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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.
6/22

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

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 Χθειείαο, 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 ΔΗΓΗΚΧΝ ΟΡΧΝ 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

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 1101

Φοπηοεκθόπηυζη ςλικών επί αςηοκινήηος με ηα σέπια.
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
Σιμή ανά ηόννο (tn)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

13,50 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.2

ΟΗΚ 10.07.01

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 1136

Μεηαθοπέρ με αςηοκίνηηο δια μέζος οδών καλήρ βαηόηηηαρ
Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο, επί νδνχ επηηξέπνπζαο
ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/h
Σιμή ανά ηοννοσιλιόμεηπο (tn.km)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

0,35 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.3

ΟΗΚ 22.23

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 2252

Καθαίπεζη επισπιζμάηυν
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".
Σιμή ανά ηεηπαγυνικό μέηπο (m2) ππαγμαηικήρ επιθανείαρ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 5,60 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
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Α.Σ:

1.4

ΟΗΚ 22.53

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 2275

Καθαίπεζη τεςδοποθών κάθε ηύπος
Καζαίξεζε ςεπδνξνθψλ θάζε ηχπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζθειεηνπ αλάξηεζήο ηνπο θαη ηνπ
κνλσηηθνχ πιηθνχ πιήξσζεο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε ή
απνζήθεπζε.
Σιμή ανά ηεηπαγυνικό μέηπο (m2) ππαγμαηικήρ επιθανείαρ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 5,60 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.5

ΟΗΚ 22.20.01

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 2236

Καθαίπεζη πλακοζηπώζευν δαπέδυν πανηόρ ηύπος και οιοςδήποηε πάσοςρ, συπίρ να
καηαβάλλεηαι πποζοσή για ηην εξαγυγή ακεπαίυν πλακών.
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.
Σιμή ανά ηεηπαγυνικό μέηπο (m2)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 7.90 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΔΠΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.6

ΟΗΚ 22.22.02

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 2241

Καθαίπεζη επικεπαμώζευν με πποζοσή για ηην εξαγυγή ακεπαίυν κεπάμυν ζε ποζοζηο >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.
Σιμή ανά ηεηπαγυνικό μέηπο (m2)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 9,00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΔΝΝΔΑ ΔΤΡΧ
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Α.Σ:

1.7

ΟΗΚ 22.51

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 5276

Καθαίπεζη θέπονηορ οπγανιζμού ξύλινηρ ζηέγηρ
Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνχ μχιηλεο ζηέγεο (ζαλίδεο, ηεγίδεο, επηηεγίδεο, δεπθηά θάζε ηχπνπ), ζε
νπνηνδήπνηε χςνο θαη κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε.
Σιμή ανά κςβικό μέηπο (m3) ππαγμαηικού όγκος
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

56,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΞΗ ΔΤΡΧ

Α.Σ:

1.8

ΟΗΚ 23.03

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 2303

Ηκπιώμαηα ζιδηπά ζυληνυηά
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.
Χο 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,
Σιμή ανά ηεηπαγυνικό μέηπο (m2)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

5,60 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.9

ΟΗΚ 52.76.02

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 5277

Εεςκηά ζηέγηρ από απλά ζηοισεία δομικήρ ξςλείαρ από ππιζηή ξςλεία.
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.
Σιμή ανά κςβικό μέηπο ( m3) ηοποθεηημένηρ ξςλείαρ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

675,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΔΞΑΚΟΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ
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Α.Σ:

1.10

ΟΗΚ 52.79.02

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 5280

Σεγίδυζη ζηέγηρ από ξςλεία ππιζηή
Σεγίδσζε ζηέγεο απφ δνκηθή μπιεία, δειαδή ζθειεηφο ηεο επηζηέγαζεο απφ ηεγίδεο θαη επηηεγίδεο ηνπνζεηεκέλεο ζηα δεπθηά ηεο ζηέγεο (πιηθά, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο).
Σιμή ανά κςβικό μέηπο ( m3) ηοποθεηημένηρ ξςλείαρ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

