ή ρσξίζκαηα πάρνπο 18mm απφ MDF άξηζηεο πνηφηεηαο επελδπκέλν κε κειακίλε, νηνπδήπνηε
πιάηνπο θαη κήθνπο θαη νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, κε ηειείσκα ζε φια ηα εκθαλή ζφθνξα κε ισξίδα PVC πάρνπο 3
mm, θαη γεληθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη εξγαζία γηα πιήξε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζε ηνίρνπο, ληνπιάπηα
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ή εξκάξηα (φηαλ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ εξκαξίσλ), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 0309-01-00 "Δληνηρηζκέλα ή ζηαζεξά έπηπια"
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο φςεο
ΔΤΡΧ: 45,00 (αξάληα πέληε Δπξψ)

Άξζξν 031: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 56.11)
πξηάξηα γηα θνπδηλνληνύιαπα επηθάλεηαο έσο 0,20 m2
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5613.1
πξηάξηα γηα θνπδηλνληνχιαπα επηθάλεηαο έσο 0,20 m2, νηνπδήπνηε ζρεδίνπ θαη δηαζηάζεσλ, κε εκθαλή,
θαιππηφκελα απφ θχιιν ληνπιαπηνχ, κε πιαίζην απφ ηεκάρηα ιεπθήο μπιείαο πάρνπο 16 mm επελδπκέλα κε
κειακίλε ,πεξαζηά θαη θνιιεηά, κε νπέο ή ηνκέο ζην "πξφζσπν" ή ρεηξνιαβέο θαη κε ππζκέλα απφ
κνξηνζαλίδα (hard board) επελδπκέλε κε κειακίλε πεξαζηή θαη θνιιεηή θαη κε νδεγνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπξηαξηνχ κεηαιιηθνχο απινχο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-09-01-00 "Δληνηρηζκέλα ή ζηαζεξά
έπηπια ". πκπεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά (επελδπκέλε κε κειακίλε μπιεία, κνξηνζαλίδα επελδπκέλε), ηαη
κηθξνυιηθά θαη ε εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο, Γελ πεξηιακβάλνληαη ξάθηα θαη εηδηθά ηεκάρηα
εμνπιηζκνχ.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
ΔΤΡΧ: 33,50 (Σξηάληα ηξία Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά)

Άξζξν 032: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 56.21)
Πάγθνο από άθαπζηε θνξκάηθα ηύπνπ DUROPAL
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5617
Πάγθνο απφ άθαπζηε θνξκάηθα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ DUROPAL πάρνπο 32 mm θαη πιάηνπο 90 cm πεξίπνπ,
πνπ πεξηιακβάλεη:
α)
Σν ζηνηρείν ηνπ πάγθνπ ζπλνιηθνχ πάρνπο 32 mm θαη πιάηνπο 90 cm, κε επηθάιπςε απφ άθαπζηε
θνξκάτθα, κε πεξηζψξην απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm κε ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο ζηα εκθαλή ζφθνξα, ην
νπνίν ζπγθνιιάηαη ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή κε θαηάιιειε ζπκβαηή θφιια.
β)
Άλνηγκα νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη κε θνπή ηνπ πάγθνπ γηα ηελ ππνδνρή ηνπ
επηθαζήκελνπ λεξνρχηε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
γ)
Σελ ζθξάγηζε ησλ πεξηκεηξηθψλ αξκψλ (επαθή κε ηνλ ηνίρν ή άιιεο θαηαζθεπέο) κε αληηκηθξνβηαθή
ζηιηθφλε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ ζθξαγηζηηθνχ πιηθνχ.
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο, ζηήξημεο, ζηεξέσζεο, επεμεξγαζίαο ησλ ηειηθψλ
επηθαλεηψλ, πιηθά & κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο φςεο
ΔΤΡΧ: 28,00 (Δίθνζη νθηψ Δπξψ)

