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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ

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

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο
πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα
εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ
πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε
Γεκνπξάηεζεο.
Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ
απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ
πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο
νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνθχπηεη ην
πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο
εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο
κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη:

1.1.1

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

1.1.2

Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο 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 ζηαιηέο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ
θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε
κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ
κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ,
ζε

θαηάιιεινπο

ρψξνπο

απφξξηςεο,

ιακβαλνκέλσλ

ππφςε

ησλ

ηζρπφλησλ

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο
θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010
(ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο
αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ.
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Χο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε, ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή
ηνπο.
1.1.3

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

1.1.4

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

1.1.5

Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ
παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ
θ.ιπ., ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε
θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ
απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πφζεο θχζεσο, νη
θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ
πξντφλησλ

κέρξη

ηηο

ζέζεηο

ελζσκάησζήο

ηνπο

ζην

Έξγν,

θαζψο

θαη

ε

απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ
ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν
πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ
εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
(α) Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην
Γεκφζην
(β) Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο,
αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.
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1.1.6

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

1.1.7

Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο
θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ
κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο
πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα
πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη
δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο
αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο
θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.

1.1.8

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

1.1.9

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

1.1.10

Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε
ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ
πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ
παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ
επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).
Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ

1.1.11

Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ
θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη:
(α)

ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα
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Ο.Κ.Χ. θ.ιπ.),
(β)

ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),

(γ)

ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο
γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑρ θ.ιπ.),

(δ)

ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,

(ε) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ,
εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ
Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ
απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια
άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ
(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,
(δ)

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.).

1.1.12

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο
ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά:
(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ

απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην
απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο
(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή

θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ
ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή
ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε
ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε
ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ
πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ
πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο.
1.1.13

Οη

δαπάλεο

ησλ

αλαπαζζαιψζεσλ,

ηνπνγξαθηθψλ
πχθλσζεο

εξγαζηψλ

ηξηγσλνκεηξηθνχ

(απνηππψζεσλ,
θαη

παζζαιψζεσλ,

πνιπγσλνκεηξηθνχ

δηθηχνπ,

εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη
γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ
εδάθνπο

ή

πθηζηάκελεο

θαηαζθεπέο),

θαηαζθεπαζηηθψλ
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ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο
νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΟ]),
1.1.14

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

1.1.15

Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ
απηνίδελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε.

1.1.16

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

1.1.17

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

1.1.18

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

1.1.19

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

1.1.20

Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.
πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο
εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά
ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο
ηνπ Έξγνπ.

1.1.21

Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο
γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ.
κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ
νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ
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ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.
1.1.22

Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο
δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο
ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ
θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή
έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη
νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή
αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη,
εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε
ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ,
ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.

1.1.23

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

1.1.24

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

1.1.25

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

1.1.26

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

1.1.27

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο
ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο,
απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία
επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ:
(1)

ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε,

(2)

ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη
κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή
άιιεο εξγαζίεο.

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ
(Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη
νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην
θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο
ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο,
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πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο
θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ,
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε:
(α) ηαζεξά έμνδα. δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία
πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο:
(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

Δμνπιηζκνχ

θχξησλ

θαη

βνεζεηηθψλ

εξγνηαμηαθψλ

εγθαηαζηάζεσλ

γηα

ηε

δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο,
ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ
επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

Γηα θφξνπο.

(10)

Γηα εγγπεηηθέο.

(11)

Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ.

(12)

Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ.

(13)

Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.

(14)

Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί
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λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε
ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο
ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε).
Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα. δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο:
(1)

Υξήζεσο

-

ιεηηνπξγίαο

ησλ

εξγνηαμηαθψλ

εγθαηαζηάζεσλ

θαη

επθνιηψλ

(πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ)
(2)

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

(3)

Ννκηθήο ππνζηήξημεο

(4)

Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc κεηάθιεζε

(5)

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

(6)

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

πξνζσπηθνχ
(7) Μεηξήζεσλ

γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο

εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο
απηνχο
(8)

πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν

(9)

Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο

(10)

Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο

επηρείξεζεο, θφζηνο έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο
Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ
Κχξην ηνπ Έξγνπ.
Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά
έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην,
απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη
δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο
Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα:
(1)

Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ
απφ ζθπξφδεκα. PVC θ.ιπ.
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Γηα

νλνκαζηηθή

δηάκεηξν

DΝ

ρξεζηκνπνηνχκελνπ

ζσιήλα

δηαθνξεηηθή

απφ

ηηο

αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα
αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη
αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο
κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν:
DN / DM
φπνπ DN: Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα
Dm: Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
παξφλ Σηκνιφγην.
Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε
ππάξρνπζα δηάκεηξνο.
(2)

Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ
παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο
ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:
DN/ 12
φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm.
(3)

ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC

Γηα πιάηνο ΒΝ ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο
ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο
ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην
ιφγν:
ΒΝ / 240
φπνπ ΒΝ: ΣΟ πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm
Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ
παξφληνο Σηκνινγίνπ.
Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε ε
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή
άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο.

ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ
ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ
2.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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
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εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε νξηδνκέλσλ αλνρψλ.
Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε

2.1.2

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.
Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε

2.1.3

εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ
ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ
Σηκνιφγην.
Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν

2.1.4

ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ
ΔΙΓΙΚΧΝ ΟΡΧΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.
Αλ ην πεξηερφκελν ελφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ

2.1.5

αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε
απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε
νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην
άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην.
ηε πεξίπησζε νπνηνζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ,

2.1.6

ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο.
2.2 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
Καηάηαμε εδαθψλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκφηεηα
•

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

•

Χο

"γαίεο

θαη

εκίβξαρνο"

ραξαθηεξίδνληαη

ηα

αξγηιηθά,

αξγηινακκψδε

ή

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

Χο "βξάρνο" ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ
δελ ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ
εμνπιηζκφ (ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ "βξάρνπ"
πεξηιακβάλνληαη θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3.
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• Χο "ζθιεξά γξαληηηθά" θαη "θξνθαινπαγή" ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί
βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο
θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Η εθζθαθή
ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ
πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 HP, ε δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε)

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
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 ζπξψλ
- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηξεπηήο ζχξαο
ρσξίο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο.
- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο.
- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε
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- Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ θηι.
- Αλαζηνιείο (stoppers)
- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ
- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ
- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ
- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ
-

Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι

-

χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο

-

Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα)

-

Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ

-

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

-

Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ

-

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

Η πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ" δηαηάμεηο,
εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε
ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο θνπθψκαηνο.
2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ
Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ 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 Σερληθνί 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,
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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 πξφθεηηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ νινθιήξνπ, ε
επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο
ζπκβαηηθήο

επηθάλεηαο

θαηαζθεπαδφκελνπ

θνπθψκαηνο

(βάζεη

ησλ

εμσηεξηθψλ

δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή ηξίμπινπ) ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή
θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη
παξαθάησ:

α/α
1.

2.

Δίδνο
Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε
παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην
50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο.

πληειεζηήο

α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ

2,30
2,70

γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ

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

1,90
2,30

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ

2,60

Ταινζηάζηα:
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ
δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ
ε) ζηδεξέληα

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ,
γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ

3,70

5.

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

2,60

6.

ηδεξέληεο ζχξεο:
α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα
β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο
γ) ρσξίο επέλδχζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά)
δ) κε θηλεηά παινζηάζηα, θαηά ηα ινηπά σο γ

2,80
2,00
1,00
1,60

3.

4.

Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ::ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ.426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤελ: 15/121
7.

Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά:
α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα
β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα
γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο)
8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά :
8. | α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ
β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ
9. Θεξκαληηθά ζψκαηα:
9. Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ
Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο
ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ

2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1.

Σα αλαθεξφκελα ζηελ ζπλέρεηα ζηνηρεία πξνειεχζεσο, ζθιεξφηεηαο θαη ρξψκαηνο

καξκάξσλ είλαη ελδεηθηηθά θάπνησλ απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο πνηθηιίεο πνπ παξάγνληαη.
Απηφ ζε θακκηά πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη ηα θνηηάζκαηα καξκάξνπ ησλ δηαθφξσλ
πεξηνρψλ είλαη νκνηφκνξθα σο πξνο ην ρξψκα, ηελ ζθιεξφηεηα θαη ηηο ινηπέο ηδηφηεηεο.
Άιισζηε θαη νη ηηκέο δηάζεζεο ησλ καξκάξσλ θάζε πεξηνρήο δηαθνξνπνηνχληαη θαη κάιηζηα
ζεκαληηθά, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα άξζξα ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ επίζηξσζεο κε κάξκαξα ησλ NET OIK
πεξηιακβάλνπλ ηδηαηηέξσο ηηκή "θαηνχξαο" πνπ επηζεκαίλεηαη κε δηπιφ αζηεξίζθν.
2.

Οη ηηκέο γηα ηελ πιήξε εξγαζία αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ,

εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra), ζθιεξφ ή καιαθφ θαηά πεξίπησζε, θαη είλαη επλφεην φηη είλαη
απιψο ελδεηθηηθέο γηα επηζηξψζεηο κε κάξκαξν κέζσλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
3.

Ο Μειεηεηήο αθνχ επηιέμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη

ζην έξγν (ι.ρ. ρξψκα, πθή, ζθιεξφηεηα, δηαζεζηκφηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ), πξέπεη λα
θάλεη έξεπλα αγνξάο, λα δηαπηζηψζεη ηελ ηηκή δηάζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ καξκάξνπ
θαη ζ' απηήλ λα πξνζζέζεη ηελ ηηκή "θαηνχξαο" πνπ πξνβιέπεηαη ζην NET OIK. Παξάιιεια
ζα πξέπεη λα επέκβεη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ θαη λα εηζάγεη εθεί ηα επηζπκεηά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ.
Δπεηδή νη ηηκέο ησλ καξκάξσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, είλαη ζθφπηκν ε επηινγή ηνπ ηχπνπ λα
γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Γ/λνπζα ηελ Μειέηε Τπεξεζία.
4.

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κάξκαξα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ Δπξσπατθψλ

Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 12058: Natural stone flooring and stair - Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο
- Πιάθεο γηα δάπεδα θαη ζθάιεο - Απαηηήζεηο θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 1469: Natural stone cladding Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα επελδχζεηο - Απαηηήζεηο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε
CE, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 10976/244, ΦΔΚ 973Β/18-07-2007.
ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο
1 Πεληέιεο
2 Κνθθηλαξά
3 Κνδάλεο

Λεπθφ
Σεθξφλ
Λεπθφ
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4 Αλ. Μαξίλαο
5 Καπαλδξηηίνπ
6 Μαξαζψλα
7 Νάμνπ
8 Αιηβεξίνπ
9 Μαξαζψλα
10 Βέξνηαο
11 Θάζνπ
12 Πειίνπ

Λεπθφ ζπλεθψδεο
Κηηξηλσπφ
Γθξί
Λεπθφ
Σεθξφρξνπλ - κειαλφ
Σεθξφρξνπλ - κειαλφ
Λεπθφ
Λεπθφ
Λεπθφ

ΚΛΗΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο
θαηεξγαζίαο
1 Δξέηξηαο
2 Ακαξχλζνπ
3 Γνκβξατλεο Θεβψλ
4 Γνκβξατλεο Θεβψλ
5 Γνκβξατλεο Θεβψλ
6 ηχξσλ
7 Λάξηζαο
8 Ισαλλίλσλ
9 Φαξζάισλ
10 Ύδξαο
11 Γηνλχζνπ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέηριας θθοράς και δύζκολης καηεργαζίας
1 Ισαλλίλσλ
2 Υίνπ
3 Υίνπ
4 Σήλνπ
5 Ρφδνπ
6 Αλίνπ Πέηξνπ
7 Βπηίλαο
8 Μάλεο
9 Ναππιίνπ
10 Ναππιίνπ
11 Μπηηιήλεο
12 Σξίπνιεο
13 αιακίλαο
14 Αξάρσβαο

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

1. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε

ζηίιβσζε απηψλ (λεξφινπζηξν)
2. 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.
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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 άιινπ κίληνπ, 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.
ΓΕΝΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
A. Oη ηηκές κολάδος ηοσ παρόληος Σηκοιογίοσ ποσ θέροσλ ηελ ζήκαλζε [*]
παραπιέσρως ηες αλαγραθόκελες ηηκής ζε ΕΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ
ηελ δαπάλε ηες θαζαρής κεηαθοράς ηωλ, θαηά περίπηωζε, σιηθώλ ή
προϊόληωλ.
Η Δεκοπραηούζα Αρτή ζα προζζέηεη ζηης ηηκές ασηές ηελ δαπάλε ηοσ
κεηαθορηθού έργοσ, κε βάζε ηα ζηοητεία ηες κειέηες θαη ηης ζσλζήθες
εθηέιεζες ηοσ έργοσ.
Γηα ηολ προζδηορηζκό ηες ως άλω δαπάλες ηοσ κεηαθορηθού έργοσ
θαζορίδοληαη οη αθόιοσζες ηηκές κολάδας ζε €/m3.km
ε αζηηθέο πεξηνρέο
- απφζηαζε < 5 km

0,28

- απφζηαζε a 5 km

0,21

Δθηφο πφιεσο
■ οδοί καλήρ βατότηταρ
- απφζηαζε < 5 km

0,20

- απφζηαζε £ 5 km

0,19

■ νδνί κακήρ βατότηταρ
- απφζηαζε < 5 km
- απφζηαζε a 5 km

0,25
0,21

■ επγοταξιακέρ οδοί
- απφζηαζε < 3 km

0,22

- απφζηαζε a 3 km
Πξφζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε
αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο (αζθαιηηθά,
εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο
θιίκαθαο εθζθαθέο)

0,20
0,03

Οη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ησλ άξζξσλ
ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο επηκεηξψληαη ζε θπβηθά κέηξα (m3), θαηά ηνλ
ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.
ε θακία πεξίπησζε δελ εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε
πξνζαχμεζε θαη ν ππνινγηζκφο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνχκελα πη3 θάζε εξγαζίαο, φπσο
θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν.
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξφλ ηηκνιφγην (NET OIK),
πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεσο ησλ άξζξσλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη αλαζεσξείηαη κε
βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδφκελν θσδηθφ αλαζεψξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε
αλαζεψξεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ).
Β. ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [**] παξαηίζεηαη ε ηηκή
Τιμολόγιο Μελέτης
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πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή εξγαζία (θαηνχξα) θαη ηα βνεζεηηθά πιηθά. Όηαλ
δηαθνξνπνηνχληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπξίσλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ, έλαληη
απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Πεξηγξαθηθφ Άξζξν, ε Γεκνπξαηνχζα Αξρή ζα πξνζαξκφδεη
αλάινγα ηηο ηηκέο εθαξκνγήο (πεξηπηψζεηο μπιείαο, θεξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη καξκάξσλ
δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη πνηνηήησλ).
Άξζξν A.T. 1:
(ΟΗΚ20.02)

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ
δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2112)

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ δεκηνπξγία
ππνγείσλ θιπ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-03-00-00 ‘Γεληθέο
εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ’, ειαρίζηεο πιεπξάο θάηνςεο άλσ ησλ 3,00 m θαη ζπγρξφλσο νιηθήο
επηθαλείαο θάηνςεο κεγαιπηέξαο ησλ 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ηελ πξνζπειάζηκε
απφ ηξνρνθφξα ζηάζκε ηνπ εθζθαπηνκέλνπ ρψξνπ, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m,
ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία
πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα, ηηο ηπρφλ
απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ
εθζθαθήο ζε κέζε απφζηαζε έσο 30 m.
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.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
Η θνξηνεθθφξησζε θαη ε θαζαξή κεηαθνξά πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πάζεο θχζεσο
πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. Οη
κελ θνξηνεθθνξηψζεηο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΟΙΚ, ε δε θαζαξή
κεηαθνξά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*}, ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Οξνπο
ηνπ ΝΔΣ ΟΙΚ.
Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε φγθν νξχγκαηνο
(ζπλνιηθή πνζφηεηα πξντφλησλ εθζθαθψλ - θαζαηξέζεσλ κείνλ πνζφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη γηα
επαλεπηρψζεηο).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 10.50€

Άξζξν A.T. 2:
(ΟΗΚ20.03.01)

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρψδεο, ζε εδάθε βξαρψδε, εθηφο
απφ γξαληηηθά-θξνθαινπαγή κε δπλαηφηεηα ρξήζεο εθξεθηηθψλ
πιψλ
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2115)

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

(Οινγξάθσο): δέθα έμη επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 16.70€

Άξζξν A.T. 3:
(ΟΗΚ20.20)

Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2162)
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.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
Η θνξηνεθθφξησζε θαη ε θαζαξή κεηαθνξά πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πάζεο θχζεσο
πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. Οη
κελ θνξηνεθθνξηψζεηο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΟΙΚ, ε δε θαζαξή
κεηαθνξά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*}, ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Οξνπο
ηνπ ΝΔΣ ΟΙΚ.
Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε φγθν νξχγκαηνο
(ζπλνιηθή πνζφηεηα πξντφλησλ εθζθαθψλ - θαζαηξέζεσλ κείνλ πνζφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη γηα
επαλεπηρψζεηο).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη ηξία επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 23.40€

Άξζξν A.T. 4:
(ΟΗΚ20.10)

Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2162)
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’.

Τιμολόγιο Μελέτης
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ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ πξνέιεπζεο δαλεηνζαιάκνπ, εθαξκφδεηαη ν αζηεξίζθνο
[*], ν νπνίνο ζε αληίζεηε πεξίπησζε κεδελίδεηαη.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
Η θνξηνεθθφξησζε θαη ε θαζαξή κεηαθνξά πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πάζεο θχζεσο
πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. Οη
κελ θνξηνεθθνξηψζεηο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΟΙΚ, ε δε θαζαξή
κεηαθνξά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*}, ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Οξνπο
ηνπ ΝΔΣ ΟΙΚ.
Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε φγθν νξχγκαηνο
(ζπλνιηθή πνζφηεηα πξντφλησλ εθζθαθψλ - θαζαηξέζεσλ κείνλ πνζφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη γηα
επαλεπηρψζεηο).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηέζζεξα επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 4.50€

Άξζξν A.T. 5:
(ΟΗΚ20.30)

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθψλ κε κεραληθά κέζα

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2171)
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.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
Η θνξηνεθθφξησζε θαη ε θαζαξή κεηαθνξά πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πάζεο θχζεσο
πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. Οη
κελ θνξηνεθθνξηψζεηο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΟΙΚ, ε δε θαζαξή
κεηαθνξά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*}, ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Οξνπο
ηνπ ΝΔΣ ΟΙΚ.
Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε φγθν νξχγκαηνο
(ζπλνιηθή πνζφηεηα πξντφλησλ εθζθαθψλ - θαζαηξέζεσλ κείνλ πνζφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη γηα
επαλεπηρψζεηο).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ελελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 0.90€

Άξζξν A.T. 6:
(ΟΗΚ21.03.02)

Γξακκηθά ζηξαγγηζηήξηα απφ δηάηξεηνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο κε
πεξίβιεκα γεσπθάζκαηνο, κε δηάηξεηνπο ζσιήλεο D 140 mm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ-6620.2)

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δηαηξήησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ απφ PVC ή πνιπαηζπιέλην κε
πεξίβιεκα γεσπθάζκαηνο ησλ 200 gr/m2. Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη
ηνπνζέηεζε ησλ ζθχξσλ ζηξαγγηζηεξίνπ (κνλνβάζκην θίιηξν).
Σηκή αλά ηξερνλ κέηξν (m) πιήξσο απνπεξαησκέλνπ ζηξαγγηζηεξίνπ.

Τιμολόγιο Μελέτης
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ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ελληά επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 9.00€

Άξζξν A.T. 7:
(ΟΗΚ20.06.01)

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ βάζνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 2,00 m, γηα
ηηο γεληθέο εθζθαθέο
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2132)

Πξφζζεηε απνδεκίσζε εθζθαθψλ αλά δψλε πάρνπο 2,00 m πέξαλ ηνπ αξρηθνχ βάζνπο ησλ 2,00
m.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ
εθζθαθή.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
Η θνξηνεθθφξησζε θαη ε θαζαξή κεηαθνξά πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πάζεο θχζεσο
πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. Οη
κελ θνξηνεθθνξηψζεηο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΟΙΚ, ε δε θαζαξή
κεηαθνξά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*}, ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Οξνπο
ηνπ ΝΔΣ ΟΙΚ.
Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε φγθν νξχγκαηνο
(ζπλνιηθή πνζφηεηα πξντφλησλ εθζθαθψλ - θαζαηξέζεσλ κείνλ πνζφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη γηα
επαλεπηρψζεηο).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ζαξάληα πέληε ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 0.45€

Άξζξν A.T. 8:
(ΟΗΚ21.01.01.01)

Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, diesel ή
βελδηλνθίλεηα, ηζρχνο έσο 1,0 ΖΡ
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 2185)

Γηα ηελ άληιεζε πδάησλ πνπ εθηειείηαη απφ πιήξεο αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα, ήηνη γηα ηηο δαπάλεο
κηζζσκάησλ, επηζθεπψλ, κεηαθνξηθψλ θαη θζνξψλ ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (αληιίαο,
θηλεηήξα, ζσιελψζεσλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ) απνδεκηψζεσο πξνζσπηθνχ, πξνκεζείαο
θαπζίκσλ ή ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη ιηπαληηθψλ, απνδεκηψζεσο γηα εκεξαξγίεο ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο, δηακνξθψζεσο πξνζσξηλήο αλνηθηήο ηάθξνπ, επεθηάζεσο ζσιελψζεσλ γηα ηελ
απαγσγή ηνπ λεξνχ καθξηά απφ ηα έξγα κέρξη ηε ζέζε πνπ ζα απνρεηεπζνχλ, θαζαξηζκνχ ησλ
ζσιελψζεσλ, κεηαθηλήζεσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ζηαιίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαζψο θαη γηα θάζε
άιιε δαπάλε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο,ζχκθσλα κε
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-10-01-00 ‘Δξγνηαμηαθέο αληιήζεηο πδάησλ’.
Σηκή γηα θάζε ψξα (h) πξαγκαηηθήο θαη πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ ηελ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δχν επξψ θαη νγδφληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 2.80€

Άξζξν A.T. 9:
(ΟΗΚ79.15.03)

Γεσχθάζκαηα κή πθαληά βάξνπο 205 gr/m²

Τιμολόγιο Μελέτης
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(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7914)
ηξψζεηο γεσπθάζκαηνο δηαρσξηζκνχ ή πξνζηαζίαο, κε πθαληνχ, ζε νπνηεζδήπνηε ζέζεηο ηεο
θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξία επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 3.00€

Άξζξν A.T. 10:
(ΟΗΚ32.01.03)

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ, γηα θαηαζθεπέο
απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-3213)

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε
θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο
(ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε
απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε
θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ:
01-01-01-00 ‘Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο’,
01-01-02-00 ‘Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο’,
01-01-03-00 ‘πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο’,
01-01-04-00 ‘Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο’,
01-01-05-00 ‘Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο’,
01-01-07-00 ‘θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ’.
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Δπίζεο 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:
Τιμολόγιο Μελέτης
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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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): νγδφληα ηέζζεξα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 84.00€

Άξζξν A.T. 11:
(ΟΗΚ32.01.04)

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ, γηα θαηαζθεπέο
απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-3214)

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε
θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο
(ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε
απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε
θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ:
01-01-01-00 ‘Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο’,
01-01-02-00 ‘Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο’,
01-01-03-00 ‘πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο’,
01-01-04-00 ‘Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο’,
01-01-05-00 ‘Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο’,
Τιμολόγιο Μελέτης
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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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ελελήληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 90.00€

Άξζξν A.T. 12:
(ΟΗΚ32.01.05)

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ, γηα θαηαζθεπέο
απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3215)

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε
θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο
(ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε
απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε
θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ:
Τιμολόγιο Μελέτης
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01-01-01-00 ‘Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο’,
01-01-02-00 ‘Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο’,
01-01-03-00 ‘πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο’,
01-01-04-00 ‘Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο’,
01-01-05-00 ‘Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο’,
01-01-07-00 ‘θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ’.
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ
αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ
ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε
φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ
ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη 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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ελελήληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 95.00€