450,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ

Α.Σ:

1.11

ΟΗΚ 52.80.03

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 5283

ανίδυμα ζηέγηρ με ηάβλερ πάσοςρ 2,5cm
αλίδσκα ζηέγεο ζε ππάξρνπζα ηεγίδσζε, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, ηα ηθξηψκαηα θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.
Σιμή ανά ηεηπαγυνικό μέηπο (m2) ππαγμαηικήρ επιθανείαρ.
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

22,50 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.12

ΟΗΚ 52.86

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 5286

Δπιηεγίδυζη ζηέγηρ, για κεπαμίδια γαλλικού ηύπος
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.
Σιμή ανά ηεηπαγυνικό μέηπο (m2) ππαγμαηικήρ επιθανείαρ.
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 11,00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

Α.Σ:

1.13

ΔΝΣΔΚΑ ΔΤΡΧ

ΟΗΚ 72.11

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 7211

Δπικεπάμυζη με κεπαμίδια γαλλικού ηύπος
Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα γαιιηθνχ ηχπνπ, πιήξεο κε ηνπο απαηηνχκελνπο εκηθεξάκνπο θαη ηνπο εηδη14/22

θνχο 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.
Σιμή ανά ηεηπαγυνικό μέηπο (m2) ανεπηςγμένηρ επιθανείαρ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

22,50 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.14

ΟΗΚ 77.54

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 7754

Δλαιοσπυμαηιζμοί κοινοί ξςλίνυν επιθανειών με σπώμαηα αλκςδικών ή ακπςλικών πηηινών, βάζευρ νεπού η διαλύηος
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".
Σιμή ανά ηεηπαγυνικό μέηπο (m2)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

6,70 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΔΞΗ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.15

ΟΗΚ 79.09

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 7912

Δπίζηπυζη απλή με αζθαληόπανο
Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηφπαλν βάξνπο 2,5 kg αλά m2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 0805-01-02 "ηεγαλνπνίεζε θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο". Πεξηιακβάλεηαη ε
ρξήζε αζθαιηφθνιιαο θαη νη επηθαιχςεηο ησλ ισξίδσλ ζηηο ζπλδέζεηο.
Tιμή ανά ηεηπαγυνικό μέηπο (m2) καλςπηομένηρ επιθανείαρ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

7,90 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΔΠΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.16

ΑΣΖΔ 8062.2

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΖΛΜ – 34

Τδποπποή από γαλβανιζμένη λαμαπίνα πάσοςρ 0.6 έυρ 0.8 mm ανοικηή οπθογυνική
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.
Σιμή ανά μέηπο μήκοςρ (m)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

20,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΧ
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Α.Σ:

1.17

ΑΣΖΔ 8063.1

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΖΛΜ – 8

Πλαζηικόρ ζυλήναρ αποσεηεύζευρ ομβπίυν ςδάηυν (ςδποπποή) οπθογυνικήρ ή κςκλικήρ διαηομήρ από ζκληπό 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.
Σιμή ανά μέηπο μήκοςρ (m)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

5,90 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.18

ΟΗΚ 61.30

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 6118

Μεηαλλικόρ ζκελεηόρ τεςδοποθήρ
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 γαιβαληζκέλαβχζκαηα κεραληθήο ή ρεκηθήο
αγθχξσζεο, θαη γεληθά κνξθνζίδεξνο, ζηξαληδαξηζηέο δηαηνκέο, βχζκαηα, ζχλδεζκνη θαη κηθξνυιηθά
θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο.
Σιμή ανά σιλιόγπαμμο (Kg)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

3.10 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΣΡΗΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.19