Άξζξν 033: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 56.23)
Δξκάξηα θνπδίλαο δαπέδνπ κε ηππνπνηεκέλα
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5613.1
Δξκάξηα θνπδίλαο δαπέδνπ, κε ηππνπνηεκέλα, κε βάζνο 60 cm, κε "θνπηηά" απφ λνβνπάλ ζπλνιηθνχ πάρνπο
18 mm, ακθίπιεπξα επελδπκέλα κε κειακίλε ή θνξκάηθα, πάρνπο 1,0 mm, κε ηειείσκα ζε φια ηα νξαηά
ζφθνξα απφ PVC πάρνπο 3 mm, κε ελψζεηο ησλ επηθαλεηψλ κε αλνμείδσηεο μπιφβηδεο, θφιια θαη θαηάιιειεο
εληνξκίεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-09-01-00 "Δληνηρηζκέλα ή ζηαζεξά έπηπια ", κε ηα
αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Γηακφξθσζε ρεηιέσλ ησλ απαηηνπκέλσλ νπψλ κε θξεδάξηζκα
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Καηαζθεπή πιάηεο ηνπ θνπηηνχ πξνο ηνλ ηνίρν απφ θνξκάτθα πάρνπο 8 mm
Οξηδφληηα (ξάθηα) θαη θαηαθφξπθα ζηαζεξά ρσξίζκαηα απφ κνξηνζαλίδεο επελδπκέλεο θαη ζηηο δχν
επηθάλεηεο κε κειακίλε (1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 ή 20 mm αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπο, κε
πεξηζψξην απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm ζηα εκθαλή ζφθνξα κε ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο.
Σα θχιια (κνλά ή δηπιά) απφ λνβνπάλ κε κειακίλε νηνπδήπνηε ρξψκαηνο, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά (min
πάρνο 1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm, κε πεξηζψξηα απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm κε
ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο.
Σνπνζέηεζε ρεηξνιαβψλ (πφκνια) θχιισλ θαη θξπθψλ κεηαιιηθψλ κεληεζέδσλ βαξέσο ηχπνπ δηπιήο
πεξηζηξνθήο, αλνμεηδψησλ θαη ξπζκηδφκελσλ.
ηήξημε ηεο θαηαζθεπήο ζε ξπζκηδφκελα πνδαξηθά κε απφιεμε απφ πιαζηηθφ πξνθίι γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπο απφ ηελ πγξαζία
Κνπκπσηή κπάδα χςνπο 125 mm απφ λνβνπάλ κε επέλδπζε κειακίλεο πάρνπο 1,0 mm.
Δάλ πξνβιέπνληαη ζπξηάξηα ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα,
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθάλεηαο φςεο
ΔΤΡΧ: 225,00 (Γηαθφζηα είθνζη πέληε Δπξψ)

Άξζξν 034: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 56.24)
Δξκάξηα θνπδίλαο ηνίρνπ θξεκαζηά κε ηππνπνηεκέλα
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5613.1
Δξκάξηα θνπδίλαο ηνίρνπ θξεκαζηά, κε ηππνπνηεκέλα, κε βάζνο 35 cm, κε "θνπηηά" απφ λνβνπάλ ζπλνιηθνχ
πάρνπο 18 mm, ακθίπιεπξα επελδπκέλα κε κειακίλε ή θνξκάηθα, πάρνπο 1,0 mm, κε ηειείσκα ζε φια ηα
νξαηά ζφθνξα απφ ηαηλίεο PVC πάρνπο 3 mm, κε ελψζεηο ησλ επηθαλεηψλ κε αλνμείδσηεο μπιφβηδεο, θφιια
θαη θαηάιιειεο εληνξκίεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-09-01-00 "Δληνηρηζκέλα ή ζηαζεξά
έπηπια", κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Γηακφξθσζε ρεηιέσλ ησλ απαηηνπκέλσλ νπψλ κε θξεδάξηζκα
Καηαζθεπή πιάηεο ηνπ θνπηηνχ πξνο ηνλ ηνίρν απφ θνξκάτθα πάρνπο 8 mm
Οξηδφληηα (ξάθηα) θαη θαηαθφξπθα ζηαζεξά ρσξίζκαηα απφ κνξηνζαλίδεο επελδπκέλεο θαη ζηηο δχν
επηθάλεηεο κε κειακίλε (1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 ή 20 mm αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπο, κε
πεξηζψξην απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm ζηα εκθαλή ζφθνξα κε ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο.
Σα θχιια (κνλά ή δηπιά) απφ λνβνπάλ κε κειακίλε νηνπδήπνηε ρξψκαηνο, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά (min
πάρνο 1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm, κε πεξηζψξηα απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm κε
ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο.
Σνπνζέηεζε ρεηξνιαβψλ (πφκνια) θχιισλ θαη θξπθψλ κεηαιιηθψλ κεληεζέδσλ βαξέσο ηχπνπ δηπιήο
πεξηζηξνθήο, αλνμεηδψησλ θαη ξπζκηδνκέλσλ.
Δάλ πξνβιέπεηαη εηδηθφο εμνπιηζκφο ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα,
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο φςεο
ΔΤΡΧ: 180,00 (Δθαηφλ νγδφληα Δπξψ)