Άξζξν A.T. 13:
(ΟΗΚ79.02)

Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ
γαιάθησκα
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7902)

Τιμολόγιο Μελέτης
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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).
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δχν επξψ θαη είθνζη ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 2.20€

Άξζξν A.T. 14:
(ΟΗΚ79.21)

ηεγαλσηηθφ κάδεο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο
πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ934-2
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7921)

Σα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE.
Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο
ραξαθηεξηζηηθψλ εθάζηνπ ησλ σο άλσ πιηθψλ.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν πξνζζέησλ/πξνζκίθησλ (kg), κε βάζε ηηο αλαινγίεο αλάκημεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο θαη ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο δηαζηξσζέληνο
ζθπξνδέκαηνο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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.
Τιμολόγιο Μελέτης
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(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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): έλα επξψ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 1.35€

Άξζξν A.T. 15:
(ΟΗΚ79.22)

Πξφζκηθηα κείσζεο ιφγνπ λεξνχ πξνο ηζηκέλην, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ934-2

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7922)
Σα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE.
Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο
ραξαθηεξηζηηθψλ εθάζηνπ ησλ σο άλσ πιηθψλ.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν πξνζζέησλ/πξνζκίθησλ (kg), κε βάζε ηηο αλαινγίεο αλάκημεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο θαη ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο δηαζηξσζέληνο
ζθπξνδέκαηνο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): έλα επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 1.70€

Άξζξν A.T. 16:
(ΟΗΚ23.14)

Δπελδχζεηο πξφζνςεο ηθξησκάησλ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2314.1)

Τιμολόγιο Μελέτης
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Δπέλδπζε πξφζνςεο ηθξησκάησλ κε ιηλάηζεο ή ζπλζεηηθά πθαληά θχιια, πξνζδεκέλα κε ζχξκα ή
ζπλδεηήξεο ζηα νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα ζηνηρεία ηνπ ηθξηψκαηνο. Η επηθάιπςε ζα είλαη πιήξεο
θαη ηα θχιια επηθάιπςεο επαξθψο ηαλπζκέλα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επέλδπζε ησλ εμσηεξηθψλ ηθξησκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φιεο ηηο
θαηαζθεπέο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εμήληα πέληε ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 0.65€

Άξζξν A.T. 17:
(ΟΗΚ38.02)

Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3811)
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 01-04-0000 ‘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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη δχν επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 22.50€

Άξζξν A.T. 18:
(ΟΗΚ38.03)

Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3816)
Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ, ζηχισλ,
πεδίισλ, ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, αιιά ζε χςνο ηνπ
ππζκέλα ηνπ μπινηχπνπ κέρξη +4,00 m απφ ην ππνθείκελν 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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα πέληε επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 15.70€

Άξζξν A.T. 19:
(ΟΗΚ38.06)

Πξνζαχμεζε ηηκήο μπινηχπσλ ιφγσ χςνπο

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3824)
Τιμολόγιο Μελέτης
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Πξνζαχμεζε ηηκήο μπινηχπσλ αλά βαζκίδα χςνπο 2,00 m ή θιάζκα απηήο, πέξαλ ηνπ βαζηθνχ
χςνπο πνπ αλαθέξεηαη ζην νηθείν άξζξν.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο μπινηχπνπ.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): επηά επξψ θαη νγδφληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 7.80€

Άξζξν A.T. 20:
(ΟΗΚ38.13)

Ξπιφηππνη εκθαλψλ ζθπξνδεκάησλ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3841)
Ξπιφηππνη επηπέδσλ, θακπχισλ ή θεθιηκέλσλ εκθαλψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ, κε θφληξα
πιαθέ ηχπνπ ΒΔΣΟFORM ή πιαληζκέλεο ζαλίδεο ζε αξίζηε θαηάζηαζε (θαηλνπξγήο μπιεία ή μπέία
κε ιηγψηεξεο απφ πέληε ρξήζεηο), γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-05-00-00 ‘Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ
ζθπξνδέκαηνο’.
πκπεξηιακβάλεηαη ε επάιεηςε ησλ μπινηχπσλ κε θαηάιιειν αληηθνιιεηηθφ πιηθφ, ε ηνπνζέηεζε
πιαζηηθψλ παξεκβιεκάησλ ζηα δεζίκαηα ηνπ μπιφηππνπ θαη ε πδαην-ζηεγήο ζθξάγηζε ησλ αξκψλ
ηνπ μπιφηππνπ.
Σν παξφλ άξζξν απνθιείεη ηελ ηαπηφρξνκε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ΟΙΚ 38.10 ‘Πξφζζεηε ηηκή
επεμεξγαζίαο ζαληδψκαηνο μπινηχπσλ’
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη επξψ θαη είθνζη πέληε ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 20.25€

Άξζξν A.T. 21:
(ΟΗΚ38.20.02)

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, θαηεγνξίαο B500C (S500s)

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-3873)
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκψλ,
θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00
‘Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ’
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.
Τιμολόγιο Μελέτης
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Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ
ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε 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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): έλα επξψ θαη επηά ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 1.07€

Άξζξν A.T. 22:
(ΟΗΚ38.20.03)

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, δνκηθά πιέγκαηα B500C
(S500s)
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-3873)

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκψλ,
θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00
‘Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ’
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, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. 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:

Τιμολόγιο Μελέτης
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• 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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): έλα επξψ θαη έλα ιεπηφ
(Αξηζκεηηθψο): 1.01€

Άξζξν A.T. 23:
(ΟΗΚ38.45)

Απνζηάηεο ζηδεξνπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3873)
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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δχν επξψ θαη είθνζη ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 2.20€

Άξζξν A.T. 24:
(ΟΗΚ46.10.02)

Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο
9x12x19 cm, πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη)
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-4662.1)

Πιηλζνδνκέο κε δηάθελνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο δηαζηάζεσλ 9x12x19 cm, ζχκθσλα κε
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-02-02-00 ‘Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο’, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη
ζηάζκε ηνπ έξγνπ, κε έηνηκν θνλίακα θηηζίκαηνο παξαδηδφκελν ζε ζηιφ ή κε
αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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
Τιμολόγιο Μελέτης
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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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη δχν επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 22.50€

Άξζξν A.T. 25:
(ΟΗΚ46.10.04)

Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο
9x12x19 cm, πάρνπο 1 (κηάο) πιίλζνπ (κπαηηθνί ηνίρνη)
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-4664.1)

Πιηλζνδνκέο κε δηάθελνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο δηαζηάζεσλ 9x12x19 cm, ζχκθσλα κε
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-02-02-00 ‘Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο’, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη
ζηάζκε ηνπ έξγνπ, κε έηνηκν θνλίακα θηηζίκαηνο παξαδηδφκελν ζε ζηιφ ή κε
αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξηάληα ηξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά
Τιμολόγιο Μελέτης
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(Αξηζκεηηθψο): 33.50€
Άξζξν A.T. 26:
(ΟΗΚ49.01.01)

Γηαδψκαηα (ζελάδ) απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, γξακκηθά
δξνκηθψλ ηνίρσλ
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3213)

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.
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).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα έμη επξψ θαη νγδφληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 16.80€

Άξζξν A.T. 27:
(ΟΗΚ49.01.02)

Γηαδψκαηα (ζελάδ) απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, γξακκηθά
κπαηηθψλ ηνίρσλ
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3213)

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.
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).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα ελληά επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 19.70€

Άξζξν A.T. 28:
(ΟΗΚ49.05)

Δληζρχζεηο ηνηρνδνκψλ κε ζπλζεηηθφ πιέγκα

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6630.1)
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.
Τιμολόγιο Μελέτης
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δχν επξψ θαη εμήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 2.60€

Άξζξν A.T. 29:
(ΟΗΚ71.21)

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα

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

(Οινγξάθσο): δέθα ηξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 13.50€

Άξζξν A.T. 30:
(ΟΗΚ71.71)

Πξνζαχμεζε ηηκήο επηρξηζκάησλ ιφγσ χςνπο απφ ην δάπεδν
εξγαζίαο
Τιμολόγιο Μελέτης
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(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7171)
Πξνζαχμεζε ηηκήο επηρξηζκάησλ, αλά 2,00 m πξνζζέηνπ χςνπο πέξαλ ησλ 4,00 m χςνπο απφ ην
θαηά πεξίπησζε δάπεδν εξγαζίαο (π.ρ. εδάθνο, πεδνδξφκην, εμψζηε).
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εμήληα νθηψ ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 0.68€

Άξζξν A.T. 31:
(ΟΗΚ78.01)

Σαηλίεο γχςηλεο (κπνξληνχξεο) πιάηνπο 8 cm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7801)
Σαηλίεο γχςηλεο (κπνξληνχξεο) πιάηνπο 8 cm, νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο, ήηνη ηαηλία ήινη γηα γχςηλα,
πιηθά επεμεξγαζίαο θαη ηνπνζεηήζεσο θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 5.00€

Άξζξν A.T. 32:
(ΥΡΟΗΚ79.47)

Θεξκνκφλσζε ηνίρσλ κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε
πνιπζηεξίλε πάρνπο 70 mm

Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ::ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ.426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤελ: 36/121
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7934)
Θεξκνκφλσζε ηνίρσλ, νπναζδήπνηε δηάηαμεο κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε
πάρνπο 70 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.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 15.00€

Άξζξν A.T. 33:
(ΥΡΟΗΚ79.47Ε)

Θεξκνκφλσζε νξνθψλ κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε
πνιπζηεξίλε πάρνπο 70 mm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7934)

Θεξκνκφλσζε νξνθψλ, νπναζδήπνηε δηάηαμεο κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε
πάρνπο 70 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.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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.
Τιμολόγιο Μελέτης
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(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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα έμη επξψ θαη δέθα πέληε ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 16.15€

Άξζξν A.T. 34:
(ΟΗΚ79.02)

Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ
γαιάθησκα
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7902)

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).
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δχν επξψ θαη είθνζη ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 2.20€

Άξζξν A.T. 35:
(ΟΗΚ35.02)

Καηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ θπςεισηφ θνληφδεκα γηα ηελ κφλσζε
δσκάησλ
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3504)

Καηαζθεπή ζηξψζεσλ κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ θπςεισηφ θνληφδεκα βάξνπο 400 θαη 600 kg/m3,
κε 250 kg ηζηκέληνπ αλά m3, ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο γηα ηελ κφλσζε δσκάησλ
Τιμολόγιο Μελέτης
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θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ απαηηνπκέλσλ ξχζεσλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί
ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε αλάκημε (ρεηξνλαθηηθά ή κε αλακηθηήξα ζθπξνδέκαηνο), o θαζαξηζκφο ηεο
επηθαλείαο δηάζηξσζεο (πιάθα απφ ζθπξφδεκα), ε δηάζηξσζε ζε πξψηε θάζε ζηξψζεο απφ
θπςεισηφ θνληφδεκα ησλ 400 kg/m3 (ζε πάρνο ίζν πξνο ηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ πξνβιεπνκέλνπ)
θαη ε δηάζηξσζε, κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ κειέηε ρξφλνπ, ηνπ
ππνινίπνπ πάρνπο κε θπςεισηφ θνληφδεκα ησλ 600 kg/m3.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ δέθα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 110.00€

Άξζξν A.T. 36:
(ΟΗΚ79.09)

Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηφπαλν

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7912)
Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηφπαλν βάξνπο 2,5 kg αλά m2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ
08-05-01-02 ‘ηεγαλνπνίεζε θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο’.
Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε αζθαιηφθνιιαο θαη νη επηθαιχςεηο ησλ ισξίδσλ ζηηο ζπλδέζεηο.
Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): επηά επξψ θαη ελελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 7.90€

Άξζξν A.T. 37:
(ΟΗΚ79.16.01)

Φξάγκαηα πδξαηκψλ απφ ζπλζεηηθά πιηθά, κε θχιια πνιπαηζπιελίνπ
πάρνπο 0,40 mm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7914)

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

(Οινγξάθσο): πελήληα πέληε ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 0.55€

Άξζξν A.T. 38:
(ΟΗΚ79.15.02)

Γεσχθάζκαηα κή πθαληά βάξνπο 155 gr/m²

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7914)
ηξψζεηο γεσπθάζκαηνο δηαρσξηζκνχ ή πξνζηαζίαο, κε πθαληνχ, ζε νπνηεζδήπνηε ζέζεηο ηεο
θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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.
Τιμολόγιο Μελέτης
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ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δχν επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 2.70€

Άξζξν A.T. 39:
(ΟΗΚ79.10)

Δπίζηξσζε κε ειαζηνκεξή πδξαηκνπεξαηή κεκβξάλε

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7912)
Δπίζηξσζε κε ειαθξά ειαζηνκεξή αζθαιηηθή κεκβξάλε βάξνπο 0,5 kg/m2, πδξαηκνπεξαηή,
εηδηθή γηα ζηεγάλσζε μχιηλεο ζηέγεο, κε ππξήλα απφ κή πθαληέο ίλεο πνιππξνππιελίνπ.
Πεξηιακβάλεηαη ε ζηεξέσζε ζηελ μχιηλε ππνδνκή κε θαξθσηηθφ εξγαιείν κε ρξήζε
πιαηπθέθαισλ θαξθηψλ ή κε δηραισηέο αγξάθεο, ε επηθάιπςε ησλ ισξίδσλ ηεο ζηξψζεο θαηά 20
cm θαη ε πξνζηαζία ησλ άθξσλ κε απηνθφιιεηε ηαηλία, ζπκβαηή κε ην πιηθφ.
Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο (εξγαζία θαη πιηθά).
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): επηά επξψ θαη ελελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 7.90€

Άξζξν A.T. 40:
(ΟΗΚ79.46)

Θεξκνκφλσζε θεθιηκέλσλ νξνθψλ κε πιάθεο απφ αθξψδε
εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7934)

Θεξκνκφλσζε θεθιηκέλσλ νξνθψλ, κε θιίζεηο κηθξφηεξεο απφ 40%, νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο, κε
πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm, κε επηθφιιεζε απηψλ κε ζεξκή
άζθαιην. Τιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 03-06-02-01 ‘Θεξκνκνλψζεηο δσκάησλ’.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
Τιμολόγιο Μελέτης
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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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα ηέζζεξα επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 14.50€

Άξζξν A.T. 41:
(ΟΗΚ79.11.03)

Δπηζηξψζεηο κε ειαζηνκεξείο κεκβξάλεο, κεκβξάλε αζθαιηηθήο
βάζεσο κε επίζηξσζε πξνζηαζίαο απφ θχιιν αινπκηλίνπ, πάρνπο
0,08 mm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7912)

Δπίζηξσζε κε ειαζηνκεξή κεκβξάλε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-06-01-01
‘ηεγαλνπνίεζε δσκάησλ θαη ζηεγψλ κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο’.
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ, ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο
εθαξκνγήο, ε επάιεηςε κε ζεξκή νμεηδσκέλε αζθαιηφθνιια, ε αιιεινθάιπςε ησλ γεηηνληθψλ
ισξίδσλ ηεο ζηξψζεο θαηά 15 cm θαη ε ζεξκνθφιιεζε ζηηο απνιήμεηο (άθξα), ζηηο ζέζεηο
δηέιεπζεο ζσιελψζεσλ, θαζψο θαη ζηηο αθκέο, γσλίεο θαη ζπλαξκνγέο, θαη απνιήμεηο.
Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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
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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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δψδεθα επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 12.40€

Άξζξν A.T. 42:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν8574.2Α2)

Δμσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ πνιπδηαηξνχκελνπ
ηχπνπ Qςπμεο=36 ΚW

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 37)
Δμσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ πνιπδηαηξνχκελνπ ηχπνπ Qςπμεο=36 ΚW. H κνλάδα
ζα είλαη θαηάιιειε γηα ςχμε-ζέξκαλζε θαη θαηαιιήιε γηα ππαίζξηα ηνπνζέηεζε. Η ζεξκαληηθή θαη
ε ςπθηηθή ηζρχο ηεο κνλάδαο ζα είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο
κειέηεο. Η κνλάδα ζα είλαη πιήξεο κε φια ηα πιηθά, φξγαλα θαη εμαξηήκαηα (ειεθηξηθή
θαισδίσζε,ζπλδεζκνινγία εζσηεξηθήο-εμσηεξηθήο κνλάδαο) θαζψο θαη ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο,
ζχλδεζεο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, γηα ηελ νκαιή θαη απηφκαηε ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): έμη ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 6500.00€

Άξζξν A.T. 43:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν8574.2Α1)

Δμσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ πνιπδηαηξνχκελνπ
ηχπνπ Qςπμεο=14 ΚW

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 37)
Δμσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ πνιπδηαηξνχκελνπ ηχπνπ Qςπμεο=14 ΚW. H κνλάδα
ζα είλαη θαηάιιειε γηα ςχμε-ζέξκαλζε θαη θαηαιιήιε γηα ππαίζξηα ηνπνζέηεζε. Η ζεξκαληηθή θαη
ε ςπθηηθή ηζρχο ηεο κνλάδαο ζα είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο
κειέηεο. Η κνλάδα ζα είλαη πιήξεο κε φια ηα πιηθά, φξγαλα θαη εμαξηήκαηα (ειεθηξηθή
θαισδίσζε,ζπλδεζκνινγία εζσηεξηθήο-εμσηεξηθήο κνλάδαο) θαζψο θαη ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο,
ζχλδεζεο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, γηα ηελ νκαιή θαη απηφκαηε ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξεηο ρηιηάδεο επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 3000.00€

Άξζξν A.T. 44:
(ΥΡΑΣΖΔ NEO
Ν7777.3_1)

Κιηκαηηζηηθν επηηνηρν Φπθηηθήο ηθαλφηεηαο 9.000 BTU/H θαη ζεξκηθήο
ηθαλφηεηαο 11.000 BTU/H inverter (εγθαηεζηεκελν πιεξσο)
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(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 32)
Κιηκαηηζηηθν επηηνηρν Φπθηηθήο ηθαλφηεηαο 9.000 BTU/H θαη ζεξκηθήο ηθαλφηεηαο 11.000 BTU/H
inverter, R410A, Α Δλεξγεηαθή Καηεγνξία (εγθαηεζηεκελν πιεξσο)

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηεηξαθφζηα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 400.00€

Άξζξν A.T. 45:
(ΥΡΑΣΖΔ NEO
Ν7777.7)

Κιηκαηηζηηθν επηηνηρν Φπθηηθήο ηθαλφηεηαο 12.000 BTU/H, ελεξγεηαθή
θιάζε Α, R410A, (εγθαηεζηεκελν πιεξσο)

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 019 (100,00%))
Κιηκαηηζηηθν επηηνηρν Φπθηηθήο ηθαλφηεηαο 12.000 BTU/H, ελεξγεηαθή θιάζε Α, R410A,
(εγθαηεζηεκελν πιεξσο)

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εμαθφζηα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 600.00€

Άξζξν A.T. 46:
(ΥΡΑΣΖΔ NEO
Ν7777.5Β)

Κιηκαηηζηηθν επηηνηρν Φπθηηθήο ηθαλφηεηαο 18.000 BTU/H, ελεξγεηαθή
θιάζε Α, R410A, (εγθαηεζηεκελν πιεξσο)

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 019 (100,00%))
Κιηκαηηζηηθν επηηνηρν Φπθηηθήο ηθαλφηεηαο 18.000 BTU/H, ελεξγεηαθή θιάζε Α, R410A,
(εγθαηεζηεκελν πιεξσο)

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ελληαθφζηα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 900.00€

Άξζξν A.T. 47:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν8575.120.2Α)

πιιέθηεο ζπζηήκαηνο VRV 4 παξνρψλ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 7)
πιιέθηεο ζπζηήκαηνο VRV 4 παξνρψλ, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία
εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην

Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ::ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ.426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤελ: 44/121
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ νγδφληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 180.00€

Άξζξν A.T. 48:
(ΥΡΑΣΖΔ
8537.3.N1)

σιήλεο ςπθηηθνχ κέζνπ R-104A TALOS ECUTHERM 1/4''

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 32)
σιήλεο ςπθηηθνχ κέζνπ R-104A γηα ζπζηήκαηα VRV, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο EN 127351, TALOS ECUTHERM 1/4''
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): έμη επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 6.00€

Άξζξν A.T. 49:
(ΥΡΑΣΖΔ
8537.3.N2)

σιήλεο ςπθηηθνχ κέζνπ R-104A TALOS ECUTHERM 3/8''

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 32)
σιήλεο ςπθηηθνχ κέζνπ R-104A γηα ζπζηήκαηα VRV, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο EN 127351, TALOS ECUTHERM 3/8''
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): νθηψ επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 8.00€

Άξζξν A.T. 50:
(ΥΡΑΣΖΔ
8537.3.N3)

σιήλεο ςπθηηθνχ κέζνπ R-104A TALOS ECUTHERM 1/2''

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 32)
σιήλεο ςπθηηθνχ κέζνπ R-104A γηα ζπζηήκαηα VRV, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο EN 127351, TALOS ECUTHERM 1/2''
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 10.00€

Άξζξν A.T. 51:
(ΥΡΑΣΖΔ
8537.3.N4)

σιήλεο ςπθηηθνχ κέζνπ R-104A TALOS ECUTHERM 5/8''

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 32)
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σιήλεο ςπθηηθνχ κέζνπ R-104A γηα ζπζηήκαηα VRV, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο EN 127351, TALOS ECUTHERM 5/8''
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): έληεθα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 11.00€

Άξζξν A.T. 52:
(ΥΡΑΣΖΔ
8537.3.N3Α1)

σιήλεο ςπθηηθνχ κέζνπ R-104A TALOS ECUTHERM 1''

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 32)
σιήλεο ςπθηηθνχ κέζνπ R-104A γηα ζπζηήκαηα VRV, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο EN 127351, TALOS ECUTHERM 1''
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 10.50€

Άξζξν A.T. 53:
(ΥΡΑΣΖΔ
8537.3.N7Α1)

σιήλεο ςπθηηθνχ κέζνπ R-104A TALOS ECUTHERM 1 1/4''

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 32)
σιήλεο ςπθηηθνχ κέζνπ R-104A γηα ζπζηήκαηα VRV, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο EN 127351, TALOS ECUTHERM 1 1/4''
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα επηά επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 17.00€

Άξζξν A.T. 54:
(ΥΡΑΣΖΔ
8068.6.1)

Πεηξειαηνδηαρσξηζηεξαο

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ008 100%)
Πεηξειαηνδηαρσξηζηεξαο κε φια ηα πιηθα θαη κηθξνπιηθα ζε πιεξε ιεηηνπξγηα

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξηαθφζηα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 300.00€

Άξζξν A.T. 55:
(ΥΡΑΣΖΔ
8456.Ν10)

Γεμακελή πεηξειαίνπ ραιχβδηλε, δηαζηάζεσλ 2.0 x 1.0 x 1.0

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 29)
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Γεμακελή πεηξειαίνπ ραιχβδηλε, δηαζηάζεσλ 2.0 x 1.0 x 1.0 πιήξεο κε φια ηα εμαξηήκαηα
πιεξψζεσο, αεξηζκνχ, ειέγρνπ ζηάζκεο (πιήλ ζσιελψζεσλ), δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε,
ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε κε ηα δηάθνξα δίθηπα θαη ζσιελψζεηο, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε θαλνληθή
ιεηηνπξγία.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): νθηαθφζηα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 800.00€

Άξζξν A.T. 56:
(ΥΡΑΣΖΔ
8473.1.6)

Γνρείν δηαζηνιήο Κιεηζηφ κε κεκβξάλε Υσξεηηθφηεηαο 80 lt / 3bar

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 23)
Γνρείν δηαζηνιήο θιεηζηφ κε κεκβξάλε ρσξεηηθφηεηαο 80lt - 3barl, πιήξεο κε ηα κηθξνπιηθά,
δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε,ξχζκηζε θαη δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε
θαλνληθή ιεηηνπξγία.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δηαθφζηα νγδφληα δχν επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 282.00€

Άξζξν A.T. 57:
(ΥΡΑΣΖΔ 8647)

