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1
1.1

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

1.2

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

1.2.1 Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσλ
ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
1.2.2

"Κάζε δαπάλε"γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη
έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα
ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ
αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ
κέζσλ.

1.3

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

Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, εηδηθνχο
θφξνπο θ.ιπ. [ πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ]
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
θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη
ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ)
ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπσλ πιηθψλ, ζε
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θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ
Οξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.3.3

Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ
(ζην Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο
ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο,
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ 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 Οξνπο.

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 Δξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην
πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ
ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ
ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ
εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:

(α) Οηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην
(β) Οηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη
δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.
1.3.8

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

1.3.9

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.
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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.)

1.3.11

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

1.3.12

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.Η, 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 νξηδνληαο
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).

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 επξφζσπν ηεο
Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη
ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν.

1.3.16

Η 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
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πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ
γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.3.18

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.

1.3.20

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

1.3.21

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

1.3.22

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

1.3.23

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

1.3.24

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

1.3.25

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

1.3.26

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

1.3.27

Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.

1.3.28

Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο
ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.

1.4

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ
(Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο
ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ,
θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα
ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν
θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ
(28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ
Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

1.5 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ
Έξγνπ.
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2

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ

2.1

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2

2.1.1

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

2.1.2

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

2.1.3

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

2.1.4

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

2.1.5

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

2.1.6

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

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ

Καηάηαμε εδαθώλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκόηεηα







Ωο "ραιαξά εδάθε"ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε πνπ
έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.
Ωο "γαίεο θαη εκίβξαρνο"ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή ακκνραιηθψδε πιηθά,
θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο ηζηκελησκέλα (cemented) ακκνράιηθα, ν
καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ
λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα (εθζθαθείο ή
πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ.
Ωο "βξάρνο"ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ
ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ (ι.ρ.
αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ "βξάρνπ"πεξηιακβάλνληαη θαη
κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3.
Ωο "ζθιεξά γξαληηηθά"θαη "θξνθαινπαγή"ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί βξαρψδεηο
ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο θξνθάιεο ή ακκνράιηθα,
ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Η εθζθαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη
δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 ΗΡ, ε δε απφδνζε
ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε)
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2.2.2
ΔΙΓΗ ΚΙΓΚΑΛΔΡΙΑ
Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά)
λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία είλαη ηα αθφινπζα:
Υεηξνιαβέο
Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο εηδηθέο
πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο θαη έλδεημε
θαηάιεςεο (πξάζηλν-θφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη.
Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο εηδηθέο
πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβψλ θαη ελζσκαησκέλε νπή
γηα θχιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο.
Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα ζηεξέσζεο (κέζα), κε
κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν θχιιν (δίθπιιν
παξάζπξν).
Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή ραιχβδηλεο ή
πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο.
Κιεηδαξηέο - δηαηάμεηο αζθάιηζεο

-

Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο

-

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

-

Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ

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

Η 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.
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2.2.3.

ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ

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

α/α
1.

2.

3.

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

πληειεζηήο

2,30
2,70
3,00

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

1,90
2,30
2,60

Ταινζηάζηα :
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ

1,00
1,40
1,80
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α/α

4.
5.
6.

7.

8.

9.

2.2.4.

Δίδνο
δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ
ε) ζηδεξέληα
Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ,
γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ
Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ
δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ
ηδεξέληεο ζχξεο :
α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα
β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο
γ) ρσξίο επέλδχζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά)
δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ
Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά :
α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα
β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα
γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο)
Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά :
α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ
β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ
Θεξκαληηθά ζψκαηα :
Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ
Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο ησλ
ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ

πληειεζηήο
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

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

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

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

ΚΛΗΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο
1
2
3
4
5
6

Δξέηξηαο
Ακαξχλζνπ
Γνκβξατλεο Θεβψλ
Γνκβξατλεο Θεβψλ
Γνκβξατλεο Θεβψλ
ηχξσλ
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7
8
9
10
11

Λάξηζαο
Ισαλλίλσλ
Φαξζάισλ
Ύδξαο
Γηνλχζνπ

Πξάζηλν
Μπεδ
Γθξη
Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν
Υηνλφιεπθν

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

Ισαλλίλσλ
Υίνπ
Υίνπ
Σήλνπ
Ρφδνπ
Αγίνπ Πέηξνπ
Βπηίλαο
Μάλεο
Ναππιίνπ
Ναππιίνπ
Μπηηιήλεο
Σξίπνιεο
αιακίλαο
Αξάρσβαο

Ρνδφρξνπλ
Σεθξφ
Κίηξηλν
Πξάζηλν
Μπεδ
Μαχξν
Μαχξν
Δξπζξφ
Δξπζξφ
Κίηξηλν
Δξπζξφ πνιχρξσκν
Γθξη κε ιεπθέο θέηεο
Γθξη ή πνιχρξσκν
θαθέ

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

ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΟΙΥΧΝ ΚΑΙ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη ςεπδνξνθψλ
ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ ηνηρνπεηάζκαηνο ζε έηνηκν
ζθειεηφ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 78.05.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη επηπιένλ θαη κε
ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12.
Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν ζθειεηφ
απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο αιινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 78.34 θαη ζηελ πεξίπησζε
κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδαο δηαθνξεηηθνχ
πάρνπο απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ άξζξα 78.34 θαη 78.35, νη ηηκέο
πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 61.30.
ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ ηηκνινγείηαη κε ην
άξζξν 79.55.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΘΗΡΑ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ,
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

Έξγν: ΑΝΑΠΛΑΗ - ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΠΛΑΣΔΙΑ
ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΘΗΡΑ

Θέζε: ΚΑΜΑΡΙ ΘΗΡΑ

Σηκνιόγην Μειέηεο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ
Ηκεξνκελία :

A.T.:

001

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 10.7.1

Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηα κέζνπ νδώλ θαιήο βαηόηεηαο
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 1136

10/9/2015

100,00%

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο.
Δπί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/h
Σηκή αλά ηνλνρηιηφκεηξν (ton.km)
( 1 tkm )
Σνλλνρηιηφκεηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
0,350

A.T.:

002

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 20.2

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία
ππνγείσλ θιπ ρώξσλ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 2112

100,00%

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.
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.
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
4,70

[*]

(2,8+1,9)

A.T.:

003

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 20.3.3

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρώδεο , εθηόο από γξαληηηθάθξνθαινπαγή ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθώλ πιώλ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ΟΙΚ 2117

100,00%
ειίδα 10 απφ 52

Γεληθνί εθβξαρηζκνί 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.
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.
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΙΚΟΙ ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
24,40

[*]

(22,5+1,9)

A.T.:

004

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 20.5.1

Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε
γαηώδε-εκηβξαρώδε
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 2124

100,00%

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

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΞΙ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
6,40

[*]

(4,5+1,9)

A.T.:

005

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 20.5.2

Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε
βξαρώδε, εθηόο από γξαληηηθά-θξνθαινπαγή, ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθώλ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 2127

100,00%

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

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΙΚΟΙ ΔΝΝΙΑ ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
29,90

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

[*]

(28+1,9)

ειίδα 11 απφ 52

A.T.:

006

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 20.10

Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 2162

100,00%

Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ ή ηκεκάησλ απηψλ,
ζε κέζε απφζηαζε απφ ηελ ζέζε εμαγσγήο ησλ άλσ πξνηφλησλ 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.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ.
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
4,50

A.T.:

007

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 20.20

Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 2162

100,00%

Καηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ ζξαπζηά πιηθά πξνειέπζεσο ιαηνκείνπ (αδξαλή νδνζηξσζίαο, ιηζνζπληξίκαηα,
ζθχξα θιπ). Πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο
εληφο ηεο θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ε δηάζηξσζε ζε πάρε έσο 30 cm, ε δηαβξνρή θαη ε
ζπκπχθλσζε κε νδνζηξσηήξεο θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ή δνλεηηθέο πιάθεο.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ, κε ηελ κεηαθνξά ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ απφ νπνηαδήπνηε
απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ επίρσζε.
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
25,70

[*]

(15,7+10)

A.T.:

008

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 20.30

Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ κε κεραληθά κέζα.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 2171

100,00%

Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα επί απηνθηλήηνπ πξνο κεηαθνξά πάζεο θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ,
εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, κε ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³) ζε φγθν νξχγκαηνο.
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
0,900

A.T.:

009

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 22.3

Γηαινγή ησλ ρξεζίκσλ ιίζσλ από ηα πξντόληα θαζαηξέζεσο.

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ειίδα 12 απφ 52

Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 2212

100,00%

Γηαινγή ησλ ρξεζίκσλ ιίζσλ απφ ηα πξντφληα θαζαηξέζεσο, θαζαξηζκφο ηνπο απφ ην θνλίακα θαη κεηαθνξά
θαη ζπγθεληξσζή ηνπο ζε ζσξνχο επθφινπ θαηακεηξήζεσο ζε θαηάιιειεο ζέζεηο εληφο ηνπ γεπέδνπ, ψζηε λα κε
παξαθσιχσληαη νη εξγαζίεο.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³)
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΣΔ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
5,60

A.T.:

010

ΝΔΣ ΟΙΚ
022.80.ζρ2

Απνμήισζε - ζπληήξεζε - επαλαηνπνζέηεζε Ηξώνπ πιαηείαο
Κακαξίνπ Θήξαο
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 2275

100,00%

Απνμήισζε - ζπληήξεζε - επαλαηνπνζέηεζε Ηξψνπ πιαηείαο Κακαξίνπ Θήξαο, ζηελ νπνία
πεξηιακβάλνληαη φιεο νη αλαθεξφκελεο εξγαζίεο, ηα απαηηνχκελα πιηθά, κηθξνυιηθά, κεραλήκαηα θαη νη
απαηηνχκελεο κεηαθνξέο σο εμήο :
- Απνμήισζε ηνπ καξκάξηλνπ Ηξψνπ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ δεκηέο θαη θζνξέο.
- Μεηαθνξά ησλ καξκάξηλσλ ζηνηρείσλ ηνπ Ηξψνπ ζηνλ ηφπν ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ
καξκάξηλσλ ζηνηρείσλ
- πληήξεζε, επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ησλ καξκάξηλσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ Ηξψνπ θαη ησλ θζνξψλ
πνπ ππάξρνπλ ή ηπρφλ δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηελ εξγαζία ηεο απνμήισζεο. Καζαξηζκφο ησλ καξκάξηλσλ
επηθαλεηψλ κε ρξήζε επηζεκάησλ κε πδαηηθφ δηάιπκα αλζξαθηθψλ αιάησλ κε θνξέα ηηο πξνζξνθεηηθέο αξγίινπο,
μχιηλεο ζπάηνπιεο, καιαθέο βνχξηζεο θαη λεξφ κε πξνζνρή ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ βιάβεο ζηελ επηθάλεηα,
χζηεξα απφ δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ζε κηθξή επηθάλεηα. Καζαξηζκφο επηθαλεηψλ απφ θειίδεο ξππαληψλ πάζεο
θχζεσο, φπσο ηζηκεληνθνληάκαηα, ζθνπξηά θιπ ρεηξνλαθηηθά κε λπζηέξη θαη ιηζνμντθά εξγαιεία κε πξνζνρή ψζηε
λα κελ πξνθιεζνχλ βιάβεο.
- Καζαίξεζε ηεο ππάξρνπζαο πεξίθξαμεο ηνπ Ηξψνπ θαη ησλ κεηαιιηθψλ θηγθιηδσκάησλ, κε ηελ ζπζζψξεπζε
ησλ αρξήζησλ πιηθψλ ηελ θφξησζε θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηα απφζηαζε γηα απφξξηςε θαζψο θαη
ηελ ηαμηλφκεζε, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ ρξεζίκσλ πιηθψλ ζην κέξνο πνπ ζα ππνδείμεη ε επηβιέπνπζα
Τπεξεζία.
- Καηαζθεπή ηεο λέαο βάζεο ηνπ Ηξψνπ ζηε λέα ηνπ ζέζε ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο
επίβιεςεο.
- Μεηαθνξά ησλ καξκάξηλσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ Ηξψνπ θαη επαλαηνπνζέηεζε απηψλ ζηε λέα ηνπο ζέζε,
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε άξηηα
επαλαηνπνζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ Ηξψνπ.
Σηκή θαη'απνθνπή
( 1 θ.α. )
Καη' απνθνπήλ
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΔΙ ΥΙΛΙΑΓΔ
4000,00

A.T.:

011

ΝΔΣ ΟΙΚ
041.1.ζρ1

Υεηξόζεηε ιηζνπιήξσζε ηάθξσλ θαη ζηξαγγηζηεξίσλ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 4104

100,00%

Υεηξφζεηε ιηζνπιήξσζε ηάθξσλ, ζηξαγγηζηεξίσλ θιπ, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, κε αξγνχο ιίζνπο απφ
δηαινγή ιίζσλ απφ πξντφληα εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ ή απφ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ αξγψλ ιίζσλ επί ηφπνπ
ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-03-02-00 ''Φίιηξα ζηξαγγηζηεξίσλ απφ δηαβαζκηζκέλα
αδξαλή''. . πκπεξηιακβάλεηαη ε δηαινγή ιίζσλ απφ πξντφληα εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζην
ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ειίδα 13 απφ 52

ζεκείν ησλ ιηζνπιεξψζεσλ, ή ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ αξγψλ ιίζσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη πιάγηεο
κεηαθνξέο θαη ε εξγαζία ρεηξφζεηεο ηνπνζέηεζεο θαη ηαθηνπνίεζεο εληφο ηνπ νξχγκαηνο ή ηνπ ζηξαγγηζηεξίνπ..
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³)
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΙΑΝΣΑ
30,00

A.T.:

012

ΝΔΣ ΟΓΟ-ΜΔ Β64.1

Γεσπθάζκαηα. Γεσύθαζκα ζηξαγγηζηεξίσλ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7914

100,00%

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κε πθαληνχ γεσπθάζκαηνο απφ ίλεο πνιππξν-ππιελίνπ, γηα ηελ
θαηαζθεπή ησλ γξακκηθψλ ζηξαγγηζηεξίσλ ηεο νδνχ θαη ησλ ζηξαγ-γηζηεξίσλ φπηζζελ ηνίρσλ ή βάζξσλ, πάρνπο
³1,0 mm (θαηά ΔΛΟΣ EN 9863-1), ειάρηζηνπ βάξνπο 150 gr/m² (θαηά ΔΛΟΣ EN ISO 9864), εθειθπζηηθήο αληνρήο
³9 kN/m (θαηά ΔΛΟΣ EN ISO 10319), επηκήθπλζεο ζε ζξαχζε ³ 50% (θαηά EN ISO 10319), αληνρήο ζε δηάηξεζε
³1500 N (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12236), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-03-03-00.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· ε πξνκήζεηα ηνπ γεσπθάζκαηνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ,
· ε θνπή ηνπ ζηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο, ε πξνζέγγηζε θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζην φξπγκα,
· ε πξνζσξηλή ζπγθξάηεζε ηνπ γεσπθάζκαηνο θαη γηα ηε κφξθσζε ηεο δηαηνκήο ηνπ ζηξαγγηζηεξίνπ ζχκθσλα
κε ηε κειέηε (κε ρξήζε μπιίλσλ αληεξίδσλ, πιαηζίσλ θιπ ρσξίο αηρκεξά άθξα) ην ηειηθφ θιείζηκν ηεο δηαηνκήο
ηνπ ζηξαγγηζηεξίνπ κε ηηο πξνβιεπφκελεο επηθαιχςεηο ηνπ γεσπθάζκαηνο θαη ε ζπξξαθή ησλ θχιισλ.
Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ρξήζεο θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ πιηθψλ ηνπ
κνλνβαζκίνπ θίιηξνπ γηα ηελ απνθπγή ησλ θζνξψλ ηνπ ηνπνζεηεκέλνπ γεσπθάζκαηνο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαιππηφκελεο επηθάλεηαο ζηξαγγηζηεξίσλ κε γεσχθαζκα.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
1,65

A.T.:

013

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 32.1.1

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ. Γηα θαηαζθεπέο από
ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C8/10
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 3211

100,00%

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''.