Άξζξν 035: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 56.25)
Δξκάξηα κεγάινπ ύςνπο, κε ηππνπνηεκέλα
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5613.1
Δξκάξηα κεγάινπ χςνπο, κε ηππνπνηεκέλα, κε βάζνο 60 cm, κε "θνπηηά" απφ λνβνπάλ ζπλνιηθνχ πάρνπο 18
mm, ακθίπιεπξα επελδπκέλα κε κειακίλε ή θνξκάηθα, πάρνπο 1 mm, κε ηειείσκα ζε φια ηα νξαηά ζφθνξα
απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm, κε ελψζεηο ησλ επηθαλεηψλ κε αλνμείδσηεο μπιφβηδεο, θφιια θαη θαηάιιειεο
εληνξκίεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-09-01-00 "Δληνηρηζκέλα ή ζηαζεξά έπηπια ", κε ηα
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αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Γηακφξθσζε ρεηιέσλ ησλ απαηηνπκέλσλ νπψλ κε θξεδάξηζκα
Καηαζθεπή πιάηεο ηνπ θνπηηνχ πξνο ηνλ ηνίρν απφ ραξηνθνξκάτθα ή θνξκάτθα πάρνπο 8 mm
Οξηδφληηα (ξάθηα) θαη θαηαθφξπθα ζηαζεξά ρσξίζκαηα (άλ πξνβιέπνληαη) απφ κνξηνζαλίδεο
επελδπκέλεο θαη ζηηο δχν επηθάλεηεο κε κειακίλε (1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 ή 20 mm αλάινγα κε
ην πιάηνο ηνπο, κε πεξηζψξην απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm ζηα εκθαλή ζφθνξα κε ζηξνγγπιεπκέλεο
αθκέο.
Σα θχιια (κνλά ή δηπιά) απφ λνβνπάλ κε κειακίλε νηνπδήπνηε ρξψκαηνο, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά
(min πάρνο 1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm, κε πεξηζψξηα απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm κε
ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο.
Σνπνζέηεζε ρεηξνιαβψλ (πφκνια) θχιισλ θαη θξπθψλ κεηαιιηθψλ κεληεζέδσλ βαξέσο ηχπνπ δηπιήο
πεξηζηξνθήο, αλνμεηδψησλ θαη ξπζκηδνκέλσλ.
ηήξημε ηεο θαηαζθεπήο ζε ξπζκηδφκελα πνδαξηθά κε απφιεμε απφ πιαζηηθφ πξνθίι γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπο απφ ηελ πγξαζία
Κνπκπσηή κπάδα χςνπο 125 mm απφ λνβνπάλ κε επέλδπζε κειακίλεο πάρνπο 1,0 mm.
Δάλ πξνβιέπνληαη ζπξηάξηα ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα,
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο φςεο
ΔΤΡΧ: 155,00 (Δθαηφλ πελήληα πέληε Δπξψ)

Άξζξν 036: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 61.30)
Μεηαιιηθόο ζθειεηόο 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.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)
ΔΤΡΧ: 3,10 (Σξία Δπξψ θαη δέθα ιεπηά)