Θεξκνζηάηεο ρψξνπ κε επηινγή επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο Ν. 8647)
Ηιηαθφο ζπιιέθηεο, ζπιιεθηηθήο επηθάλεηαο 4.2 m2, κε πιαίζην απφ αινπκίλην, πιάηε απφ
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, εκηθξχζηαιιν πάρνπο 3mm, απνξξνθεηηθή επηθάλεηα απφ θχιια κνξθήο
ραιθνχ κε επηιεθηηθή βαθή, ράιθηλνπο απινχο ξνήο ηνπ ξεπζηνχ θαη κφλσζε απφ επελδεδπκέλν
παινβάκβαθα, κε βάζεηο απφ κνξθνζίδεξν γαιβαληζκέλεο ειεθηξνζηαηηθά θαη ζπλδεδεκέλνη
κεηαμχ ηνπο ζε ζπζηνηρίεο, κε ηα πιηθά θαη ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο κε ην δίθηπν
ζεξκνχ λεξνχ, παξαδνηένο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ζαξάληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 45.00€

Άξζξν A.T. 58:
(ΥΡATHE 8691.2)

Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ δηακέηξνπ άλσ ηεο 1 ins θαη κέρξη 2 ins

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 011 (100,00%))
Θεξκηθή κφλσζε ζσιελψζεσλ δηακέηξνπ άλσ ηεο 1 ins θαη κέρξη 2 ins κε κνλσηηθνχο ζσιήλεο
armaflex απφ ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ ζε κνξθή ζσιήλα, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, κεηαθνξά
θαη ηνπνζέηεζε ζσιήλαο armaflex 19 mm κε φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαζψο θαη
εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη έλα επξψ θαη εβδνκήληα ελληά ιεπηά
Τιμολόγιο Μελέτης
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(Αξηζκεηηθψο): 21.79€
Άξζξν A.T. 59:
(ΥΡΑΣΖΔ
728.1Β)

Αζθαιηζηηθε βαιβηδα κε ειαηεξην 3/4ηns

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 011 (100,00%))
Αζθαιηζηηθε βαιβηδα κε ειαηεξην 3/4ηns
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη νθηψ επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 28.00€

Άξζξν A.T. 60:
(ΥΡΑΣΖΔ
8465.Ν3)

Καπλνδφρνο αλνμείδσηε Φ25cm δηπινχ ηνηρψκαηνο κε κφλσζε

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 34)
Καπλνδφρνο αλνμείδσηε Φ25cm δηπινχ ηνηρψκαηνο κε κφλσζε, πιήξεο, δειαδή πιηθά θαη
κηθξνπιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): νγδφληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 80.00€

Άξζξν A.T. 61:
(ΥΡΑΣΖΔ 8131)

Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) νξεηράιθηλε,επηρξσκησκέλε Σχπνπ
γσληαθή Γηακέηξνπ 35κκ
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 011 (100,00%))

Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) νξεηράιθηλε,επηρξσκησκέλε Σχπνπ γσληαθή Γηακέηξνπ 35κκ, κε ηα
κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 20.00€

Άξζξν A.T. 62:
(ΥΡATHE 8445.1)

Ρπζκηζηηθνο δηαθνπηεοζεξκαληηθσλ ζσκαησλ 1/2ins

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 011 (100,00%))
Ρπζκηζηηθνο δηαθνπηεοζεξκαληηθσλ ζσκαησλ 1/2ins

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξηάληα ηέζζεξα επξψ
Τιμολόγιο Μελέτης
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(Αξηζκεηηθψο): 34.00€
Άξζξν A.T. 63:
(ΥΡΥΡΑΣΖΔ
Ν8041)

Δχθακπηνο επέλδπκέλνο ραιθνζσιήλαο κνλνζσιελίνπ Φ16

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΥΡΑΣΗΔ Ν8041)
Δχθακπηνο επέλδπκέλνο ραιθνζσιήλαο κνλνζσιελίνπ Φ16

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): νθηψ επξψ θαη είθνζη ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 8.20€

Άξζξν A.T. 64:
(ΥΡΑΣΖΔ
8041.8.1)

Υαιθνζσιήλαο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ 28 mm πάρνπο ηνηρψκαηνο
0.90 mm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΣΗΔ 8041.8.1)
Υαιθνζσιήλαο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ 28 mm πάρνπο ηνηρψκαηνο 0.90 mm
ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο (απαγνξεχεηαη ε
ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαπ θιπ.,επί
ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα πέληε επξψ θαη ελελήληα πέληε ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 15.95€

Άξζξν A.T. 65:
(ΥΡΖΜΥ
8041.9.1)

Υαιθνζσιήλαο πάρνπο ηνηρψκαηνο 1.00mm εμση. δηακέηξνπ 35mm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 007 100%)
Υαιθνζσιήλαο πάρνπο ηνηρψκαηνο 1.00 mm εμση. δηακέηξνπ 35 mm
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα ελληά επξψ θαη ελελήληα δχν ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 19.92€

Άξζξν A.T. 66:
(ΥΡΑΣΖΔ
8041.10.1)

Υαιθνζσιήλαο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ 42 mm πάρνπο ηνηρψκαηνο
1.00 mm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΥΡΑΣΗΔ 8041.10.1)
Υαιθνζσιήλαο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ 42 mm πάρνπο ηνηρψκαηνο 1.00 mm
Τιμολόγιο Μελέτης
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ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο (απαγνξεχεηαη ε
ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαπ θιπ.,επί
ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα νθηψ επξψ θαη έληεθα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 18.11€

Άξζξν A.T. 67:
(ΥΡΑΣΖΔ
8041.11.2)

Υαιθνζσιήλαο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ 54 mm πάρνπο ηνηρψκαηνο
2.00 mm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 07)
Υαιθνζσιήλαο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ 54 mm πάρνπο ηνηρψκαηνο 2.00 mm, ηνπνζεηεκέλνο κε
φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο (απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη
ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαπ θιπ.,επί ηφπνπ θαη εξγαζία
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξηάληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 35.00€

Άξζξν A.T. 68:
(ΥΡζρΑΣΖΔ
Ν.8603.Ν1)

πιιεθηεο ζεξκαλζεσο νξεηραιθηλνο ζεξκνπ λεξνπ 5 αλαρσξεζεσλ,
1.25''

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ζρΑΣΗΔ Ν.8603.Ν1)
πιιεθηεο ζεξκαλζεσο νξεηραιθηλνο ζεξκνπ λεξνπ 5 αλαρσξεζεσλ, 1.25''
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ πελήληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 150.00€

Άξζξν A.T. 69:
(ΥΡATHE
N8603.5)

Μαλφκεηξν κε θξνπλφ, πεξηνρήο ελδείμεσλ 0 έσο 10 atm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 077 (100%))
Μαλφκεηξν κε θξνπλφ, πεξηνρήο ελδείμεσλ 0 έσο 10 atm, κε θάζε κηθξνυιηθφ θαη
εξγαζία γηά εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. (1 ηεκ)

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ζαξάληα ηέζζεξα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 44.00€

Άξζξν A.T. 70:

Θεξκφκεηξν εκβαπηίζεσο, θεληξηθήο ζεξκάλζεσο, επζχ ή γσληαθφ κε
Τιμολόγιο Μελέτης
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(ΥΡΑΣΖΔ 8651)

νξεηράιθηλε ζήθε , πεξηνρήο ελδείμεσο 0 - 100 C
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 077 100%)

Θεξκφκεηξν εκβαπηίζεσο, θεληξηθήο ζεξκάλζεσο, επζχ ή γσληαθφ κε νξεηράιθηλε ζήθε , πεξηνρήο
ελδείμεσο 0 - 100 C
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ζαξάληα ηέζζεξα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 44.00€

Άξζξν A.T. 71:
(ΥΡΑΣΖΔ
8452.Ν1.3)

Λεβεηαο ραιχβδηλνο λεξνχ Θεξκαληηθήο ηζρχνο 70Kwatt

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 028 (100,00%))
Λεβεηαο ραιχβδηλνο λεξνχ Θεξκαληηθήο ηζρχνο 70Kwatt, πιήξεο κε ηα εμαξηήκαηά ηνπ θαη ηα
απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνπιηθά, δειαδή ιέβεηαο, εμαξηήκαηα, πιηθά θαη κηθξνπιηθά επί ηφπνπ
θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο, δνθηκψλ θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο γηα παξάδνζε ζε
πιήξε ιεηηνπξγία.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ρίιηα επηαθφζηα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 1700.00€

Άξζξν A.T. 72:
(ΥΡΑΣΖΔ
8455.01)

Καπζηήξαο ειαθξνχ αθάζαξηνπ πεηξειαίνπ ηθαλφηεηαο θαχζεσο
έσο 15Kg/h

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 028)
Καπζηήξαο ειαθξνχ αθάζαξηνπ πεηξειαίνπ ηθαλφηεηαο θαχζεσο έσο 10Kg/h, κε ηνλ απαηηνχκελν
ειεθηξνθηλεηήξα θαη ηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ πιήξεο, απηφκαηνπ ηχπνπ, θαηάιιεινο γηα ιέβεηα
θεληξηθήο ζεξκάλζεσο κε φια ηα εμαξηήκαηα θαη ζπζθεπέο δειαδή θαπζηήξαο, εμαξηήκαηα θαη
κηθξνπιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο πξφο ηα δίθηπα πεηξειαίνπ,
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νξγάλσλ απηνκαηηζκνχ, δνθηκψλ θαη ξπζκίζεσο γηα νκαιή θαη αζθαιή
ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): νθηαθφζηα επξψ θαη εμήληα νθηψ ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 800.68€

Άξζξν A.T. 73:
(ΥΡ8474)

πζηεκα απηνκαηνπ πιεξσζεσο DN 20

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 011 (100,00%))
πζηεκα απηνκαηνπ πιεξσζεσο DN 20

Τιμολόγιο Μελέτης
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ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφ επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 100.00€

Άξζξν A.T. 74:
(ΠΡΖ5.11.6)

Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο (θιαπέ) κε ειαηήξην ή άιιν κεραληζκφ,
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 2''
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 11)

Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο (θιαπέ) κε ειαηήξην ή άιιν κεραληζκφ, νξεηράιθηλεο, ΡΝ 16 atm.
Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία
ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 10-08-01-00.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα νθηψ επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 18.50€

Άξζξν A.T. 75:
(ΥΡATHE Τδξ.
Ν8131.6.1)

Ζιεθηξνβάλα νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε ηχπνπ γσληαθή δηακέηξνπ
1/2 ins

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 011 100%)
Ηιεθηξνβάλα νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε ηχπνπ γσληαθή δηακέηξνπ 1/2 ins
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ εμήληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 165.00€

Άξζξν A.T. 76:
(ΥΡζρΑΣΖΔ
Ν8605.9.Ν3)

Κπθινθνξεηήο (κεηά κηθξνυιηθψλ, ξαθφξ, καζηψλ θ.ι.π.), V= 2.5 4.0 m3/h - H=5,0 mY..

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ζρΑΣΗΔ Ν8605.9.Ν3)
Κπθινθνξεηήο (κεηά κηθξνυιηθψλ, ξαθφξ, καζηψλ θ.ι.π.), V= 2.5 - 4.0 m3/h - H=5,0 mY..
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξηαθφζηα ζαξάληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 345.00€

Άξζξν A.T. 77:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν8431.Ν19.1Α)

Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 11-600-400, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 26)
Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 11-600-400, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)
Τιμολόγιο Μελέτης
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ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εβδνκήληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 70.00€

Άξζξν A.T. 78:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν8431.Ν19Α)

Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 11-600-600, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 26)
Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 11-600-600, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ελελήληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 90.00€

Άξζξν A.T. 79:
(ΥΡζρΑΣΖΔ
Ν.8431.Ν2)

Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 11-900-600, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ζρΑΣΗΔ Ν.8431.Ν2)
Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 11-900-600, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ δέθα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 110.00€

Άξζξν A.T. 80:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν.8431.Ν2Α)

Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 11-900-700, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ζρΑΣΗΔ Ν.8431.Ν2)
Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 11-900-700, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ είθνζη πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 125.00€

Άξζξν A.T. 81:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν.8431.Ν2Β)

Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 11-900-800, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ζρΑΣΗΔ Ν.8431.Ν2)
Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 11-900-800, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ πελήληα επξψ
Τιμολόγιο Μελέτης
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(Αξηζκεηηθψο): 150.00€
Άξζξν A.T. 82:
(ΥΡζρΑΣΖΔ
Ν8431.Ν31)

Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 22-600-500, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ26)
Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 22-600-500, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ δέθα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 110.00€

Άξζξν A.T. 83:
(ΥΡζρΑΣΖΔ
Ν8431.Ν29-Γ)

Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 22-600-700, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ζρΑΣΗΔ Ν8431)
Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 22-600-700, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ πελήληα νθηψ επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 158.00€

Άξζξν A.T. 84:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν8431.Ν29-Γ1)

Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 22-600-800, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ζρΑΣΗΔ Ν8431)
Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 22-600-800, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ εβδνκήληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 170.00€

Άξζξν A.T. 85:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν8431.Ν4.1)

Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 22-900-400, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ζρΑΣΗΔ Ν8431.Ν4.1)
Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 22-900-400, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ νγδφληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 180.00€

Τιμολόγιο Μελέτης
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Άξζξν A.T. 86:
(ΥΡζρΑΣΖΔ
Ν.8431.Ν5)

Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 22-900-600, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ζρΑΣΗΔ Ν.8431.Ν5)
Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 22-900-600, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δηαθφζηα δέθα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 215.00€

Άξζξν A.T. 87:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν.8431.Ν5.1Α)

Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 22-900-700, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ζρΑΣΗΔ Ν.8431.Ν5.1Α)
Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 22-900-700, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δηαθφζηα πελήληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 250.00€

Άξζξν A.T. 88:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν.8431.Ν5.1)

Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 22-900-800, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ζρΑΣΗΔ Ν.8431.Ν5.1)
Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 22-900-800, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δηαθφζηα εβδνκήληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 270.00€

Άξζξν A.T. 89:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν8431.Ν29Δ1)

Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 33-600-700, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ζρΑΣΗΔ Ν8431)
Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 33-600-700, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ ηξηάληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 130.00€

Άξζξν A.T. 90:
(ΥΡζρΑΣΖΔ

Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 33-900-600, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)

Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ::ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ.426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤελ: 55/121
Ν.8431.Ν6)
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ζρΑΣΗΔ Ν.8431.Ν6)
Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 33-900-600, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δηαθφζηα ελελήληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 290.00€

Άξζξν A.T. 91:
(ΥΡζρΑΣΖΔ
Ν.8431.Ν7-Γ)

Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 33-900-700, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ζρΑΣΗΔ Ν.8431.Ν7)
Θεξκαληηθά ζψκαηα Panel, 33-900-700, (κεηα ησλ δηαθνπησλ θ.ι.π.)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δηαθφζηα νγδφληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 280.00€

Άξζξν A.T. 92:
(ΥΡΑΣΖΔ
8141.2.2)

Αλακηθηήξαο (κπαηηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, ηνπνζεηεκέλνο
ζε ληπηήξα Φ 1/2 ins, νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 013 (100,00%))
Αλακηθηήξαο (κπαηηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, ηνπνζεηεκέλνο ζε ληπηήξα Φ 1/2 ins,
νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο, δειαδή αλακηθηήξαο θαη κηθξνπιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία
ηνπνζεηήζεσο ζπλδέζεσο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εμήληα έλα επξψ θαη ηξία ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 61.03€

Άξζξν A.T. 93:
(ΥΡΑΣΖΔ Τδξ.
8141.6.2)

Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλνο,
επηρξσκησκέλνο ληνπδηεξα επίηνηρνο - Γηακέηξνπ 1/2 ins

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 024)
Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο ληνπδηεξα
επίηνηρνο - Γηακέηξνπ 1/2 ins
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ελελήληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 95.00€

Άξζξν A.T. 94:

Αλακηθηήξαο (κπαηηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, λεξνρχηε Φ 1/2
Τιμολόγιο Μελέτης
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(ΥΡΑΣΖΔ
8141.3.2)

ins, νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 013 (100,00%))
Αλακηθηήξαο (κπαηηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, λεξνρχηε Φ 1/2 ins, νξεηράιθηλνο,
επηρξσκησκέλνο, δειαδή αλακηθηήξαο θαη κηθξνπιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο
ζπλδέζεσο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εβδνκήληα επξψ θαη εβδνκήληα έλα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 70.71€

Άξζξν A.T. 95:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν\8303.4)

Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ εηδψλ πγηεηλήο ρψξνπ WC ΑΜΔΑ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 14)
Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ εηδψλ πγηεηλήο ρψξνπ WC AMEA κε ην ζχλνιν ησλ εμαξηεκάησλ
πιήξεο. Πεξηιακβάλεηαη ιεθάλε ζε ζρήκα πεηαινχδαο απφ πνξζειάλε κε εηδηθφ θάζηζκα ζε
αληίζηνηρν ζρήκα κε θάιπκκα, θαδαλάθη ρακειήο πίεζεο κε εχρξεζην ρεηξηζκφ, κηα ζηαζεξή
ρεηξνιαβή ηνίρνπ αλνμείδσηε, κηα αλαθιηλφκελε ρεηξνιαβή αλνμείδσηε κε ραξηνζήθε, ληπηήξαο
πνξζειάλεο κε ζέζε ζηήξημεο ρεξηψλ, αλακηθηήξαο ληπηήξα ζεξκνχ-ςπρξνχ λεξνχ νξεηράιθηλνο
επηρξσκησκέλνο κε εηδηθή ιαβή ρεηξηζκνχ, θαζξέπηεο αλαθιηλφκελνο, ζχζηεκα γηα θιήζε
βνήζεηαο, θηλεηφο-αλαθιηλφκελνο πάγθνο, δηαθφπηεο θσηηζκνχ κε πιαθέηα κεγάιεο επηθάλεηαο,
θξεκάζηξεο, δνρείν ξεπζηνχ ζάπσλα πιήξε κε ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά εγθαηάζηαζεο θαη
ζχλδεζεο θαη ηελ εξγαζία γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ρίιηα πεληαθφζηα εμήληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 1560.00€

Άξζξν A.T. 96:
(ΥΡΑΣΖΔ 8151.2)

Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε Υακειήο πηέζεσο κε ην
δνρείν πιχζεσο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 017 (100,00%))

Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε 'Δπξσπατθνχ'(θαζήκελνπ) ηχπνπ, δειαδή ιεθάλε θαη
πιηθά ζηεξεψζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη
ζπγθνιιήζεσο ζηνκίσλ.

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δηαθφζηα ηξηάληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 235.00€

Άξζξν A.T. 97:
(ΥΡΑΣΖΔ 8160.3)

Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 46Υ64 cm πιήξεο

Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ::ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ.426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤελ: 57/121
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 017 (100,00%))
Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 46Υ64 cm πιήξεο κε βαιβίδα ρξσκέ (ζηξαγγηζηήξα)
πψκα κε άιπζν, ζηθψλη ρξσκέ Φ 1 1/4 ins, ζηεξίγκαηα,ραιθνζσιήλεο, ξαθφξ θαη ινηπά γεληθά
εμαξηήκαηα φπσο θαη ηα κηθξνπιηθά (κνιπβδφθνιια, ηζηκέλην θιπ.) θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο
εγθαηαζηάζεσο παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ πελήληα ηξία επξψ θαη είθνζη επηά ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 153.27€

Άξζξν A.T. 98:
(ΥΡΑΣΖΔ 8168.2)

Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mm κπηδνπηέ δηαζηάζεσλ 42 Υ 60 cm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 013 (100,00%))
Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mm κπηδνπηέ δειαδή θαζξέπηεο, δχν ή ηέζζαξεο θνριίεο
κε θνκβία ρξσκέ, κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο.
(1 ηεκ)

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εμήληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 65.00€

Άξζξν A.T. 99:
(ΥΡΑΣΖΔ
8169.1.2)

Δηαδέξα ληπηήξα πιήξεο πνξζειάλεο - κήθνπο 0,60 cm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 013 (100,00%))
Δηαδέξα ληπηήξα πιήξεο πνξζειάλεο κήθνπο 0.60 cm, δειαδή πιηθά θαη κηθξνπιηθά επη ηφπνπ θαη
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη έλα επξψ θαη είθνζη δχν ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 21.22€

Άξζξν A.T. 100:
(ΥΡΑΣΖΔ
8178.02.01)

Υαξηνζήθε πιήξεο Πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 15 Υ 15 cm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 14)
Υαξηνζήθε πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο
ηνπνζεηήζεσο

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξηάληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 35.00€
Τιμολόγιο Μελέτης
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Άξζξν A.T. 101:
(ΥΡΑΣΖΔ 8179.3)

Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθφ κε θάιπκκα ρξψκαηνο ιεπθνχ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 018 (100,00%))
Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθφ κε θάιπκκα πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο.
(1 ηεκ)

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ζαξάληα έλα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 41.00€

Άξζξν A.T. 102:
(ΥΡΑΣΖΔ 8171.3)

απσλνζήθε πνξζειάλεο πιήξεο δηαζηάζεσλ 15Υ15 cm ρσξίο
ρεηξνιαβή
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 13 100%)

απσλνζήθε πνξζειάλεο πιήξεο δηαζηάζεσλ 15Υ15 cm ρσξίο ρεηξνιαβή, δειαδή πιηθά θαη
κηθξνπιηθά επη ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα πέληε επξψ θαη είθνζη ηξία ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 15.23€

Άξζξν A.T. 103:
(ΥΡΑΣΖΔ
8165.2.1)

Νεξνρχηεο ραιχβδηλνο, αλνμείδσηνο, πιάηνπο πεξίπνπ 50 cm, δχν
ζθαθψλ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 35Υ40Υ13 cm, κήθνπο 1.80 m

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 017 (100,00%))
Νεξνρχηεο ραιχβδηλνο, αλνμείδσηνο, πιάηνπο πεξίπνπ 50 cm, δχν ζθαθψλ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ
35Υ40Υ13 cm, κήθνπο 1.80 m, πιήξεο κε βαιβίδα (ζηξαγγηζηήξα), πψκα, ζσιήλα
ππεξρεηιήζεσο θαη ζηεξίγκαηα, δειαδή λεξνρχηεο θαη ινηπά γεληθά εμαξηήκαηα θαη πιηθά επη
ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο γηα ιεηηνπξγία.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξηαθφζηα πελήληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 350.00€

Άξζξν A.T. 104:
(ΥΡΥΡΑΣΖΔ
8309.3.1)

Δγθαηάζηαζε θαηαηνληζηήξα κε ην ζχλνιν ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ
Απφ παιψδε πνξζειάλε Γηαζηάζεηο ζθάθεο ιεθάλεο πεξίπνπ 70x70

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΥΡΑΣΗΔ 8309.3.1)
Δγθαηάζηαζε θαηαηνληζηήξα κε ην ζχλνιν ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ Απφ παιψδε πνξζειάλε
Γηαζηάζεηο ζθάθεο ιεθάλεο πεξίπνπ 70x70
Τιμολόγιο Μελέτης
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ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δηαθφζηα ελελήληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 295.00€

Άξζξν A.T. 105:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν8059.1Γ)

Ζιηαθφο πιιέθηεο επηθάλεηαο 2,50m2

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 24)
Ηιηαθφο πιιέθηεο επηθάλεηαο 2,50m2, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε, κε ηα
πιηθά θαη κηθξνυιηθά, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηεηξαθφζηα είθνζη πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 425.00€

Άξζξν A.T. 106:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν8257.Ν5)

Θεξκαληήξαο - boiler ηξηπιήο ελέξγεηαο 300lt

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο )
Θεξκαληήξαο - boiler ηξηπιήο ελέξγεηαο 300lt
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ρίιηα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 1000.00€

Άξζξν A.T. 107:
(ΥΡΥΡΖΜ18Β)

Κξνπλφο εθξνήο (βξχζε) θνηλφο νξεηράιθηλνο δηακέηξνπ Φ 1/2 ins

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΣΗΔ 8138.5.2)
Κξνπλφο εθξνήο (βξχζε), νξεηράιθηλνο επηρξσκησκέλνο, δηακέηξνπ DN 15, κε πεξηζηξεθφκελν
ξάκθνο επί ληπηήξα, κε ηα κηθξνυιηθά, πιηθά ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.
(1 ηεκ)