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ειίδα 14 απφ 52

Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο
απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ
εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
α.
Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ
ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα
παξαζθεπάδεηαη 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.
Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε
ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ 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.
Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ
αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο.
δ.
πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
(βαξέιαο), 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
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³).
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΣΡΙΑ
73,00

A.T.:

014

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 32.1.3

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ. Γηα θαηαζθεπέο από
ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 3213

100,00%

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'',
ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ
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01-01-07-00 ''θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ''.
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο
απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ
εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
α.
Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ
ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα
παξαζθεπάδεηαη 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.
Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε
ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ 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.
Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ
αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο.
δ.
πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
(βαξέιαο), 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
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³).
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΔΔΡΑ
84,00

A.T.:

015

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 32.1.4

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ. Γηα θαηαζθεπέο από
ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 3214

100,00%

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'',
ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ
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01-01-04-00 ''Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο'',
01-01-05-00 ''Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο'',
01-01-07-00 ''θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ''.
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο
απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ
εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
α.
Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ
ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα
παξαζθεπάδεηαη 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.
Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε
ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ 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.
Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ
αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο.
δ.
πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
(βαξέιαο), 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
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³).
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΔΝΗΝΣΑ
90,00

A.T.:

016

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 32.1.5

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ. Γηα θαηαζθεπέο από
ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 3215

100,00%

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'',
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01-01-02-00 ''Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο'',
01-01-03-00 ''πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο'',
01-01-04-00 ''Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο'',
01-01-05-00 ''Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο'',
01-01-07-00 ''θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ''.
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο
απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ
εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
α.
Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ
ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα
παξαζθεπάδεηαη 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.
Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε
ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ 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.
Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ
αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο.
δ.
πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
(βαξέιαο), 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
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³).
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ
95,00

A.T.:

017

ΟΙΚ 032.1.ζρ1

Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο κ3 ζθπξνδέκαηνο, ιόγσ
εηδηθώλ ζπλζεθώλ ζην λεζί ηεο Θήξαο.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 3214

100,00%

Πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο κ3 ζθπξνδέκαηνο, γαξκπηινδέκαηνο ή θηζεξνδέκαηνο, ιφγσ
εηδηθψλ ζπλζεθψλ ζην λεζί ηεο Θήξαο.
Οη εηδηθέο απηέο ζπλζήθεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάγθε κεηαθνξάο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ απφ άιιν λεζί ή ηελ
ηεξεά Διιάδα κέζσ ζαιαζζίαο νδνχ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ιαηνκείνπ θαη ηεο κε δπλαηφηεηαο δεκηνπξγίαο
ιαηνκείνπ ζην λεζί, ζην νπνίν ε ηπρφλ δεκηνπξγία ιαηνκείνπ ζα πξνθαινχζε ζνβαξέο πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο.
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ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ην πξφζζεην θφζηνο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα ηελ
παξαγσγή ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζψο θαη ησλ απαηηνχκελσλ μπινηχπσλ θαη ζηδεξψλ νπιηζκψλ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζθπξνδέκαηνο, γαξκπηινδέκαηνο ή θηζεξνδέκαηνο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ
15,00

A.T.:

018

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 38.1

Ξπιόηππνη ρπηώλ ηνίρσλ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 3801

100,00%

Ξπιφηππνη ρπηψλ ηνίρσλ εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, ζε χςνο απφ ην
δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 4,00 m, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 ''Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ
ζθπξφδεκα (ηχπνη)''.
Οη δηαζηάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηθξησκάησλ, ζαληδσκάησλ, κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θιπ ζηνηρείσλ ηνπ θαινππηνχ
θαη ηνπ ηθξηψκαηνο ζα είλαη ηέηνηαο αληνρήο ψζηε λα κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ φια ηα επελεξγνχληα θαηά ηελ
θαηαζθεπή θνξηία ρσξίο παξακνξθψζεηο ή ππνρσξήζεηο.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεοζπλαξκνιφγεζεο 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.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
13,50

A.T.:

019

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 38.2

Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 3811

100,00%

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

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
22,50

A.T.:

020

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 38.3

Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ.
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Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 3816

100,00%

Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ, ζηχισλ, πεδίισλ,
ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, αιιά ζε χςνο ηνπ ππζκέλα ηνπ μπινηχπνπ
κέρξη +4,00 m απφ ην ππνθείκελν δάπέδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00
''Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)''.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία
αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
15,70

A.T.:

021

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 38.4

Κακπύινη μπιόηππνη απιήο θακππιόηεηαο.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 3821

100,00%

Ξπιφηππνη απιήο θακππιφηεηαο, πεξί θαηαθφξπθν άμνλα (ι.ρ. θπθιηθψλ ζηχισλ ή παξαζηάδσλ) ή νξηδφληην
άμνλα (ι.ρ. αςίδσλ), ζε χςνο ηεο αλψηαηεο ζηάζκεο απηψλ κέρξη 5,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 ''Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)''.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία
αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
22,50

A.T.:

022

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 38.20.2

Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο. Υαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο
B500C (S500s)
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 3873

100,00%

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκψλ,
θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε,
πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα
νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 ''Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ''
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο
ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ).
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη
πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ
Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο
ηνπ νπιηζκνχ.
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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 ΚΣΥ-2008. ε
θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη
δπγνινγίνπ.
ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο
ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα:
- Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ
- Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.
- Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ
πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ.
- Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.
- Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα
απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά).
- Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία .
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
( 1 Kg )
Υηιηφγξακκν (Κηιφ)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΙ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
1,07

A.T.:

023

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 38.20.3

Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο. Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s)
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 3873

100,00%

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκψλ,
θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε,
πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα
νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 ''Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ''
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο
ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ).
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη
πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ
Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο
ηνπ νπιηζκνχ.
Οη Πίλαθεο ζα 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 ΚΣΥ-2008. ε
θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη
δπγνινγίνπ.
ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο
ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα:
- Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ
- Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.
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- Η 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.
- Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα
απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά).
- Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία .
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
( 1 Kg )
Υηιηφγξακκν (Κηιφ)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΙ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ
1,01

A.T.:

024

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 38.45

Απνζηαηήξεο ζηδεξνπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 3873

100,00%

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ή απφ ηζηκεληνεηδή πιηθά ζηεξηγκάησλ (απνζηαηήξεο) ραιπβδίλνπ
νπιηζκνχ ζηνηρείσλ απφ ζθπξφδεκα, γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηελ κειέηε
επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, ζε νπνηαδήπνηε ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν
εξγαζίαο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) επηθαλείαο μπινηχπνπ.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΛΔΠΣΑ
2,20

A.T.:

025

ΝΔΣ ΟΙΚ
042.11.2.ζρ5

Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ησλ 400 kg ηζηκέληνπ κηάο
νξαηήο όςεσο γηα ηελ θαηαζθεπή θεξθίδσλ αλνηθηνύ ζεάηξνπ θπθιηθήο
κνξθήο.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 4212

100,00%

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ηηκνινγνχληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή εζσηεξηθψλ ή
εμσηεξηθψλ ηνίρσλ, νηνπδήπνηε πάρνπο, απφ θπζηθνχο ιίζνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ εμφξπμε (θαηεγνξία 2 ηνπ
Δπξνθψδηθα 6) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κεηά απφ ζπνξαδηθή επεμεξγαζία θαηά ην θηίζηκν γηα βειηίσζε ηεο
επζηάζεηάο ηνπο (αξγνιηζνδνκή).
Οη αξγνί ιίζνη δελ ζα έρνπλ πξνζκίμεηο ή ξεγκαηψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληνρή ηνπο, δελ ζα έρνπλ
ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηε δηάζηαζή ηνπο θαη ζα είλαη επηδεθηηθνί ζπνξαδηθήο επεμεξγαζίαο ψζηε λα θηίδνληαη κε
αξκνχο ην πνιχ 25 mm.
ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο φιεο νη δαπάλεο:
- απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ ιίζσλ ζε ρψξνπο ρσξίο λεξά, πάγν ή άιινπο ξχπνπο (ιάζπε, ζθνπξηά,
ρξψκαηα θιπ),
- επη ηφπνπ παξαγσγήο ησλ αλαθεξφκελσλ ηχπσλ θνληακάησλ ηνηρνπνηάο, ή ρξήζεο εηνίκσλ θνληακάησλ θαηά
ΔΛΟΣ ΔΝ-998-2, βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο κε ζήκαλζε CE,
- ελδερφκελεο ρξήζεο ρξσζηηθψλ νπζηψλ θνληακάησλ (pigments), ζε αλαινγία έσο 5% θαηά βάξνο ηεο
ζπλδεηηθήο χιεο, ή/θαη ηξηκκάησλ νπηήο αξγίινπ (ζπλήζσο ζε κίγκαηα θαηεγνξίαο Μ1 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2),
- θαηαζθεπήο ησλ απαηηνχκελσλ απιψλ αξκνινγεκάησλ.
- θαηαζθεπήο ηπρφλ νιφζσκσλ αλσθιίσλ, πνδηψλ ή θαησθιίσλ,
Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ζηξψζεο έδξαζεο (καμηιάξη), θαηαθφξπθσλ ή νξηδφληησλ
εληζρπηηθψλ δσλψλ, αλσθιίσλ θαη πνδηψλ απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ηα νπνία απνδεκηψλνληαη κε ηελ
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ηηκή ηνπ άξζξνπ 49.01, θαζψο θαη νη δηακνξθψζεηο φςεσλ, νη νπνίεο απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα κε ηηο ηηκέο ηεο
ελφηεηαο 45.
Αξγνιηζνδνκέο κε ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 400 kg ηζηκέληνπ θαη 0,08 m³ αζβέζηνπ, πάζεο θχζεσο ηνίρσλ
(ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο θαηαζθεπήο θεξθίδσλ αλνηθηνχ ζεάηξνπ θπθιηθήο κνξθήο), νπνπνησλδήπνηε
δηαζηάζεσλ, ζε ζηάζκε κέρξη +4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-02-0100 ''Ληζφθηηζηνη ηνίρνη''.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³)
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ
70,00

A.T.:

026

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 42.11.3

Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ησλ 400 kg ηζηκέληνπ δύν
νξαηώλ όςεσλ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 4213

100,00%

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ηηκνινγνχληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή εζσηεξηθψλ ή
εμσηεξηθψλ ηνίρσλ, νηνπδήπνηε πάρνπο, απφ θπζηθνχο ιίζνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ εμφξπμε (θαηεγνξία 2 ηνπ
Δπξνθψδηθα 6) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κεηά απφ ζπνξαδηθή επεμεξγαζία θαηά ην θηίζηκν γηα βειηίσζε ηεο
επζηάζεηάο ηνπο (αξγνιηζνδνκή).
Οη αξγνί ιίζνη δελ ζα έρνπλ πξνζκίμεηο ή ξεγκαηψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληνρή ηνπο, δελ ζα έρνπλ
ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηε δηάζηαζή ηνπο θαη ζα είλαη επηδεθηηθνί ζπνξαδηθήο επεμεξγαζίαο ψζηε λα θηίδνληαη κε
αξκνχο ην πνιχ 25 mm.
ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο φιεο νη δαπάλεο:
- απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ ιίζσλ ζε ρψξνπο ρσξίο λεξά, πάγν ή άιινπο ξχπνπο (ιάζπε, ζθνπξηά,
ρξψκαηα θιπ),
- επη ηφπνπ παξαγσγήο ησλ αλαθεξφκελσλ ηχπσλ θνληακάησλ ηνηρνπνηάο, ή ρξήζεο εηνίκσλ θνληακάησλ θαηά
ΔΛΟΣ ΔΝ-998-2, βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο κε ζήκαλζε CE,
- ελδερφκελεο ρξήζεο ρξσζηηθψλ νπζηψλ θνληακάησλ (pigments), ζε αλαινγία έσο 5% θαηά βάξνο ηεο
ζπλδεηηθήο χιεο, ή/θαη ηξηκκάησλ νπηήο αξγίινπ (ζπλήζσο ζε κίγκαηα θαηεγνξίαο Μ1 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2),
- θαηαζθεπήο ησλ απαηηνχκελσλ απιψλ αξκνινγεκάησλ.
- θαηαζθεπήο ηπρφλ νιφζσκσλ αλσθιίσλ, πνδηψλ ή θαησθιίσλ,
Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ζηξψζεο έδξαζεο (καμηιάξη), θαηαθφξπθσλ ή νξηδφληησλ
εληζρπηηθψλ δσλψλ, αλσθιίσλ θαη πνδηψλ απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ηα νπνία απνδεκηψλνληαη κε ηελ
ηηκή ηνπ άξζξνπ 49.01, θαζψο θαη νη δηακνξθψζεηο φςεσλ, νη νπνίεο απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα κε ηηο ηηκέο ηεο
ελφηεηαο 45.
Αξγνιηζνδνκέο κε ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 400 kg ηζηκέληνπ θαη 0,08 m³ αζβέζηνπ, πάζεο θχζεσο ηνίρσλ,
νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζε ζηάζκε κέρξη +4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη
ηελ ΔΣΔΠ 03-02-01-00 ''Ληζφθηηζηνη ηνίρνη''.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³)
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ
75,00