Άξζξν 037: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 61.31)
Μεηαιιηθόο ζθειεηόο ηνηρνπεηάζκαηνο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6118
Καηαζθεπή κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε κε θέξνληνο ηνηρνπεηάζκαηνο κε ή ρσξίο αλνίγκαηα
(εθηφο ςεπδνξνθψλ), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, απφ απιέο
ζηξαληδαξηζηέο δηαηνκέο γαιβαληζκέλνπ κνξθνζηδήξνπ ή δηαηνκέο ζηξαληδαξηζηήο ιακαξίλαο (ζηξσηήξεο,
νξζνζηάηεο, θιπ), ζηεξεσκέλεο κε γαιβαληζκέλα εθηνλνχκελα ή ρεκηθά βχζκαηα θαη γεληθά κνξθνζίδεξνο,
ζηξαηδαξηζηέο δηαηνκέο, βχζκαηα, ζχλδεζκνη θαη κηθξνυιηθά θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο,
ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξεψζεο.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)
ΔΤΡΧ: 2,80 (Γχν Δπξψ θαη νγδφληα ιεπηά)
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Άξζξν 038: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 62.02)
Ταινζηάζηα ζηδεξά βάξνπο άλσ ησλ 10 kg/m2
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6202
Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ παινζηαζίσλ βάξνπο άλσ ησλ 10 kg/m2 απφ πνηθίιεο ζηδεξέο δηαηνκέο
απιήο, δηπιήο ή πνιιαπιήο επαθήο, ζηαζεξά ή θηλεηά θαη γεληθά ζηδεξέο δηαηνκέο, πιηθά θαη εμαξηήκαηα
ζπγθφιιεζεο, ζηεξέσζεο, αλάξηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο, ζχκθσλα κε
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-02-00 "ηδεξά θνπθψκαηα".
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)
ΔΤΡΧ: 6,70 (Έμη Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά)

Άξζξν 039: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 62.21)
Θύξεο ζηδεξέο απινύ ζρεδίνπ από επζύγξακκεο ξάβδνπο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 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".
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)
ΔΤΡΧ: 5,00 (Πέληε Δπξψ)

Άξζξν 040: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 64.01.01)
ηδεξά θηγθιηδώκαηα απινύ ζρεδίνπ από επζύγξακκεο ξάβδνπο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 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.
Απινύ ζρεδίνπ από επζύγξακκεο ξάβδνπο.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)
ΔΤΡΧ: 4,50 (Σέζζεξα Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά)

Άξζξν 041: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 64.26.03)
Κηγθιηδώκαηα από ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο Φ 2''
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6428
ηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ γαιβαληζκέλνη, ρσξίο εηδηθά ηεκάρηα, αληηζθσξηαθή επίζηξσζε κε βαθή
βάζεσο ςεπδαξγχξνπ ζε δχν ζηξψζεηο. Πιήξεο θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε. ηδεξνζσιήλεο
γαιβαληζκέλνη Φ 2"
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ηνπνζεηεζέληνο ζσιήλα.
ΔΤΡΧ: 12,30 (Γψδεθα Δπξψ θαη ηξηάληα ιεπηά)
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Άξζξν 042: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 64.48)
πξκαηόπιεγκα κε ξνκβνεηδή νπή
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 6448
πξκαηφπιεγκα ξνκβνεηδνχο νπήο, δηαζηάζεσλ 2,5 cm θαη βάξνπο 1.0 kg/m2 ηνπνζεηεκέλν ζε παζζάινπο ή
ζε ζθειεηφ πεξηθξαγκάησλ.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηφκελεο επηθαλείαο πεξηθξάγκαηνο.
ΔΤΡΧ: 3,05 (Σξία Δπξψ θαη πέληε ιεπηά)

Άξζξν 043: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 76.01.04)
Ταινπίλαθεο απινί επί μύιηλνπ ή κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ, δηαθαλείο πάρνπο 6,0 mm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7604.2
Ταινπίλαθεο απινί, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ δηαθαλείο πάρνπο 6,0 mm, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη κε ζηφθν
θαη θαξθίδεο ή κεηαιιηθνχο ζπλδέζκνπο ή κε περίζθνπο (μχιηλνπο ή κεηαιιηθνχο) επί μχιηλνπ ή κεηαιιηθνχ
ζθειεηνχ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-07-01 "Μνλνί θαη πνιιαπινί ελ επαθή παινπίλαθεο".
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ: 32,40 (Σξηάληα Γχν Δπξψ θαη ζαξάληα ιεπηά)