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 10.00€

Άξζξν A.T. 108:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν8473.1.1Α )

Γνρείν δηαζηνιήο θιεηζηφ κε κεκβξάλε ρσξεηηθφηεηαο 8 l

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 023)

Τιμολόγιο Μελέτης
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Γνρείν δηαζηνιήο θιεηζηφ κε κεκβξάλε ρσξεηηθφηεηαο 8 l, πιήξεο κε ηα κηθξνπιηθά, δειαδή
πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε,ξχζκηζε θαη δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή
ιεηηνπξγία.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ πελήληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 150.00€

Άξζξν A.T. 109:
(ΥΡΑΣΖΔ
8473.1.2)

Γνρείν δηαζηνιήο θιεηζηφ κε κεκβξάλε ρσξεηηθφηεηαο 18 lt

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 023)
Γνρείν δηαζηνιήο θιεηζηφ κε κεκβξάλε ρσξεηηθφηεηαο 18 lt, πιήξεο κε ηα κηθξνπιηθά, δειαδή
πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε,ξχζκηζε θαη δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή
ιεηηνπξγία.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ ελελήληα δχν επξψ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 192.75€

Άξζξν A.T. 110:
(ΥΡζρ ΑΣΖΔ
8041.Ν1)

Xαιθνζσιήλαο εχθακπηνο επελδεδπκέλνο ή κνλσκέλνο (πάρ. 1
ρηι.min.) Φ18Υ1

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 7)
Xαιθνζσιήλαο εχθακπηνο επελδεδπκέλνο ή κνλσκέλνο (πάρ. 1 ρηι.min.), Φ18Υ1
+ βαθή, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο. πκπεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά ζπλδέζεσο, ζηεξεψζεσο θιπ.
θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): έληεθα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 11.00€

Άξζξν A.T. 111:
(ΥΡΑΣΖΔ
8041.7.3)

Υαιθνζσιήλαο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ 22 mm πάρνπο ηνηρψκαηνο
1.00 mm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 07)
Υαιθνζσιήλαο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ 22 mm πάρνπο ηνηρψκαηνο 1.00 mm, ηνπνζεηεκέλνο κε
φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο (απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη
ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαπ θιπ.,επί ηφπνπ θαη εξγαζία
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δψδεθα επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 12.50€
Τιμολόγιο Μελέτης
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Άξζξν A.T. 112:
(ΥΡΑΣΖΔ
8041.8.3)

Υαιθνζσιήλαο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ 28 mm πάρνπο ηνηρψκαηνο
1.50 mm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 07)
Υαιθνζσιήλαο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ 28 mm πάρνπο ηνηρψκαηνο 1.50 mm, ηνπνζεηεκέλνο κε
φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο (απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη
ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαπ θιπ.,επί ηφπνπ θαη εξγαζία
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα ηέζζεξα επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 14.50€

Άξζξν A.T. 113:
(ΥΡATHE
8041.9.1)

Υαιθνζσιελαο εμ δηακεηξνπ 35κκ παρνπο ηνηρσκαηνο 2.5κκ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 007 (100,00%))
Υαιθνζσιελαο εμ δηακεηξνπ 35κκ παρνπο ηνηρσκαηνο 2.5κκ
ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο (απαγνξεχεηαη ε
ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαπ θιπ.,επί
ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα νθηψ επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 18.00€

Άξζξν A.T. 114:
(ΥΡΑΣΖΔ NEO
Ν8526.3)

Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ δεζηνπ λεξνπ δηακέηξνπ Φ 1 ins

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 007 (100,00%))
Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ δεζηνπ λεξνπ δηακέηξνπ Φ 1 ins
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα έμη επξψ θαη είθνζη ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 16.20€

Άξζξν A.T. 115:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν\8106.1.1)

θαηξηθή δηθιίδα (βάλα) νξεηράιθηλε θνριησηή, πδξαπιηθψλ δηθηχσλ
δηακέηξνπ Φ 1/2 ins

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 11)
θαηξηθή δηθιίδα (βάλα) νξεηράιθηλε θνριησηή, βαξέσο ηχπνπ κε ιαβή, πηέζεσο
ιεηηνπξγίαο έσο 10 atm κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.
Τιμολόγιο Μελέτης
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Yιηθά
θαηξηθή δηθιίδα (βάλα) νξεηράιθηλε,
πδξαπιηθψλ δηθηχσλ, πηέζεσο ιεηηνπξγίαο
έσο 10 atm Φ 1/2 ins απμεκέλε
θαηά 3% γηά κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο,
ζηεξεψζεσο θιπ
Ι\610.1. 1
ηεκ 1,03x
3,5 =
3,61
Δξγαζία
Σερλ (003)
h 0,50x
19,87 =
9,94
-------------------------Αζξνηζκα
13,55

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα ηξία επξψ θαη πελήληα πέληε ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 13.55€

Άξζξν A.T. 116:
(ΥΡΖΜΥ
8605.1.1)

Κπθινθνξεηεο δεζηνπ λεξνπ παξνρεο 0 έσο θαη θαη 2.50 m3/h
ρακειήο πηέζεσο

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 021 (100,00%))
Κπθινθνξεηεο δεζηνπ λεξνπ παξνρεο 0 έσο θαη θαη 2.50 m3/h ρακειήο πηέζεσο
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δηαθφζηα νγδφληα έμη επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 286.00€

Άξζξν A.T. 117:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν\8132.2.1)

Bαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) ζθαηξηθή νξεηράιθηλε,
επηρξσκησκέλε Γσληαθή δηακέηξνπ Φ 1/2X1/2 ins

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 11 )
Bαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) ζθαηξηθή νξεηράιθηλε,επηρξσκησκέλε κε ηα κηθξνυιηθά
ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.
Yιηθά
Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο)
ηχπνπ
γσληαθή
ζθαηξηθή νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε
Φ
1/2 ins απμεκέλε θαηά
3% γηά κηθξνυιηθά ζλδέζεσο
ζηεξεψζεσο θιπ
610. 3. 1
ηεκ 1,03x
3,97 =
4,09
Δξγαζία
Σερλ (003)
h 0,55x
19,87 =
10,93
-------------------------Αζξνηζκα
15,02
Τιμολόγιο Μελέτης
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ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα πέληε επξψ θαη δχν ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 15.02€

Άξζξν A.T. 118:
(ΥΡζρ ΑΣΖΔ
8601.Ν1)

πιιέθηεο ζεξκνχ ή ςπρξνχ χδαηνο πέληε έσο δέθα εμφδσλ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 5 100%)
πιιέθηεο ζεξκνχ ή ςπρξνχ χδαηνο πέληε έσο δέθα εμφδσλ, ζπιιέθηεο ζεξκνχ ή ςπρξνχ χδαηνο,
πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο θαη ζπλδεδεκέλνο γηα πιήξε ιεηηνπξγία, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο
ηνπνζεηήζεσο
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ ηξηάληα ελληά επξψ θαη δέθα νθηψ ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 139.18€

Άξζξν A.T. 119:
(ΥΡζρ ΑΣΖΔ
8601.Ν3)

πιιέθηεο ζεξκνχ ή ςπρξνχ χδαηνο έσο πέληε εμφδσλ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 5 100,00%)
πιιέθηεο ζεξκνχ ή ςπρξνχ χδαηνο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο θαη ζπλδεδεκέλνο γηα πιήξε
ιεηηνπξγία, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ δέθα επηά επξψ θαη εβδνκήληα ηξία ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 117.73€

Άξζξν A.T. 120:
(ΥΡΥΡΑΣΖΔ
8608.1.2)

Φίιηξν λεξνχ ή αηκνχ Κνριησηφ Γηακέηξνπ 1/2 ins

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ12)
Φίιηξν λεξνχ ή αηκνχ Κνριησηφ Γηακέηξνπ 1/2 ins

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη επηά επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 27.00€

Άξζξν A.T. 121:
(ΥΡΖΜΥ 8641)

Μαλφκεηξν κε θξνπλφ πεξηνρήο ελδείμεσλ 0 έσο 10 atm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 011 100%)
Τιμολόγιο Μελέτης
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Μαλφκεηξν κε θξνπλφ πεξηνρήο ελδείμεσλ 0 έσο 10 atm
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): πελήληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 55.00€

Άξζξν A.T. 122:
(ΥΡΑΣΖΔ
8103.92.4.Ν1)

Φξεάηην - Μεηξεηήο λεξνχ πνπ πεξηιακβάλεη α) θξεάηην δηαζη. 30 Υ
40 Υ 40 cm κε θάιπκκα, β) Μεηξεξή λεξνχ, γ) θαηξηθή βαιβίδα
απνκφλσζεο δ) Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 11 100%)

Φξεάηην - Μεηξεηήο λεξνχ πνπ πεξηιακβάλεη α) θξεάηην δηαζη. 30 Υ 40 Υ 40 cm κε θάιπκκα, β)
Μεηξεηή λεξνχ γ) θαηξηθή βαιβίδα απνκφλσζεο δ) Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο πιήξεο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηεηξαθφζηα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 400.00€

Άξζξν A.T. 123:
(ΥΡΖΜ30)

ηθψλη δαπέδνπ πιαζηηθφ ζθιεξνχ PVC-u κε εζσηεξηθφ δηάθξαγκα
(θφθηξα) νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 mm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΣΗΔ Ν\8052.2.1)

ηθψλη δαπέδνπ πιαζηηθφ ζθιεξνχ PVC-u κε εζσηεξηθφ δηάθξαγκα (θφθηξα), πψκα
θαζαξηζκνχ θαη ξπζκηδφκελε θνριησηή ζράξα ή θάιπκκα ζηεγαλφ εληφο ηζρπξνχ
ηζηκεληνθνληάκαηνο (θνιπκπεηφ), πιήξσο ηνπνζεηεκέλν.
(1 ηεκ)

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξηάληα επξψ θαη ηξηάληα δχν ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 30.32€

Άξζξν A.T. 124:
(ΥΡζρ ΑΣΖΔ
8050.2)

Σαπα (Πψκα) θαζαξηζκνπ πιαζηηθφ δηακέηξνπ Φ100mm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 008 (100,00%))
Πψκα θαζαξηζκνχ πιαζηηθφ, νξζνγψλην κε ζθηθηήξα γηα ζσιήλα Φ100 mm, θαη κε ην
δηακνξθσκέλν ζηνλ ζσιήλα ζηφκην, πιήξσο ηνπνζεηεκέλν.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα ηέζζεξα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 14.00€

Άξζξν A.T. 125:
(ΥΡζρ ΑΣΖΔ
8130.Ν4)

Πιαζηηθε θεθαιε ζσιελα αεξηζκνπ δηακεηξνπ 100κκ

Τιμολόγιο Μελέτης
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(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 008 (100,00%))
Πιαζηηθε θεθαιε ζσιελα αεξηζκνπ δηακεηξνπ 100κκ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλε.

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα νθηψ επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 18.00€

Άξζξν A.T. 126:
(ΥΡζρ ΑΣΖΔ
8042.1.2)

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. δηακέηξνπ 40
mm πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 6 atm γηά 20 C

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-8)
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. δηακέηξνπ 40 mm πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 6
atm γηα 20 C, γηα ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειε θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε
δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά
ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.
(1 m)
Τιηθά:
Πιαζηηθφο ζσιήλαο Φ 40 mm απφ P.V.C.απμεκέλνο θαηά 30% γηα εηδηθά ηεκάρηα κηθξνυιηθά
ζηεξεψζεσο θιπ
M
1,30 *
2,66 =
3,46
Δξγαζία:
Σερλ (003) h
0,30 *
20,42 =
6,13
Βνεζ (002) h
0,30 *
17,31 =
5,19
-------------------------Άζξνηζκα
14,78
Σηκή ελφο m επξψ #
14,78

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα ηέζζεξα επξψ θαη εβδνκήληα νθηψ ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 14.78€

Άξζξν A.T. 127:
(ΥΡΑΣΖΔ Τδξ.
8042.1.3)

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. Πηέζεσο 6
atm Γηακέηξνπ 50 mm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 008 (100,00%))
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απν ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 6 atm θαη Φ 50 mm,
γηα ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε
κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιήλ ζηθψληα), ηα πιηθά
ζπλδέζεσο, ζηεξεψζεσο θιπ. θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.

Τιμολόγιο Μελέτης
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ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα νθηψ επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 18.00€

Άξζξν A.T. 128:
(ΥΡΑΣΖΔ
8043.1.5)

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ PVC πίεζεο 6 atm
δηακέηξνπ Φ 75 mm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 8 100%)
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 6,0 atm ζηνπο 20ν C,
θαηά DIN 8061/8062 θαη ΔΛΟΣ 686/Β, γηά ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο
θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην
ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο
(πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη
ζπλδέζεσο.
( 1 m ) Μέηξν

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα έμη επξψ θαη νγδφληα ελληά ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 16.89€

Άξζξν A.T. 129:
(ΥΡΑΣΖΔ Τδξ.
8042.1.7)

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. Πηέζεσο 6
atm Γηακέηξνπ 100 mm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 008 (100,00%))
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απν ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο 6 atm θαη Φ 100 mm, γηα ζχλδεζε
κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα
άθξν ηνπ ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιήλ ζηθψληα), ηα πιηθά
ζπλδέζεσο, ζηεξεψζεσο θιπ. θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα ελληά επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 19.00€

Άξζξν A.T. 130:
(ΥΡΥΡΝ.Μ 8042.3.9Β)

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. δηακέηξνπ
125 mm πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 6 atm γηά 20 C

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-8)
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. δηακέηξνπ 125 mm πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 6
atm γηά 20 C
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη έλα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 21.00€
Τιμολόγιο Μελέτης
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Άξζξν A.T. 131:
(ΥΡζρ ΑΣΖΔ
8042.1.11)

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. δηακέηξνπ
160 mm πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 6 atm γηά 20 C

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-8)
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. δηακέηξνπ 160 mm πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 6
atm γηα 20 C, γηα ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε
δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά
ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.
(1 m)
Τιηθά:
Πιαζηηθφο ζσιήλαο Φ 160 mm απφ P.V.C.απμεκέλνο θαηά 30% γηα εηδηθά ηεκάρηα κηθξνυιηθά
ζηεξεψζεσο θιπ
(ΤΓΡ.371.3) m
1,30 *
10,46 =
13,60
Δξγαζία:
Σερλ (003) h
0,50 *
20,42 =
10,21
Βνεζ (002) h
0,50 *
17,31 =
8,66
-------------------------Άζξνηζκα
32,47
Σηκή ελφο m επξψ #
32,47

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξηάληα δχν επξψ θαη ζαξάληα επηά ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 32.47€

Άξζξν A.T. 132:
(ΥΡΑΣΖΔ 8053.1)

Μεραλνζηθσλαο πιαζηηθνο δηακεηξνπ 125 κκ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 008 (100,00%))
Μεραλνζίθσλαο πιαζηηθφο δηακέηξνπ 125κκ απηνθαζαξηδφκελνο, κε ζηφκην θαη πψκα γηα
επηζεψξεζε θαη απνθξαγή απηνχ πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ελελήληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 95.00€

Άξζξν A.T. 133:
(ΥΡΥΡΑΣΖΔ
Ν8058)

πιιεθηήξαο νκβξίσλ νξνθήο ή εμσζηψλ ρπηνζηδεξέληνο γσληαθφο
ή επζχο δηακέηξνπ Φ100mm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΥΡΑΣΗΔ Ν8058)
πιιεθηήξαο νκβξίσλ νξνθήο ή εμσζηψλ ρπηνζηδεξέληνο γσληαθφο ή επζχο δηακέηξνπ Φ100mm
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εβδνκήληα νθηψ επξψ θαη ηξηάληα ελληά ιεπηά
Τιμολόγιο Μελέτης
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(Αξηζκεηηθψο): 78.39€
Άξζξν A.T. 134:
(ΥΡΝ.ΑΣΖΔ8066.
Α2.1Α)

ράξα θαλαιηνχ απνξξνήο πδάησλ πιάηνπο 15cm θαη κήθνπο 1.00m
γαιβαληζκέλε κε θαλάιη απνξξνήο

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ8066.Α2.1Α)
ράξα θαλαιηνχ απνξξνήο πδάησλ πιάηνπο 15cm θαη κήθνπο 1.00m γαιβαληζκέλε κε θαλάιη
απνξξνήο θαη εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ δέθα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 110.00€

Άξζξν A.T. 135:
(ΥΡΥΡΑΣΖΔ
8066.1.3)

Φξεάηην επηζθέςεσο δηθηχσλ απνρεηεχζεσο Βάζνο έσο 0,5m
Γηαζηάζ. 30cm X 30cm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΥΡΑΣΗΔ 8066.1.3)
Φξεάηην επηζθέςεσο δηθηχσλ απνρεηεχζεσο Βάζνο έσο 0,5m Γηαζηάζ. 30cm X 30cm

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ ηξία επξψ θαη νγδφληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 103.80€

Άξζξν A.T. 136:
(ΥΡΜ -8066.1.5)

Φξεάηην επηζθέςεσο δηθηχσλ απνρεηεχζεσο δηαζηαζ. 40cm X 50cm
mm θαη βάζνπο έσο 0.50 m
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ-2548)

Φξεάηην επηζθέςεσο δηθηχσλ απνρεηεχζεσο δηαζηαζ. 40cm X 50cm mm θαη βάζνπο έσο 0.50
m~(αθαζάξησλ ή νκβξίσλ) δειαδή: Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο, δηάζηξσζε ππζκέλα κε
ζθπξφδεκα 200 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 10 cm δφκεζε πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ κε νπηνπιηλζνδνκή
πάρνπο 1 πιίλζνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο 400 kg ηζηκέληνπ, ηνπνζέηεζε ζην ζθπξφδεκα ηνπ
ππζκέλα κηζνχ ηεκαρίνπ πεινζσιήλα Φ 150 mm ηνκήο εκηθπθιηθήο θαη ζρήκαηνο εκηθπιηλδξηθνχ
γηα δηακφξθσζε θνίιεο επηθάλεηαο ξνήο πγξψλ, επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg
ηζηκέληνπ ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ, εμαγσγή θαη απνθφκηζε ησλ
πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ.
(1 ηεκ)
Τιηθά θαη Δξγαζία:
α. Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο
(2121)
m3
0,540 *
37,46
=
20,23
β. θπξφδεκα 200 kg ηζηκέληνπ
(3211)
m3
0,100 *
134,26 =
13,43
γ. Πιηλζνδνκή
(4623.2)
m3
1,30 *
48,69
=
63,30
δ. Πεινζσιήλαο Φ 150 mm κε θζνξά
Τιμολόγιο Μελέτης
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(575.5) m
0,50 *
1,06
=
0,53
ε. Δπίρξηζκα ηζηκεληνθνληάκαηνο 600 kg
(7122)
m2
0,90 *
23,26
=
20,93
Πξφζζεηε εξγαζία ιφγσ κεκνλσκέλσλ κηθξνθαηαζθεπψλ
Σερλ (003) h
1,50 *
20,42
=
30,63
------------Άζξνηζκα
149,05
Σηκή ελφο ηεκ επξψ #
149,05

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ ζαξάληα ελληά επξψ θαη πέληε ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 149.05€

Άξζξν A.T. 137:
(ΥΡATHE
8216.Ν1.Γ)

Γίδπκν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα απφλεξσλ παξνρήο 1 m3/h γηα
καλνκεηξηθφ χςνο 3mΤ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 010 )
Γίδπκν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα απφλεξσλ παξνρήο 1 m3/h γηα καλνκεηξηθφ χςνο 3mΤ, κε ηνλ
πίλαθα απηνκαηηζκνχ θαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζε πιήξε ιεηηνπξγία
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): επηαθφζηα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 700.00€

Άξζξν A.T. 138:
(ΥΡΑΣΖΔ
8224.Ν1Α)

Τπνβξχρηα αληιία ιπκάησλ παξνρήο 1.50 m3/h

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ022 100%)
Τπνβξχρηα αληιία ιπκάησλ παξνρήο 1.50 m3/h, κε ζσιήλσζε θαηαζιίςεσο & ηελ δηάηαμε
ζπλδέζεσο πξφο ηελ θαηάζιηςε γηα καλνκεηξ. χςνο 4m πιήξεο κε ηνπο επηπιένληεο απηνεηδείο
δηαθφπηεο εθθηλήζεσο θαη ζηάζεψο ηνπ, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε
δίθηπν θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηεηξαθφζηα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 400.00€

Άξζξν A.T. 139:
(ΥΡΑΣΖΔ
8224.Ν1Β)

Τπνβξχρηα αληιία πδάησλ παξνρήο 1.50 m3/h

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ022 100%)
Τπνβξχρηα αληιία πδάησλ παξνρήο 1.50 m3/h, κε ζσιήλσζε θαηαζιίςεσο & ηελ δηάηαμε
ζπλδέζεσο πξφο ηελ θαηάζιηςε γηα καλνκεηξ. χςνο 4m πιήξεο κε ηνπο επηπιένληεο απηνεηδείο
Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ::ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ.426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤελ: 70/121
δηαθφπηεο εθθηλήζεσο θαη ζηάζεψο ηνπ, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε
δίθηπν θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξηαθφζηα πελήληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 350.00€

Άξζξν A.T. 140:
(ΥΡΑΣΖΔ NEO
Ν8068.2.8)

Φξεάηην επηζθέςεσο δηθηχσλ απνρεηεχζεσο (αθαζάξησλ ε
νκβξίσλ)βάζνο απν 0.5m έσο 1.00 Μ θαη δηαζηάζεσλ 100 cm Υ 100
cm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 010 (100,00%))

Φξεάηην επηζθέςεσο δηθηχσλ απνρεηεχζεσο (αθαζάξησλ ε νκβξίσλ)βάζνο απν 0.5m έσο 1.00 Μ
θαη δηαζηάζεσλ 100 cm Υ 100 cm δειαδή: Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεοδηάζηξσζε ππζκέλα κε
ζθπξφδεκα 200 Kg ηζηκέληνπ πάρ. 10cm δφκεζε πιεπξηθψλεπηθαλεηψλ κε νπηνπιηλζνδνκή
πάρνπο 1 πιίλζνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο 400 Kgηζηκέληνπ, ηνπνζέηεζε ζην ζθπξφδεκα ηνπ
ππζκέλα κηζνχ ηεκαρίνπ πεινζσιήλαΦ.150mm ηνκήο εκηθπθιηθήο θαη ζρήκαηνο εκηθπιηλδξηθνχ
γηα δηακφξθσζε θνίιεοεπηθάλεηαο ξνήο πγξψλ, επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 Kg
ηζηκέληνπ ηνπππζκέλα θαη ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ, εμαγσγή & απνθφκηζε
ησλπξνηφλησλ εθζθαθψλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δηαθφζηα νγδφληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 280.00€

Άξζξν A.T. 141:
(ΥΡΑΣΖΔ
8732.1.2)

σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο, ίζηνο, Φ 13.5 mm,νξαηφο
ε εληνηρηζκέλνο

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 041 (100,00%))
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο, ίζηνο, Φ 13.5 mm,νξαηφο ε εληνηρηζκέλνο, δειαδή
ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ε θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη
ζηεξεψζεσο θιπ.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξία επξψ θαη είθνζη επηά ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 3.27€

Άξζξν A.T. 142:
(ΥΡΑΣΖΔ
8732.1.3)

σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο, ίζηνο, Φ 16 mm,νξαηφο ε
εληνηρηζκέλνο

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 041 (100,00%))
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο, ίζηνο, Φ 16 mm,νξαηφο ε εληνηρηζκέλνο, δειαδή
ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ε θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη
ζηεξεψζεσο θιπ.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηέζζεξα επξψ θαη νθηψ ιεπηά
Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ::ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ.426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤελ: 71/121
(Αξηζκεηηθψο): 4.08€
Άξζξν A.T. 143:
(ΥΡΑΣΖΔ8732.1.
4)

σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο επζχο 23mm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 041)
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο επζχο 23mm
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα
απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη
ζηεξεψζεσο θιπ.
(1 m)
8732. 1 επζχο
8732. 1. 4 Γηακέηξνπ Φ 23mm