A.T.:

027

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 46.10.1

Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο
9x12x19 cm. Πάρνπο 1/4 πιίλζνπ (όξζηα ηνύβια)

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ειίδα 23 απφ 52

Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 4661.1

100,00%

Γηα ηα άξζξα ηεο ελφηεηαο 46 πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνίρσλ απφ νπηνπιίλζνπο έρνπλ εθαξκνγή νη
αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
α) ηηο ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ νπηνπιίλζσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ
771-1 ''ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ άξγηιν '', κε ζήκαλζε CE, ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ αλάκημεο θαη
ηξνθνδνζίαο ηνπ θνληάκαηνο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ν
θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα θνληακάησλ θαη ηνχβισλ θαη ε ρξήζε έηνηκνπ
θνληάκαηνο ηνηρνπνηίαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2 κε ζήκαλζε CE ή αζβεζηνηζηκελην-θνληάκαηνο πνπ
παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ
β) ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ελδερφκελε ρξήζε ξεπζηνπνηεηηθψλ πξνζκίθησλ θνληακάησλ, αιιά δελ
ζπκπεξηιαβάλεηαη:
γ) ηε ηηκή κνλάδαο δελ ζπκπεξηιαβάλνληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα:
- ηα ηπρφλ ρξσζηηθά θαη αληηζπξξηθλσηηθά πξφζκηθηα θαη ηα ελζσκαηνχκελα κεηαιιηθά ζηνηρεία (πιέγκαηα,
γαιβαληζκέλνη ζπλδεκνη θαη αγθχξηα απφ αλνμείδσην ράιπβα)
- ε ηνπνζέηεζε πγξνκνλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ε δηακφξθσζε λεξνρπηψλ θαη θαπαθηψλ
- ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε καζηίρε
- ε θαηαζθεπή αλσθιίσλ, πνδηψλ θαη θαηαθφξπθσλ ή νξηδφληησλ δηαδσκάησλ
δ) Οη νπηφπιηλζνη ζα απνξξνθνχλ λεξφ έσο θαη 16% θαηά μεξφ βάξνο θαη ζα έρνπλ ειάρηζηε αληνρή ζε ζιίςε, νη
κελ πιήξεηο θαη νη δηάηξεηνη κε θαηαθφξπθεο νπέο 8,0 N/mm², νη δε δηάηξεηνη κε νξηδφληηεο νπέο 2,5 N/mm².
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.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΔΝΝΙΑ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
19,75

A.T.:

028

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 46.10.2

Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο
9x12x19 cm. Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη)
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 4662.1

100,00%

Γηα ηα άξζξα ηεο ελφηεηαο 46 πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνίρσλ απφ νπηνπιίλζνπο έρνπλ εθαξκνγή νη
αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
α) ηηο ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ νπηνπιίλζσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ
771-1 ''ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ άξγηιν '', κε ζήκαλζε CE, ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ αλάκημεο θαη
ηξνθνδνζίαο ηνπ θνληάκαηνο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ν
θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα θνληακάησλ θαη ηνχβισλ θαη ε ρξήζε έηνηκνπ
θνληάκαηνο ηνηρνπνηίαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2 κε ζήκαλζε CE ή αζβεζηνηζηκελην-θνληάκαηνο πνπ
παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ
β) ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ελδερφκελε ρξήζε ξεπζηνπνηεηηθψλ πξνζκίθησλ θνληακάησλ, αιιά δελ
ζπκπεξηιαβάλεηαη:
γ) ηε ηηκή κνλάδαο δελ ζπκπεξηιαβάλνληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα:
- ηα ηπρφλ ρξσζηηθά θαη αληηζπξξηθλσηηθά πξφζκηθηα θαη ηα ελζσκαηνχκελα κεηαιιηθά ζηνηρεία (πιέγκαηα,
γαιβαληζκέλνη ζπλδεκνη θαη αγθχξηα απφ αλνμείδσην ράιπβα)
- ε ηνπνζέηεζε πγξνκνλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ε δηακφξθσζε λεξνρπηψλ θαη θαπαθηψλ
- ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε καζηίρε
- ε θαηαζθεπή αλσθιίσλ, πνδηψλ θαη θαηαθφξπθσλ ή νξηδφληησλ δηαδσκάησλ

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ
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δ) Οη νπηφπιηλζνη ζα απνξξνθνχλ λεξφ έσο θαη 16% θαηά μεξφ βάξνο θαη ζα έρνπλ ειάρηζηε αληνρή ζε ζιίςε, νη
κελ πιήξεηο θαη νη δηάηξεηνη κε θαηαθφξπθεο νπέο 8,0 N/mm², νη δε δηάηξεηνη κε νξηδφληηεο νπέο 2,5 N/mm².
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.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
22,50

A.T.:

029

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 46.10.4

Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο
9x12x19 cm. Πάρνπο 1 (κηάο) πιίλζνπ (κπαηηθνί ηνίρνη)
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 4664.1

100,00%

Γηα ηα άξζξα ηεο ελφηεηαο 46 πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνίρσλ απφ νπηνπιίλζνπο έρνπλ εθαξκνγή νη
αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
α) ηηο ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ νπηνπιίλζσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ
771-1 ''ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ άξγηιν '', κε ζήκαλζε CE, ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ αλάκημεο θαη
ηξνθνδνζίαο ηνπ θνληάκαηνο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ν
θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα θνληακάησλ θαη ηνχβισλ θαη ε ρξήζε έηνηκνπ
θνληάκαηνο ηνηρνπνηίαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2 κε ζήκαλζε CE ή αζβεζηνηζηκελην-θνληάκαηνο πνπ
παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ
β) ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ελδερφκελε ρξήζε ξεπζηνπνηεηηθψλ πξνζκίθησλ θνληακάησλ, αιιά δελ
ζπκπεξηιαβάλεηαη:
γ) ηε ηηκή κνλάδαο δελ ζπκπεξηιαβάλνληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα:
- ηα ηπρφλ ρξσζηηθά θαη αληηζπξξηθλσηηθά πξφζκηθηα θαη ηα ελζσκαηνχκελα κεηαιιηθά ζηνηρεία (πιέγκαηα,
γαιβαληζκέλνη ζπλδεκνη θαη αγθχξηα απφ αλνμείδσην ράιπβα)
- ε ηνπνζέηεζε πγξνκνλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ε δηακφξθσζε λεξνρπηψλ θαη θαπαθηψλ
- ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε καζηίρε
- ε θαηαζθεπή αλσθιίσλ, πνδηψλ θαη θαηαθφξπθσλ ή νξηδφληησλ δηαδσκάησλ
δ) Οη νπηφπιηλζνη ζα απνξξνθνχλ λεξφ έσο θαη 16% θαηά μεξφ βάξνο θαη ζα έρνπλ ειάρηζηε αληνρή ζε ζιίςε, νη
κελ πιήξεηο θαη νη δηάηξεηνη κε θαηαθφξπθεο νπέο 8,0 N/mm², νη δε δηάηξεηνη κε νξηδφληηεο νπέο 2,5 N/mm².
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.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
33,50

A.T.:

030

ΝΔΣ ΟΙΚ
046.15.1.ζρ1

Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο
15x20x30 cm ή θαη κεγαιπηέξσλ δηαζηάζεσλ. Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ
(δξνκηθνί ηνίρνη)
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ΟΙΚ 4662.1

100,00%

ειίδα 25 απφ 52

Γηα ηα άξζξα ηεο ελφηεηαο 46 πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνίρσλ απφ νπηνπιίλζνπο έρνπλ εθαξκνγή νη
αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
α) ηηο ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ νπηνπιίλζσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ
771-1 ''ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ άξγηιν '', κε ζήκαλζε CE, ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ αλάκημεο θαη
ηξνθνδνζίαο ηνπ θνληάκαηνο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ν
θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα θνληακάησλ θαη ηνχβισλ θαη ε ρξήζε έηνηκνπ
θνληάκαηνο ηνηρνπνηίαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2 κε ζήκαλζε CE ή αζβεζηνηζηκελην-θνληάκαηνο πνπ
παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ
β) ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ελδερφκελε ρξήζε ξεπζηνπνηεηηθψλ πξνζκίθησλ θνληακάησλ, αιιά δελ
ζπκπεξηιαβάλεηαη:
γ) ηε ηηκή κνλάδαο δελ ζπκπεξηιαβάλνληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα:
- ηα ηπρφλ ρξσζηηθά θαη αληηζπξξηθλσηηθά πξφζκηθηα θαη ηα ελζσκαηνχκελα κεηαιιηθά ζηνηρεία (πιέγκαηα,
γαιβαληζκέλνη ζπλδεκνη θαη αγθχξηα απφ αλνμείδσην ράιπβα)
- ε ηνπνζέηεζε πγξνκνλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ε δηακφξθσζε λεξνρπηψλ θαη θαπαθηψλ
- ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε καζηίρε
- ε θαηαζθεπή αλσθιίσλ, πνδηψλ θαη θαηαθφξπθσλ ή νξηδφληησλ δηαδσκάησλ
δ) Οη νπηφπιηλζνη ζα απνξξνθνχλ λεξφ έσο θαη 16% θαηά μεξφ βάξνο θαη ζα έρνπλ ειάρηζηε αληνρή ζε ζιίςε, νη
κελ πιήξεηο θαη νη δηάηξεηνη κε θαηαθφξπθεο νπέο 8,0 N/mm², νη δε δηάηξεηνη κε νξηδφληηεο νπέο 2,5 N/mm².
Πιηλζνδνκέο κε ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο κε δηάθελα ή/θαη ζεξκνκνλσηηθά παξεκβχζκαηα δηαζηάζεσλ
15x20x30 cm ή/θαη κεγαιπηέξσλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-02-02-00 ''Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο'',
ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε ηνπ έξγνπ, κε έηνηκν θνλίακα θηηζίκαηνο παξαδηδφκελν ζε ζηιφ ή κε
αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ,
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
22,50

A.T.:

031

ΝΔΣ ΟΙΚ
047.25.ζρ1

Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα ηελ δηακόξθσζε θεθιηκέλνπ ηνίρνπ από
νπηππιηλζνδνκή
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 4713

100,00%

Πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα ηελ δηακφξθσζε θεθιηκέλνπ ηνίρνπ απφ νπηππιηλζνδνκή
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) επηθάλεηαο ηνίρνπ.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
3,90

A.T.:

032

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 49.1.1

Γηαδώκαηα (ζελάδ) από ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξόδεκα δξνκηθώλ
ηνίρσλ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 3213

100,00%

Καηαζθεπή γξακκηθψλ δηαδσκάαησλ (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.
ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ
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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 ΟΙΚ 38.20
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΔΞΙ ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
16,80

A.T.:

033

ΝΔΣ ΟΙΚ
049.1.2.ζρ1

Γηαδώκαηα (ζελάδ) από ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζε ηνίρνπο
πάρνπο 20-40 εθ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 3213

100,00%

Πιήξεο θαηαζθεπή γξακκηθνχ δηαδψκαηνο (ζελάδ) ηνίρσλ πιεξψζεσο ή ζηεζαίσλ κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο
C16/20 θαη ειαθξφ νπιηζκφ S500s, δηαηνκήο έσο 0,06 m2, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα,
ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ε πιήξεο εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο
θχζεσο ππνιείκαηα ηεο θαηαζθεπήο.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
17,50

A.T.:

034

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 49.5

Δληζρύζεηο ηνηρνδνκώλ κε ζπλζεηηθό πιέγκα.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΤΓΡ 6630.1

100,00%

Δλίζρπζε ηνηρνδνκψλ κε ζπλζεηηθφ πιέγκα ζηηο ζέζεηο ζχλδεζεο απηψλ κε ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ, γηα ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ ξσγκψλ (ιφγσ π.ρ. ζεηζκηθήο θφξηηζεο). πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ πιέγκαηνο, ε
θνπή ηνπ ζε ισξίδεο (ειαρίζηνπ πιάηνπο 50 cm) θαη ε ζηεξέσζή ηνπ ζηελ ηνηρνπνηΐα κε θαηάιιεινπο ήινπο ζε
ππθλφ θάλλαβν.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²).
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
2,60

A.T.:

035

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 71.22

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7122

100,00%

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 71 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
α) ηηο ηηκέο κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά):
ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ
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- Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ εθαξκνγήο ηνπ επηρξίζκαηνο. φπσο αθαίξεζε ξχπσλ (κε θαηάιιειν
απνξξππαληηθφ), κνχριαο (κε κπθεηνθηφλν δηάιπκα), ραιαξψλ πιηθψλ (κε βνχξηζηζκα) θιπ
- Η απνθνπή κεγάισλ εμνρψλ ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο
- Η χγξαλζε ηεο επηθάλεηαο,
- Η πξνζηαζία παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε
επηθάιπςε αγσγψλ κε νηθνδηθφ ραξηί.
- Η δηακφξθσζε ηάθσλ δπγίζκαηνο, θαηαθνξχθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ νξηνζέηεζεο θελψλ θαη νξίσλ θιπ
γ)ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη , εθηφο άλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελλ πεξηγξαθή ηνπο, ηα
αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά):
- Δπάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε εγθεθξηκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ
- Σνπνζέηεζε πιεγκάησλ ή ζθειεηψλ ππνδνρήο επηρξηζκάησλ νηνπδήπνηε ηχπνπ,
δ) Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ:
- Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ ζχλζεζε ησλ θνληακάησλ
(κεηαβνιέο ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ηεο άκκνπ, ηνπ καξκαξνθνληάκαηνο ή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ
θνληάκαηνο ζηα πιηθά απηά).
- Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο (κε ην ρέξη ή πηζηνπνηεκέλε κεραλή).
- Γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα.
- Γηα νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ι.ρ. θαη γηα ελδερφκελεο δηαθνπέο εξγαζίαο ιφγσ
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ).
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 cm, εηο ηξείο ζηξψζεηο, επί
ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 ''Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ''.
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία
θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ
14,00

A.T.:

036

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 71.31

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7131

100,00%

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 71 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
α) ηηο ηηκέο κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά):
- Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ εθαξκνγήο ηνπ επηρξίζκαηνο. φπσο αθαίξεζε ξχπσλ (κε θαηάιιειν
απνξξππαληηθφ), κνχριαο (κε κπθεηνθηφλν δηάιπκα), ραιαξψλ πιηθψλ (κε βνχξηζηζκα) θιπ
- Η απνθνπή κεγάισλ εμνρψλ ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο
- Η χγξαλζε ηεο επηθάλεηαο,
- Η πξνζηαζία παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε
επηθάιπςε αγσγψλ κε νηθνδηθφ ραξηί.
- Η δηακφξθσζε ηάθσλ δπγίζκαηνο, θαηαθνξχθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ νξηνζέηεζεο θελψλ θαη νξίσλ θιπ
γ)ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη , εθηφο άλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελλ πεξηγξαθή ηνπο, ηα
αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά):
- Δπάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε εγθεθξηκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ
- Σνπνζέηεζε πιεγκάησλ ή ζθειεηψλ ππνδνρήο επηρξηζκάησλ νηνπδήπνηε ηχπνπ,
δ) Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ:
- Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ ζχλζεζε ησλ θνληακάησλ
(κεηαβνιέο ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ηεο άκκνπ, ηνπ καξκαξνθνληάκαηνο ή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ
θνληάκαηνο ζηα πιηθά απηά).
- Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο (κε ην ρέξη ή πηζηνπνηεκέλε κεραλή).
- Γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα.
- Γηα νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ι.ρ. θαη γηα ελδερφκελεο δηαθνπέο εξγαζίαο ιφγσ
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ).
ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ
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Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 1:2, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε
νπνηαζδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 ''Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ''.
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία
θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΓΔΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΛΔΠΣΑ
11,20

A.T.:

037

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 31.2.2

Γηα γαξκπηιόδεκα ησλ 250 kg ηζηκέληνπ αλά m³
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 3208

100,00%

Γαξκπηιφδεκα κε ιηζνζχληξηκκα (γαξκπίιη) δηαζηάζεσλ 0, 4 έσο 1 cm, παληφο είδνπο ηκεκάησλ έξγνπ, ζε
ζηξψζεηο κέζνπ πάρνπο άλσ ησλ 4 θαη κέρξη 7 cm, ζε νπνηνδήπνηε χςνο ή βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ
εδάθνπο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-01-01-00 ''Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο''.
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε αλάκημε (ρεηξνλαθηηθά ή κε αλακηθηήξα
ζθπξνδέκαηνο), ε δηάζηξσζε ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο, ε ζπκπχθλσζε θαη ε δηακφξθσζε ηεο
άλσ ζηάζκεο,
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³).
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΟΚΣΧ
78,00

A.T.:

038

ΝΔΣ ΟΙΚ
031.2.ζρ5

Δπίπαζε κε ζθιεξπληηθό πιηθό θαη ιείαλζε επηθαλείαο λσπνύ
ζθπξνδέκαηνο ή γαξκπηινδέκαηνο κε κεραληθό ιεηαληήξα
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 3208

100,00%

Δπίπαζε ζθιεξπληηθνχ πιηθνχ ηχπνπ MASTERTOP 100 NC ή ηζνδχλακνπ θαη ιείαλζε επηθαλείαο λσπνχ
ζθπξνδέκαηνο ή γαξκπηινδέκαηνο κε κεραληθφ ιεηαληήξα (ειηθφπηεξν). ηελ επηθάλεηα δηακνξθψλνληαη αξκνί
δηαθνπήο ηνπ δαπέδνπ, ζε θαηλψκαηα πεξίπνπ 15-20 κ2 θαη ζθξάγηζε ησλ αξκψλ κε θαηάιιειν ζθξαγηζηηθφ
πνιπνπξεζαληθφ ή πνιπζνπιθηδηθφ πιηθφ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα ηα πιηθά, κηθξνυιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο ζθιήξπλζεο θαη ιείαλζεο ηνπ
δαπέδνπ θαζψο θαη ε εξγαζία δηακφξθσζεο θαη πιήξσζεο ησλ αξκψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
πξνκεζεπηή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο .
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

A.T.:

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ
10,00

039
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ΝΔΣ ΟΙΚ
073.11.ζρ2

Καηαζθεπή παξαδνζηαθνύ ιηζόζηξσηνπ ''πιαθσηνύ'' δαπέδνπ κε
καύξεο θαη θόθθηλεο εθαηζηεηθέο πέηξεο αληνξίλεο. Με ηελ αμία ησλ
εθαηζηεηαθώλ ιίζσλ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7311

100,00%

Καηαζθεπή παξαδνζηαθνχ ιηζφζηξσηνπ ''πιαθσηνχ'' δαπέδνπ κε καχξεο θαη θφθθηλεο εθαηζηεηθέο πέηξεο
αληνξίλεο κέζνπ πάρνπο έσο 25 εθ., επί ππνζηξψκαηνο άκκνπ 8 εθ. δπκσκέλεο κε ζεξατθή γε θαη λεξφ ζε
θαηάιιειε αλαινγία ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 ''Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο''.
Σν θελφ αλάκεζα ζηνπο ιίζνπο (αξκφο) δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 3 εθ. θαη ε ηνπνζέηεζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κε ιίζνπο νδεγνχο ζε φιν ην κήθνο ή πιάηνο ηεο ηειηθήο επηθαλείαο (ρσξίο απηνί λα είλαη
δηαθξηηνί ζηελ ηειηθή παξαδνκέλε επηθάλεηα) θαη θνλίακα κε ζεξατθή γε, άκκν ζαιάζζεο θαη αζβέζηε..
Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθαηζηεηαθνί ιίζνη πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνκήζεηα λέσλ εθαηζηεηαθψλ ιίζσλ. Η αμία ησλ
ιίζσλ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν.
Η δηαινγή ζα πεξηιακβάλεη ζηξσηνχο ιίζνπο κέζνπ πάρνπο έσο 25 εθ. θαη ν θαζαξηζκφο ηεο ηειηθήο θαη
εκθαλνχο επηθαλείαο απφ ην θνλίακα παξάιιεια κε ηε δηακφξθσζή ηεο πξέπεη λα είλαη επηκειήο νχησο ψζηε ε
ηειηθή επηθάλεηα λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ επίπεδε, ρσξίο εμάξζεηο, βαζνπιψκαηα θαη αλψκαιεο πξνεθηάζεηο
ιίζσλ. ε πεξηπηψζεηο εμσηεξηθψλ ρψξσλ ζα εμαζθαιίδεηαη νκαιή θιίζε γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ,
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη επηινγή λέσλ ιίζσλ
- νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ ιίζσλ θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ
- φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά θαη εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πιαθσηνχ παξαδνζηαθνχ δαπέδνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππνζηξψκαηνο, ηνπ αξκνινγήκαηνο θαη ηεο δηακφξθσζεο θαη ηνπ θαζαξηζκνχ ηεο
ηειηθήο επηθαλείαο
- ε θαηαζθεπή θνπηέισλ ζε ζθαινπάηηα ή δηαρσξηζηηθψλ ινπξίδσλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηεο
επίβιεςεο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ
34,00

A.T.:

040

ΝΔΣ ΟΙΚ
073.16.2.ζρ1

Δπηζηξώζεηο δαπέδνπ κε ηζηκεληόπιαθεο ζθνύξνπ θαη ιεπθνύ
ρξώκαηνο δηαζηάζεσλ 0,75Υ0,75 κ. γηα θαηαζθεπή επηθάλεηαο
ζθαθηέξαο αλνηθηνύ ρώξνπ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7316

100,00%

Δπηζηξψζεηο δαπέδνπ κε ηζηκεληφπιαθεο ζθνχξνπ θαη ιεπθνχ ρξψκαηνο δηαζηάζεσλ 0,75Υ0,75 κ. θαη
πάρνπο 3 έσο 5 cm γηα θαηαζθεπή επηθάλεηαο ζθαθηέξαο αλνηθηνχ ρψξνπ, 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.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ
25,00

A.T.:

041

ΝΔΣ ΟΙΚ
073.33.1.ζρ1

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά αληηνιηζζεξά πιαθίδηα.
Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 20x20 cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ΟΙΚ 7331

100,00%

ειίδα 30 απφ 52

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα, αληηνιηζζεξά,
πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε ''GROUP 4'', δηαζηάζεσλ 20x20 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.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΝΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
31,50

A.T.:

042

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 73.34.1

Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα GROUP 1. Δπελδύζεηο ηνίρσλ
κε πιαθίδηα GROUP 1, δηαζηάζεσλ 20x20 cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7326.1

100,00%

Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα εθπαισκέλα, ρξσκαηηζηά, αληνρήο ζε απφηξηςε ''GROUP 1'',
νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 ''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.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο θχζεσο
επί ηφπνπ.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
33,50

A.T.:

043

ΝΔΣ ΟΙΚ
073.37.1.ζρ1

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε παηεηή θνλία κε ζεξατθή γε πάρνπο 2,0 cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7337

100,00%

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε παηεηή θνλία πνπ απνηειείηαη απφ ζεξατθή γε (ή άζπα ή πνδνιάλε), αζβέζηε θαη
ιεπηνθφθθε άκκν ζε θαηάιιειε αλαινγία ζχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή ηερληθή, πάρνπο 2,0 cm. Η επηθάλεηα
ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ειίδα 31 απφ 52

ηνπ παηεηνχ δαπέδνπ δηαθφπηεηαη κε θαξδείο αξκνχο γεκηζκέλνπο κε καχξεο-θφθθηλεο εθαηζηεηαθέο πέηξεο
αληνξίλεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο
θαηαζθεπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξκψλ κε εθαηζηεηαθέο πέηξεο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ
25,00

A.T.:

044

ΝΔΣ ΟΙΚ
073.61.ζρ3

Καηαζθεπή βνηζαισηνύ δαπέδνπ κεηά ηνπ ππνζηξώκαηνο απηνύ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7361

100,00%

Καηαζθεπή δαπέδνπ κε βφηζαια νδψλ, πιαηεηψλ, πεδνδξφκσλ, ηάθξσλ απνξξνήο φκβξησλ ή φπνπ
ππνδεηρζεί απφ ηελ επίβιεςε, νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ, εκβαδνχ θαη δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα θαηαζθεπαζηηθά
ζρέδηα θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.
Σα βφηζαια πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα θαη θαηά ην δπλαηφ ηζνκεγέζε ρξψκαηνο ιεπθνχ θαη καχξνπ ή γθξη, σνεηδή
ή ειεηςνεηδή, δηαζηάζεσλ 2 έσο 3 εθ. θαη πάρνπο 1-2 εθ. Βφηζαια ζθαηξηθά, ρνληξνπιά, ζπαζκέλα ή δίρξσκα,
πηηζηισηά θιπ απνθιείνληαη σο αθαηάιιεια.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππνζηξψκαηνο ζα• ρξεζηκνπνηεζεί άκκνο ιαηνκείνπ πάρνπο κεηά ηε ζπκπχθλσζε 5-7 εθ.
ην ππφζηξσκα ζα δηακνξθσζνχλ θιίζεηο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο θαη νη απαξαίηεηεο
θακππιψζεηο γηα ηελ κφξθσζε ησλ ηάθξσλ απνξξνήο φκβξησλ πδάησλ. Ωο ζπγθνιιεηηθή χιε επί ηνπ
ππνζηξψκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηζηκεληνθνλίακα ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο
επίβιεςεο.
ην θνλίακα πάρνπο 4-5 εθ. πνπ απνηειείηαη απφ ηζηκέλην καχξν 25 θηιά, άκκν ληακαξίζηα 25 θηπαξηέο θαη λεξφ
φζν απαηηεζεί, ηνπνζεηνχληαη ςηιά βφηζαια ιεπθά θαη γθξίδα ή καχξα. Αθνχ ζηξσζεί ην ραξκάλη, κπήγνληαη ηα
βνηζαιάθηα θαη αθήλεηαη ε κάδα λα ζηεγλψζεη. ηελ ζπλέρεηα θηηάρλεηαη ν αξκφο αλάκεζα ζηα βφηζαια ηνπο κε
ηζηκέλην ιεπθφ (25 θηιά), άκκν Καιακάηαο (Υνληξή ) 25 θηπαξηέο (φρη ζαιάζζεο) θαη αζβέζηε (1 θηπαξηά). Μφιηο
αξρίζεη λα ηξαβάεη θαζαξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηα βφηζαια κε ζθνπγγάξη.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά φισλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνχιηθσλ
(βφηζαια, άκκνο ιαηνκείνπ, πιηθά ηζηκεληνθνληάκαηνο θαη αξκνινγήκαηνο, λεξφ), ησλ κεραλεκάησλ θαη
εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (δνλεηηθή πιάθα, εηδηθφο πέιεθπο, αιθάδη, αιθαδνιάζηηρν, ζήκαλζε θαη
θ.ι.π.) θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ κφξθσζε ησλ θιίζεσλ ηνπ
ππνζηξψκαηνο, ησλ ηάθξσλ απνξξνήο φκβξησλ, θαζψο θαη θάζε άιιε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε
θαηαζθεπή ελφο ηεηξαγσληθφ κέηξνπ βνηζαισηνχ δαπέδνπ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΗΝΣΑ
150,00

A.T.:

045

ΝΔΣ ΟΙΚ
075.31.2.ζρ1

Πνδηέο παξαζύξσλ από κάξκαξν ζθιεξό / εμαηξεηηθά ζθιεξό,
πξνέιεπζεο Νάμνπ ή Πάξνπ ή Σήλνπ ή Καβάιαο Πάρνπο 2 cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7532

100,00%

Πνδηέο παξαζχξσλ απφ κάξκαξν ζθιεξφ / εμαηξεηηθά ζθιεξφ,ρξψκαηνο ιεπθνχ ή αλνηθηνχ γθξί, πξνέιεπζεο
Νάμνπ ή Πάξνπ ή Σήλνπ ή Καβάιαο, πιάηνπο έσο 35 cm, κε ηελ κφξθσζε εγθνπήο (πνηακνχ) θάησ απφ ην
εμέρνλ άθξν ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 ''Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο''.
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη
θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, κφξθσζεο
εγθνπήο (πνηακνχ) θάησ απφ ην εμέρνλ άθξν, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ειίδα 32 απφ 52

Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Νάμνπ ή Πάξνπ ή Σήλνπ ή Καβάιαο, ιεπθφ
ά αλνηθηφ γθξη, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra)
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΞΗΝΣΑ ΔΠΣΑ
67,00