Άξζξν 044: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 72.11)
Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα γαιιηθνύ ηύπνπ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7211
Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα γαιιηθνχ ηχπνπ, πιήξεο κε ηνπο απαηηνχκελνπο εκηθεξάκνπο θαη ηνπο εηδηθνχο
θνξπθνθεξάκνπο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-05-01-00 "Δπηθεξακψζεηο ζηεγψλ".
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ ηχπσλ θεξακηδηψλ, ήισλ, ζχξκαηνο γαιβαληζκέλνπ
θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg επί ηφπνπ, ηα ηθξηψκαηα θαη ε εξγαζία ηνπνζεηήζεσο θαη πξνζδέζεσο
φισλ ησλ θεξακηδηψλ κε ζχξκα θαζψο θαη ε θνιπκβεηή ηνπνζέηεζε ησλ αθξνθεξάκσλ θαη ησλ
θνξπθνθεξάκσλ.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο
ΔΤΡΧ: 22,50 (Δίθνζη δχν Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά)

Άξζξν 045: (Κσδηθόο ΤΠΔΥΧΓΔ 72.31.01)
Δπηζηεγάζεηο κε απιαθσηή ιακαξίλα πάρνπο 1,00 mm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7231
Δπηζηέγαζε κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, πάρνπο 1 mm, επί ππάξρνληνο μχιηλνπ ή κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-05-02-01 "Δπηζηεγάζεηο κε κεηαιιηθά θχιια απηνθεξφκελα", κε
επηθάιπςε ησλ θχιισλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ πηπρψζεσλ θαηά κία πηχρσζε ή 10 cm, ζηνπο θνξθηάδεο κε
θχιιν επίπεδεο ιακαξίλαο πιάηνπο 0,80 m θαη ζηηο ζέζεηο ησλ πδξνξξνψλ (ληεξέδσλ) θαηά ην απαηηνχκελν
πιάηνο, κε ζηεξέσζε ησλ θχιισλ κε εηδηθνχο ζπλδέζκνπο ζηελ πεξίπησζε κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ή κε
γαιβαληζκέλεο μπιφβηδεο ζηελ πεξίπησζε μχιηλνπ ζθειεηνχ, κε παξεκβνιή κεηαμχ ησλ ζπλδέζκσλ ή ησλ
θνριηνθφξσλ ήισλ θαη ηεο ιακαξίλαο ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ πάρνπο 2 mm. Δπηζηεγάζεηο κε
απιαθσηή ιακαξίλα πάρνπο 1,00 mm
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο
ΔΤΡΧ: 15,70 (Γέθα πέληε Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά)
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Άξζξν 046: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 73.33.03)
Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 40x40 cm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7331
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα, πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο
έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε "GROUP 4", δηαζηάζεσλ 40x40 cm, νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ
εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο
θαη εμσηεξηθέο".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ κε αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε
ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, ή κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, ζπκβαηή κε
ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, καχξνπ
ρξψκαηνο, ή κε εηδηθφ πιηθφ πιεξψζεσο ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα θαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο
ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ.
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο
θχζεσο επί ηφπνπ.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ: 36,00 (Σξηάληα έμη Δπξψ)

Άξζξν 047: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 73.34.01)
Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα GROUP 1, δηαζηάζεσλ 20x20 cm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7326.1
Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα εθπαισκέλα, ρξσκαηηζηά, αληνρήο ζε απφηξηςε "GROUP 1",
δηαζηάζεσλ 20x20 cm, νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-0200 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο".
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ, κε αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε ζηξψζε
ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, κε πξφζκηθην βειηησηηθφ ηεο πξφζθπζεο κε ηελ επηθάλεηα
εθαξκνγήο, ή κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε
ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, ην αξκνιφγεκα κε ιεπθφ ηζηκέλην, ή
κε εηδηθφ πιηθφ ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα, ν επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ ηνίρνπ
θαη ε δηακφξθσζε νπψλ γηα ηελ δηέιεπζε πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ, δηαθνπηψλ, ξεπκαηνδνηψλ θ.ιπ.
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο
θχζεσο επί ηφπνπ.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ: 33,50 (Σξηάληα ηξία Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά)