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): πέληε επξψ θαη δχν ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 5.02€

Άξζξν A.T. 144:
(ΥΡΜ -8735.2.3)

Κπηίν δηαθιαδψζεσο, πιαζηηθφ δηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ 100 Υ
100mm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-41)

Κπηίν δηαθιαδψζεσο, πιαζηηθφ δηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ 100 x 100 mm νξαηφ ή εληνηρηζκέλν,
δειαδή ζσιήλαο θπηίν θαη κηθξνυιηθά (γχςνο, πίζζα κνλσηηθή, θαλλάβη, κίλην, μχιηλα ηαθάθηα,
βίδεο, καζηνί δηαζηνιέο, ζπζηνιέο, θφληξα, παμηκάδηα, ηάπεο) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο
εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.
(1 ηεκ)
Τιηθά:
α. Κπηίν Πιαζηηθφ Φ 100 Υ 100mm
(802.2.3)
ηεκ 1,05 *
0,600=
0,63
β. Μηθξνυιηθά 0,05 ηνπ α
0,05 *
0,63=
0,03
Δξγαζία:
Σερλ
(003) h 0,14 *
20,42=
2,86
Βνεζ
(002) h 0,14 *
17,31=
2,42
-------------------------Άζξνηζκα
5,94
Σηκή ελφο ηεκ επξψ #
5,94

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): πέληε επξψ θαη ελελήληα ηέζζεξα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 5.94€

Άξζξν A.T. 145:

Γηαθφπεο ρσλεπηφο κε πιήθηξν εληάζεσο 10 A απιφο κνλνπνιηθφο,
Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ::ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ.426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤελ: 72/121
(ΥΡΑΣΖΔ
8801.1.1)

ηάζεσο 250 V

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 049 (100,00%))
Γηαθφπεο ρσλεπηφο κε πιήθηξν εληάζεσο 10 A απιφο κνλνπνιηθφο, ηάζεσο 250 V, κε ην θπηίν,
δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα ηξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 13.50€

Άξζξν A.T. 146:
(ΥΡζρ ΑΣΖΔ
8801.Ν1)

Γηαθφπηεο ρσλεπηφο κε πιήθηξν ζηεγαλφο εληάζεσο 10 A, απιφο
δηπνιηθφο ηάζεσο 250 V

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 049 (100,00%))
Γηαθφπηεο ρσλεπηφο κε πιήθηξν ζηεγαλφο εληάζεσο 10 A, απιφο δηπνιηθφο ηάζεσο 250 V,
πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε,δηαθφπηνπ θαη κηθξνπιηθψλ (γχςνο, θάλλαβη, κίλην θιπ.)
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα πέληε επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 15.50€

Άξζξν A.T. 147:
(ΥΡΑΣΖΔ
8801.1.4)

Γηαθφπηεο ρσλεπηφο θνκηηαηέξ ή αιιέ ξεηνχξ κε πιήθηξν, εληάζεσο
10 Α ηάζεσο 250 V

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 49)
Γηαθφπηεο ρσλεπηφο θνκηηαηέξ ή αιιέ ξεηνχξ κε πιήθηξν, εληάζεσο 10 Α ηάζεσο 250 V κε ην
θπηίν δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε.
(1 ηεκ)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα ηέζζεξα επξψ θαη είθνζη ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 14.20€

Άξζξν A.T. 148:
(ΥΡΑΣΖΔ8801.1.
4-Β)

Γηαθφπηεο ζηεγαλφο κε πιήθηξν εληάζεσο 10 A θνκηηαηέξ ε αιιέ
ξεηνχξ ηάζεσο 250 V

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 049 (100,00%))
Γηαθφπηεο ζηεγαλφο κε πιήθηξν εληάζεσο 10 A θνκηηαηέξ ε αιιέ ξεηνχξ ηάζεσο 250 V, κε ην
θπηίν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε,εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα έμη επξψ
Τιμολόγιο Μελέτης
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(Αξηζκεηηθψο): 16.00€
Άξζξν A.T. 149:
(ΥΡΑΣΖΔ
8826.3.2)

Ρεπκαηνδφηεο ρσλεπηφο SCHUKO - Δληάζεσο 16 Α κε ην θπηίν

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 059 (100,00%))
Ρεπκαηνδφηεο ρσλεπηφο SCHUKO εληάζεσο 16 A, κε ην θπηίν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε,
κηθξνπιηθά εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία.

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα νθηψ επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 18.00€

Άξζξν A.T. 150:
(ΥΡΑΣΖΔ
8827.3.2)

Ρεπκαηνδφηεο ζηεγαλφο ρσλεπηφο SCHUKO εληάζεσο 16 A, πιήξεο

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 059 (100,00%))
Ρεπκαηνδφηεο ζηεγαλφο ρσλεπηφο SCHUKO εληάζεσο 16 A, πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα,
πξνζθφκηζε ξεπκαηνδφηνπ θαη κηθξνπιηθψλ, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξηάληα ηξία επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 33.00€

Άξζξν A.T. 151:
(ΥΡζρ ΑΣΖΔ
8840.Ν4)

Ζιεθηξηθνο πηλαθαο ιεβεηνζηαζηνπ απφ ραιπβδνειαζκα dkp θαη
κνξθνζηδεξν πξνζηαζηαο IP30, πιήξεο

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 052)
Ηιεθηξηθνο πηλαθαο ιεβεηνζηαζηνπ απφ ραιπβδνειαζκα dkp θαη κνξθνζηδεξν πξνζηαζηαο IP30.
Ηιεθηξηθφο πίλαθαο απν ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' (DKP) θαη κνξθνζίδεξν κε πφξηα πξνζηαζίαο
IP 30 εληνηρηζκέλνο κε ηα φξγαλά ηνπ (δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θιπ.) αιιά θαη κε
ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ, αθξνδέθηεο,
θαισδηψζεηο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο θιπ. κηθξνπιηθά θαζψο θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ
κεηαιιηθψλ κεξψλ απηνχ κε βαζηθφ ρξψκα, ζηφθν πηζηνιίνπ θαη δχν ζηξψκαηα εςεκέλνπ
βεξληθνρξψκαηνο, δειαδή πξνκήζεηα θαη εξγαζία εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ,
δηάλνημε νπήο εξκαξίνπ,εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ε ζηεξέσζε επη ηνπ ηνίρνπ κε παθηνχκελα
ζηδεξάειάζκαηα, ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ γξακκψλ θαζψο θαηθάζε
εξγαζία γηα ηελ δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εμαθφζηα πελήληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 650.00€

Άξζξν A.T. 152:

Ζιεθηξηθνο πηλαθαο απφ ραιπβδνειαζκα dkp θαη κνξθνζηδεξν
Τιμολόγιο Μελέτης
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(ΥΡΝ 8843.4 - Α)

πξνζηαζηαο ΓΔΝΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ (Γ.Π.)
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 052 100%)

Ηιεθηξηθνο πηλαθαο σο εηο ζρεηηθφ κνλνπνιηθφ δηάγξακκα απφ ραιπβδνειαζκα dkp θαη
κνξθνζηδεξν πξνζηαζηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γεληθνχ δηαθφπηε αζθαιεηψλ
κηθξναπηνκάησλ θαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζε πιήξε ιεηηνπξγία, ΓΔΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ (Γ.Π.)

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ρίιηα ελληαθφζηα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 1900.00€

Άξζξν A.T. 153:
(ΥΡζρ ΑΣΖΔ
8840.Ν2)

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο απφ ραιπβδνέιαζκα DKP κε πεξηζζφηεξεο απφ
20 αλαρσξήζεηο θαηάιιεινο γηα ρσλεπηή, εκηρσλεπηή, ή επίηνηρε
εγθαηάζηαζε κε ηα φξγαλά ηνπ, πιήξεο
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-52)

Ηιεθηξηθφο πίλαθαο κε πεξηζζφηεξεο απφ 20 αλαρσξήζεηο κε πφξηα πξνζηαζίαο Ρ30 θαηάιιεινο
γηα ρσλεπηή, εκηρσλεπηή ή επίηνηρε εγθαηάζηαζε απφ ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη κνξθνζίδεξν
κε ηα φξγαλά
ηνπ (δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θιπ) αιιά θαη κε ηα απαξαίηεηα
ζηεξίγκαηα, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ, αθξνδέθηεο,
θαισδηψζεηο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο θιπ κηθξνυιηθά θαζψο θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ
ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ απηνχ κε βαζηθφ ρξψκα, ζηφθν πηζηνιίνπ θαη δχν ζηξψκαηα
εςεκέλνπ βεξληθνρξψκαηνο, δειαδή πξνκήζεηα θαη εξγαζία εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο
ησλ νξγάλσλ, δηάλνημε νπήο εξκαξίνπ, εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ή ζηεξέσζε επί ηνπ
ηνίρνπ κε παθηνχκελα ζηδεξά ειάζκαηα, ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ
γξακκψλ θαζψο θαη θάζε εξγαζία γηά ηε δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία
(1 ηεκ)
Τιηθά:
α. Ηιεθηξηθφο πίλαθαο κε πεξηζζφηεξεο απφ 20 αλαρσξήζεηο απφ ραιπβδνέιαζκα DKP
ηεκ
1,00
*
1500,00=
1500,00
β. Καιψδηα εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο θιπ κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο 0,05 ηνπ α
0,05 *
1500,00=
75,00
Δξγαζία:
Σερλ
(003) h 15,00 *
20,42=
306,30
Βνεζ
(002) h 15,00 *
17,31=
259,65
-------------------------Άζξνηζκα
2.140,95
Σηκή ελφο ηεκ επξψ #
2.140,95

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ρίιηα εμαθφζηα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 1600.00€

Άξζξν A.T. 154:

Ζιεθηξηθνο πηλαθαο απφ ραιπβδνειαζκα dkp θαη κνξθνζηδεξν
Τιμολόγιο Μελέτης
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(ΥΡ8843.4 - Β2)

πξνζηαζηαο ΠΗΝΑΚΑ ΟΡΟΦΟΤ
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 052 100%)

Ηιεθηξηθνο πηλαθαο σο εηο ζρεηηθφ κνλνπνιηθφ δηάγξακκα απφ ραιπβδνειαζκα dkp θαη
κνξθνζηδεξν πξνζηαζηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γεληθνχ δηαθφπηε αζθαιεηψλ
κηθξναπηνκάησλ θαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζε πιήξε ιεηηνπξγία, (ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΟΦΟΤ)

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ρίιηα δηαθφζηα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 1200.00€

Άξζξν A.T. 155:
(ΥΡ8843.4 - Γ)

Ζιεθηξηθνο πηλαθαο απφ ραιπβδνειαζκα dkp θαη κνξθνζηδεξν
πξνζηαζηαο ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ (ΠΦΚ ΛΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ)
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 052 100%)

Ηιεθηξηθνο πηλαθαο σο εηο ζρεηηθφ κνλνπνιηθφ δηάγξακκα απφ ραιπβδνειαζκα dkp θαη
κνξθνζηδεξν πξνζηαζηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γεληθνχ δηαθφπηε αζθαιεηψλ
κηθξναπηνκάησλ θαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζε πιήξε ιεηηνπξγία, (ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ)

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): πεληαθφζηα δέθα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 510.00€

Άξζξν A.T. 156:
(ΥΡΑΣΖΔ8766.3.
1)

Καιψδην ηχπνπ NYM ηξηπνιηθφ δηαηνκήο 3Υ1.5 mm2, ράιθηλσλ
αγσγψλ νξαηφ ε εληνηρηζκέλν

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 46)
Καιψδην ηχπνπ NYM ηξηπνιηθφ δηαηνκήο 3Υ1.5 mm2, ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ε εληνηρηζκέλν,
δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ(θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο,
ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια,θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά
ζηεξίγκαηα ε αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη
νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ
άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεοεγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): πέληε επξψ θαη είθνζη νθηψ ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 5.28€

Άξζξν A.T. 157:
(ΥΡΑΣΖΔ8766.3.
2)

Καιψδην ηχπνπ NYM ηξηπνιηθφ δηαηνκήο 3Υ2.5 mm2, ράιθηλσλ
αγσγψλ νξαηφ ε εληνηρηζκέλν

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 46)

Τιμολόγιο Μελέτης
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Καιψδην ηχπνπ NYM ηξηπνιηθφ δηαηνκήο 3Υ2.5 mm2, ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ε εληνηρηζκέλν,
δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ(θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο,
ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια,θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά
ζηεξίγκαηα ε αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη
νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ
άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεοεγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): πέληε επξψ θαη εμήληα έμη ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 5.66€

Άξζξν A.T. 158:
(ΥΡΑΣΖΔ\
8766.5.2)

Καιψδην ηχπνπ ΝΤΜ Πεληαπνιηθφ Γηαηνκήο 5 Υ 2,5mm2

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 46)
Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα,
πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα,
ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά
ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο
απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη
ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο
εγθαηαζηάζεσο.
Yιηθά
α. Καιψδην ΝΤΜ Γηαηνκήο: 5 Υ 2,5 mm2
816. 5. 2
m 1,05x
1,4494 =
1,52
β. Μηθξνπιηθά 0,10 ηνπ α
0,10x
1,52 =
0,15
Δξγαζία
Σερλ
(003) h 0,16x
19,87 =
3,18
Βνεζ
(002) h 0,16x
16,84 =
2,69
-------------------------Αζξνηζκα
7,54

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): επηά επξψ θαη πελήληα ηέζζεξα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 7.54€

Άξζξν A.T. 159:
(ΥΡΝ.Μ 8774.6.2)

Καιψδην ηχπνπ ΝΤΤ πεληαπνιηθφ δηαηνκήο 5 Υ 2.5 mm2 ράιθηλσλ
αγσγψλ
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-102)

Καιψδην ηχπνπ ΝΤΤ πεληαπνιηθφ δηαηνκήο 5 Υ 2.5 mm2 ράιθηλσλ αγσγψλ. Οξαηφ ή
εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο,
ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά
ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη
νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ
άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.
Τιμολόγιο Μελέτης
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ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): νθηψ επξψ θαη πελήληα δχν ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 8.52€

Άξζξν A.T. 160:
(ΥΡΠΡΖ9.2.15.1
4-Β)

Καιψδην ηχπνπ JIVV-U (πξψελ ΝΤΤ) 5 x 4

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 47)
Καιψδην ηχπνπ JIVV-U (ΝΤΤ) θαη κηθξνυιηθά (θνιάξα, θιέκκεο θιπ) επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηελ
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο ζε ηάθξν ή ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ, δηακφξθσζεο,
ζχλδεζεο θαη ειέγρνπ.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ελληά επξψ θαη εμήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 9.60€

Άξζξν A.T. 161:
(ΥΡΑΣΖΔ
8773.6.4)

Καιψδην ηχπνπ NYY γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο πεληαπνιηθφ
δηαηνκήο 5 Υ 6 mm2

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 47 100%)
Καιψδην ηχπνπ ΝΤΤ γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο δηπνιηθφ - δηαηνκήο 5 X 6 mm2
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): έληεθα επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 11.40€

Άξζξν A.T. 162:
(ΥΡΠΡΖ9.2.15.1
4 - B)

Καιψδην ηχπνπ JIVV-U (πξψελ ΝΤΤ) 5 x 10

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 47)
Καιψδην ηχπνπ JIVV-U (ΝΤΤ) θαη κηθξνυιηθά (θνιάξα, θιέκκεο θιπ) επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηελ
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο ζε ηάθξν ή ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ, δηακφξθσζεο,
ζχλδεζεο θαη ειέγρνπ.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα έμη επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 16.50€

Άξζξν A.T. 163:
(ΥΡΥΡΑΣΖΔ
8774.4.3)

Καιψδην ηχπνπ NYY νξαηφ ή εληνηρηζκέλν Σξηπνιηθφ κε νπδέηεξν
κεησκέλεο δηαηνκήο Γηαηνκήο 3 X 50+25 mm2

Τιμολόγιο Μελέτης
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(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ47)
Καιψδην ηχπνπ NYY νξαηφ ή εληνηρηζκέλν Σξηπνιηθφ κε νπδέηεξν κεησκέλεο δηαηνκήο Γηαηνκήο 3
X 50+25 mm2

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξηάληα επηά επξψ θαη δέθα έμη ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 37.16€

Άξζξν A.T. 164:
(ΥΡΖΜ103)

Φσηηζηηθφ ζψκα θζνξηζκνχ, κε ιπρλίεο, ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ, κε
θψδσλα, νξνθήο, ηνίρνπ ή αλαξηεκέλν πξνζηαζίαο ΗΡ 65, επίκεθεο
κε 2 ιπρλίεο 36 W, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Petridis 3F Linda, 2xT8 36W
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΣΗΔ Ν\8973.7.4)

Φσηηζηηθφ ζψκα θζνξηζκνχ, κε ιπρλίεο, ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ, κε θψδσλα, νξνθήο, ηνίρνπ ή
αλαξηεκέλν, απνηεινχκελν απφ εληζρπκέλε βάζε κεηαιιηθή βακκέλε ή ζπλζεηηθή, κε
ελζσκαησκέλα ηα φξγαλα αθήο, δειαδή ζηξαγγαιηζηηθά πελία, ιπρληνιαβέο,εθθηλεηέο,
ππθλσηέο θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.
(1 ηεκ)

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εμήληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 60.00€

Άξζξν A.T. 165:
(ΥΡζρ ATHE
8973.Ν2)

Φσηηζηηθν ζσκα θζνξηζκνπ νξνθήο ή αλαξηεκέλν απφ ηελ νξνθή
κε 2ιπρλίεο 2ρ18W κε ειεθηξνληθν ballast ζηεγαλν εγθαηεζηεκελν
πιεξσο.
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 059 100%)

Φσηηζηηθν ζσκα θζνξηζκνπ νξνθήο ή αλαξηεκέλν απφ ηελ νξνθήκε 2 ιπρληεο 2ρ18W κε
ειεθηξνληθν ballast ζηεγαλν εγθαηεζηεκελν πιεξσο.

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη ηξία επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 23.00€

Άξζξν A.T. 166:
(ΥΡζρ ΑΣΖΔ
8973.Ν6)

Φσηηζηηθν ζσκα θζνξηζκνπ νξνθεο ε αλαξηεκελν απφ ηελ νξνθε
κε 2 ιπρληεο 2ρ36W, πιήξεο, κε ειεθηξνληθν ballast θαη πεξζηδεο.

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 059 (100,00%))
Φσηηζηηθν ζσκα θζνξηζκνπ νξνθεο ε αλαξηεκελν απφ ηελ νξνθε κε 2 ιπρληεο 2ρ36W κε
ειεθηξνληθν ballast θαη πεξζηδεο, θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηεζηάζεσο.
Τιμολόγιο Μελέτης
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ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ζαξάληα δχν επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 42.00€

Άξζξν A.T. 167:
(ΥΡζρ ΑΣΖΔ
8983.Ν1)

Φσηηζηηθφ ζψκα ζηεγαλφ, ηνίρνπ ε νξνθήο, κεηά ζθαηξηθνχ
θψδσλνο(αξκαηνχξα) πνξζειάλεο, πξνζηαζίαο IP 44 θαη ηζρχνο
60W
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 060 (100,00%))

Φσηηζηηθφ ζψκα ζηεγαλφ, ηνίρνπ ε νξνθήο, κεηά ζθαηξηθνχ θψδσλνο(αξκαηνχξα) πνξζειάλεο,
πξνζηαζίαο IP 44 θαη ηζρχνο 60W, ήηνη θσηηζηηθφ ζψκα κε ιακπηήξα θαη κηθξνπιηθά επη ηφπνπ θαη
εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ γηα παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη επηά επξψ θαη ελελήληα έλα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 27.91€

Άξζξν A.T. 168:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν9347.2)

χλδεζε κεηξεηνχ Γ.Δ.Ζ.

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ52 100%)
χλδεζε κεηξεηνχ Γ.Δ.Η.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): επηαθφζηα πελήληα ηέζζεξα επξψ θαη εμήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 754.60€

Άξζξν A.T. 169:
(ΥΡΖΜ107)

Φσηηζηηθφ ζψκα αζθαιείαο απηφλνκν Φσηηζκνχ θαη ζήκαλζεο
νδεχζεσλ δηαθπγήο επίκεθεο, πξνζηαζίαο ΗΡ 20 Με ιακπηήξα
θζνξηζκνχ 8 W θαη ζπζσξεπηή 3,6 V/1,5 Ah, απηνλνκίαο 90 min
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΣΗΔ Ν\8989.1.1.1)

Φσηηζηηθφ αζθαιείαο απηφλνκν, θσηηζκνχ θαη ζήκαλζεο νδεχζεσλ δηαθπγήο, κε ιακπηήξεο θαη
δηαθαλέο θάιπκκα, ηνίρνπ ή νξνθήο, ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο, κε θχξηα ηξνθνδνζία 230 VAC
απφ ην δίθηπν θαη εθεδξηθή, απφ κνλάδα επαλαθνξηηδφκελνπ ζπζζσξεπηή Νi-Cd, δηάηαμε
απηφκαηεο κεηαγσγήο, θνκβίν ειέγρνπ θαη έλδεημε LED θφξηηζεο, ζχκθσλν πξνο ηηο απαηηήζεηο
ησλ ΔΝ 60598 θαη ΔΝ 61000, πιήξεο, απνηεινχκελν απφ βάζε κε ελζσκαησκέλα φξγαλα αθήο,
κνλάδα εθεδξηθήο ηξνθνδνζίαο κε ζπζζσξεπηή, ινηπέο δηαηάμεηο, ιακπηήξα θαη ινηπά πιηθά θαη
κηθξνυιηθά, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε θαλνληθή
ιεηηνπξγία.

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ζαξάληα ηξία επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 43.00€

Άξζξν A.T. 170:

Φσηηζηηθφ αζθαιείαο κε πξνβνιείο 2 Υ 20W (αινγφλνπ)
Τιμολόγιο Μελέτης
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(ΥΡΑΣΖΔ
Ν8989.Ν1Α)
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 103)
Φσηηζηηθφ αζθαιείαο κε πξνβνιείο 2 Υ 20W (αινγφλνπ).
Μπαηαξία
κνιχβδνπ (Pd) θιεηζηνχ ηχπνπ, πξνζηαζία κπαηαξίαο απφ ππεξθφξηηζε θαη πιήξε απνθφξηηζε,
θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα ΔΝ 60598-1, ΔΝ 60598-2-22, ρεξνχιη γηα
εχθνιε κεηαθνξά, test κπνπηφλ, ON-OFF κπνπηφλ, θιάζε πξνζηαζίαο IP 42, Δλδεηθηηθφ LED
θφξηηζεο, πξνκήζεηα,πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ιακπηήξσλ, δνθηκή θαη
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εβδνκήληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 70.00€

Άξζξν A.T. 171:
(ΥΡζρ ΑΣΖΔ
9340.15)

Σαηλία ζεκειηαθήο γείσζεο, St/tZn(ραιχβδηλε ζεξκά
επηςεπδαξγπξσκέλε) 30ρ3.5 mm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 7)
Σαηλία ζεκειηαθήο γείσζεο, St/tZn(ραιχβδηλε ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλε) 30ρ3.5 mm ,δειαδή
πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, θαηεξγαζία, ζχλδεζε κε ηα αλαγθαία πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ
απαηηνχκελε εξγαζία
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): νθηψ επξψ θαη είθνζη ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 8.20€

Άξζξν A.T. 172:
(ΥΡΖΜ112)

Αγσγφο αιεμηθεξαχλνπ, ζπιιεθηήξηνο ραιχβδηλνο ζεξκά,
επηςεπδαξγπξσκέλνο θπθιηθήο δηαηνκήο δηακέηξνπ 8mm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ATHE N\9901.1.1)

Αγσγφο αιεμηθεξαχλνπ ζπιιεθηήξηνο ή θαζφδνπ, ραιχβδηλνο θπθιηθήο δηαηνκήο ζεξκά
επηςεπδαξγπξσκέλνο κε πάρνο επηθαιχςεσο 300 gr/m, θαηά DIN 48801, δειαδή αγσγφο κε
κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο (ζθηθηήξεο, ζχλδεζκνη, δηαζηνιηθά θιπ) επί ηφπνπ, θαη εξγαζία
ηνπνζεηήζεσο ζε ζηεξίγκαηα θαη ζπλδέζεσο ζην ζχζηεκα αιεμηθεξαχλνπ.