A.T.:

046

ΝΔΣ ΟΙΚ
075.36.1.ζρ1

Μπαιθνλνπνδηέο ή θαηώθιηα κήθνπο έσο 2,00 m από κάξκαξν Νάμνπ
ή Πάξνπ ή Σήλνπ ή Καβάιαο Μπαιθνλνπνδηέο από κάξκαξν πάρνπο 3
cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7536

100,00%

Μπαιθνλνπνδηέο ή θαηψθιηα κήθνπο έσο 2,00 m απφ κάξκαξν Νάμνπ ή Πάξνπ ή Σήλνπ ή Καβάιαο πιάηνπο
έσο 30 cm ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 ''Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο''.
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη
θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο,
ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ
Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Νάμνπ ή Πάξνπ ή Σήλνπ ή Καβάιαο, ιεπθφ
ή αλνηθηφ γθξη, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra)
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)
( 1 κκ )
Μέηξν Μήθνπο
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΙΑΝΣΑ
30,00

A.T.:

047

ΝΔΣ ΟΙΚ
054.20.1.ζρ2

Ταινζηάζηα μύιηλα Γεξκαληθνύ ηύπνπ, από ηξηθνιιεηή ή εμαθνιιεηή
μπιεία ηύπνπ Μεξάληη. Ταινζηάζηα πεξηζηξεθόκελα πεξί νξηδόληην ή
θαηαθόξπθν άμνλα, κνλόθπιια ή πνιύθπιια, κε ή ρσξίο θεγγίηε
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 5421

100,00%

Γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο μπιίλσλ ηνηρσκάησλ ηεο ελφηεηαο 54 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη
αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο θαη πιηθά:
- Οια ηα απαηηνχκελα ζπλδεηηθά κέζα, φπσο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαξθηά, μπιφβηδεο, μπινπξγηθέο θφιιεο,
γαιβαληζκέλα κεηαιιηθά εηδηθά ηεκάρηα θαη ζηεξίγκαηα, βχζκαηα ρεκηθά ή εθηνλνχκελα θιπ.
- Η πξνζηαζία ηεο μπιείαο απφ ηα έληνκα.
- Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο, απφζβεζεο θξαδαζκψλ ή θξνχζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπλζεηηθφ
πιηθφ, νη καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ (αθξπιηθέο, ζηιηθφλεο, πνιπνπξαηζάλεο θιπ),
- Σα ζηεξίγκαηα ηεο θάζζαο (ηξία αλά νξζνζηάηε θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζην παλσθάζη γηα ηα δίθπιια θνπθψκαηα )
απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλε ιάκα δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 2x30 mm, καδί κε ηελ ηζηκεληνθνλία ή αλάινγν πιηθφ
ζηήξημεο ηεο θάζζαο,
- Οη ζχλδέζκνη αθακςίαο γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ κέρξη ηε πήμε ησλ θνληακάησλ
ζηήξημεο,
- Σα πεξηζψξηα (πεξβάδηα) δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 12x50 mm, ή εκηθπθιηθφ αξκνθάιππηξν δηαζηάζεσλ
ηνπιάρηζηνλ 2,5x2,5 mm (εθηφο αλ νξίδνληαη κεγαιχηεξα ζηα επηκέξνπο άζξα),
- Oη ελδερφκελεο ζθνηίεο ζθξάγηζεο ζην θαησθάζη, ζηα θνπθψκαηα κε πνδηά,
- Oη πξνδηακνξθσκέλεο ζην εξγαζηήξην ππνδνρέο ζηξνθέσλ, θιεηδαξηψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ,
- Η ζήκαλζε ησλ θχιισλ γηα ηελ κνλνζήκαληε αληηζηνίρεζή ηνπο,
- Σα ελδερφκελα μχιηλα θαησθάζηα,
ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ειίδα 33 απφ 52

- Οη ςεπηφθαζεο (αλ αθαηξνχληαη επηηξέπεηαη λα είλαη απφ κνξηνζαλίδα 25 mm ελψ αλ παξακέλνπλ ζα είλαη απφ
εκπνηηζκέλε μπιεία πάρνπο 22 mm) θαη ε ζηήξημή ηνπο,
- Σα ελδερφκελα περάθηα ζπγθξάηεζεο παινπηλάθσλ,
- Σα πιηθά πιήξσζεο πξεζζαξηζηψλ θχιισλ (πεηξνβάκβαθαο θιπ)
- Οια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία αλάξηεζεο, ιεηηνπξγίαο, ζηήξημεο, ζηξνθήο θαη γεληθά ηεο αζθάιηζεο θαη θίλεζήο ησλ
θνπθσκάησλ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν ή αλαθέξνληαη ξεηά ζην αληίζηνηρν
άξζξν,
β) ηηο ηηκέο κνλάδαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε (εθηφο αλ νξίδεηαη ξεηά ζην αληίζηνηρν άξζξν):
- γηα θιείζξα, ρεηξνιαβέο, ζχξηεο,
- γηα ελδερφκελα εηδηθά κεηαιιηθά θαησθάζηα,
γ) Οη ηηκέο κνλάδαο (Σ1) ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ θαη γηα κεηαβνιέο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο βαζηθήο δνκηθήο μπιείαο
ηνπ θνπθψκαηνο κέρξη 10%. Πέξαλ ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ απηνχ, ε αληίζηνηρε ηηκή (T2) ζα πξνζδηνξίδεηαη βάζεη
ηνπ ηχπνπ:
Σ2 = Σ1 x (V2 / [1,10 x V1]), φπνπ V1 ν αξρηθφο ζπκβαηηθά πξνβιεπφκελνο ζην ηηκνιφγην φγθνο μπιείαο θαη V2 ν
λένο.
Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε παινζηαζίσλ (ηδακηιηθηψλ) Γεξκαληθνχ ηχπνπ κε ή ρσξίο θεγγίηε (αλνηγφκελν ή κε),
απφ ηξηθνιιεηή ή εμαθνιιεηή μπιεία ηχπνπ Μεξάληη κέζεο ππθλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 550 Kg/m3, ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-01-00 ''Ξχιηλα θνπθψκαηα''. Ταινζηάζηα πεξηζηξεθφκελα πεξί νξηδφληην ή
θαηαθφξπθν άμνλα, κνλφθπιια ή πνιχθπιια.
Σα θνπθψκαηα είλαη μχιηλα ζεξκνκνλσηηθά εξγνζηαζηαθήο θαηαζθεπήο, πνπ έξρνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη έηνηκα
ζην θηίξην, πάλσ ζε ηνπνζεηεκέλεο ςεπηφθαζεο, δειαδή βακκέλα κε ηνπνζεηεκέλνπο κεληεζέδεο, πφκνια θαη
δηπινχο κνλσκέλνπο παινπίλαθεο 4/15/5 ρηι.
Οη δηαηνκέο ησλ θνπθσκάησλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο κειέηεο. Σν θάζσκα θαη ην
θχιιν ζα είλαη δηαηνκήο 85 Υ 68 mm κε δηπιά ιάζηηρα ζηεγαλνπνίεζεο πεξηκεηξηθά ηνπ θχιινπ θαη επηπιένλ ζην
θαησθάζη λεξνζηαιάθηε απφ αλνδεησκέλν αινπκίλην.
χκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν UNI-EN 7979 ηα θνπθψκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αεξνζηεγαλφηεηα θαηεγνξίαο
Α3 (θαηά UNI-EN 42), πδαηνζηεγαλφηεηα Δ4 (θαηά UNI-EN 86) θαη αληνρή ζε αλεκνπίεζε V3 (θαηά UNI-EN 77).
Η μπιεία μεξαίλεηαη ζε εηδηθφ ζάιακν μήξαλζεο, έηζη ψζηε λα δηαζέηεη απνδεθηή ηηκή πγξαζίαο 10-12%. Η
θαηαζθεπή ηεο ηξηθνιιεηήο (ή εμαθνιιεηήο) μπιείαο γίλεηαη κε ηα λεξά ηνπ μχινπ αληίζεηα κεηαμχ ηνπο θαη ε
έλσζε ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε πνιιαπιά κφξζα. Οη θφιιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη γεξκαληθνχ ηχπνπ
θαηεγνξίαο D4.
Σα θνπθψκαηα ζα δηαζέηνπλ κεληεζέδεο ξπζκηδφκελνπο θαη πφκνια ηχπνπ ROTO.
Η βαθή ησλ θνπθσκάησλ γίλεηαη κε κεραλέο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο θαη κεραλέο εκπνηηζκνχ. Υξεζηκνπνηνχληαη
πδαηνδηαιπηά νηθνινγηθά ρξψκαηα ηχπνπ SIKKENS ζε ηέζζεξα ζηάδηα. Έλα ρέξη κε αληηκπθεηνθηφλν βεξλίθη
εκπνηηζκνχ ηχπνπ Cetol WV 881, έλα ρέξη πδαηνδηαιπηφ αζηάξη ηχπνπ Rubbol WP 175 θαη δχν ρέξηα
πδαηνδηαιπηή βαθή ηχπνπ Rubbol WF 380. ηα ζφθνξα θαη ζηνπο αξκνχο ηχπνπ V γίλεηαη απάιεηςε κε
πξνζηαηεπηηθφ ηχπνπ Kodrin WV 456 θαη 471 αληίζηνηρα.
Σα θνπθψκαηα ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηεγαλφηεηαο
10 ρξφλσλ.
Πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο
κειέηεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παινζηαζίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παινπηλάθσλ θαη ηεο βαθήο ηνπ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ
370,00

A.T.:

048

ΝΔΣ ΟΙΚ
054.20.1.ζρ3

Ταινζηάζηα μύιηλα Γεξκαληθνύ ηύπνπ θπθιηθνύ ζρήκαηνο
πεξηζηξεθόκελα πεξί νξηδόληην ή θαηαθόξπθν άμνλα, από ηξηθνιιεηή ή
εμαθνιιεηή μπιεία ηύπνπ Μεξάληη.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 5421

100,00%

Γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο μπιίλσλ ηνηρσκάησλ ηεο ελφηεηαο 54 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη
αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο θαη πιηθά:
ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ειίδα 34 απφ 52

- Οια ηα απαηηνχκελα ζπλδεηηθά κέζα, φπσο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαξθηά, μπιφβηδεο, μπινπξγηθέο θφιιεο,
γαιβαληζκέλα κεηαιιηθά εηδηθά ηεκάρηα θαη ζηεξίγκαηα, βχζκαηα ρεκηθά ή εθηνλνχκελα θιπ.
- Η πξνζηαζία ηεο μπιείαο απφ ηα έληνκα.
- Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο, απφζβεζεο θξαδαζκψλ ή θξνχζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπλζεηηθφ
πιηθφ, νη καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ (αθξπιηθέο, ζηιηθφλεο, πνιπνπξαηζάλεο θιπ),
- Σα ζηεξίγκαηα ηεο θάζζαο (ηξία αλά νξζνζηάηε θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζην παλσθάζη γηα ηα δίθπιια θνπθψκαηα )
απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλε ιάκα δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 2x30 mm, καδί κε ηελ ηζηκεληνθνλία ή αλάινγν πιηθφ
ζηήξημεο ηεο θάζζαο,
- Οη ζχλδέζκνη αθακςίαο γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ κέρξη ηε πήμε ησλ θνληακάησλ
ζηήξημεο,
- Σα πεξηζψξηα (πεξβάδηα) δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 12x50 mm, ή εκηθπθιηθφ αξκνθάιππηξν δηαζηάζεσλ
ηνπιάρηζηνλ 2,5x2,5 mm (εθηφο αλ νξίδνληαη κεγαιχηεξα ζηα επηκέξνπο άζξα),
- Oη ελδερφκελεο ζθνηίεο ζθξάγηζεο ζην θαησθάζη, ζηα θνπθψκαηα κε πνδηά,
- Oη πξνδηακνξθσκέλεο ζην εξγαζηήξην ππνδνρέο ζηξνθέσλ, θιεηδαξηψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ,
- Η ζήκαλζε ησλ θχιισλ γηα ηελ κνλνζήκαληε αληηζηνίρεζή ηνπο,
- Σα ελδερφκελα μχιηλα θαησθάζηα,
- Οη ςεπηφθαζεο (αλ αθαηξνχληαη επηηξέπεηαη λα είλαη απφ κνξηνζαλίδα 25 mm ελψ αλ παξακέλνπλ ζα είλαη απφ
εκπνηηζκέλε μπιεία πάρνπο 22 mm) θαη ε ζηήξημή ηνπο,
- Σα ελδερφκελα περάθηα ζπγθξάηεζεο παινπηλάθσλ,
- Σα πιηθά πιήξσζεο πξεζζαξηζηψλ θχιισλ (πεηξνβάκβαθαο θιπ)
- Οια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία αλάξηεζεο, ιεηηνπξγίαο, ζηήξημεο, ζηξνθήο θαη γεληθά ηεο αζθάιηζεο θαη θίλεζήο ησλ
θνπθσκάησλ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν ή αλαθέξνληαη ξεηά ζην αληίζηνηρν
άξζξν,
β) ηηο ηηκέο κνλάδαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε (εθηφο αλ νξίδεηαη ξεηά ζην αληίζηνηρν άξζξν):
- γηα θιείζξα, ρεηξνιαβέο, ζχξηεο,
- γηα ελδερφκελα εηδηθά κεηαιιηθά θαησθάζηα,
γ) Οη ηηκέο κνλάδαο (Σ1) ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ θαη γηα κεηαβνιέο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο βαζηθήο δνκηθήο μπιείαο
ηνπ θνπθψκαηνο κέρξη 10%. Πέξαλ ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ απηνχ, ε αληίζηνηρε ηηκή (T2) ζα πξνζδηνξίδεηαη βάζεη
ηνπ ηχπνπ:
Σ2 = Σ1 x (V2 / [1,10 x V1]), φπνπ V1 ν αξρηθφο ζπκβαηηθά πξνβιεπφκελνο ζην ηηκνιφγην φγθνο μπιείαο θαη V2 ν
λένο.
Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε παινζηαζίσλ (ηδακηιηθηψλ) Γεξκαληθνχ ηχπνπ θπθιηθνχ ζρήκαηνο , απφ ηξηθνιιεηή ή
εμαθνιιεηή μπιεία ηχπνπ Μεξάληη κέζεο ππθλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 550 Kg/m3, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 03-08-01-00 ''Ξχιηλα θνπθψκαηα''. Ταινζηάζηα πεξηζηξεθφκελα πεξί νξηδφληην ή θαηαθφξπθν άμνλα..
Σα θνπθψκαηα είλαη μχιηλα ζεξκνκνλσηηθά εξγνζηαζηαθήο θαηαζθεπήο, πνπ έξρνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη έηνηκα
ζην θηίξην, πάλσ ζε ηνπνζεηεκέλεο ςεπηφθαζεο, δειαδή βακκέλα κε ηνπνζεηεκέλνπο κεληεζέδεο, πφκνια θαη
δηπινχο κνλσκέλνπο παινπίλαθεο 4/15/5 ρηι.
Οη δηαηνκέο ησλ θνπθσκάησλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο κειέηεο. Σν θάζσκα θαη ην
θχιιν ζα είλαη δηαηνκήο 85 Υ 68 mm κε δηπιά ιάζηηρα ζηεγαλνπνίεζεο πεξηκεηξηθά ηνπ θχιινπ θαη επηπιένλ ζην
θαησθάζη λεξνζηαιάθηε απφ αλνδεησκέλν αινπκίλην.
χκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν UNI-EN 7979 ηα θνπθψκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αεξνζηεγαλφηεηα θαηεγνξίαο
Α3 (θαηά UNI-EN 42), πδαηνζηεγαλφηεηα Δ4 (θαηά UNI-EN 86) θαη αληνρή ζε αλεκνπίεζε V3 (θαηά UNI-EN 77).
Η μπιεία μεξαίλεηαη ζε εηδηθφ ζάιακν μήξαλζεο, έηζη ψζηε λα δηαζέηεη απνδεθηή ηηκή πγξαζίαο 10-12%. Η
θαηαζθεπή ηεο ηξηθνιιεηήο (ή εμαθνιιεηήο) μπιείαο γίλεηαη κε ηα λεξά ηνπ μχινπ αληίζεηα κεηαμχ ηνπο θαη ε
έλσζε ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε πνιιαπιά κφξζα. Οη θφιιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη γεξκαληθνχ ηχπνπ
θαηεγνξίαο D4.
Σα θνπθψκαηα ζα δηαζέηνπλ κεληεζέδεο ξπζκηδφκελνπο θαη πφκνια ηχπνπ ROTO.
Η βαθή ησλ θνπθσκάησλ γίλεηαη κε κεραλέο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο θαη κεραλέο εκπνηηζκνχ. Υξεζηκνπνηνχληαη
πδαηνδηαιπηά νηθνινγηθά ρξψκαηα ηχπνπ SIKKENS ζε ηέζζεξα ζηάδηα. Έλα ρέξη κε αληηκπθεηνθηφλν βεξλίθη
εκπνηηζκνχ ηχπνπ Cetol WV 881, έλα ρέξη πδαηνδηαιπηφ αζηάξη ηχπνπ Rubbol WP 175 θαη δχν ρέξηα
πδαηνδηαιπηή βαθή ηχπνπ Rubbol WF 380. ηα ζφθνξα θαη ζηνπο αξκνχο ηχπνπ V γίλεηαη απάιεηςε κε
πξνζηαηεπηηθφ ηχπνπ Kodrin WV 456 θαη 471 αληίζηνηρα.
Σα θνπθψκαηα ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηεγαλφηεηαο
10 ρξφλσλ.
Πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο
κειέηεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παινζηαζίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παινπηλάθσλ θαη ηεο βαθήο ηνπ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ
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(Αξηζκεηηθώο):