Άξζξν 048: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 73.36.01)
Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζώξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ζε ηξεηο ζηξώζεηο πάρνπο 3,0 cm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7335
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη θαηαζθεπέο πεξηζσξίσλ κε ηζηκεληνθνλίακα κε δχν ζηξψζεηο ηζηκεληνθνληάκαηνο
ησλ 450 kg ηζηκέληνπ κε άκκν ρνλδξφθνθθε θαη ηξίηε ζηξψζε κε παηεηφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg
ηζηκέληνπ κε ιεπηνθφθθε άκκν. Δπηζηξώζεηο ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο 3,0 cm
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ: 18,00 (Γέθα νθηψ Δπξψ)
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Άξζξν 049: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ Ν.73.96)
Δπηζηξώζεηο κε ηάπεηα από linoleum ή από ρισξηνύρν πνιπβηλύιην (PVC)
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7396
Δπηζηξψζεηο κε ηάπεηα απφ ρισξηνχρν πνιπβηλχιην (PVC) ή παξφκνην, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 03-07-06-02 "Βηλπιηθά δάπεδα", πάρνπο 2 mm, κνλνπαγνχο πθήο (φρη πνιιαπιψλ ζηξψζεσλ),
νπνηνπδήπνηε ρξσκαηηζκνχ, επηθνιινχκελνπ κε ζπκβαηή θφιια ζε ιείν, επίπεδν, θαζαξφ θαη ζηεγλφ
ππφζηξσκα. Πεξηιακβάλνληαη ν πιαζηηθφο ηάπεηαο, νη ισξίδεο ηεξκάησλ, ε εηδηθή θφιια θαη ε εξγαζία
πιήξνπο θαηαζθεπήο,
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ: 19,70 (Γέθα ελληά Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά)

Άξζξν 050: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 77.15)
Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηώλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνύο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7735
Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 0310-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".
Απνθαηάζηαζε ηεο επηθαλείαο ηνπ επηρξίζκαηνο, αθαίξεζε ησλ αλσκαιηψλ, θαζαξηζκφο, ιείαλζε κε
γπαιφραξην, αζηάξσκα κε θαηάιιειν πιηθφ βάζεσο αθξπιηθήο ξεηίλεο, δηαιχηνπ, ή αθξπιηθνχ κηθξνκνξηαθνχ
πιηθνχ βάζεσο λεξνχ, κε αληνρή ζηα αιθάιηα.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ: 1,70 (έλα Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά)

Άξζξν 051: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 77.20.04)
Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνύ επνμεηδηθνύ, πνιπνπξεζαληθνύ ή αθξπιηθνύ ηειηθνύ ρξώκαηνο δύν
ζπζηαηηθώλ
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".
Δθαξκνγή ηνπ πιηθνχ επί θαηάιιεια επεμεξγαζκέλσλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ, κε αληηδηαβξσηηθά
ππνζηξψκαηα δχν ζπζηαηηθψλ, ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο ζπλνιηθνχ πάρνπο μεξνχ πκέλα ηειηθνχ
ρξψκαηνο ηα 100 κηθξά.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΔΤΡΧ: 2,70 (Γχν Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά)

Άξζξν 052: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 77.55)
Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξώλ επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο
λεξνύ ε δηαιύηνπ
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,
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΔΤΡΧ: 6,70 (Έμη Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά)
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Άξζξν 053: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 77.80.01)
Υξσκαηηζκνί επί επηρξηζκάησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7785.1
Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή
ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".
Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ ρξψκαηνο. Τιηθά θαη
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. Δζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο
ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ: 9,00 (Δλληά Δπξψ)

Άξζξν 054: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 77.80.02)
Υξσκαηηζκνί επί επηρξηζκάησλ εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7785.1
Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή
ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".
Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ ρξψκαηνο. Τιηθά θαη
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. Δμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή
ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ: 10,10 (Γέθα Δπξψ θαη δέθα ιεπηά)

Άξζξν 055: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 77.84.02)
Υξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ γπςνζαλίδσλ κε ρξώκα πδαηηθήο δηαζπνξάο αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή
ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο λεξνύ κε ζπαηνπιάξηζκα ηεο γπςνζαλίδαο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7786.1
Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ γπςνζαλίδσλ κε ρξψκα πδαηηθήο δηαζπνξάο αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή ζηπξεληναθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".
Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, εθαξκνγή εηδηθήο γάδαο ζηηο ζπλαξκνγέο ησλ γπςνζαλίδσλ, αζηάξσκα κε
πιηθφ έκθξαμεο ησλ πφξσλ ηεο γπςνζαλίδαο (γηα ηελ κείσζε ηεο απνξξνθεηηθφηεηαο ηεο) θαη δηάζηξσζε δχν
ζηξψζεσλ ρξψκαηνο αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο. Τιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ,
ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. Με ζπαηνπιάξηζκα ηεο γπςνζαλίδαο.
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ: 12,40 (Γψδεθα Δπξψ θαη ζαξάληα ιεπηά)

