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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
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.
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

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.

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.

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

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.

2

Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαησκέλσλ 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
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κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
3

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

4

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

5

Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη
ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

6

Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά
ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο.

7

Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

8

Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, θαη πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (φηαλ πξνβιέπνληαη πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν) ζηνλ εξγνηαμηαθφ
ρψξν ή εθηφο απηνχ.
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ
ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά
πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη
κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο
ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο
ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή
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νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία
θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή
ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
(α) Οηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην
Γεκφζην
(β) Οηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά
έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.

9

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.

10

Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη
δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο
ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.

11

Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο
"δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ"πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο
(κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία
θιπ.)

12

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

γηα νπνηαδήπνηε άιιε

αηηία.

13

Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ
θ.ιπ.
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14

Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη
πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη:
(α) ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα
(β) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα
απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θιπ.),
(γ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,
(δ) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ,
εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα
είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ
(ε) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ
γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ,
βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.).

15

Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο
ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο
κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ. Δπίζεο νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα,
πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ).

16

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

17

Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, θαζψο θαη ε δαπάλε ζχληαμεο θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ
έλδεημε "φπσο θαηαζθεπάζζεθε".

18

Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα
θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
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19

Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ., θαζψο θαη
νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ
απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη.

20

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

21

Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη
έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο.

22

Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα
θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο
ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.

23

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

24

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

25

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.

26

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην 'Δξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο
κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

27

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη
ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ.

28

Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.
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29

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%) 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.

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ

1

1

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ

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

2

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

3

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

4

Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ ΔΗΓΗΚΩΝ ΟΡΩΝ θαη ησλ επί
κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.
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5

Αλ ην πεξηερφκελν ελφο 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.

6

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

7

Ζ αληηζηνίρηζε ΔΣΔΠ θαη ηζρπφλησλ ΝΔΣ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ εγθ. Δ-26/2012 ηεο
Γ.Γ.Γ.Δ. Δπηπιένλ ηα πξφηππα ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ζα είλαη ηα ελαξκνληζκέλα Δπξσπατθά πξφηππα, φπσο απηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθ.
Δ-26/2012 ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.
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ΑΡΘΡΑ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ
Α.Σ:

1.1

ΟΗΚ 10.01.01

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ – 1101

Φνξηνεθθφξησζε πιηθψλ επί απηνθηλήηνπ κε ηα ρέξηα.
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
Σηκή αλά ηφλν (tn)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

13,50 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.2

ΟΗΚ 10.07.01

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ – 1136

Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηα κέζνπ νδψλ θαιήο βαηφηεηαο.
Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο, επί νδνχ επηηξέπνπζαο
ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/h
Σηκή αλά ηνλνρηιηφκεηξν (tn.km)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

0,35 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.3

ΟΗΚ 22.20.01

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ – 2236

Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο, ρσξίο λα
θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ.
Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο (ηζηκέληνπ, καξκάξνπ, ηχπνπ Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, ζρηζηνιίζνπ, θιπ), κε ην θνλίακα ζηξψζεσο
απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην εδάθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο
θφξησζε.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 7.90 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΔΠΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.4

ΟΗΚ 73.16.02

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ – 7316

Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30cm.
Δπηζηξψζεηο κε πιαθψλ ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm θαη πάρνπο 3 έσο 5 cm, θαηά ΔΛΟΣ
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ΔΝ 1338, κε αξκνχο πιάηνπο έσο 5 mm, επί ππνζηξψκαηνο πάρνπο 2 cm, απφ ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ, κε ηα πιηθά, πιάθεο, ηζηκεληνθνλίακα θιπ επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 13,50 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.5

ΟΗΚ 22.22.02

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ – 2241

Καζαίξεζε επηθεξακψζεσλ κε πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ ζε πνζνζην >50%.
Καζαίξεζε κε άλσ ηνπ 60% ρξεζίκνπο θεξάκνπο ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο
ησλ αθεξαίσλ ρξεζίκσλ θεξάκσλ απφ ην ηπρφλ θνλίακα, ν θαηαβηβαζκφο ηνπο απφ ηε ζηέγε, ε κεηαθνξά ηνπο ζε απφζηαζε έσο 40 m απφ ην θηίζκα θαη ε απφζεζή ηνπο ζε θαλνληθά ζρήκαηα.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 9,00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΔΝΝΔΑ ΔΤΡΧ

Α.Σ:

1.6

ΟΗΚ 22.22.01

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ – 2241

Καζαίξεζε επηθεξακψζεσλ ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ.
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)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 6,70 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΔΞΗ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.7