420,00

A.T.:

049

ΝΔΣ ΟΙΚ
054.40.1.ζρ3

Θύξεο μύιηλεο ηακπιαδσηέο Γεξκαληθνύ ηύπνπ, κνλόθπιιε ή δίθπιιε,
από καζίθ μπιεία ηύπνπ Μεξάληη κε ή ρσξίο θεγγίηε
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 5441.1

100,00%

Γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο μπιίλσλ ηνηρσκάησλ ηεο ελφηεηαο 54 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη
αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο θαη πιηθά:
- Οια ηα απαηηνχκελα ζπλδεηηθά κέζα, φπσο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαξθηά, μπιφβηδεο, μπινπξγηθέο θφιιεο,
γαιβαληζκέλα κεηαιιηθά εηδηθά ηεκάρηα θαη ζηεξίγκαηα, βχζκαηα ρεκηθά ή εθηνλνχκελα θιπ.
- Η πξνζηαζία ηεο μπιείαο απφ ηα έληνκα.
- Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο, απφζβεζεο θξαδαζκψλ ή θξνχζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπλζεηηθφ
πιηθφ, νη καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ (αθξπιηθέο, ζηιηθφλεο, πνιπνπξαηζάλεο θιπ),
- Σα ζηεξίγκαηα ηεο θάζζαο (ηξία αλά νξζνζηάηε θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζην παλσθάζη γηα ηα δίθπιια θνπθψκαηα )
απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλε ιάκα δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 2x30 mm, καδί κε ηελ ηζηκεληνθνλία ή αλάινγν πιηθφ
ζηήξημεο ηεο θάζζαο,
- Οη ζχλδέζκνη αθακςίαο γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ κέρξη ηε πήμε ησλ θνληακάησλ
ζηήξημεο,
- Σα πεξηζψξηα (πεξβάδηα) δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 12x50 mm, ή εκηθπθιηθφ αξκνθάιππηξν δηαζηάζεσλ
ηνπιάρηζηνλ 2,5x2,5 mm (εθηφο αλ νξίδνληαη κεγαιχηεξα ζηα επηκέξνπο άζξα),
- Oη ελδερφκελεο ζθνηίεο ζθξάγηζεο ζην θαησθάζη, ζηα θνπθψκαηα κε πνδηά,
- Oη πξνδηακνξθσκέλεο ζην εξγαζηήξην ππνδνρέο ζηξνθέσλ, θιεηδαξηψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ,
- Η ζήκαλζε ησλ θχιισλ γηα ηελ κνλνζήκαληε αληηζηνίρεζή ηνπο,
- Σα ελδερφκελα μχιηλα θαησθάζηα,
- Οη ςεπηφθαζεο (αλ αθαηξνχληαη επηηξέπεηαη λα είλαη απφ κνξηνζαλίδα 25 mm ελψ αλ παξακέλνπλ ζα είλαη απφ
εκπνηηζκέλε μπιεία πάρνπο 22 mm) θαη ε ζηήξημή ηνπο,
- Σα ελδερφκελα περάθηα ζπγθξάηεζεο παινπηλάθσλ,
- Σα πιηθά πιήξσζεο πξεζζαξηζηψλ θχιισλ (πεηξνβάκβαθαο θιπ)
- Οια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία αλάξηεζεο, ιεηηνπξγίαο, ζηήξημεο, ζηξνθήο θαη γεληθά ηεο αζθάιηζεο θαη θίλεζήο ησλ
θνπθσκάησλ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν ή αλαθέξνληαη ξεηά ζην αληίζηνηρν
άξζξν,
β) ηηο ηηκέο κνλάδαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε (εθηφο αλ νξίδεηαη ξεηά ζην αληίζηνηρν άξζξν):
- γηα θιείζξα, ρεηξνιαβέο, ζχξηεο,
- γηα ελδερφκελα εηδηθά κεηαιιηθά θαησθάζηα,
γ) Οη ηηκέο κνλάδαο (Σ1) ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ θαη γηα κεηαβνιέο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο βαζηθήο δνκηθήο μπιείαο
ηνπ θνπθψκαηνο κέρξη 10%. Πέξαλ ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ απηνχ, ε αληίζηνηρε ηηκή (T2) ζα πξνζδηνξίδεηαη βάζεη
ηνπ ηχπνπ:
Σ2 = Σ1 x (V2 / [1,10 x V1]), φπνπ V1 ν αξρηθφο ζπκβαηηθά πξνβιεπφκελνο ζην ηηκνιφγην φγθνο μπιείαο θαη V2 ν
λένο.
Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζχξαο ηακπιαδσηήο Γεξκαληθνχ ηχπνπ κε ή ρσξίο θεγγίηε (αλνηγφκελν ή κε),
κνλφθπιιε ή δίθπιιε, απφ καζίθ μπιεία ηχπνπ Μεξάληη κέζεο ππθλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 550 Kg/m3, ζχκθσλα κε
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-01-00 ''Ξχιηλα θνπθψκαηα''.
Σα θνπθψκαηα είλαη μχιηλα ζεξκνκνλσηηθά εξγνζηαζηαθήο θαηαζθεπήο, πνπ έξρνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη έηνηκα
ζην θηίξην, πάλσ ζε ηνπνζεηεκέλεο ςεπηφθαζεο, δειαδή βακκέλα κε ηνπνζεηεκέλνπο κεληεζέδεο, πφκνια,
θιεηδαξηά θαη δηπινχο κνλσκέλνπο παινπίλαθεο 4/15/5 ρηι, φπνπ πξνβιέπεηαη.
Οη δηαηνκέο ησλ θνπθσκάησλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο κειέηεο. Σν θάζσκα ζα είλαη
δηαηνκήο 85 Υ 120 mm θαη ην θχιιν 130 Υ 70 mm κε δηπιά ιάζηηρα ζηεγαλνπνίεζεο πεξηκεηξηθά ηνπ θχιινπ.
χκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν UNI-EN 7979 ηα θνπθψκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αεξνζηεγαλφηεηα θαηεγνξίαο
Α3 (θαηά UNI-EN 42), πδαηνζηεγαλφηεηα Δ4 (θαηά UNI-EN 86) θαη αληνρή ζε αλεκνπίεζε V3 (θαηά UNI-EN 77).
Η μπιεία μεξαίλεηαη ζε εηδηθφ ζάιακν μήξαλζεο, έηζη ψζηε λα δηαζέηεη απνδεθηή ηηκή πγξαζίαο 10-12%. Η
θαηαζθεπή ηεο ηξηθνιιεηήο (ή εμαθνιιεηήο) μπιείαο γίλεηαη κε ηα λεξά ηνπ μχινπ αληίζεηα κεηαμχ ηνπο θαη ε
έλσζε ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε πνιιαπιά κφξζα. Οη θφιιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη γεξκαληθνχ ηχπνπ
θαηεγνξίαο D4.
Σα θνπθψκαηα ζα δηαζέηνπλ κεληεζέδεο ξπζκηδφκελνπο, θιεηδαξηά θαη πφκνια ηχπνπ ROTO.
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Η βαθή ησλ θνπθσκάησλ γίλεηαη κε κεραλέο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο θαη κεραλέο εκπνηηζκνχ. Υξεζηκνπνηνχληαη
πδαηνδηαιπηά νηθνινγηθά ρξψκαηα ηχπνπ SIKKENS ζε ηέζζεξα ζηάδηα. Έλα ρέξη κε αληηκπθεηνθηφλν βεξλίθη
εκπνηηζκνχ ηχπνπ Cetol WV 881, έλα ρέξη πδαηνδηαιπηφ αζηάξη ηχπνπ Rubbol WP 175 θαη δχν ρέξηα
πδαηνδηαιπηή βαθή ηχπνπ Rubbol WF 380. ηα ζφθνξα θαη ζηνπο αξκνχο ηχπνπ V γίλεηαη απάιεηςε κε
πξνζηαηεπηηθφ ηχπνπ Kodrin WV 456 θαη 471 αληίζηνηρα.
Σα θνπθψκαηα ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηεγαλφηεηαο
10 ρξφλσλ.
Πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο
κειέηεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζχξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παινπηλάθσλ θαη ηεο βαθήο ηεο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ
420,00

A.T.:

050

ΝΔΣ ΟΙΚ
054.46.1.ζρ1

Δζσηεξηθέο ζύξεο μύιηλεο πξεζζαξηζηέο επελδεδπκέλεο Με θάζζα
δξνκηθή, πιάηνπο έσο 13 cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 5446.1

100,00%

Γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο μπιίλσλ ηνηρσκάησλ ηεο ελφηεηαο 54 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη
αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο θαη πιηθά:
- Οια ηα απαηηνχκελα ζπλδεηηθά κέζα, φπσο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαξθηά, μπιφβηδεο, μπινπξγηθέο θφιιεο,
γαιβαληζκέλα κεηαιιηθά εηδηθά ηεκάρηα θαη ζηεξίγκαηα, βχζκαηα ρεκηθά ή εθηνλνχκελα θιπ.
- Η πξνζηαζία ηεο μπιείαο απφ ηα έληνκα.
- Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο, απφζβεζεο θξαδαζκψλ ή θξνχζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπλζεηηθφ
πιηθφ, νη καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ (αθξπιηθέο, ζηιηθφλεο, πνιπνπξαηζάλεο θιπ),
- Σα ζηεξίγκαηα ηεο θάζζαο (ηξία αλά νξζνζηάηε θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζην παλσθάζη γηα ηα δίθπιια θνπθψκαηα )
απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλε ιάκα δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 2x30 mm, καδί κε ηελ ηζηκεληνθνλία ή αλάινγν πιηθφ
ζηήξημεο ηεο θάζζαο,
- Οη ζχλδέζκνη αθακςίαο γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ κέρξη ηε πήμε ησλ θνληακάησλ
ζηήξημεο,
- Σα πεξηζψξηα (πεξβάδηα) δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 12x50 mm, ή εκηθπθιηθφ αξκνθάιππηξν δηαζηάζεσλ
ηνπιάρηζηνλ 2,5x2,5 mm (εθηφο αλ νξίδνληαη κεγαιχηεξα ζηα επηκέξνπο άζξα),
- Oη ελδερφκελεο ζθνηίεο ζθξάγηζεο ζην θαησθάζη, ζηα θνπθψκαηα κε πνδηά,
- Oη πξνδηακνξθσκέλεο ζην εξγαζηήξην ππνδνρέο ζηξνθέσλ, θιεηδαξηψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ,
- Η ζήκαλζε ησλ θχιισλ γηα ηελ κνλνζήκαληε αληηζηνίρεζή ηνπο,
- Σα ελδερφκελα μχιηλα θαησθάζηα,
- Οη ςεπηφθαζεο (αλ αθαηξνχληαη επηηξέπεηαη λα είλαη απφ κνξηνζαλίδα 25 mm ελψ αλ παξακέλνπλ ζα είλαη απφ
εκπνηηζκέλε μπιεία πάρνπο 22 mm) θαη ε ζηήξημή ηνπο,
- Σα ελδερφκελα περάθηα ζπγθξάηεζεο παινπηλάθσλ,
- Σα πιηθά πιήξσζεο πξεζζαξηζηψλ θχιισλ (πεηξνβάκβαθαο θιπ)
- Οια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία αλάξηεζεο, ιεηηνπξγίαο, ζηήξημεο, ζηξνθήο θαη γεληθά ηεο αζθάιηζεο θαη θίλεζήο ησλ
θνπθσκάησλ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν ή αλαθέξνληαη ξεηά ζην αληίζηνηρν
άξζξν,
β) ηηο ηηκέο κνλάδαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε (εθηφο αλ νξίδεηαη ξεηά ζην αληίζηνηρν άξζξν):
- γηα θιείζξα, ρεηξνιαβέο, ζχξηεο,
- γηα ελδερφκελα εηδηθά κεηαιιηθά θαησθάζηα,
γ) Οη ηηκέο κνλάδαο (Σ1) ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ θαη γηα κεηαβνιέο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο βαζηθήο δνκηθήο μπιείαο
ηνπ θνπθψκαηνο κέρξη 10%. Πέξαλ ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ απηνχ, ε αληίζηνηρε ηηκή (T2) ζα πξνζδηνξίδεηαη βάζεη
ηνπ ηχπνπ:
Σ2 = Σ1 x (V2 / [1,10 x V1]), φπνπ V1 ν αξρηθφο ζπκβαηηθά πξνβιεπφκελνο ζην ηηκνιφγην φγθνο μπιείαο θαη V2 ν
λένο.
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Καηαζθεπή εζσηεξηθήο πξεζζαξηζηήο ζχξαο απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ
03-08-01-00 ''Ξχιηλα θνπθψκαηα'', κε πεξηζψξηα (πεξβάδηα) 2x5,5 cm θαη ζηηο δχν φςεηο κε θχιια πξεζζαξηζηά
κε θφληξα - πιαθέ ή mdf θαη επελδεδπκέλα κε θαπιακά ή laminate θαη βακκέλα κε ινχζηξν ή ιάθα, 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 θιεδαξηά θαη ρεηξνιαβέο) θαη κηθξνυιηθά θαη εξγαζία γηα θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε
θαη ζηεξέσζε πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ρσλεπηήο θιεηδαξηάο θαη ρεηξνιαβψλ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²).
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΚΑΣΟΝ ΑΡΑΝΣΑ
140,00