ΟΗΚ 78.30.01

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 7809

Φεςδοποθή από πλάκερ οπςκηών ινών πάσοςρ 15 έυρ 20 mm, διαζηάζευν 600x600mm
ή 625x625 mm
Φεπδνξνθή δηαθνζκεηηθή, επηζθέςηκε, θσηηζηηθή, απφ έηνηκεο πιάθεο νξπθηψλ ηλψλ πάρνπο 15
έσο 20 mm, δηαζηάζεσλ 600x600 mm ή 625x625 mm, αλαξηεκέλε απφ ππάξρνληα ζθειεηφ, 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
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γ)Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ κε ή ρσξίο παηνχξα, απφρξσζεο ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο.
δ)Οη ππνδνρέο ηνπνζέηεζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ.
Σιμή ανά ηεηπαγυνικό μέηπο (m2) πλήπυρ ηοποθεηημένηρ τεςδοποθήρ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ :

25,90 €

ΟΛΟΓΡΑΦΧ :

ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.20

Ν.Α.1

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 7809

Καηαζκεςή ηοισοπεηάζμαηορ με γςτοζανίδερ κοινέρ, επίπεδερ, πάσοςρ 12,5mm.
Γπςνζαλίδεο θνηλέο, επίπεδεο, πάρνπο 12,5mm νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, πιάηνπο θαη κήθνπο, θαηά
ΔΛΟΣ ΔΝ 520, κε ζήκαλζε CE, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνηρνπεηάζκαηνο ή ηελ επέλδπζε επηθαλεηψλ
πιήλ ςεπδνξνθψλ, εκβαδνχ εηνίκνπ θχιινπ άλσ ησλ 0.72 m2, επί ζθειεηνχ (ν ζθειεηφο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή θαη δελ ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο).
πκπεξηιακβάλνληαη ζθειεηφο, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο.
Σιμή ανά ηεηπαγυνικό μέηπο (m2)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 19,80 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΓΔΚΑ ΔΝΝΔΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.21

ΟΗΚ 79.02

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 7902

Δπάλειτη επιθανειών ζκςποδέμαηορ με ελαζηομεπέρ αζθαληικό γαλάκηυμα
Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε αζθαιηηθφ ειαζηνκεξέο γαιάθησκα, εθηεινχκελε επί νπνηαζδήπνηε επηθαλείαο κε ςήθηξα ή ξνιιφ, ήηνη αζθαιηηθφ πιηθφ επί ηφπνπ θαη εξγαζία θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο θαη επαιείςεσο ζχκθσλα κε ηηο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή.
Σιμή ανά ηεηπαγυνικό μέηπο (m2)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 2,20 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΓΤΟ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.22

ΟΗΚ 79.11.01

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 7912

Δπίζηπυζη με ελαζηομεπέρ μεβπάνη οπλιζμένη με πολςεζηεπικό πλέγμα και με επικάλςτη οπςκηών τηθίδυν
Δπίζηξσζε κε ειαζηνκεξή κεκβξάλε νπιηζκέλε κε πνιπεζηεξηθφ πιέγκα θαη κε επηθάιπςε νξπθηψλ

ςεθίδσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-06-01-01 "ηεγαλνπνίεζε δσκάησλ θαη ζηεγψλ κε
αζθαιηηθέο κεκβξάλεο".
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ, ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο εθαξκνγήο, ε επάιεηςε κε ζεξκή νμεηδσκέλε αζθαιηφθνιια, ε αιιεινθάιπςε ησλ γεηηνληθψλ ισξίδσλ ηεο ζηξψζεο θαηά 15 cm θαη ε ζεξκνθφιιεζε ζηηο απνιήμεηο (άθξα), ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ζσ17/22

ιελψζεσλ, θαζψο θαη ζηηο αθκέο, γσλίεο θαη ζπλαξκνγέο, θαη απνιήμεηο.

Σιμή ανά ηεηπαγυνικό μέηπο (m2) καλςπηόμενηρ επιθανείαρ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 14,60 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.23

ΟΗΚ 71.21

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 7121

Δπισπίζμαηα ηπιπηά-ηπιβιδιζηά με ηζιμενηοκονίαμα
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 ζεχςνο 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.