Άξζξν 056: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 79.10)
ηεγάλσζε μύιηλεο ζηέγεο κε ιεπηή ειαζηνκεξή πδξαηκνπεξαηή κεκβξάλε
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7912
Δπίζηξσζε κε ειαθξά ειαζηνκεξή αζθαιηηθή κεκβξάλε βάξνπο 0,5 kg/m2, πδξαηκνπεξαηή, εηδηθή γηα
ζηεγάλσζε μχιηλεο ζηέγεο, κε ππξήλα απφ κή πθαληέο ίλεο πνιππξνππιελίνπ.
Πεξηιακβάλεηαη ε ζηεξέσζε ζηελ μχιηλε ππνδνκή κε θαξθσηηθφ εξγαιείν κε ρξήζε πιαηπθέθαισλ θαξθηψλ
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ή κε δηραισηέο αγξάθεο, ε επηθάιπςε ησλ ισξίδσλ ηεο ζηξψζεο θαηά 20 cm θαη ε πξνζηαζία ησλ άθξσλ κε
απηνθφιιεηε ηαηλία, ζπκβαηή κε ην πιηθφ

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο (εξγαζία θαη πιηθά)
ΔΤΡΧ: 7,90 (Δπηά Δπξψ θαη ελελήληα ιεπηά)

Άξζξν 057: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 79.12.01)
Μεκβξάλε ζπλζεηηθνύ ειαζηηθνύ (EPDM)
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7912
Δπίζηξσζε κε ζηεγαλσηηθή κεκβξάλε, ζπγθνιιεκέλε κε απηνγελή ζεξκηθή ζπγθφιιεζε, ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη αλαισζίκσλ επί ηφπνπ θαη ε
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο ηεο κεκβξάλεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-06-01-02
"ηεγαλνπνίεζε δσκάησλ θαη ζηεγψλ κε κεκβξάλεο PVC". Μεκβξάλε ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ (EPDM)
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηφκελεο επηθαλείαο
ΔΤΡΧ: 15,70 (Γεθαεπηά πέληε θαη εβδνκήληα ιεπηά)

Άξζξν 058: (Κσδηθόο ΝΔΣ. ΟΗΚ 79.49)
Θεξκνκόλσζε κε πιάθεο δηνγθσκέλεο πνιπνπξεζάλεο πάρνπο 50 mm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7934
Θεξκνκφλσζε νξνθψλ, δαπέδσλ θιπ, νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηθαλείαο (επίπεδεο, θπιηλδξηθέο ή ζνισηέο
επηθάλεηεο) κε πιάθεο απφ δηνγθσκέλεο πνιπνπξεζάλεο πάρνπο 50 mm, κε ακθίπιεπξε επηθάιπςε κε θχιια
πνιπαηζπιελίνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-06-02-01 "Θεξκνκνλψζεηο δσκάησλ ".
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.
ΔΤΡΧ: 13,50 (Γέθα ηξία Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά)