A.T.:

051

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 33.1.4

Καηαζθεπή ζηξώζεσλ από ζεξατθόδεκα. Με ηζρπξό ζεξατθόδεκα κε
πξνζζήθε 100 kg ηζηκέληνπ αλά m³
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 3304

100,00%

Καηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ ζεξατθφδεκα κε αδξαλή δηαζηάζεσλ 0,7 έσο 7,0 cm, ζε oπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ
έξγνπ θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζηψλ.
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε αλάκημε (ρεηξσλαθηηθά ή κε αλακηθηήξα
ζθπξνδέκαηνο), ε δηάζηξσζε ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο, ε ζπκπχθλσζε θαη ε δηακφξθσζε ηεο
άλσ ζηάζκεο.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³).
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΞΗΝΣΑ ΓΤΟ
62,00

A.T.:

052

ΝΔΣ ΟΙΚ
072.47.1.ζρ1

Δπηθάιπςε αξκνύ δηαζηνιήο ζε δάπεδα ή νξνθέο κε απηνθόιιεηε
αζθαιηηθή ηαηλία ηύπνπ SIKA MULTISEAL πιάηνπο 10 εθ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7246

100,00%

Δπηθάιπςε αξκνχ δηαζηνιήο ζε δάπεδα ή νξνθέο κε απηνθφιιεηε αζθαιηηθή ηαηλία κε εηδηθή επηθάιπςε
αινπκηλίνπ θαη δπλαηφηεηα βαθήο ηχπνπ SIKA MULTISEAL πιάηνπο 10 εθ. Πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά θαη
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ηνπνζεηεκέλεο αζθαιηηθήο ηαηλίαο
( 1 κκ )
Μέηξν Μήθνπο
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ
2,00

A.T.:

053

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 73.37.1

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζώξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ή κε
ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ζε δύν ζηξώζεηο. Δπηζηξώζεηο
ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο 2,0 cm

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ειίδα 38 απφ 52

Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7337

100,00%

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη θαηαζθεπέο πεξηζσξίσλ κε ηζηκεληνθνλίακα κε πξψηε ζηξψζε
ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ ή ζηξψζε ηζηκελην-αζβεζην-θνληάκαηνο ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04
m³ αζβέζηνπ κε άκκν ρνλδξφθνθθε, ή ζηξψζε θαη δεχηεξε ζηξψζε κε παηεηφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg
ηζηκέληνπ κε ιεπηνθφθθε άκκν.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
14,60

A.T.:

054

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 77.1

Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ λέσλ επηθαλεηώλ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7701

100,00%

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη:
α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ
πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο,
θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο
(θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα
πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ
θιπ)
β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο
έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ
παξαγσγφ.
γ) Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο
θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ
αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.
(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material Safety
Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε
δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.
Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ λέσλ επηθαλεηψλ, εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ ηνίρσλ ή νξνθψλ, κε ςεθαζηήξα ή/θαη
ρξσζηήξα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 ''Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ''.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
1,70

A.T.:

055

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 77.80.1

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ κε ρξώκαηα πδαηηθήο
δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο.
Δζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο
ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ειίδα 39 απφ 52

Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7785.1

100,00%

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη:
α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ
πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο,
θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο
(θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα
πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ
θιπ)
β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο
έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ
παξαγσγφ.
γ) Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο
θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ
αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.
(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material Safety
Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε
δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.
Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξεληναθξπιηθήο 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.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΝΙΑ
9,00

A.T.:

056

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 77.80.2

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ κε ρξώκαηα πδαηηθήο
δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο.
Δμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξεληναθξηιηθήο βάζεσο.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7785.1

100,00%

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

ειίδα 40 απφ 52

γ) Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο
θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ
αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.
(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material Safety
Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε
δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.
Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξεληναθξπιηθήο 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.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ
10,10

A.T.:

057

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 79.2

Δπάιεηςε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθό
γαιάθησκα.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7902

100,00%

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ
δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα.
(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ
νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε
πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία.
(γ) Η ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
πξνκεζεπηή
(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material Safety
Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε
δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.
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.
Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

A.T.:

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΛΔΠΣΑ
2,20

058

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ειίδα 41 απφ 52

ΝΔΣ ΟΙΚ
079.9.ζρ1

Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηόπαλν βάξνπο 4,0 kg αλά m2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7912

100,00%

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ
δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα.
(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ
νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε
πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία.
(γ) Η ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
πξνκεζεπηή
(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material Safety
Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε
δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.
Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηφπαλν νπιηζκέλν κε παινυθαζκα πάρνπο 2,5 ρηι. θαη βάξνπο 4,0 kg αλά m2 ζε
νπνηαδήπνηε επηθάλεηα θαζαξηδνκέλεο θαιψο θαη κε επάιεηςε κε αζθαιηηθφ πιηθφ, κε απνδεκηνπκέλνπ
ηδηαηηέξσο, θαηάιιειν γηα ηελ επηθφιιεζε ησλ θχιισλ ηνπ αζθαιηφπαλνπ, ζπκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ κε
αιιεινθάιπςε ησλ θχιισλ θαηά 10 εθ., ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-05-01-02 ''ηεγαλνπνίεζε
θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο''. Σνπιάρηζηνλ ηεο φιεο εξγαζίαο εθηεινπκέλεο ζχκθσλα
κε ηα ζρέδηα θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ήηνη ελ γέλεη πιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. Δθφζνλ γηα ηελ
επηθφιιεζε ηνπ αζθαιηφπαλνπ απαηηείηαη ε επίπεζε κε άκκν, ζηα κε επηθνινχκελα ηκήκαηα απηνχ δελ
απνδεκηψλεηαη ηδηαηηέξσο. Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε αζθαιηφθνιιαο θαη νη επηθαιχςεηο ησλ ισξίδσλ ζηηο
ζπλδέζεηο.
Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΟΚΣΧ
8,00

A.T.:

059

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 79.16.1

Φξάγκαηα πδξαηκώλ από ζπλζεηηθά πιηθά. Με θύιια πνιπαηζπιελίνπ
πάρνπο 0,40 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7914

100,00%

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ
δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα.
(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ
νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε
πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία.
(γ) Η ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
πξνκεζεπηή
(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material Safety
Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε
δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ειίδα 42 απφ 52

Γεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκψλ κε δηάζηξσζε θχιισλ ζπλζεηηθψλ πιηθψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ.
Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
0,550

A.T.:

060

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 79.18

Μεκβξάλε HDPE κε θσληθέο ή ζθαηξηθέο πξνεμνρέο (απγνπιηέξα).
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7912

100,00%

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ
δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα.
(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ
νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε
πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία.
(γ) Η ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
πξνκεζεπηή
(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material Safety
Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε
δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.
ηεγάλσζε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε ην έδαθνο κε κεκβξάλε HDPE (πνιπαηζπιέλην πςειήο
ππθλφηεηαο) κε θσληθέο ή ζθαηξηθέο πξνεμνρέο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζηεξεψλεηαη κεηαμχ
ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ θαη ησλ παξεηψλ νξχγκαηνο κε θαηάιιεινπο απνζηαηήξεο, ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ
ηνηρίσλ πξηλ ηελ επίρσζή ηνπο θαη καηίδεηαη κε επηθάιπςε ηνπιάρηζηνλ 30 cm.
Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) θαιππηφκελεο επηθάλεηαο (πιηθά θαη εξγαζία).
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ
10,10

A.T.:

061

ΟΙΚ 079.21.ζρ1

ηεγαλσηηθό θαη ξεπζηνπνηεηηθό κάδεο γηα θνληάκαηα θαη κπεηόλ θαηά
DIN 18550
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7921

100,00%

Πξφζκηθην ζηεγαλνπνηεηηθφ θαη ξεπζηνπνηεηηθφ κάδεο γηα θνληάκαηα θαη κπεηφλ θαηά DIN 18550 ηχπνπ
εγρψξηαο παξαγσγήο ελ πγξά θαηαζηάζεη ή θφληο, θαηάιιειν γηα πδξνζηαηηθέο πηέζεηο θαη γηα αδηαβξνρνπνίεζε
επηρξηζκάησλ, γηα ηνηρεία ππνγείσλ, θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θιπ., ρξεζηκνπνηνχκελν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο. Ήηνη πιηθφ θαη εξγαζία δηαιχζεσο, κεηξήζεσο αλαινγίαο θαη εθρχζεσο εληφο ηεο
κάδεο ησλ ζθπξνδεκάησλ ή ηζηκεληνθνληακάησλ θαη ελ γέλεη πιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) κεηξνχκελν πξφ ηεο δηαιχζεσο ή αλακίμεσο.
( 1 Kg )
Υηιηφγξακκν (Κηιφ)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
4,50

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ειίδα 43 απφ 52

A.T.:

062

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 79.37

Πιήξσζε νξηδνληίσλ θαη θαηαθνξύθσλ αξκώλ δηαζηνιήο κε
ειαζηνκεξέο πνιπνπξεζαληθό πιηθό.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7936

100,00%

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ
δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα.
(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ
νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε
πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία.
(γ) Η ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
πξνκεζεπηή
(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material Safety
Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε
δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.
Πιήξσζε νξηδνληίσλ αξκψλ δηαζηνιήο, πιάηνπο έσο 25 mm θαη ειάρηζηνπ βάζνπο 5 έσο 8 mm,
νπνπνησλδήπνηε δνκηθψλ ζηνηρείσλ, κε ειαζηνκεξέο πνιπνπξεζαληθφ πιηθφ θαη ειαζηηθφ θνξδφλη θιεηζηψλ
θπςειψλ ζε βάζνο ίζν κε ηφ 0,70 έσο 0,80 ηνπ πιάηνπο ηνπ αξκνχ θαη φρη ιηγψηεξν απφ 7mm, ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε, ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-05-02-05 ''θξάγηζε αξκψλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε
ειαζηνκεξή πιηθά''.
ηελ πεξίπησζε αξκνχ πιάηνπο κεγαιπηέξνπ ησλ 25 mm, ε παξνχζα ηηκή κνλάδνο πξνζαξκφδεηαη αλαινγηθά.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αξκνχ
( 1 κκ )
Μέηξν Μήθνπο
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΓΔΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΛΔΠΣΑ
11,20

A.T.:

063

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 79.45

Θεξκηθή απνκόλσζε νξνθώλ θαη δαπέδσλ κε θύιια δηνγθσκέλεο
πνιπζηεξίλεο πάρνπο 50 mm.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7934

100,00%

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ
δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα.
(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ
νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε
πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία.
(γ) Η ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
πξνκεζεπηή
(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material Safety
Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε
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ειίδα 44 απφ 52

κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε
δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.
Θεξκνκφλσζε νξνθψλ θαη δάπεδσλ κε πιάθεο κνλσηηθνχ πιηθνχ, κε θχιια δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο, ρσξίο
ζηεξέσζε απηψλ. Τιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 0306-02-01 ''Θεξκνκνλψζεηο δσκάησλ''.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ
14,00

A.T.:

064

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 79.47

Θεξκνκόλσζε ηνίρσλ κε πιάθεο από αθξώδε εμειαζκέλε
πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7934

100,00%

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ
δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα.
(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ
νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε
πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία.
(γ) Η ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
πξνκεζεπηή
(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material Safety
Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε
δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.
Θεξκνκφλσζε ηνίρσλ, νπναζδήπνηε δηάηαμεο κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm,
κε ή ρσξίο ζηεξέσζε απηψλ. Τιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 03-06-02-02 ''Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθψλ ηνίρσλ''.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΓΔΚΑ ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
11,80

A.T.:

065

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 79.48

Θεξκνκόλσζε ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο κε πιάθεο από εμειαζκέλε
πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 7934

100,00%

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ
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έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ
δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα.
(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ
νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε
πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία.
(γ) Η ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
πξνκεζεπηή
(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material Safety
Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε
δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.
Θεξκνκφλσζε ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο (πρ δνθνί, ζηχινη), νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κε πιάθεο απφ αθξψδε
εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50mm, κε ή ρσξίο ζηεξέσζε απηψλ.
Τιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-06-02-02
''Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθψλ ηνίρσλ''.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΧΓΔΚΑ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
12,30