Σιμή ανά ηεηπαγυνικό μέηπο (m2)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 13,50 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.24

Ν.Α.2

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΓΟ-1320

Δπγαζίερ καθαπιζμού ςθιζηαμένυν ςδποπποών
Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ πθηζηάκελσλ πδξνξξνψλ γηα νπνηνδήπνηε ηχπν πδξνξξνήο θαη κήθνο
κέρξη 5 κέηξα, κε κέζνδν επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο πδξνξξνήο απφ θχιια,
θιαδηά, ζθνππίδηα, ρψκαηα θιπ. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη ε πξφζζεηε δαπάλε ιφγσ
ελδερνκέλσλ δπζρεξεηψλ πξνζέγγηζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ, ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά
ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ε δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο κέηξσλ
αζθαιείαο.
Σιμή ανά ηεμάσιο (ηεμ.)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 5,00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ
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Α.Σ:

1.25

Ν.Α.3

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΓΟ - 1320

Δπγαζίερ καθαπιζμού ςθιζηαμένυν θπεαηίυν
Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ δηαζηάζεσλ έσο 0,70Υ0,70 κέηξα, κε κέζνδν
επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θξεαηίνπ απφ θχιια, θιαδηά, ζθνππίδηα, ρψκαηα θιπ.
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη ε πξφζζεηε δαπάλε ιφγσ ελδερνκέλσλ δπζρεξεηψλ
πξνζέγγηζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ, ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ
θαζαξηζκνχ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ε δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο κέηξσλ αζθαιείαο.
Σιμή ανά ηεμάσιο (ηεμ.)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 30,00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΤΡΧ

Α.Σ:

1.26

ΑΣΖΔ 8064.1

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΖΛΜ - 8

Κεθαλή ςδποπποήρ πλαζηική με εζσάπα
Κεθαιή πδξνξξνήο πιαζηηθή κε εζράξα, πιήξσο ηνπνζεηεκέλε
Σιμή ανά ηεμάσιο (ηεμ.)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 13,00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΔΤΡΧ

Α.Σ:

1.27

ΟΗΚ 52.93

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 5293

Κάλςτη οποθήρ με ζκοςπέηα
Κάιπςε νξνθήο κε ζθνπξέηηα αιιεινθαιππηφκελα θαηά 1,5 cm ελαιιάμ (κέζα-έμσ). ζηεξεσκέλα
ζε θαδξφληα ηνπνζεηεκέλα αλά 30 cm. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηα
ηθξηψκαηα θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ξνθαλίζκαηνο.
Σιμή ανά ηεηπαγυνικό μέηπο (m2) καλςπηόμενηρ επιθανείαρ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 15,70 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.28

ΟΗΚ 73.16.02

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 7316

Δπιζηπώζειρ με πλάκερ ηζιμένηος πλεςπάρ άνυ ηυν 30cm
Δπηζηξψζεηο κε πιαθψλ ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm θαη πάρνπο 3 έσο 5 cm, θαηά ΔΛΟΣ
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.
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Σιμή ανά ηεηπαγυνικό μέηπο (m2)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 13,50 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.29

ΟΗΚ 73.33.03

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 7331

Δπιζηπώζειρ δαπέδυν με πλακίδια GROUP 4, διαζηάζευν 40x40 cm
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 εηδηθν 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.
Σιμή ανά ηεηπαγυνικό μέηπο (m2)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 36,00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΞΗ ΔΤΡΧ

Α.Σ:

1.30

ΤΓΡ 10.01.01

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΤΓΡ - 6370

Κοπή απμών καηαζκεςών από ζκςπόδεμα με απμοκόθηη
Γηακφξθσζε αξκψλ θαη ςεπδαξκψλ επί επηθαλεηψλ ζθιεξπλζέληνο ζθπξνδέκαηνο ζε θάλαβν θαη
κε πιάηνο θαη βάζνο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε κε ρξήζε δηζθνθφξνπ αξκνθφπηε, ζχκθσλα
κε ηελ ΔΣΔΠ 08-05-02-01 "Αξκνθνπέο ζε πιάθεο ζθπξνδέκαηνο".
Πεξηιακβάλεηαη ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ε θζνξά ησλ δίζθσλ θνπήο.
Σιμή ανά μέηπο μήκοςρ (m) διανοιγόμενος απμού
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 4,10 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.31