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δψδεθα επξψ θαη πελήληα πέληε ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 12.55€

Άξζξν A.T. 173:
(ΥΡΖΜ110)

Ηζνδπλακηθφο δπγφο Με πιαζηηθή βάζε δηαζηάζεσλ 5x17x5 cm 9
ππνδνρψλ
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΣΗΔ Ν\9905.4.1)

Τιμολόγιο Μελέτης
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Ιζνδπλακηθφο δπγφο κε πιαζηηθή βάζε, δηαζηάζεσλ 5x17x5 cm, ε νπνία έρεη ηέζζεξηο νπέο ζηα
άθξα ηεο γηα ηελ ζηήξημή ηεο επί ηνπ ηνίρνπ θαη θνπκπσηφ θάιπκα θαη θέξεη δπγφ νξεηράιθηλν
επηληθεισκέλν, δηαζηάζεσλ 15x15x140 mm, ζχκθσλνο κε ηα VDE
0190 θαη 0100. Ο νξεηράιθηλνο δπγφο έρεη αθξνδέθηε γηα αγσγφ Φ 8/10 mm κε θνριία ζχζθημεο
εμάγσλν ραιχβδηλν επηςεπδαξγπξσκέλν M8x20 θαηά DIN 933, επηά ππνδνρέο γηα αγσγνχο
δηαηνκήο 2,5 έσο 25 mm² κε δηπινχο θνριίεο ζχζθημεο ραιχβδηλνπο επη-ςεπδαξγπξσκέλνπο
M4x10, θαηά DIN 84 θαη κία ππνδνρή ηαηλίαο κεγίζησλ δηαζηάζεσλ 30x3,5 mm, ε ζχζθημε ηεο
νπνίαο γίλεηαη κε δχν ραιχβδηλνπο θνριίεο εμαγψλνπο M6x20 θαηά DIN 933, δειαδή πιηθά θαη
κηθξνυιηθά ζηήξημεο επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο ζην ζχζηεκα
αιεμηθεξαχλνπ.

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ζαξάληα ηέζζεξα επξψ θαη ηξηάληα έλα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 44.31€

Άξζξν A.T. 174:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν8768.11)

Σειεθσληθφ θαιψδην UTP 100, CATEG. 6, 4 δεπγψλ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 48)
Σειεθσληθφ θαιψδην UTP 100, GATEG. 6, δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη
κηθξνυιηθψλ επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηέζζεξα επξψ θαη πελήληα πέληε ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 4.55€

Άξζξν A.T. 175:
(ΥΡΑΣΖΔ
8797.11)

Σειεθσληθφ θαιψδην ΟΣΔ A-02YS(L)2Y 10 Υ 2 Υ 0,8 mm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 48)
Σειεθσληθφ θαιψδην ΟΣΔ A-02YS(L)2Y 10 Υ 2 Υ 0,8 mm θαηάιιειν γηά
ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν θαη γηα απεπζείαο ηαθή ζην έδαθνο δειαδή αγσγφο θαη
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, δνθηκψλ γηά πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξία επξψ θαη πελήληα πέληε ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 3.55€

Άξζξν A.T. 176:
(ΥΡΑΣΖΔ
8732.1.3)

σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο, ίζηνο, Φ 16 mm,νξαηφο ε
εληνηρηζκέλνο

Τιμολόγιο Μελέτης
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(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 041 (100,00%))
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο, ίζηνο, Φ 16 mm,νξαηφο ε εληνηρηζκέλνο, δειαδή
ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ε θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη
ζηεξεψζεσο θιπ.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηέζζεξα επξψ θαη νθηψ ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 4.08€

Άξζξν A.T. 177:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν\8994.6.2)

Πξίδα ςεθηαθνχ δηθηχνπ, ηχπνπ RJ 45 Καηεγνξίαο 6 Βχζκαηνο
ηχπνπ RJ 45 Γηπιή 2xRJ45

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 61)
Πξίδα ςεθηαθνχ δηθηχνπ, ηχπνπ RJ 45, θαηεγνξίαο 6, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO/IEC 11801 θαη
EIA/TIA 568A, θαηάιιειε γηα δίθηπν δνκεκέλεο θαισδίσζεο ηειεθψλσλ θαη δεδνκέλσλ, ρσλεπηή
ή επίηνηρε, κε ην θπηίν, πιήξεο, δειαδή πξνζθφκηζε, κηθξνυιηθά θαη εξγαζία εγθαηαζηάζεσο,
ζπλδέζεσο, δνθηκψλ θαη πηζηνπνίεζεο, παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία.
Yιηθά
α. Πξίδα ςεθηαθνχ δηθηχνπ, ηχπνπ RJ 45, θαηεγνξίαο 6,
δηπιή 2xRJ45
(Ν\885.6.ι3)
ηεκ 1,00x
9,72 =
9,72
β. Μηθξνυιηθά 0,10 ηνπ α
0,10x
9,72 =
0,97
Δξγαζία
Σερλ (003)
h 0,50x
19,87 =
9,94
Βνεζ (002)
h 0,50x
16,84 =
8,42
-------------------------Αζξνηζκα
29,05

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη ελληά επξψ θαη πέληε ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 29.05€

Άξζξν A.T. 178:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν\8994.6.1)

Πξίδα ςεθηαθνχ δηθηχνπ, ηχπνπ RJ 45 Καηεγνξίαο 6 Βχζκαηνο
ηχπνπ RJ 45 Μνλή 1xRJ45

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 61)
Πξίδα ςεθηαθνχ δηθηχνπ, ηχπνπ RJ 45, θαηεγνξίαο 6, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO/IEC 11801 θαη
EIA/TIA 568A, θαηάιιειε γηα δίθηπν δνκεκέλεο θαισδίσζεο ηειεθψλσλ θαη δεδνκέλσλ, ρσλεπηή
ή επίηνηρε, κε ην θπηίν, πιήξεο, δειαδή πξνζθφκηζε, κηθξνυιηθά θαη εξγαζία εγθαηαζηάζεσο,
ζπλδέζεσο, δνθηκψλ θαη πηζηνπνίεζεο, παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία.
Yιηθά
α. Πξίδα ςεθηαθνχ δηθηχνπ, ηχπνπ RJ 45, θαηεγνξίαο 6,
κνλή 1xRJ45
Τιμολόγιο Μελέτης
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(Ν\885.6.ι3)
ηεκ 1,00x
8,66 =
8,66
β. Μηθξνυιηθά 0,10 ηνπ α
0,10x
8,66 =
0,87
Δξγαζία
Σερλ (003)
h 0,30x
19,87 =
5,96
Βνεζ (002)
h 0,30x
16,84 =
5,05
-------------------------Αζξνηζκα
20,54

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη επξψ θαη πελήληα ηέζζεξα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 20.54€

Άξζξν A.T. 179:
(ΥΡΑΣΖΔ
8736.2.1)

Κπηίν νξγάλσλ δηαθνπήο πιαζηηθφ θπηίν

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 4S)
Κπηίν νξγάλσλ δηαθνπήο (δηαθξηηνχ, ξεπκαηνδφηνπ, επαθήο ζεκάλζεσο θιπ) νξαηφ ή
εληνηρηζκέλν, δειαδή θπηίν θαη κηθξνπιηθά (γχςνο, κνλσηηθή πίζζα θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο, πιαζηηθφ θπηίν

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηέζζεξα επξψ θαη ζαξάληα επηά ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 4.47€

Άξζξν A.T. 180:
(ΥΡΑΣΖΔ
8993.Ν2Α)

Κακπίλα RACK, χςνο 16U, δηάζηαζε 600 x 400mm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 61 )
Κακπίλα RACK, χςνο 16U, δηάζηαζε 600 x 400mm, εκπξφζζηα δηαθαλή πφξηα απφ plexiglass ή
θξχζηαιιν αζθαιείαο, θαηαζθεπή απφ αλνδεησκέλν ράιπβα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηεηξαθφζηα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 400.00€

Άξζξν A.T. 181:
(ΥΡζρ ΑΣΖΔ
8993.Ν6)

Σειεθσληθνο θαηαλεκεηεο

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 61)
Σειεθσληθνο θαηαλεκεηεο, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, πιήξσο
εγθαηεζηεκέλνο θαη έηνηκνο πξνο ιεηηνπξγία.
Τιμολόγιο Μελέτης
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ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δηαθφζηα ηξηάληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 230.00€

Άξζξν A.T. 182:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν9307.21)

Φξεάηην επηζθέςεσο απφ ζθπξφδεκα πάρνπο 10 cm κε ρπηνζηδεξφ
θάιπκκα δηαζηάζεσλ 35Υ35 cm, βάζνπο 35 cm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 10 )
Φξεάηην επηζθέςεσο απφ ζθπξφδεκα πάρνπο 10 cm κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα δηαζηάζεσλ 35Υ35
cm, βάζνπο 35 cm, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη, θαηαζθεπή
μπινηχπνπ, ελζσκάησζε ησλ ππνγείσλ ζσιήλσλ δηειεχζεσο ηξνθνδνηηθψλ θαισδίσλ θαη
γεληθά εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ γηά ηελ πιήξε θαη
έληερλε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ.

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): νγδφληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 85.00€

Άξζξν A.T. 183:
(ΥΡΑΣΖΔ 9316.6)

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο γηά ηελ δηέιεπζε θαισδίσλ θιπ
βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ 2 1/2 ins
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 5)

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο γηά ηελ δηέιεπζε θαισδίσλ θιπ δειαδή πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη
ηνπνζέηεζε ελφο κέηξνπ ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλνπ βαξέσο ηχπνπ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε κε
ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη κηθξνυιηθά (ζηεξίγκαηα θιπ) πνπ απαηηνχληαη βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ 2 1/2
ins
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη ηξία επξψ θαη πελήληα ελληά ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 23.59€

Άξζξν A.T. 184:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν9601.5)

Oκναμσληθφ θαιψδην 75 Χ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 48)
Oκναμσληθφ θαιψδην 75 Χ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηνπνζεηνχκελν εληφο ζσιήλα, ή
ζxάξαο θαισδίσλ, δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαη επηηφπνπ εξγαζία
ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ, πξνο πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
( 1 κκ )

Μέηξν Μήθνπο

Τιμολόγιο Μελέτης
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ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): πέληε επξψ θαη εβδνκήληα επηά ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 5.77€

Άξζξν A.T. 185:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν\8865.7.2)

Κεξαηνδφηεο ξαδηνθσλίαο - ηειεφξαζεο, δηαθιάδσζεο, δηεχιεπζεο ή
ηεξκαηηθφο Πξίδα ιήςεο R θαη TV

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 61)
Κεξαηνδφηεο (πξίδα R - TV) θεληξηθήο θεξαίαο ξαδηνθσλίαο - ηειεφξαζεο, δηαθιάδσζεο, δηεχιεπζεο ή ηεξκαηηθφο, κε ην θπηίν, πιήξεο, δειαδή πξνζθφκηζε, κηθξνυιηθά
θαη εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο, παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία.
Yιηθά
α. Κεξαηνδφηεο ξαδηνθσλίαο - ηειεφξαζεο,
δηαθιάδσζεο, δηεχιεπζεο ή ηεξκαηηθφο,
πξίδα ιήςεο R θαη TV
(Ν\846.1.6.ι3)
ηεκ 1,00x
14,92 =
14,92
β. Μηθξνυιηθά 0,10 ηνπ α
0,10x
14,92 =
1,49
Δξγαζία
Σερλ (003)
h 0,10x
19,87 =
1,99
Βνεζ (002)
h 0,10x
16,84 =
1,68
-------------------------Αζξνηζκα
20,08

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη επξψ θαη νθηψ ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 20.08€

Άξζξν A.T. 186:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν9730.9)

Κεξαία Σ.V. VΖF θαη UΖF

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΣΗΔ Ν9730)
Κεξαία Σ.V. VΗF θαη UΗF 75 Χ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία
θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ηειεφξαζεο,πεξηιακβαλφκελσλ ηνπ εληζρπηή ζήκαηνο,ηνπ θαηαλεκεηή
ζήκαηνο,θαζψο επίζεο θαη ηνπ ηζηνχ ζηήξημεο θαη ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ αζθαιή ζηεξέσζε θαη
ζηήξημε απηήο,αληηξίδσλ,θιπ., δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ θαη
εξγαζία εγθαηάζηαζεο,αζθαινχο ζηεξέσζεο,ξχζκηζεο,δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε θαλνληθή θαη πιήξε
ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ρίιηα εμαθφζηα είθνζη νθηψ επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 1628.40€
Τιμολόγιο Μελέτης
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Άξζξν A.T. 187:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν\8208.3.2)

Αληρλεπηήο ππξθαγηάο, θαπλνχ θσηνειεθηξηθφο , ζπκβαηηθνχ ηχπνπ,
κε βάζε νξνθήο

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 62)
Αληρλεπηήο ππξθαγηάο, θαπλνχ θσηνειεθηξηθφο, ζπκβαηηθνχ ηχπνπ, κε βάζε θαη
ελδεηθηηθά LEDs, ελεξγνπνηνχκελνο απφ ηνλ θαπλφ θσηνειεθηξηθά, θαηάιιεινο γηα
εγθαηάζηαζε ζε νξνθή θαη ζχλδεζε κε πίλαθα ππξαλίρλεπζεο, γηα ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο -10 έσο +60 C, ζχκθσλνο πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ BS 5445 θαη ΔΝ 54,
πιήξεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, δειαδή
αληρλεπηήο θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
Τιηθά
α) Αληρλεπηήο ππξθαγηάο, ζπκβαηηθνχ ηχπνπ,
κε βάζε νξνθήο, θαπλνχ θσηνειεθηξηθφο
N\890.4.3.2
ηεκ 1,00x
29,00 =
29,00
β) Τιηθά θαη κηθξνπιηθά
0,05 ηνπ α
0,05 x
29,00 =
1,45
Δξγαζία
Σερλ
(003) h 2,00x
19,87 =
39,74
Βνεζ
(002) h 2,00x
16,84 =
33,68
------------------------Αζξνηζκα
103,87

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εβδνκήληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 70.00€

Άξζξν A.T. 188:
(ΥΡΖΜ128-Β2)

Αληρλεπηήο ππξθαγηάο θαπλνχ ζεξκνδηαθνξηθφο, ζπκβαηηθφο, κε
βάζε νξνθήο
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΣΗΔ Ν\8208.7.1)

Αληρλεπηήο ππξθαγηάο, θαπλνχ ζεξκνδηαθνξηθφο, ζπκβαηηθφο, κε βάζε θαη ελδεηθηηθά LEDs,
ελεξγνπνηνχκελνο απφ ηνλ θαπλφ, θαηάιιεινο γηα εγθαηάζηαζε ζε νξνθή θαη ζχλδεζε ζε βξφγρν
πίλαθα ππξαλίρλεπζεο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο,
γηα ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο -10 έσο +60 °C, ζχκθσλνο πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ BS 5445
θαη ΔΝ 54, πιήξεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, δειαδή
αληρλεπηήο θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο, ξπζκίζεσλ θαη
δνθηκψλ γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εβδνκήληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 70.00€

Τιμολόγιο Μελέτης
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Άξζξν A.T. 189:
(ΥΡΖΜ125)

Κνκβίν ρεηξνθίλεηνπ ζπλαγεξκνχ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΣΗΔ Ν\8207.12.1)
Κνκβίν ρεηξνθίλεηνπ ζπλαγεξκνχ ππξθαγηάο, παιφζξαπζην, επίηνηρν, θαηάιιειν γηα ζχλδεζε κε
πίλαθα ππξαλίρλεπζεο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλν κεηά ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηαζηάζεσο
θαη ηεο εξγαζίαο, γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): πελήληα ηέζζεξα επξψ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 54.35€

Άξζξν A.T. 190:
(ΥΡΥΡΖΜ126Β)

εηξήλα ζπλαγεξκνχ κε ελζσκαησκέλν θιάο, ειεθηξνληθή, ηάζεο 12
ή 24 VDC Δζσηεξηθνχ ρψξνπ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΣΗΔ Ν\8207.15.1)
εηξήλα ζπλαγεξκνχ κε ελζσκαησκέλν θιάο, ειεθηξνληθή, ηάζεο 12 ή 24 VDC, έληαζεο ήρνπ 100
dB, γηα ερεηηθε θαη νπηηθή ζήκαλζε ζπλαγεξκνχ, θαηάιιειε γηα ζχλδεζε ζε πίλαθα
ππξαλίρλεπζεο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλε κεηά ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο
εξγαζηαο, γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): πελήληα ηέζζεξα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 54.00€

Άξζξν A.T. 191:
(ΥΡΑΣΖΔ Ν9530)

Πίλαθαο Ππξαλίρλεπζεο 8 δσλψλ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΣΗΔ Ν9530)
Πίλαθαο Ππξαλίρλεπζεο 8 δσλψλ
Πηλαθαο ππξαληρλεπζεο 8 δσλσλ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη :
1. Ιζάξηζκεο
πξνο ηνπο πξνζηαηεπφκελνπο ρψξνπο ελδείμεηο πεξηνρψλ.
2. Κχξηα θαη εθεδξηθή ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ρακειήο ηάζεο, κε επάξθεηα γηά ζπλαγεξκφ 30 min.
3. χζηεκα απηφκαηεο επαλάηαμεο.
4. χζηεκα επηηήξεζεο γξακκψλ κεηά επηινγηθνχ δηαθφπηνπ εληνπηζκνχ βιάβεο.
5. χζηεκα αθεζβέζεσο θσηεηλψλ επαλαιεπηψλ.
6. Ηρεηηθά φξγαλα ζπλαγεξκνχ ( ζεηξήλεο, βνκβεηέο, θνπδνχληα ).

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εμαθφζηα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 600.00€

Άξζξν A.T. 192:
(ΥΡΑΣΖΔ\

Καιψδην ηχπνπ ΝΤΜ Γηπνιηθφ Γηαηνκήο 2 Υ 1,5mm2

Τιμολόγιο Μελέτης
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8766.2.1)
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 46)
Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα,
πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα,
ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά
ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο
απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη
ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο
εγθαηαζηάζεσο.
Yιηθά
α. Καιψδην ΝΤΜ Γηαηνκήο: 2 Υ 1,5 mm2
816. 2. 1
m 1,05x
0,3882 =
0,41
β. Μηθξνπιηθά 0,10 ηνπ α
0,10x
0,41 =
0,04
Δξγαζία
Σερλ
(003) h 0,10x
19,87 =
1,99
Βνεζ
(002) h 0,10x
16,84 =
1,68
-------------------------Αζξνηζκα
4,12

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηέζζεξα επξψ θαη δψδεθα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 4.12€

Άξζξν A.T. 193:
(ΥΡΑΣΖΔ
8732.1.3)

σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο, ίζηνο, Φ 16 mm,νξαηφο ε
εληνηρηζκέλνο

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 041 (100,00%))
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο, ίζηνο, Φ 16 mm,νξαηφο ε εληνηρηζκέλνο, δειαδή
ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ε θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη
ζηεξεψζεσο θιπ.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηέζζεξα επξψ θαη νθηψ ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 4.08€

Άξζξν A.T. 194:
(ΥΡΑΣΖΔ
Ν8202.2)

Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θνξεηφο Γνκψζεσο 6 kg

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 19 )
Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θνξεηφο πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα αλαξηήζεψο
ηνπ ζηνλ ηνίρν πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειάδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε Γνκψζεσο 6 kg

Τιμολόγιο Μελέτης
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( 1 Σεκ. ) Σεκάρην

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εβδνκήληα νθηψ επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 78.00€

Άξζξν A.T. 195:
(ΥΡΑΣΖΔ
8201.1.2 )

Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, θνξεηφο γνκψζεσο 6 kg

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 019 (100,00%))
Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, θνξεηφο πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα
αλαξηήζεψο ηνπ ζηνλ ηνίρν πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε.

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ζαξάληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 45.00€

Άξζξν A.T. 196:
(ΥΡΑΣΖΔ
8201.1.3)

Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, θνξεηφο, γνκψζεσο 12 Kg

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ019 100%)
Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, θνξεηφο, γνκψζεσο 12 Kg, πιήξεο,κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα
αλαξηήζεψο ηνπ ζηνλ ηνίρν, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ελελήληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 95.00€

Άξζξν A.T. 197:
(ΥΡζρ ΑΣΖΔ
8201.1.3)

Απηνδηεγεηξφκελνο ππξνζβεζηήξαο νξνθήο, μεξήο ζθφλεο, 12Kg

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 19)
Απηνδηεγεηξφκελνο ππξνζβεζηήξαο νξνθήο, μεξήο ζθφλεο, 12Kg
πιήξεο κεηά
ησλ πιηθψλ γηα ηελ ζηεξίμε απηνχ απφ ηνλ ηνίρν, ήηνη πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη εγθαηάζηαζε
κεηά ησλ κηθξνπιηθψλ θαη ηεο εξγαζίαο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ πελήληα δχν επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 152.00€

Άξζξν A.T. 198:
(ΥΡΥΡΖΜΥ
8641-Β)

Μαλφκεηξν κε θξνπλφ πεξηνρήο ελδείμεσλ 0 έσο 10 atm

Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ::ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ.426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤελ: 90/121
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 011 100%)
Μαλφκεηξν κε θξνπλφ πεξηνρήο ελδείμεσλ 0 έσο 10 atm
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): νγδφληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 85.00€

Άξζξν A.T. 199:
(ΥΡΥΡΑΣΖΔ
Ν9900-Β)

Γηαθφπηεο ξνήο (flow switch) ηνπνζεηεκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 011 100%)
Γηαθφπηεο ξνήο (flow switch) ηνπνζεηεκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξηαθφζηα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 300.00€

Άξζξν A.T. 200:
(ΥΡΑΣΖΔ
8220.Ν3)

Ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα 22,8 m3/h - 50ΜΤ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 22)
Ππξνζβεζηηθφ αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα χδαηνο (ηξηπιφ) κε αληιίεο απηφκαηεο
αλαξξνθήζεσο, παξνρήο 22,8 m3 θαη καλνκεηξηθνχ χςνπο 50 m, πάλσ ζε
εληαία βάζε, κε ειεθηξηθφ πίλαθα ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ κε εθθηλεηή - απηφκαην
δηαθφπηε πξνζηαζίαο, ειεθηξνθηλεηήξα θαη πεηξειαηνθηλεηήξα, Βνεζεηηθή ειεθηξνθίλεηε αληιία
(jokey) πιήξε, δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα χδαηνο θαη
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κε θάζε κηθξνυιηθφ θαη εξγαζία γηά ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): επηά ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 7500.00€

Άξζξν A.T. 201:
(ΥΡΔΔΛ94)

Γηαθφπηεο ζηάζκεο ηχπνπ πισηήξα

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΔΔΛ94)
Γηαθφπηεο ζηάζκεο ηχπνπ πισηήξα
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφ επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 100.00€

Άξζξν A.T. 202:

Υαιπβδνζσιήλαο βαξέσο ηχπνπ DN25
Τιμολόγιο Μελέτης
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(ΥΡΑΣΖΔ 8038.4)
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΣΗΔ 8038.4)
Υαιπβδνζσιήλαο βαξέσο ηχπνπ DN25 γηα δίθηπην ππξφζβεζεο

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): έληεθα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 11.00€

Άξζξν A.T. 203:
(ΥΡΑΣΖΔ 8038.6)

Υαιπβδνζσιήλαο βαξέσο ηχπνπ DN32

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΣΗΔ 8038.6)
Υαιπβδνζσιήλαο βαξέσο ηχπνπ DN32 γηα δίθηπην ππξφζβεζεο

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα ηξία επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 13.00€

Άξζξν A.T. 204:
(ΥΡΑΣΖΔ 8038.9)

Υαιπβδνζσιήλαο βαξέσο ηχπνπ DN40

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΣΗΔ 8038.9)
Υαιπβδνζσιήλαο βαξέσο ηχπνπ DN40 γηα δίθηπην ππξφζβεζεο

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα ηξία επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 13.00€

Άξζξν A.T. 205:
(ΥΡΑΣΖΔ
8038.11)

Υαιπβδνζσιήλαο βαξέσο ηχπνπ DN50

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΣΗΔ 8038.11)
Υαιπβδνζσιήλαο βαξέσο ηχπνπ DN50γηα δίθηπην ππξφζβεζεο

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 15.00€

Άξζξν A.T. 206:
(ΥΡΑΣΖΔ

Υαιπβδνζσιήλαο βαξέσο ηχπνπ DN60
Τιμολόγιο Μελέτης
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8038.12)
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΣΗΔ 8038.12)
Υαιπβδνζσιήλαο βαξέσο ηχπνπ DN60 γηα δίθηπην ππξφζβεζεο

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα έμη επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 16.00€

Άξζξν A.T. 207:
(ΥΡΑΣΖΔ
8038.13)

Υαιπβδνζσιήλαο βαξέσο ηχπνπ DN80

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΣΗΔ 8038.13)
Υαιπβδνζσιήλαο βαξέσο ηχπνπ DN80 γηα δίθηπην ππξφζβεζεο

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα νθηψ επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 18.00€

Άξζξν A.T. 208:
(ΥΡΑΣΖΔ
8038.14)

Υαιπβδνζσιήλαο βαξέσο ηχπνπ DN100

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΣΗΔ 8038.14)
Υαιπβδνζσιήλαο βαξέσο ηχπνπ DN100 γηα δίθηπην ππξφζβεζεο

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 20.00€

Άξζξν A.T. 209:
(ΥΡΑΣΖΔ Ν8208)

Γίδπκνο ππξνζβεζηηθφο θξνπλφο ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο
πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο κε ην αληεπίζηξνθν
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 011 100%)

Γίδπκνο ππξνζβεζηηθφο θξνπλφο ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο κε ην
αληεπίζηξνθν.
Ο δίδπκνο
ππξνζβεζηηθφο θξνπλφο απνηειέηηαη απφ δχν (2) ζηφκηα παξνρήο εμσηεξηθψο ηνπ θηηξίνπ
δηακέηξνπ 65 mm εθάζηνπ. Ο ζσιήλαο ζχλδεζεο ησλ ζηνκίσλ λα έρεη δηάκεηξν 100 mm θαη λα
είλαη εθνδηαζκέλνο κε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ε νπνία λα επηηξέπεη ηε ξνή ηνπ λεξνχ κφλν πξνο
ην δίθηπν θαη γηα ηελ απνθπγή ςχμεο ηνπ λεξνχ κέζα ζηελ ζχλδεζε, λα ππάξρεη ζχζηεκα
απηφκαηεο απνζηξάγγηζήο ηνπ.