A.T.:

066

ΝΔΣ ΠΡ Α7

πκπιήξσζε παξάπιεπξσλ ρώξσλ νδώλ θαη πιαηεηώλ ζε αζηηθέο
πεξηνρέο κε θπηηθή γε , ρσξίο ηελ πξνκήζεηα ηνπ πιηθνύ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΠΡ 1620

100,00%

Σνπνζέηεζε θαη δηάζηξσζε θεπεπηηθνχ ρψκαηνο ή θπηηθήο γεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε παξαπιεχξσλ ρψξσλ
νδψλ θαη πιαηεηψλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-05-00 ‘’Δπέλδπζε πξαλψλπιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε’’.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ πιηθψλ, ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ
κεηαθνξάο, ε δαπάλε πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθάλεηαο ππνδνρήο, ε ηνπνζέηεζε, δηάζηξσζε θαη ειαθξά
ζπκπχθλσζεο ηεο θπηηθήο γεο ή/θαη ηνπ θεπεπηηθνχ ρψκαηνο θαη ε ζπληήξεζή ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ
ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Ωο ζπληήξεζε λνείηαη ε δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο ζηάζκεο θαη κνξθήο (πνπ ηπρφλ ζα
αιινησζεί κέζα ζην ρξφλν ζπληήξεζεο), κε πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε ζπκπιεξσκαηηθήο πνζφηεηαο θπηηθψλ
γαηψλ ή/θαη ηνπ θεπεπηηθνχ ρψκαηνο.
Η πξφκήζεηα ηεο θπηηθήο γεο θαη ηνπ θεπεπηηθνχ ρψκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα άξζξα Γ7 θαη Γ8
ηνπ Σηκνινγίνπ ΠΡ
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
1,50

A.T.:

067

ΝΔΣ ΠΡ Α11

Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ηάθξσλ ππνγείνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ κε
ειθπζηήξα.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ΠΡ 2111

100,00%

ειίδα 46 απφ 52

Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ηάθξσλ γηα ηνπνζέηεζε ππνγείνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ (κε ζηαιαθηεθφξνπο ή
εθηνμεπηέο), ζε ραιαξά ή γαηψδε εδάθε, ζην απαηηνχκελν βάζνο, κε ειθπζηήξα εμνπιηζκέλν κε θαδέλα ή
ζπλαθή παξειθφκελα.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΞΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
0,600

A.T.:

068

ΝΔΣ ΠΡ Α15

Καζαξή κεηαθνξά πξντόλησλ εθζθαθώλ, θαηεδαθίζεσλ θαη
θιαδέκαηνο κε απηνθίλεην.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 2180

100,00%

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην ελφο θπβηθνχ κέηξνπ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ,
θαηεδαθίζεσλ θαη θιαδέκαηνο, πέξαλ ηνπ νξίνπ πνπ θαζνξίδεηαη εθάζηνηε απφ ηελ Τπεξεζία ή πξνβιέπεηαη απφ
ηελ κειέηε, ρσξίο ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη ηελ δηάζηξσζε ζηνλ ρψξν απφζεζεο, αλά ρηιηφκεηξν δηαδξνκήο
εκθφξηνπ απηνθηλήηνπ ζε νπνηαδήπνηε νδφ.
Η ηηκή έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, ζηελ παξνχζα εξγνιαβία, άιιν άξζξν πνπ
πεξηιακβάλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε κεηαθνξά φπσο εθζθαθή, θιάδεκα θ.ι.π., πνπ πεξηέρνπλ ηε κεηαθνξά, θαη κεηά
απφ πιήξε ηεθκεξίσζε θαη εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο.
Σηκή αλά θπβνρηιηφκεηξν (m³.km)
( 1 m3Km )
Κπβνρηιηφκεηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΙΑΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ
0,320

A.T.:

069

ΝΔΣ ΟΓΟ-ΜΔ Α-25

Πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΓΟ 1620

100,00%

Πιήξσζε θεληξηθήο λεζίδαο νδηθήο αξηεξίαο, λεζίδσλ θφκβσλ θαη ρψξσλ αλάπηπμεο πξάζηλνπ κε
θαηάιιειε θπηηθή γε, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-05-00 ''Δπέλδπζε πξαλψλ - πιήξσζε λεζίδσλ
κε θπηηθή γε''.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· Η πξνζθφκηζε θαηάιιειεο θπηηθήο γεο πνπ έρεη απνηεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ
(θνξηνεθθνξηψζεηο, κεηαθνξά επί ηφπνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ζηαιία απηνθηλήησλ)
· Η πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπνζέηεζεο ηεο θπηηθήο γεο.
· Η ηνπνζέηεζε, ε δηάζηξσζε, ε ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο θπηηθήο γεο θαη ε ζπληήξεζή ηεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ
ρξφλνπ εγγχεζεο ηνπ έξγνπ.
Ωο ζπληήξεζε λνείηαη ε δηαηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζηάζκεο κνξθήο ηεο πιήξσζεο, κε
πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε ζπκπιεξσκαηηθήο πνζφηεηαο θπηηθψλ γαηψλ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν δηαζηξσζείζαο ειαθξψο ζπκππθλσκέλεο θπηηθήο γεο, κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ
δηαηνκψλ.
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
2,30

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ
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A.T.:

070

ΝΔΣ ΠΡ Β10.12

Παγθάθηα θήπνπ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 5104

100,00%

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζηαζε θαζηζηηθψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-02-02-01.
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία θαη απνζπζθεπαζία ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ θαζηζηηθψλ, ε
πξνζσξηθή απνζήθεπζε θαη θχιαμή ηνπο ζην εξγνηάμην, ε ζπλαξκνιφγεζε θαη ζηεξέσζε ή πάθησζή ηνπο
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο, ηα πάζεο θχζεσο πιηθά πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο θαζψο θαη ε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ θαζηζηηθψλ απφ θζνξέο θαη
ξχπαλζε θαηά ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ άιισλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.
Παγθάθηα θήπνπ κε ζθειεηφ απφ γαιβαληζκέλν ραιχβδηλν ζσιήλα Φ 2'', βαξέσο ηχπνπ, δηακνξθσκέλν ζε
θνπξκπαδφξν θαη θάζηζκα θαη πιάηε απφ ηξεηο δνθίδεο απφ ζπλζεηηθή μπιεία, ηππηθψλ δηαζηάζεσλ 180 x 10 x
4,5 cm, επηζηξσκέλεο κε πδαηνδηαιπηφ ρξψκα.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΚΑΣΟΝ ΟΓΓΟΝΣΑ
180,00

A.T.:

071

ΝΔΣ ΠΡ Β11.2

Κάδνη Απνξξηκκάησλ. Ξύιηλνο ζηξνγγπιόο επηζηήιηνο θάδνο
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΙΚ 5104

100,00%

Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ, ζπζθεπαζία, κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλή
απνζήθεπζε θαη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηα
ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη πξνζηαζία ησλ ηνπνζεηεκέλσλ θάδσλ
κέρξη ηελ παξαιαβή απφ ηνλ θνξέα ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ.
Ξχιηλνο ζηξνγγπιφο επηζηήιηνο θάδνο απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε ηεζζεξεο νπέο απνζηξάγγηζεο ζηνλ
ππζκέλα, κε πεξίβιεκα απφ ζπλζεηηθή αληηθνιιεηή μπιεία, ζηεξηδφκελνο ζε κεηαιιηθφ ζηχιν κε δχν ιάκεο πνπ
ζρεκαηίδνπλ θχθιν, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΙΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ
240,00

A.T.:

072

ΝΔΣ ΠΡ 0Γ1.1.15

Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ1. Γάθλε Απόιισλα, Laurus nobilis
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΠΡ 5210

100,00%

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ Γάθλε Απφιισλα, Laurus nobilis κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο,
θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην
θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ειίδα 48 απφ 52

δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη
ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
3,50

A.T.:

073

ΝΔΣ ΠΡ Γ1.2

Φπηηθό πιηθό. Γέλδξα. Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΠΡ 5210

100,00%

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ
ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ
κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ
ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε
θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΞΙ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
6,50

A.T.:

074

ΝΔΣ ΠΡ Γ1.3

Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ3
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΠΡ 5210

100,00%

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ
ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ
κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ
ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε
θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΧΓΔΚΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
12,50

A.T.:

075

ΝΔΣ ΠΡ 0Γ2.1.16

Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ1. Γηαζεκί ζακλώδεο, Jasminus humile, κπάια
ρώκαηνο 2 ιίηξα, ύςνο 0,60 έσο 0,80 κέηξα, αξηζκόο θιάδσλ 3
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΠΡ 5210

100,00%

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ Γηαζεκί ζακλψδεο, Jasminus humile κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο,
θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην
θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ
δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη
ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00.
ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ειίδα 49 απφ 52

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
2,30

A.T.:

076

ΝΔΣ ΠΡ Γ2.2

Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΠΡ 5210

100,00%

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ
ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ
κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ
ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε
θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
4,30

A.T.:

077

ΝΔΣ ΠΡ Γ6.2

Πνώδε - πνιπεηή θαη εηήζηα, δηεηή, βνιβώδε θιπ θπηά θαηεγ. Π2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΠΡ 5220

100,00%

Πξνκήζεηα πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ θαη εηεζίσλ, δηεηψλ, βνιβσδψλ θιπ θπηψλ κε ηηο δαπάλεο
ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη
ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά,
θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα
απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ ζε
αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-07-00.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
1,65

A.T.:

078

ΝΔΣ ΠΡ Γ9

Πξνκήζεηα θνπξηάο.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΠΡ 5340

100,00%

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ δσηθήο θνπξηάο, θαιά ρσλεκέλεο, ρσξίο ππνιείκκαηα ζηξσκλήο ή
δσνηξνθψλ πνπ δελ έρνπλ απνζπληεζεί πιήξσο, μέλα πιηθά, ρψκα πάλσ απφ 10 %, θαη κε κηθξή πεξηεθηηθφηεηα
ζε λεξφ (λα κελ ιαζπψλεη θαη λα κελ έρεη έληνλε νζκή).
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³)
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ειίδα 50 απφ 52

(Αξηζκεηηθώο):

25,00

A.T.:

079

ΝΔΣ ΠΡ Δ1.1

Δγθαηάζηαζε πξαζίλνπ. Άλνηγκα ιάθθσλ ζε ραιαξά εδάθε κε
εξγαιεία ρεηξόο. Άλνηγκα ιάθθσλ δηαζηάζεσλ 0,30 x 0,30 x 0,30 m
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΠΡ 5130

100,00%

Aλνηγκα ιάθθσλ ζε ραιαξφ έδαθνο, κε εξγαιεία ρεηξφο, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη απνθνκηδή ησλ
ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη
κέζσλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΞΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
0,600

A.T.:

080

ΝΔΣ ΠΡ Δ1.2

Δγθαηάζηαζε πξαζίλνπ. Άλνηγκα ιάθθσλ ζε ραιαξά εδάθε κε
εξγαιεία ρεηξόο. Άλνηγκα ιάθθσλ δηαζηάζεσλ 0,50 x 0,50 x 0,50 m
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΠΡ 5120

100,00%

Aλνηγκα ιάθθσλ ζε ραιαξφ έδαθνο, κε εξγαιεία ρεηξφο, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη απνθνκηδή ησλ
ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη
κέζσλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
1,50

A.T.:

081

ΝΔΣ ΠΡ Δ9.3

Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 0,40 - 1,50 lt.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΠΡ 5210

100,00%

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 1,50 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην
ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα
ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 10-05-01-00
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ
πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ).
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
0,800

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ειίδα 51 απφ 52

A.T.:

082

ΝΔΣ ΠΡ Δ9.7

Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 23 - 40 lt.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΠΡ 5210

100,00%

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 23 - 40 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην
ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα
ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο θαη κηα άξδεπζε ηνπ κε θαηάθιπζε ηεο
ιεθάλεο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ
πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ).
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΑ
4,00

A.T.:

083

ΝΔΣ ΠΡ Δ10.2

Μεηαθύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 151 - 300 lt.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΠΡ 5210

100,00%

Οη εξγαζίεο κεηαθχηεπζεο θπηψλ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-08-00
Πξνεηνηκαζία ηνπ θπηνχ (θιάδεκα θιπ), ξηδνθνπή, εθξίδσζε κε ρξήζε θαηαιιήισλ κεραλεκάησλ, επέλδπζε ηεο
κπάιαο ρψκαηνο φγθνπ 151 - 300 lt κε θαηάιιεια πιηθά, θφξησζε θαη κεηαθνξά ζηνλ λέν ιάθθν θχηεπζεο,
εθθφξησζε, θχηεπζε, ιίπαλζε θαη δηακφξθσζε ιεθάλεο άξδεπζεο αλάινγεο κε ηελ θφκε ηνπ θαη κηα άξδεπζε
ηνπ κε θαηάθιπζε ηεο ιεθάλεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε
απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε κεηαθχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ).
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΚΑΣΟΝ ΑΡΑΝΣΑ
140,00

A.T.:

084

ΝΔΣ ΠΡ Σ6.5

Κνπή θαη απνκάθξπλζε μπισδώλ θπηώλ κε κεραλήκαηα θαη εξγάηεο.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΠΡ 5371

100,00%

Κνπήο μπισδψλ θπηψλ θαη βάησλ πξαλνχο ή λεζίδαο, κε θαηάιιεια κεραλήκαηα ή/θαη κε εξγάηεο, ζχκθσλα
κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε. Πεξηιακβάλεηαη ε ε θνπή φισλ ησλ μπισδψλ θπηψλ (Αχιαλζνο, Νηθνηηάλα θ.ι.π.) θαη
βάησλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ νξηδφληηα ή θαη θαηαθφξπθε ζήκαλζε ηεο νδνχ κε ρξήζε θαηάιιεισλ εμαξηεκάησλ
πνπ πξνζαξκφδνληαη ζε ειθπζηήξα ή κε εξγάηεο θαη εξγαιεία, ε απνκάθξπλζε απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θνπή θαη ε απφξξηςή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη.
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.)
( 1 ηξ. )
ηξέκκα Δπηθάλεηαο (1000 m2)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΚΑΣΟΝ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ
170,00

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΗΡΑ

ειίδα 52 απφ 52