Άξζξν 059: (Κσδηθόο Ν. 61.01)
Πιήξεο θαηαζθεπή κεηαιιηθήο πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο 0,90x0,50
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 61.01
Πιήξεο θαηαζθεπή κεηαιιηθήο πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο απφ θχιιν PVC (πάρνπο 19 ρηιηνζηψλ ελδεηθηηθνχ
ηχπνπ COPLAST), θαη ζθειεηνχ ζηήξημεο δηαζηάζεσλ 0,90Υ0,50 ζηα κεγέζε θαη ηε κνξθή πνπ θαίλνληαη ζηα
ζπλεκκέλα ζρέδηα, ε νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ζθειεηφ κεηαιιηθφ (γσληά 70x70 ρηιηνζηά) κεηά ησλ
κηθξνυιηθψλ θαη ηεο ηνπνζέηεζήο ηεο ζηα ζεκεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε, φπσο αλαθέξνληαη
ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή. Ζ φιε θαηαζθεπή ζα παθησζεί ζε βάζνο 50cm ζην έδαθνο κε πνζφηεηα άνπινπ
ζθπξνδέκαηνο
Πιήξεο δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο 0,90Υ0,50 ε νπνία ζα ηππσζεί ζε βηλχιην θαη ζα πεξηιακβάλεη
έληππν πιηθφ πξνβνιήο φπσο ζην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα θαη πνπ ζα απεηθνλίδεη:
θαξίθεκα ράξηνπ ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ην ζεκείν αλαθνξάο.
Σίηινο ζεκείνπ αλαθνξάο,
χληνκν θείκελν, γηα ην ζεκείν αλαθνξάο
ρεηηθέο θσηνγξαθίεο θαη ζρέδηα ηνπ ζεκείνπ αλαθνξάο
Όια ηα θείκελα ηα νπνία ζα ππάξρνπλ ζηελ πηλαθίδα ζα είλαη εθηφο απφ ηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή
γιψζζα.
ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο πηλαθίδαο πεξηιακβάλνληαη:1) Ζ εξγαζία πεξηζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ,
2) Ζ ζπγγξαθή θαη ε κεηάθξαζε ησλ θεηκέλσλ, 3) Ζ θσηνγξάθεζε ησλ ζεκάησλ, 4) Σα ζρέδηα φπνπ
απαηηνχληαη, 5) Ζ ραξηνγξάθεζε, 6) Ο γξαθηθφο ζρεδηαζκφο ηεο πηλαθίδαο, 7) Σα ζθαλαξίζκαηα ησλ
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θσηνγξαθηψλ θαη ησλ εηθφλσλ, 8) Ζ επηκέξνπο επεμεξγαζία ηνπ ράξηε, 9) Σν layout ηεο πηλαθίδαο, 10) Ζ
εθηχπσζε. Αλαιπηηθά:
1) Καηαζθεπή Βάζεο:
Υσκαηνπξγηθά: 0,08m3 x 25.00€ = 2,00 €
Διαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα: 0,08m3 x 300.00€ = 24,00 €
2) Καηαζθεπή Πηλαθίδαο:
Δξγαζία Σνπνζέηεζεο: 1,00 απνθ x 50,00€ = 50.00 €
Μεηαιιηθφο θειεηφο: 1,00 απνθ x 100,00€ = 100,00 €
Βηλχιην Πηλαθίδαο: 0,55m2 x 120.00€ = 66,00 €
Μηθξνυιηθά + Βάςηκν: 1,00 απνθ x 40,00€ = 40,00 €
3) Δξγαζία – Δπεμεξγαζίαο Πηλαθίδσλ:
Δξγαζία Πεξηζπιινγήο Τιηθνχ: 1,00 απνθ x 150,00€ = 150,00 €
Δπεμεξγαζία Τιηθνχ: 1,00 απνθ x 50,00€ = 50,00 €
πγγξαθή Τιηθνχ: 1,00 απνθ x 100,00€ = 100,00 €
Μεηάθξαζε Τιηθνχ: 1,00 απνθ x 80,00€ = 80,00 €
Φσηνγξαθίεο: 1,00 απνθ x 50,00€ = 50,00 €
ρέδηα: 1,00 απνθ x 60,00€ = 60,00 €
Υάξηεο: 1,00 απνθ x 80,00€ = 80,00 €
4) Γεκηνπξγηθφ – Δθηχπσζε:
ρεδηαζκφο: 1,00 απνθ x 50,00€ = 50,00 €
θαλαξίζκαηα: 1,00 απνθ x 20,00€ = 20,00 €
Δπεμεξγαζία ράξηε: 1,00 απνθ x 50,00€ = 50,00 €
Layout: 1,00 απνθ x 150,00€ = 150,00 €
Δθηχπσζε: 0,55m2 x 60.00€ = 33,00 €
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
ΔΤΡΧ: 1.155,00 (Υίιηα εθαηφ πελήληα πέληε επξψ )

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ

ΣΕΔΡΜΗΑΓΧΝ 2013
Οη πληάμαληεο
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