Τιμολόγιο Μελέτης
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ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ εμήληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 165.00€

Άξζξν A.T. 210:
(ΥΡΑΣΖΔ 8104.3)

Κεθαιέο θαηαηνληζκνχ ππξφζβεζεο (sprinkler) ,πγξνχ ηχπνπ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 12)
Κεθαιέο θαηαηνληζκνχ ππξφζβεζεο (sprinkler) ,πγξνχ ηχπνπ, νξεηράιθηλνο, κε
γπάιηλν θπαιίδην ζξαχζεσο, δειαδή πιηθά , κηθξνπιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο
εγθαηαζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα ηξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 13.50€

Άξζξν A.T. 211:
(ΥΡΑΣΖΔ
9001.Ν1-3)

Αλειθπζηήξαο πδξαπιηθφο 8 αηφκσλ/630kg 3 ζηάζεσλ κε
κεραλνζηάζην

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 63)
Αλειθπζηήξαο πδξαπιηθφο 8 αηφκσλ/630kg 3 ζηάζεσλ κε κεραλνζηάζην, δηαζηάζεσλ ζαιάκνπ
1100 x 1500 mm. Πεξηιακβάλνληαη πιηθά θαη κηθξνυιηθά, πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη εγθαηάζηαζε
θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα ελληά ρηιηάδεο επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 19000.00€

Άξζξν A.T. 212:
(ΟΗΚ73.26.03)

Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα ιεπθά ή έγρξσκα πνξζειάλεο 15x15
cm, θνιιεηά
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7326.1)

Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 03-07-02-00 ‘Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο’, ηνπνζεηνχκελα
κεηά ηελ απφμεζε ησλ επηρξηζκάησλ, ζε ππφζηξσκα ηζηκεληναζβεζηνθνληάκαηνο ησλ 350 kg
ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ ή θνιιεηά κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, κε αξκνχο
ην πνιχ 1 mm, κε πιήξσζε ησλ θελψλ κε ιεπηφξξεπζην ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg θαη
αξκνιφγεκα κε ιεπθφ ηζηκέλην, κε ή ρσξίο ρξσζηηθέο ή αξκφζηνθν.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα πιαθίδηα, ε ηζηκεληνθνλία ή ε θφιια επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ,
νη θζνξέο ησλ πιηθψλ, ε ηνπνζέηεζε, ε αξκνιφγεζε, ν ηειηθφο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο θαζψο
θαη ε δηάλνημε νπψλ ζηα πιαθίδηα γηα ηελ δηέιεπζε πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ, ηνπνζέηεζε
δηαθνπηψλ, ξεπκαηνδνηψλ θιπ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξηάληα έλα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 31.00€
Τιμολόγιο Μελέτης
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Άξζξν A.T. 213:
(ΟΗΚ73.35)

Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7326.1)
Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη δηαζηάζεσλ, κνλφρξσκα
ή έρξσκα, κε αξκνχο πιάηνπο 2 mm, ζηεξενχκελα κε ηζηκεληνθνλία ή θφιια πιαθηδίσλ.
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά
πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηέζζεξα επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 4.50€

Άξζξν A.T. 214:
(ΟΗΚ73.33.01)

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ
20x20 cm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7331)

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα,
πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε ‘GROUP 4’, δηαζηάζεσλ 20x20 cm,
νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-0200 ‘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).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ζαξάληα επηά επξψ θαη είθνζη πέληε ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 47.25€

Άξζξν A.T. 215:
(ΟΗΚ73.33.03)

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ
40x40 cm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7331)

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα,
πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε ‘GROUP 4’, δηαζηάζεσλ 20x20 cm,
νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-0200 ‘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.
Τιμολόγιο Μελέτης
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Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά
πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ζαξάληα επηά επξψ θαη είθνζη πέληε ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 47.25€

Άξζξν A.T. 216:
(ΟΗΚ75.31.01)

Πνδηέο παξαζχξσλ απφ καιαθφ κάξκαξν πάρνπο 2 cm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7531)
Πνδηέο παξαζχξσλ απφ κάξκαξν πιάηνπο έσο 35 cm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 0307-03-00 ‘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.
Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, εμαηξεηηθήο
πνηφηεηνο (extra).
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εβδνκήληα νθηψ επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 78.50€

Άξζξν A.T. 217:
(ΟΗΚ75.36.01)

Μπαιθνλνπνδηέο κήθνπο έσο 2,00 m απφ κάξκαξν πάρνπο 3 cm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7536)
Μπαιθνλνπνδηέο κήθνπο έσο 2,00 m απφ κάξκαξν 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 Βέξνηαο, ιεπθφ, εμαηξεηηθήο
πνηφηεηνο (extra).
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εβδνκήληα ηξία επξψ θαη νγδφληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 73.80€

Άξζξν A.T. 218:
(ΟΗΚ73.36.01)

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζψξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ζε ηξεηο
ζηξψζεηο, πάρνπο ηζηκεληνθνλίαο 3,0 cm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7335)

Τιμολόγιο Μελέτης
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Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη θαηαζθεπέο πεξηζσξίσλ κε ηζηκεληνθνλίακα κε δχν ζηξψζεηο
ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ κε άκκν ρνλδξφθνθθε θαη ηξίηε ζηξψζε κε παηεηφ
ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ κε ιεπηνθφθθε άκκν.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα νθηψ επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 18.00€

Άξζξν A.T. 219:
(ΟΗΚ73.37.01)

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζψξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ζε δχν
ζηξψζεηο, πάρνπο ηζηκεληνθνλίαο 2,0 cm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7337)

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).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα ηέζζεξα επξψ θαη εμήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 14.60€

Άξζξν A.T. 220:
(ΟΗΚ73.16.01)

Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ πιεπξάο 21 - 30 cm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7317)
Δπηζηξψζεηο κε πιαθψλ ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm θαη πάρνπο 3 έσο 5 cm, θαηά ΔΛΟΣ
ΔΝ 1338, κε αξκνχο πιάηνπο έσο 5 mm, επί ππνζηξψκαηνο πάρνπο 2 cm, απφ
ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ, κε ηα πιηθά, πιάθεο,
ηζηκεληνθνλίακα θιπ επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα έμη επξψ θαη νγδφληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 16.80€

Άξζξν A.T. 221:
(ΟΗΚ79.18)

Μεκβξάλε HDPE κε θσληθέο ή ζθαηξηθέο πξνεμνρέο (απγνπιηέξα)

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7912)
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).

Τιμολόγιο Μελέτης
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα επξψ θαη δέθα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 10.10€

Άξζξν A.T. 222:
(ΟΗΚ78.13)

Πεξζηδσηά πξνπεηάζκαηα

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7813)
Πξνπεηάζκαηα πεξζηδσηά (VENETIAN BLINDS) κε πεξζίδεο αινπκηλίνπ πνπ θέξνπλ πιαζηηθή
επέλδπζε, νπνηαζδήπνηε απνρξψζεσο, κε ηα θνξδφληα, ηηο ηξνραιίεο θαη φια ηα εμαξηήκαηα
ζηεξεψζεσο, ρεηξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο πιήξσο ηνπνζεηεκέλα.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη πέληε επξψ θαη ελελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 25.90€

Άξζξν A.T. 223:
(ΟΗΚ73.93)

Καηαζθεπή αληηνιηζζεξνχ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ κε επνμεηδηθφ
ξεηηλνθνλίακα
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7373.1)

Καηαζθεπή αληηνιηζζεξνχ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ κε έγρξσκν επνμεηδηθφ ξεηηλνθνλίακα ηξηψλ
ζηξψζεσλ, ζπλνιηθνχ πάρνπο 8 - 10 mm κε θνθθψδε πθή θαη εκθάληζε αλάγιπθε, ζχκθσλα κε
ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
α) Η πξνεηνηκαζία ηνπ πθηζηάκελνπ δαπέδνπ απφ ζθπξφδεκα, ήηνη θξεδάξηζκα κε εηδηθή θξέδα
δαπέδσλ (δχν θνξέο ζηαπξσηά) ή κε κεραλή ζθαηξηδηνβνιήο κε αλαξξφθεζε ηεο παξαγφκελεο
ζθφλεο θαη επηκειήο θαζαξηζκφο ηνπ δαπέδνπ,
β) Σν ζηνθάξηζκα ηπρφλ ξσγκψλ θαη νπψλ κε επνμεηδηθφ πιηθά θαη ε εθαξκνγή ζηεγαλνπνηεηηθήο
επίζηξσζεο φηαλ ε πγξαζία ηεο πθηζηάκελεο πιάθαο ππεξβαίλεη 3%.
Τιμολόγιο Μελέτης
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γ) Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ ζπζθεπαζκέλσλ πιηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ
βηνκεραληθνχ δαπέδνπ, ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, κεηα απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ,
ζπλνδεπφκελε απφ αλαιπηηθά ηερληθά δεδνκέλα.
δ) Η εθαξκνγή ηνπ αζηαξψκαηνο, ηεο βαζηθήο ζηξψζεο (πάρνπο 8-10 mm) θαη ηεο ηειηθή
ζθξάγηζεο (ρακεινχ πνξψδνπο, κε αγψγηκεο, καη επηθαλείαο), ζχκγσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
πξνκεζεπηή,
ε) Η δηακφξθσζε ησλ αξκψλ, ησλ πεξηκεηξηθψλ απνιήμεσλ θαη ησλ γξακκψλ επαθήο κε ινηπέο
θαηαζθεπέο θξεάηηα θιπ ηεο επηθαλείαο εθαξκνγήο ηνπ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ θαη ε ηνπνζέηεζε
ιακψλ ή γσληψλ αινπκηλίνπ, επζπθξάκκσλ ή θακπχισλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε,
ζη) Η ζπληήξεζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή.
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο
νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πιηθψλ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο θαιππηφκελεο επηθάλεηαο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): πελήληα έμη επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 56.00€

Άξζξν A.T. 224:
(ΟΗΚ74.30.05)

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο καξκάξνπ, πάρνπο 3
cm, ζε αλαινγία έσο 5 ηεκάρηα αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7451)

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο καξκάξνπ, νξζνγσληζκέλεο, 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.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, εμαηξεηηθήο
πνηφηεηνο (extra).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ ηξηάληα επηά επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 137.50€

Άξζξν A.T. 225:
(ΟΗΚ73.16.02)

Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7316)
Δπηζηξψζεηο κε πιαθψλ ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm θαη πάρνπο 3 έσο 5 cm, θαηά ΔΛΟΣ
ΔΝ 1338, κε αξκνχο πιάηνπο έσο 5 mm, επί ππνζηξψκαηνο πάρνπο 2 cm, απφ
ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ, κε ηα πιηθά, πιάθεο,
ηζηκεληνθνλίακα θιπ επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα ηξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 13.50€
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Άξζξν A.T. 226:
(ΠΡΔ16.12)

ηεξέσζε ησλ πιηθψλ ππνδνκήο θπηεκέλνπ δψκαηνο/ζηέγεο κε
εηδηθά κεηαιιηθά ζηνηρεία
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7244)

Μεραληθή ζηεξέσζε ησλ πιηθψλ ππνδνκήο θπηεκέλνπ δψκαηνο/ζηέγεο ζηα πεξηκεηξηθά ηνηρία θαη
ζηεζαία επηθάλεηα κε εηδηθά ηεκάρηα αινπκηλίνπ, ή ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα, αλνμείδσηε ή
γαιβαληζκέλε. πιάηνπο ? 30 mm θαη πάρνπο ? 1 mm, ζπγθξαηνχκελα κε αλνμείδσηα βχζκαηα θαη
ξνδέιεο θαη ζθξάγηζε ησλ θελψλ κε καζηίρε ζηιηθφλεο ή πνιπνπξεζάλεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ,
αλζεθηηθή ζε UV αθηηλνβνιία.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δψδεθα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 12.00€

Άξζξν A.T. 227:
(ΟΗΚ54.46.01)

Θχξεο μχιηλεο πξεζζαξηζηέο, κε θάζζα δξνκηθή, πιάηνπο έσο 13 cm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5446.1)
Καηαζθεπή 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, 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).
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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,
Τιμολόγιο Μελέτης
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- 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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δηαθφζηα δχν επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 202.00€

Άξζξν A.T. 228:
(ΥΡΟΗΚ65.42)

Γηαρσξηζηηθά παινζηάζηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6542)
Γηαρσξηζηηθά παινζηάζηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη κνξθήο ζχκθσλα
κε ηελ κειέηε.
ηελ ηηκε πεξηιακβάλνληαη ην
θφζηνο ησλ πιηθψλ, ηνπνζέηεζεο θαζψο θαη φισλ ησλ κηθξνπιηθψλ γηα ηελ πιήξε παξάδνζε ελφο
ηεηξαγσληθνχ παινζηαζίνπ πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ (m2)

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δηαθφζηα ζαξάληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 240.00€

Άξζξν A.T. 229:
(ΟΗΚ35.02)

Καηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ θπςεισηφ θνληφδεκα γηα ηελ κφλσζε
δσκάησλ
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3504)

Τιμολόγιο Μελέτης
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Καηαζθεπή ζηξψζεσλ κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ θπςεισηφ θνληφδεκα βάξνπο 400 θαη 600 kg/m3,
κε 250 kg ηζηκέληνπ αλά m3, ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο γηα ηελ κφλσζε δσκάησλ
θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ απαηηνπκέλσλ ξχζεσλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί
ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε αλάκημε (ρεηξνλαθηηθά ή κε αλακηθηήξα ζθπξνδέκαηνο), o θαζαξηζκφο ηεο
επηθαλείαο δηάζηξσζεο (πιάθα απφ ζθπξφδεκα), ε δηάζηξσζε ζε πξψηε θάζε ζηξψζεο απφ
θπςεισηφ θνληφδεκα ησλ 400 kg/m3 (ζε πάρνο ίζν πξνο ηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ πξνβιεπνκέλνπ)
θαη ε δηάζηξσζε, κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ κειέηε ρξφλνπ, ηνπ
ππνινίπνπ πάρνπο κε θπςεισηφ θνληφδεκα ησλ 600 kg/m3.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ δέθα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 110.00€

Άξζξν A.T. 230:
(ΟΗΚ79.09)

Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηφπαλν

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7912)
Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηφπαλν βάξνπο 2,5 kg αλά m2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ
08-05-01-02 ‘ηεγαλνπνίεζε θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο’.
Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε αζθαιηφθνιιαο θαη νη επηθαιχςεηο ησλ ισξίδσλ ζηηο ζπλδέζεηο.
Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): επηά επξψ θαη ελελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 7.90€

Άξζξν A.T. 231:
(ΟΗΚ79.16.01)

Φξάγκαηα πδξαηκψλ απφ ζπλζεηηθά πιηθά, κε θχιια πνιπαηζπιελίνπ
πάρνπο 0,40 mm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7914)

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

(Οινγξάθσο): πελήληα πέληε ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 0.55€

Άξζξν A.T. 232:
(ΟΗΚ52.01.02)

Ξχιηλνη ζθειεηνί γηα κή θέξνπζεο νξνθέο θαη ζηέγεο, απφ μπιεία
ειάηνπ, πξηζηή
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5202)

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζθειεηψλ γηα νξνθέο ή κνλφθιηλεο κή θέξνπζεο ζηέγεο, νηαζδήπνηε
θάηνςεο, κε ή ρσξίο εγθάξζηνπο ζπλδέζκνπο, ζε δηαζηάζεηο θαη δηαηάμεσο πνπ νξίδνπλ ηα ζρέδηα
ηεο κειέηεο θαη γεληθά πιηθά, κηθξνυιηθά θαη ηθξηψκαηα θαζψο θαη εξγαζία γηα πιήξε θαηαζθεπή.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ ηνπνζεηεκέλνπ φγθνπ μπιείαο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εμαθφζηα ελελήληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 695.00€

Άξζξν A.T. 233:
(ΟΗΚ52.79.02)

Σεγίδσζε ζηέγεο απφ μπιεία πξηζηή

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5280)
Σεγίδσζε ζηέγεο απφ δνκηθή μπιεία, δειαδή ζθειεηφο ηεο επηζηέγαζεο απφ ηεγίδεο θαη επηηεγίδεο
ηνπνζεηεκέλεο ζηα δεπθηά ηεο ζηέγεο (πιηθά, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο).
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ( m3) ηνπνζεηεκέλεο μπιείαο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): πεληαθφζηα νγδφληα πέληε επξψ
Τιμολόγιο Μελέτης
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(Αξηζκεηηθψο): 585.00€
Άξζξν A.T. 234:
(ΥΡΥΣΟΗΚ72.16
)

Δπηθεξάκσζε κε αζθαιηνθεξακίδηα

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7211)
Δπηθεξάκσζε κε αζθαιηνθεξακίδηα, πιήξεο κε ηνπο απαηηνχκελνπο εκηθεξάκνπο θαη ηνπο
εηδηθνχο θνξπθνθεξάκνπο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-05-01-00 ‘Δπηθεξακψζεηο
ζηεγψλ ‘.
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ ηχπσλ θεξακηδηψλ, ήισλ, ζχξκαηνο
γαιβαληζκέλνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg επί ηφπνπ, ηα ηθξηψκαηα θαη ε εξγαζία
ηνπνζεηήζεσο θαη πξνζδέζεσο ησλ θεξακηδηψλ κε ζχξκα θαη ε θνιπκβεηή ηνπνζέηεζε ησλ
αθξνθεξάκσλ θαη ησλ θνξπθνθεξάκσλ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
α) ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη
πιηθά):
- Σα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα (θνξθηάδεο, ινχθηα, πιαΙλέο θαηαιήμεηο θιπ).
- Οη δηακφξθσζε δηφδσλ ζσιελψζεσλ, κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θιπ.
- Η ζθξάγηζε ησλ απνιήμεσλ ησλ θνξθηάδσλ.
- Η ζηεξέσζε ησλ θεξακηδηψλ (ζπλήζσο βπδαηηλψλ), ησλ θνξθηάδσλ θιπ, κε ζχξκα απφ ζθιεξφ
ράιπβα, αλνμείδσηα ή γαιβαληζκέλα άγθηζηξα, απηνδηαηξπνχκελεο, γαιβαληζκέλα θαξθηά θιπ.
- Σν θνλίακα ζθξάγηζεο ησλ θάησ απνιήμεσλ ζηέγεο θαη θνξθηάδσλ (νηαζδήπνηε ζχλζεζεο),
ζηελ πεξίπησζε ελ μεξψ θαηαζθεπήο επηθεξάκσζεο
- Η ελδερφκελε ηνπνζέηεζε αλνμεηδψησλ θηελψλ ή ζίηαο γηα ηελ ζθξάγηζε ησλ νπψλ ζηηο θάησ
απνιήμεηο επηζηέγαζεο κε βπδαληηλά ή άιια θνίια θεξακίδηα.
- Οη ηπρφλ απηνθφιιεηεο αζθαιηηθέο κεκβξάλεο γηα ηελ ζηεγάλσζε αξκψλ απνιήμεσλ
θαπλνδφρσλ θιπ,
- Σα θνληακάηα θάζε κνξθήο ζηελ πεξίπησζε θνιπκβεηήο θαηαζθεπήο θαη ηα αληίζηνηρα
πξφζκηθηα απηψλ.
β) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ επηθεξακψζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη (εθηφο αλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ
πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ) ε ηνπνζέηεζε θχιισλ ραιθνχ, γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο ή
ειεθηξνζηαηηθά βακέλνπ αιινπκηλίνπ.
γ) Οη ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 έρνπλ εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο
θιίζεο ηεο ζηέγεο θαη ηνπ χςνπο ηεο απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηηο ελδερφκελεο απμεκέλεο
επηθαιχςεηο ησλ θεξακηδηψλ νη νπνίεο απαηηνχληαη απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβάλνπλ
ζε θάζε δαπάλε γηα ηελ ιήςε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη ηξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 23.50€

Άξζξν A.T. 235:
(ΟΗΚ52.80.03)

αλίδσκα ζηέγεο κε κηζφηαβιεο πάρνπο 2,5 cm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5283)
Τιμολόγιο Μελέτης
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αλίδσκα ζηέγεο ζε ππάξρνπζα ηεγίδσζε, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, ηα ηθξηψκαηα θαη εξγαζία
πιήξνπο θαηαζθεπήο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξηάληα έμη επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 36.00€

Άξζξν A.T. 236:
(ΟΗΚ61.06)

Φέξνληα ζηνηρεία απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο χςνπο ή
πιεπξάο >160 mm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6104)

Καηαζθεπή θεξφλησλ ζηνηρείσλ απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο θάζε ηχπνπ, κε χςνο ή πιεπξά
κεγαιχηεξε απφ 160 mm, πνηφηεηαο S235J, νπνπνησλδήπνηε ινηπψλ δηαζηάζεσλ, θάζε ζρεδίνπ,
θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή χςνο απφ ην έδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο, ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ
ηνπο κε θνριίεο (κπνπιφληα) κε δηπιά πεξηθφριηα κέζα απφ εηδηθά δηαλνηγφκελεο νπέο θαη κε
παξεκβνιή ηκεκάησλ ειαζκάησλ, ή κε ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη έδξαζή
ηνπο επί ησλ ζηνηρείσλ ζεκειίσζεο ή ινηπψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ρξήζε κε ζπξξηθλσκέλνπ
θνληάκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504 (κε ζήκαλζε CE).
Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ αλπςσηηθψλ κέζσλ.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαηαζθεπήο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 61 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί
φξνη:
(α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ), ζηεξέσζεο (ρεκηθά ή
εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Δγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη
ιεηηνπξγίαο (φπνπ ηπρφλ απαηηείηαη, ζηξνθείο, ξάνπια θχιηζεο θιπ) απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ελ
ζεξκψ γαιβαληζκέλα,
- ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα ελδερφκελα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην, EPDM θιπ),
- ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ.
(β) Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ ησλ
άξζξσλ, ζηε πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ
επηθάλεηα, ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη αλαινγηθά κε βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη
παιαηάο θαηαζθεπήο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δχν επξψ θαη νγδφληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 2.80€