ΟΗΚ 22.51

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ – 5276

Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνχ μχιηλεο ζηέγεο
Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνχ μχιηλεο ζηέγεο (ζαλίδεο, ηεγίδεο, επηηεγίδεο, δεπθηά θάζε ηχπνπ), ζε
νπνηνδήπνηε χςνο θαη κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

56,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΞΗ ΔΤΡΧ
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Α.Σ:

1.8

ΟΗΚ 23.03

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ – 2303

Ηθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά.
Ηθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά ζπκβαηηθνχ ηχπνπ, κε δάπεδν εξγαζίαο απφ καδέξηα, ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-03-00-00 "Ηθξηψκαηα".
ηελ ηηκή κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ελνίθην ησλ κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θαη ζηεξηγκάησλ, ε κεηαθνξά ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο
ησλ ηθξησκάησλ θαη ε θζνξά ηεο μπιείαο θαη ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ.
Σα ηθξηψκαηα ζα είλαη επαξθψο ζηεξεσκέλα επί ηεο επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ, δε ζα παξνπζηάδνπλ θηλεηφηεηα θαη κεγάια βέιε θάκςεσο θαη ζα θέξνπλ θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο θαη θιίκαθεο αλφδνπ.
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε
θαηαζθεπή ηδηαηηέξσλ ηθξησκάησλ (πέξαλ απηψλ πνπ ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηηο επί κέξνπο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ) ή θαηφπηλ εηδηθήο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο.
Ωο επηθάλεηα πξνο επηκέηξεζε ιακβάλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νπνίαο εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, πξνζαπμαλφκελε θαηά ηηο παξάπιεπξεο πξνεμνρέο ηνπ ηθξηψκαηνο, εθ' φζνλ έρνπλ βάζνο κεγαιχηεξν
απφ 0,20 m. Γελ πεξηιακβάλνληαη ελδερφκελεο θoξσλίδεο, θνξλίδεο θιπ,
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

5,60 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.9

ΟΗΚ 52.76.02

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ – 5277

Εεπθηά ζηέγεο απφ απιά ζηνηρεία δνκηθήο μπιείαο απφ πξηζηή μπιεία.
Εεπθηά ζηέγεο πιαηζησηά ή δηθηπσηά, νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην έδαθνο, απφ απιά ζηνηρεία δνκηθήο μπιείαο θαηεγνξίαο θαη’ ειάρηζηνλ C22 - 10E θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 338,
ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθή κειέηε, κε ηνπο ζηξσηήξεο, ηα πξνζθεθάιαηα θαη ηνπο ζπλδέζκνπο δεπθηψλ θαη
εκηδεπθηψλ (θαηά κήθνο, θαηά πιάηνο θαη δηαγψληνπο), πιήξσο δηακνξθσκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ( m3) ηνπνζεηεκέλεο μπιείαο
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

675,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΔΞΑΚΟΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ

Α.Σ:

1.10

ΟΗΚ 52.79.02

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ – 5280

Σεγίδσζε ζηέγεο απφ μπιεία πξηζηή.
Σεγίδσζε ζηέγεο απφ δνκηθή μπιεία, δειαδή ζθειεηφο ηεο επηζηέγαζεο απφ ηεγίδεο θαη επηηεγίδεο ηνπνζεηεκέλεο ζηα δεπθηά ηεο ζηέγεο (πιηθά, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο).
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ( m3) ηνπνζεηεκέλεο μπιείαο
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

450,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ
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Α.Σ:

1.11

ΟΗΚ 52.80.03

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ – 5283

αλίδσκα ζηέγεο κε ηάβιεο πάρνπο 2,5cm.
αλίδσκα ζηέγεο ζε ππάξρνπζα ηεγίδσζε, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, ηα ηθξηψκαηα θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

22,50 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.12

ΟΗΚ 52.86

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ – 5286

Δπηηεγίδσζε ζηέγεο, γηα θεξακίδηα γαιιηθνχ ηχπνπ.
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.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 11,00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

Α.Σ:

1.13

ΔΝΣΔΚΑ ΔΤΡΧ

ΟΗΚ 72.11

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ – 7211

Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα γαιιηθνχ ηχπνπ.
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.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

22,50 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.14

ΟΗΚ 79.10

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ – 7912

Δπίζηξσζε κε ειαζηνκεξή πδξαηκνπεξαηή κεκβξάλε.
Δπίζηξσζε κε ειαθξά ειαζηνκεξή αζθαιηηθή κεκβξάλε βάξνπο 0,5 kg/m2, πδξαηκνπεξαηή, εηδηθή
γηα ζηεγάλσζε μχιηλεο ζηέγεο,κε ππξήλα απφ κή πθαληέο ίλεο πνιππξνππιελίνπ.
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Πεξηιακβάλεηαη ε ζηεξέσζε ζηελ μχιηλε ππνδνκή κε θαξθσηηθφ εξγαιείν κε ρξήζε πιαηπθέθαισλ
θαξθηψλ 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.
Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