ΤΓΡ 11.15.01

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ – 6620.1

Κανάλι αποζηπάγγιζηρ δαπέδυν καηά ΔΝ 1433, πλάηοςρ 100mm, καηηγοπίαρ Α15, με
εζσάπα σαλύβδινη γαλβανιζμένη
Σππνπνηεκέλν θαλάιη εζσηεξηθνχ πιάηνπο 100 mm, θαηεγνξίαο θνξηίνπ Α15, κε εζράξα
ραιχβδηλε γαιβαληζκέλε.
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Σιμή ανά μέηπο μήκοςρ (m)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 51,90 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΝΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.32

ΤΓΡ 11.15.10

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΤΓΡ – 6620.1

Αμμοζςλέκηηρ για κανάλια εζυηεπικού πλάηοςρ 100mm, πλήπυρ εγκαηεζηημμένορ
Ακκνζπιιέθηεο γηα θαλάιηα εζσηεξηθνχ πιάηνπο 100 mm, πιήξσο εγθαηε-ζηεκέλνο κε ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ζηεξέσζεο θαη ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ.
Σιμή ανά ηεμάσιο (ηεμ.)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 113,00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΔΤΡΧ

Α.Σ:

1.33

ΤΓΡ 11.02.01

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΤΓΡ - 6752

Μεηαλλικέρ εζσάπερ ςδποζςλλογήρ
Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο απφ θαηφ ρπηνζίδεξν, ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε
θέξνπζαο ηθαλφηεηαο D θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-07-01-01 "Δζράξεο πδξνζπιινγήο απφ θαηφ ρπηνζίδεξν", κε ην αληίζηνηρν πιαίζην έδξαζεο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο, ζχκθσλα
κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο.
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηεο εζράξαο θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο απηήο, ε
αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηεο εζράξαο κε ρξήζε ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ηζηκεληνθνλία, κε ζπξξηθλνχκελν θνλίακα ή επνμεηδηθά θνληάκαηα.
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή, ηφζν επί λέσλ φζν θαη επί πθηαζηακέλσλ θαηαζθεπψλ (αληηθαηάζηαζε εζραξψλ).
Σιμή ανά σιλιόγπαμμο (Kg) εζσάπαρ και ανηίζηοισος πλαιζίος έδπαζηρ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 1,44 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΔΝΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ

Α.Σ:

1.34

Ν.Α.4

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΟΗΚ - 5502

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη καθιζμάηυν ξύλινυν (παγκάκια) με μεηαλλικέρ βάζειρ
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε μχιηλσλ θαζηζκάησλ (παγθάθηα) δηαζηάζεσλ θαη ηχπνπ, ζχκθσλα κε ην
ζρέδην ηεο κειέηεο, απφ μπιεία IROCO κε κεηαιιηθέο βάζεηο εθ ρπηνζηδήξνπ, ελ γέλεη πιηθά θαηα21/22

ζθεπήο, εξγαζία ζπλαξκνιφγεζεο, ινπζηξαξίζκαηνο κε άρξσκν βεξλίθη, ηνπνζέηεζεο, θαη ζηεξέσζεο
θαη παξάδνζε πξνο ρξήζε.
Σιμή ανά ηεμάσιο (ηεμ.)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 300,00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΤΡΧ

Α.Σ:

1.35

Ν.Α.5

Κυδ. Αναθεώπηζηρ: ΑΣΔΟ - 2312

Ζμεπομίζθιο ανειδίκεςηος επγάηη
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 αζθαιηζηηθνχο 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.
Σιμή ανά ημεπομίζθιο (ΖΓ)
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ : 115,40 €
ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

ΑΘΗΝΑ,

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
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