7,90 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΔΠΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.15

Ν.Α.1

Κσδ. Αλαζεψξεζεο:

ΝΟΗΚ-7331

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε εηδηθά πιαθίδηα γηα ΑκΔΑ δηαζηάζεσλ 30x30 γηα ηελ δεκηνπξγία ισξίδαο θηλδχλνπ θαη ισξίδαο – νδεγνχ γηα ΑκΔΑ.
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε εηδηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο γηα δεκηνπξγία ισξίδαο θηλδχλνπ θαη
ισξίδαο – νδεγνχ γηα ηα ΑκΔΑ ηχπνπ GRANITOFRES, sistema Loges , έγρξσκα, πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε "GROUP 4", δηαζηάζεσλ 30x30 cm, ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ
επηθαλείαο ησλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ .ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ κε αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, ή κε εηδηθή θφιια ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε
ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, ή κε εηδηθν πιηθφ πιεξψζεσο ζπκβαηφ κε ηα πιαθίδηα θαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ. Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ζρεδίνπ, ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο, θαζαξηζκνχ πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Σηκή αλά κέηξν ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

90,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ

Α.Σ:

1.16

Ν.Α.2

Κσδ. Αλαζεψξεζεο:

ΝΟΗΚ-7331

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε εηδηθά πιαθίδηα αιιαγήο θαηεχζπλζεο – δηαζηαχξσζεο, πξνεηδνπνίεζεο ΑκΔΑ δηαζηάζεσλ 20x20.
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε εηδηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο γηα αιιαγή θαηεχζπλζεο – δηαζηαπξσζεο
γηα ηα ΑκΔΑ, δηαζηάζεσλ 20*20εθ , ηχπνπ GRANITOFRES, sistema Loges , έγρξσκα, πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε "GROUP 4", δηαζηάζεσλ 20x20 cm, ρξψκαηνο θαη
ζρεδίνπ επηθαλείαο ησλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ .ηελ ηηκή
πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ κε αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, ή κε εηδηθή θφιια ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε
πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, ή κε εηδηθν πιηθφ
πιεξψζεσο ζπκβαηφ κε ηα πιαθίδηα θαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ.
Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ζρεδίνπ, ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο, θαζαξηζκνχ πιηθά θαη
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Σηκή αλά κέηξν ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

107,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΔΚΑΣΟΝ ΔΠΣΑ ΔΤΡΧ
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Α.Σ:

1.17

Ν.Α.3

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΝΑΣΔΟ 1530

Καηαζθεπή ππνζηξψκαηνο έδξαζεο ησλ πιαθψλ απφ ζθπξφδεκα κε άκκν ιαηνκείνπ,
κεηά ηεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ηεο, απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Πιήξεο θαηαζθεπή ππνζηξψκαηνο έδξαζεο, ησλ πιαθψλ απφ ζθπξφδεκα, κε άκκν ιαηνκείνπ, ηεο
εξγαζίαο εθηεινχκελεο ζε γξακκή ππφ θπθινθνξία, αλεμαξηήησο ηνπ δηαηηζέκελνπ πεξηζσξίνπ εξγαζίαο. Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη ηε δαπάλε εθζθαθήο ή ηνλ θαζαξηζκφ απφ ζθχξα ηνπ ζθάκκαηνο έδξαζεο,
ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ (άκκνπ), ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο ζηαιίεο ησλ κεραλεκάησλ θαη
ηε κεηαθνξά ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ (άκκνπ) απφ ην ιαηνκείν κέρξη ηελ ηειηθή ζέζε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ,
γηα νπνηαδήπνηε απφζηαζε κεηαθνξάο θαη γηα νπνηαδήπνηε ηαρχηεηα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπνησλδήπνηε επηβαξχλζεσλ. Ζ ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εξγαζία εθηειείηαη ζε
γξακκή ππφ θπθινθνξία, αλεμάξηεηα απφ ην δηαηηζέκελν πεξηζψξην θπθινθνξίαο, γηα νπνηεζδήπνηε δηαζηάζεηο ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε ην πάρνο ηνπ ππνζηξψκαηνο λα έρεη ηηο πξνβιεπφκελεο θιίζεηο θαη δηαζηάζεηο, νη νπνίεο δηαζηάζεηο ζα θαζνξηζηνχλ ηειηθά
ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ . ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην θφζηνο ησλ κερ/ησλ, ε
πξνκήζεηα χδαηνο, νη απαξαίηεηεο εξγαηηθέο δαπάλεο θαζψο θαη νη φπνηεο επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε
ηεο εξγαζίαο ζε θάζεηο, θιπ. Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεη ζε γεσκεηξηθφ φγθν έηνηκνπ ζπκππθλσκέλνπ ππνζηξψκαηνοζε θπβηθά κέηξα, κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 35,00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ

Α.Σ:

1.18

ΟΗΚ 32.05.03

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ-3213

Παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο κηθξψλ έξγσλ επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα
C16/20
Παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο κηθξψλ έξγσλ επί ηφπνπ, κε θνξεηνχο αλακηθηήξεο ζθπξνδέκαηνο ή απηνθηλνχκελεο κπεηνληέξεο, πνηφηεηαο C16/20, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ηερλνινγίαο
ζθπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ
επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ.
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία αλάκημεο, νη πάζεο θχζεσο
πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε εξγαζία δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα
κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 101,00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΑ ΔΤΡΧ
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Α.Σ:

1.19

ΟΗΚ 38.02

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ-3811

Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ.
Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ γεληθψο δελ απαηηνχλ ηθξηψκαηα γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπο
(π.ρ. θξεαηίσλ, επηζηέςεσλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, πεξηδσκάησλ εκβαδνχ κέρξη 0,30 m2 θιπ), ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε ππφ ή ππέξ ην έδαθνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα
θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθαλείαο ζε επαθή κε ην ζθπξφδεκα.
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 22,50€
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.20

ΟΓΟ Β-30.2

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΟΓΟ-2612

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο – θαηεγνξίαο B500C.
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκψλ,
θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500C) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε
ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε
εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ"
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο
έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ).
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ.
Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε
ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ,
ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ
νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ
νπιηζκψλ.
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο
ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ.
Πεδίν εθαξκνγήο
Ολνκ.
Κνπινχξεο θαη
δηάκεηξνο
Ράβδνη επζπγξακκηζκέλα
(mm)
πξντφληα

Ζιεθηξνζπγθνιιεκέλα
πιέγκαηα θαη
δηθηπψκαηα

Ολνκ.
δηαηνκή
(mm2)

Ολνκ.
κάδα/
κέηξν
(kg/m)
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5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

B500C B500Α





















B500C








B500Α








B500C








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

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

ηηο επηκεηξνχκελεο 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 πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ.
 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.
 Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ
ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά).
 Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία .
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 1,15 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
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Α.Σ:

1.21

ΟΗΚ 79.15.01

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ -7914

Γεσυθαζκα κε πθαληφ βάξνπο 125 gr/m2.
ηξψζεηο γεσπθάζκαηνο δηαρσξηζκνχ, κε πθαληνχ, ζε νπνηεζδήπνηε ζέζεηο ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο.
(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ):

2,40 €

(ΟΛΟΓΡΑΦΧ): ΓΤΟ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.22

ΑΣΖΔ 8062.2

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ – 34

Τδξνξξνή απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0.6 έσο 0.8 mm αλνηθηή νξζνγσληθή
Τδξνξξνή απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0.6 έσο 0.8 mm αλνηθηή νξζνγσληθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζπλδέζεσο, ησλ ζηεξηγκάησλ ζηεξεψζεσο, ηνπνζεηνπκέλσλ ζηηο αιιαγέο θαηεπζχλζεσο θαη ελδηακέζσο ην πνιχ αλά 1 m θαη ηεο εμ 6 cm ηνπιάρηζηνλ επηθαιχςεσο (θαβαιιήκαηνο)
ηνπ ελφο ηεκαρίνπ κε ην άιιν φπσο θαη ηεο εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (m)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

20,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΧ

Α.Σ:

1.23

ΑΣΖΔ 8063.1

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ – 8

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο νκβξίσλ πδάησλ (πδξνξξνή) νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο δηαηνκήο απφ ζθιεξφ PVC
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο νκβξίσλ πδάησλ (πδξνξξφε), θιεηζηνχ ή αλνηθηνχ ηχπνπ, νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο δηαηνκήο, απφ ζθιεξφ PVC πηέζεσο ιεηηνπξγίαο δηα 20c κέρξη 6atm κεγάιεο κεραληθήο θαη ρεκηθήο αληνρήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζπλδέζεσλ, ζηεξεψζεσο θιπ., σο θαη
ηεο εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (m)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

5,90 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
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Α.Σ:

Ν.Α.4

1.24

Κσδ. Αλαζεψξεζεο:

ΝΑΣΔΟ 2312 50%
ΝΑΣΔΟ 2511 30%
ΝΑΣΔΟ 1520 20%

Καηαζθεπή ρεηξνιηζζήξσλ απφ ζηδεξνζσιήλα Φ2΄΄, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε.
Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ρεηξνιηζζήξσλ, ( ην χςνο, θιπ.,ζα θαζνξηζηνχλ κε ηελ κειέηε ε
νπνία ζα εγθξηζεί απφ ηελ επίβιεςε), απφ ζηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ Φ2¨. Φφξησζε κεηαθνξά θαη εθθφξησζε ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ έξγνπ. ηελ
ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνεηνηκαζία, ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, γηα ηελ θνπή θαη ζπγθφιεζε, θαζψο ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε επί ηνπ εδάθνπο ζηηο ηειηθέο ζέζεηο κε ρξήζε ζθπξνδέκαηνο.
Tηκή αλά κέηξν κήθνπο (m)
(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ):

12,50 €

(ΟΛΟΓΡΑΦΧ): ΓΧΓΔΚΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

ΟΗΚ 77.20.05

1.25

ΚΧΓΗΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ :

ΟΗΚ -7744

Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνχ ηειηθνχ ρξψκαηνο αιθπδηθψλ ή ζηπξελην-αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, ελφο ζπζηαηηθνχ.
Δθαξκνθή ηνπ πιηθνχ επί θαηάιιεια επεμεξγα-ζκέλσλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ, κε αληηδηαβξσηηθά
ππνζηξψκαηα ελφο ή δχν ζπζηαηηθψλ, ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο ζπλνιηθνχ πάρνπο μεξνχ πκέλα 100 κηθξά, κε ηελ απαηηνχκελε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο, απφμεζε θαη θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ κε ςήθηξα θαη ζκπξηδφπαλν.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ):
(ΟΛΟΓΡΑΦΧ):

Α.Σ:

1.26

2,20 €
ΓΤΟ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ

ΟΗΚ 77.55

ΚΧΓΗΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ :

ΟΗΚ 7755

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ
ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ή δηαιχηνπ.
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
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ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία,
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ):

6,70 €

(ΟΛΟΓΡΑΦΧ):

ΔΞΗ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.27

ΟΗΚ 77.96

ΚΧΓΗΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ :

ΟΗΚ 7744

Μπθεηνθηφλεο επαιείςεηο μχιηλσλ επηθαλεηψλ.
Δπάιεηςε μχιηλσλ επηθαλεηψλ κε κπθεηνθηφλα ζθεπάζκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ μχινπ έλαληη
πξνζβνιήο απφ κηθξννξγαληζκνχο (παξάζηηα, κχθεηεο, θιπ). Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ
ζθεπάζκαηνο, ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο, ε εθαξκνγή ζηξψζεο εκπνηηζκνχ αιθπδηθήο βάζεσο θαη δχν ζηξψζεσλ αθξπιηθήο βάζεσο πάρνπο 80 κm.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ):
(ΟΛΟΓΡΑΦΧ):

Α.Σ:

1.28

2,80 €
ΓΤΟΗ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

ΟΗΚ 77.54

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ – 7754

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί μπιίλσλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ.
Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί μπιίλσλ επηθαλεηψλ (ζηηιπλνί ή καη ή ζαγξέ). Τιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-05-00 "Υξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ".

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

6,70 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΔΞΗ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.29

Ν.Α.5

Κσδ. Αλαζεψξεζεο: ΝΑΣΔΟ - 2312

Ζκεξνκίζζην αλεηδίθεπηνπ εξγάηε.
Ζκεξνκίζζην αλεηδίθεπηνπ εξγάηε γηα ηηο πάζεο θχζεσο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, γηα νθηάσξε
εξγαζία επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ (πελζήκεξε εβδνκαδηαία εξγαζία). ην εκεξνκίζζην πεξηιακβάλνληαη
φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ησλ θαηά ην λφκν πξνβιεπφκελσλ εηζθνξψλ πξνο α20/21

ζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζψο θαη νη ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εξγαηηθή
λνκνζεζία θαη βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε, ε απαηηνχκελε δαπάλε γηα ηελ κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηνλ
ηφπν εξγαζίαο, ε απαηηνχκελε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέζσλ γηα ηελ
πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ ψξα εξγαζίαο, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε κε
ξεηψο θαηνλνκαδφκελε αιιά πξνβιεπφκελε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Σηκή αλά εκεξνκίζζην (ΖΓ)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 115,40 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

ΑΘΗΝΑ,

ΙΟΥΝΙΟΣ

2016

ΔΚ ΣΟΤ ΟΔ
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