Άξζξν A.T. 237:
(ΟΗΚ64.01.01)

ηδεξά θηγθιηδψκαηα απφ ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκψλ, απινχ
ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6401)

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ θηγθιηδσκάησλ εμσζηψλ, θιηκάθσλ, πεξηθξάμεσλ θιπ., απφ
ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκψλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ κνξθνζηδήξνπ θαη ησλ πιηθψλ
Τιμολόγιο Μελέτης
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ήισζεο θαη ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε
ησλ θηγθιηδσκάησλ.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηέζζεξα επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 4.50€

Άξζξν A.T. 238:
(ΠΡΒ2)

Καηαζθεπή μχιηλεο πεξίθξαμεο

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5104)
Καηαζθεπή μχιηλεο πεξίθξαμεο κε μπινπαζζάινπο Φ 4 cm, θαζαξνχ (εθηφο εδάθνπο) χςνπο 0,70
m, αλά 1,00 m θαη ηνπο δηαγψληνπο παζζάινπο πνπ ζα απαηηεζνχλ. Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα
θαη κεηαθνξά ησλ παζζάισλ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ε ηνπνζέηεζή ηνπο, ηα πιηθά ζηήξημεο (πξφθεο
θιπ) θαη νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ εξγαιείσλ.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δψδεθα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 12.00€

Άξζξν A.T. 239:
(ΟΗΚ77.15)

Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7735)
Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 03-10-02-00 ‘Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ’.
Απνθαηάζηαζε ηεο επηθαλείαο ηνπ επηρξίζκαηνο, αθαίξεζε ησλ αλσκαιηψλ, θαζαξηζκφο, ιείαλζε
κε γπαιφραξην, αζηάξσκα κε θαηάιιειν πιηθφ βάζεσο αθξπιηθήο ξεηίλεο, δηαιχηνπ, ή αθξπιηθνχ
κηθξνκνξηαθνχ πιηθνχ βάζεσο λεξνχ, κε αληνρή ζηα αιθάιηα.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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.
Τιμολόγιο Μελέτης
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(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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): έλα επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 1.70€

Άξζξν A.T. 240:
(ΟΗΚ77.81.01)

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο κε
ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξελην-αθξπιηθήο ή
πνιπβηλπιηθήο βάζεο κε ζπαηνπιάξηζκα, εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ
κε ρξήζε αθξπιηθψλ ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7786.1)

Υξσκαηηζκνί ζπαηνπιαξηζηνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο κε πδαηηθήο
δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δπν δηαζηξψζεηο
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ΔΣΔΠ 03-10-01-00 ‘Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο’, 0310-02-00 ‘Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ’.
Πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο, ζπαηνπιάξηζκα θαη δηάζηξσζε ρξψκαηνο πδαηηθήο δηαζπνξάο
αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν ζηξψζεηο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί
ηφπνπ,ηθξηψκαηα θαη εξγαζία.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα ηξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 13.50€

Άξζξν A.T. 241:
(ΟΗΚ77.55)

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα
αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ

Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ::ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ.426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤελ: 107/121
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7755)
Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00
‘Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ’.
Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη ζκπξηδφπαλν, κία ζηξψζε αληηδηαβξσηηθνχ
ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ
θαη εξγαζία.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): έμη επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 6.70€

Άξζξν A.T. 242:
(ΟΗΚ77.84.01)

Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ γπςνζαλίδσλ κε ρξψκα πδαηηθήο
δηαζπνξάο αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο,
ρσξίο ζπαηνπιάξηζκα ηεο γπςνζαλίδαο
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7786.1)

Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ γπςνζαλίδσλ κε ρξψκα πδαηηθήο δηαζπνξάο αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή
ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-0200 ‘Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ’.
Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, εθαξκνγή εηδηθήο γάδαο ζηηο ζπλαξκνγέο ησλ γπςνζαλίδσλ,
αζηάξσκα κε πιηθφ έκθξαμεο ησλ πφξσλ ηεο γπςνζαλίδαο (γηα ηελ κείσζε ηεο
απνξξνθήηηθφηεηάο ηεο) θαη δηάζηξσζε δχν ζηξψζεσλ ρξψκαηνο αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή
ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο. Τιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη:

Τιμολόγιο Μελέτης
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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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ελληά επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 9.00€

Άξζξν A.T. 243:
(ΟΗΚ54.46.01)

Θχξεο μχιηλεο πξεζζαξηζηέο, κε θάζζα δξνκηθή, πιάηνπο έσο 13 cm

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5446.1)
Καηαζθεπή 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, 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).
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
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),

Τιμολόγιο Μελέτης
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- 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.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ δέθα νθηψ επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 118.00€

Άξζξν A.T. 244:
(ΟΗΚ62.60.01)

Θχξεο κεηαιιηθέο ππξαζθαιείαο, αλνηγφκελεο, κνλφθπιιεο, ρσξίο
θεγγίηε, θιάζεο ππξαληίζηαζεο 30 min
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6236)

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κνλφθπιιεο κεηαιιηθήο αλνηγφκελεο ζχξαο ππξαζθαιείαο,
ζπλνδεπφκελεο απφ πηζηνπνηεηηθφ θιάζεο ππξαληίζηαζεο απφ δηαπηζηεπκέλν Φνξέα,
απνηεινχκελεο απφ θάζζα απφ ζηξαληδαξηζκέλε ιακαξίλα DKP ειαρίζηνπ πάρνπο 2,0 mm κε
δηάηαμε θαπλνζηεγαλφηεηαο (π.ρ. απφ ζεξκνδηνγθνχκελεο ηαηλίεο), ζπξφθπιιν ηχπνπ sandwich,
κε εμσηεξηθή επέλδπζε απφ ιακαξίλα ςπρξήο εμειέζεσο DKP ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm θαη
εζσηεξηθή πιήξσζε απφ νξπθηνβάκβαθα ππθλφηεηνο ηνπιάρηζηνλ 140 kg/m3 κε ζπλδεηηθφ πιηθφ
απνηεινχκελν απφ νξπθηέο θφιιεο (φρη θαηλνιηθέο ξεηίλεο), κε κεληεζζέδεο βαξέσο ηχπνπ κε
αμνληθά ξνπικάλ (BD), θιεηδαξηά θαη ρεηξνιαβέο ππξαζθαιείαο εμ νινθιήξνπ απφ ραιχβδηλα
εμαξηήκαηα κε ηδηαίηεξν πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθαιείαο, κεραληζκφ επαλαθνξάο (ζνχζηα)
ππξαζθαιείαο θαη κπάξα παληθνχ. Η θάζζα θαη ηα ζπξφθπιια ζα είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα
ζην εξγνζηάζην, ζε επφρξσζε ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο.
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηεο θάζζαο θαη ηνπ ζπξνθχιινπ επί ηφπνπ, ε πάθησζε ηεο
θάζζαο ζηελ ηνηρνπνηία θαη ε πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ
(αξηάλη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ξχζκηζε φισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηεο ζχξαο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
Τιμολόγιο Μελέτης
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ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ ζηζεξψλ θνπθσκάησλ ηνπ παξφληνο εδαθίνπ 62 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ
πεξηιακβάλνληαη γεληθψο ηα αθφινπζα:
- φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ), ζηεξέσζεο (ρεκηθά ή
εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Δγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη
ιεηηνπξγίαο (ζηξνθείο, ξάνπια θχιηζεο θιπ) απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα,
- ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην, EPDM, θπςεισηφ ραξηί,
θιπ),
- ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ.
Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ ησλ
άξζξσλ, ζηε πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ
επηθάλεηα, ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη παιαηάο
θαηαζθεπήο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δηαθφζηα είθνζη πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 225.00€

Άξζξν A.T. 245:
(ΥΡΘΤΡ1)

Ταιφζπξεο αινπκηλίνπ αλνηγφκελεο, απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν
αινπκίλην, κνλφθπιιε, κε ζηαζεξφ ή αλνηγφκελν θεγγίηε
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΘΤΡ1)

Ταιφζπξεο αινπκηλίνπ αλνηγφκελεο, απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην, κνλφθπιιε, κε
ζηαζεξφ ή αλνηγφκελν θεγγίηε
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ πελήληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 150.00€

Άξζξν A.T. 246:
(ΟΗΚ65.17.06)

Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα, δίθπιια, κε ην έλα ή θαη ηα δχν
θχιια ζπξφκελα (επάιιεια), κε ή ρσξίο ζηαζεξφ θεγγίηε
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6524)

Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα (πνπ δελ απνηεινχλ ζεηξά παινζηαζίσλ ζπλζέηνπ
θνπθψκαηνο), νπνηαζδήπνηε αλαινγίαο δηαζηάζεσλ εμσηεξηθνχ πιαηζίνπ, κε ζθειεηφ θάζζαο
(πιαηζίνπ), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 ‘Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ’.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 65 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
α) Οη κέζεο ηηκέο ησλ αληνρψλ ησλ ξάβδσλ αινπκηλίνπ ζα είλαη:
- θνξηίν ζξαχζεο 180 - 220 MPa,
- φξην ειαζηηθφηεηαο 140 - 180 MPa,
- επηκήθπλζε ε = 4 - 6%.
β) Σα ειάρηζηα πάρε επίζηξσζεο αλνδίσζεο ζα είλαη:
- γηα θαηαζθεπέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ 15 κm,
- γηα θαηαζθεπέο ζην εμσηεξηθφ απηνχ 20 κm
Τιμολόγιο Μελέτης
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- ζε ηζρπξά δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ 25 κm.
γ) Σo ειάρηζηo πάρoο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ζα είλαη 50 κm.
δ) ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα θαη ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη
πιηθά):
δ1) Η ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο, ρσξίο ηελ αμία ησλ πιηθψλ
απηψλ, εθηφο άλ ζην άξζξν αλαθέξεηαη ξγηά φηη πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηά ηνπο.
δ2) Η θαηαζθεπή ςεπηφθαζζαο απφ ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ
1,8 mm, δηαηνκήο νξζνγσληθήο ή Π, κε ηα ζηεξίγκαηα ηνπ ζθειεηνχ απφ γαιβαληζκέλεο ιάκεο
50Υ3 mm,
δ3) Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ηαηλίεο (λενπξέλ, EPDM θιπ), θαζψο θαη φια ηα απνηνχκελα
κηθξνυιηθά, ζχκθσλα κε νδεγίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πξντφληνο, γηα ηελ πιήξε, ηελ
εμαζθάιηζε ηεο πδαηνζηεγαλφηεηαο, ηεο αεξν-ζηεγαλφηεηαο, ηεο ερνκφλσζεο ηεο θαη
ζεξκνκφλσζεο.
δ4) Η ηνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ αθαηξνχκελσλ ζπλδέζκσλ (πξνθίι Π) ζηηο ςεπηφθαζεο αλνηθηψλ
δηαηνκψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αθακςία ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά ε ηε ηνπνζέηεζε.
δ5) Η ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη αλνδίσζε ησλ πξνθίι ηνπ αινπκηλίνπ, εθηφο άλ ξεηά αλαθέξεηαη
ζην άξζξν φηη ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα.
ε) Σα ζθνχξα (παληδνχξηα) θαη ην ηκήκα ηεο θάζζαο αινπκηλίνπ πνπ ηνπο αληηζηνηρεί,
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ην εκβαδφλ ηνπο, κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ΟΙΚ 65.44.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ ηξηάληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 135.00€

Άξζξν A.T. 247:
(ΟΗΚ65.01.01)

Σππνπνηεκέλα θνπθψκαηα απφ αινπκίλην κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή,
απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην έσο 12 kg/m²
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6501)

Δηνηκα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ηππνπνηεκέλσλ αλνηγκάησλ, βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο,
πξνεξρφκελα απφ πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ SO 9001 παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κε δηάηαμε
ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο αλάινγα κε ηελ ‘ζεηξά’ ηνπο, κε δπλαηφηεηα ππνδνρήο δηπινχ
παινπίλαθα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 ‘Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ’, πιήξσο
ηνπνζεηεκέλα θαη ζηεξεσκέλα.
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε έξγα κε κεγάιν αξηζκφ απιψλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ,
ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ ηνπ εκπνξίνπ, πνπ κπνξνχλ λα επηιερζνχλ απφ θαηαιφγνπο
πξνκεζεπηψλ ψο πξντφληα έηνηκα πξνο ηνπνζέηεζε.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θνπθσκάησλ ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 65 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
α) Οη κέζεο ηηκέο ησλ αληνρψλ ησλ ξάβδσλ αινπκηλίνπ ζα είλαη:
- θνξηίν ζξαχζεο 180 - 220 MPa,
- φξην ειαζηηθφηεηαο 140 - 180 MPa,
- επηκήθπλζε ε = 4 - 6%.
β) Σα ειάρηζηα πάρε επίζηξσζεο αλνδίσζεο ζα είλαη:
- γηα θαηαζθεπέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ 15 κm,
- γηα θαηαζθεπέο ζην εμσηεξηθφ απηνχ 20 κm
- ζε ηζρπξά δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ 25 κm.
γ) Σo ειάρηζηo πάρoο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ζα είλαη 50 κm.
Τιμολόγιο Μελέτης
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δ) ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα θαη ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη
πιηθά):
δ1) Η ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο, ρσξίο ηελ αμία ησλ πιηθψλ
απηψλ, εθηφο άλ ζην άξζξν αλαθέξεηαη ξγηά φηη πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηά ηνπο.
δ2) Η θαηαζθεπή ςεπηφθαζζαο απφ ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ
1,8 mm, δηαηνκήο νξζνγσληθήο ή Π, κε ηα ζηεξίγκαηα ηνπ ζθειεηνχ απφ γαιβαληζκέλεο ιάκεο
50Υ3 mm,
δ3) Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ηαηλίεο (λενπξέλ, EPDM θιπ), θαζψο θαη φια ηα απνηνχκελα
κηθξνυιηθά, ζχκθσλα κε νδεγίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πξντφληνο, γηα ηελ πιήξε, ηελ
εμαζθάιηζε ηεο πδαηνζηεγαλφηεηαο, ηεο αεξν-ζηεγαλφηεηαο, ηεο ερνκφλσζεο ηεο θαη
ζεξκνκφλσζεο.
δ4) Η ηνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ αθαηξνχκελσλ ζπλδέζκσλ (πξνθίι Π) ζηηο ςεπηφθαζεο αλνηθηψλ
δηαηνκψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αθακςία ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά ε ηε ηνπνζέηεζε.
δ5) Η ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη αλνδίσζε ησλ πξνθίι ηνπ αινπκηλίνπ, εθηφο άλ ξεηά αλαθέξεηαη
ζην άξζξν φηη ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα.
ε) Σα ζθνχξα (παληδνχξηα) θαη ην ηκήκα ηεο θάζζαο αινπκηλίνπ πνπ ηνπο αληηζηνηρεί,
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ην εκβαδφλ ηνπο, κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ΟΙΚ 65.44.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ ζαξάληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 145.00€

Άξζξν A.T. 248:
(ΥΡΟΗΚ76.27.02)

Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο,
ζπλνιηθνχ πάρνπο 28 mm, (θξχζηαιιν 3 mm laminated-κεκβξάλεθξχζηαιιν 3mm , θελφ 16 mm, θξχζηαιιν 3 mm laminatedκεκβξάλε-θξχζηαιιν 3mm)
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7609.2)

Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο, απινί ή πνιιαπινί
(LAMINATED), oπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, απφρξσζεο, ζεξκνδηαθνπηφκελα κε κεκβξάλε
securit, βαζκνχ θσηνδηαπεξαηφηεηαο θαη βαζκνχ θσηναλάθιαζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 03-08-07-02 ‘Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ’. πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη κε ειαζηηθά
παξεκβχζκαηα θαη ζηιηθφλε Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία, κε πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): νγδφληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 80.00€

Άξζξν A.T. 249:
(ΠΡΓ1)

Γεληθή κφξθσζε επηθάλεηαο εδάθνπο γηα ηελ θχηεπζε θπηψλ ή
εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 1140)

Απνθνκηδή πιενλαδφλησλ ρσκάησλ, θαζάξηζκα, ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή θάζε άρξεζηνπ
πιηθνχ (πέηξεο, ππνιείκκαηα ξηδψλ, θιαδηά θιπ), αλακφριεπζε ηεο επηθάλεηαο κε νπνηνδήπνηε
κέζν, γεληθή ηζνπέδσζε ησλ ρψξσλ θαη γεληθή κφξθσζε ηνπ αλάγιπθνπ ηεο επηθαλείαο ηνπ
εδάθνπο γηα ηελ θχηεπζε θπηψλ ή εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα. Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε
νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο.
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.)
Τιμολόγιο Μελέτης
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ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 105.00€

Άξζξν A.T. 250:
(ΠΡΓ1.5)

Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ5

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5210)
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)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ζαξάληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 45.00€

Άξζξν A.T. 251:
(ΠΡΔ2.2)

Άλνηγκα ιάθθσλ ζε εδάθε γαηψδε - εκηβξαρψδε κε εξγαιεία ρεηξφο,
δηαζηάζεσλ 0,50 Υ 0,50 Υ 0,50 m
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5120)

Άλνηγκα ιάθθσλ ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο 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.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δχν επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 2.00€

Άξζξν A.T. 252:
(ΠΡΔ11.1.1)

Τπνζηχισζε δέλδξνπ κε ηελ αμία ηνπ παζζάινπ, γηα κήθνο
παζζάινπ κέρξη 2,50 m
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5240)

Οη εξγαζίεο ππνζηχισζεο δέλδξσλ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ
10-05-09-00.
Yπνζηχισζε δέληξνπ κε ηελ αμία παζζάινπ επζπηελνχο, απνθινησκέλνπ, βακκέλνπ, πειεθεηνχ
ζην θάησ άθξν, πηζζαξηζκέλνπ κέρξη χςνο 0,50 m, απφ θαηάιιειε μπιεία. ηελ ηηκή
ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αμία θαη κεηαθνξά επί η’νπνπ ηνπ παζζάινπ, νη δαπάλεο ηνπ
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κηθξνυιηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
ηελ θαηαθφξπθε έκπεμή ηνπ ζε βάζνο 0,50 m, ζε νπνηνδήπνηε είδνο εδάθνπο, θαη κε νπνηαδήπνηε
θιίζε θαζψο θαη ε πξφζδεζή ηνπ δέληξνπ ζ’ απηφλ κε θαηάιιειν κέζνλ.
Τιμολόγιο Μελέτης
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Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δχν επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 2.50€

Άξζξν A.T. 253:
(ΠΡΔ9.7)

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 23 - 40 lt

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5210)
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 1005-01-00
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)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηέζζεξα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 4.00€

Άξζξν A.T. 254:
(ΟΗΚ56.21)

Πάγθνο απφ άθαπζηε θνξκάηθα ηχπνπ DUROPAL

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

(Οινγξάθσο): είθνζη νθηψ επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 28.00€

Άξζξν A.T. 255:
(ΟΗΚ56.23)

Δξκάξηα θνπδίλαο δαπέδνπ κή ηππνπνηεκέλα

Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ::ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ.426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤελ: 115/121
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5613.1)
Δξκάξηα θνπδίλαο δαπέδνπ, κή ηππνπνηεκέλα, κε βάζνο 60 cm, κε ‘θνπηηά’ απφ λνβνπάλ
ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm, ακθίπιεπξα επελδπκέλα κε κειακίλε ή θνξκάηθα, πάρνπο 1,0 mm, κε
ηειείσκα ζε φια ηα νξαηά ζφθνξα απφ PVC πάρνπο 3 mm, κε ελψζεηο ησλ επηθαλεηψλ κε
αλνμείδσηεο μπιφβηδεο, θφιια θαη θαηάιιειεο εληνξκίεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 0309-01-00 ‘Δληνηρηζκέλα ή ζηαζεξά έπηπια ‘, κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
* Γηακφξθσζε ρεηιέσλ ησλ απαηηνπκέλσλ νπψλ κε θξεδάξηζκα
* Καηαζθεπή πιάηεο ηνπ θνπηηνχ πξνο ηνλ ηνίρν απφ θνξκάτθα πάρνπο 8 mm
* Οξηδφληηα (ξάθηα) θαη θαηαθφξπθα ζηαζεξά ρσξίζκαηα απφ κνξηνζαλίδεο επελδπκέλεο θαη ζηηο
δχν επηθάλεηεο κε κειακίλε (1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 ή 20 mm αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπο,
κε πεξηζψξην απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm ζηα εκθαλή ζφθνξα κε ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο.
* Σα θχιια (κνλά ή δηπιά) απφ λνβνπάλ κε κειακίλε νηνπδήπνηε ρξψκαηνο, εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά (min πάρνο 1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm, κε πεξηζψξηα απφ ηαηλία PVC πάρνπο
3 mm κε ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο.
* Σνπνζέηεζε ρεηξνιαβψλ (πφκνια) θχιισλ θαη θξπθψλ κεηαιιηθψλ κεληεζέδσλ βαξέσο ηχπνπ
δηπιήο πεξηζηξνθήο, αλνμεηδψησλ θαη ξπζκηδνκέλσλ.
* ηήξημε ηεο θαηαζθεπήο ζε ξπζκηδφκελα πνδαξηθά κε απφιεμε απφ πιαζηηθφ πξνθίι γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ πγξαζία
* Κνπκπσηή κπάδα χςνπο 125 mm απφ λνβνπάλ κε επέλδπζε κειακίλεο πάρνπο 1,0 mm.
Δάλ πξνβιέπνληαη ζπξηάξηα ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθάλεηαο φςεο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δηαθφζηα είθνζη πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 225.00€

Άξζξν A.T. 256:
(ΟΗΚ56.25)

Δξκάξηα κεγάινπ χςνπο, κή ηππνπνηεκέλα

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5613.1)
Δξκάξηα κεγάινπ χςνπο, κή ηππνπνηεκέλα, κε βάζνο 60 cm, κε ‘θνπηηά’ απφ λνβνπάλ ζπλνιηθνχ
πάρνπο 18 mm, ακθίπιεπξα επελδπκέλα κε κειακίλε ή θνξκάηθα, πάρνπο 1 mm, κε ηειείσκα ζε
φια ηα νξαηά ζφθνξα απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm, κε ελψζεηο ησλ επηθαλεηψλ κε αλνμείδσηεο
μπιφβηδεο, θφιια θαη θαηάιιειεο εληνξκίεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-09-01-00
‘Δληνηρηζκέλα ή ζηαζεξά έπηπια ‘, κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
* Γηακφξθσζε ρεηιέσλ ησλ απαηηνπκέλσλ νπψλ κε θξεδάξηζκα
* Καηαζθεπή πιάηεο ηνπ θνπηηνχ πξνο ηνλ ηνίρν απφ ραξηνθνξκάτθα ή θνξκάτθα πάρνπο 8 mm
* Οξηδφληηα (ξάθηα) θαη θαηαθφξπθα ζηαζεξά ρσξίζκαηα (άλ πξνβιέπνληαη) απφ κνξηνζαλίδεο
επελδπκέλεο θαη ζηηο δχν επηθάλεηεο κε κειακίλε (1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 ή 20 mm
αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπο, κε πεξηζψξην απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm ζηα εκθαλή ζφθνξα κε
ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο.
* Σα θχιια (κνλά ή δηπιά) απφ λνβνπάλ κε κειακίλε νηνπδήπνηε ρξψκαηνο, εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά (min πάρνο 1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm, κε πεξηζψξηα απφ ηαηλία PVC πάρνπο
3 mm κε ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο.
* Σνπνζέηεζε ρεηξνιαβψλ (πφκνια) θχιισλ θαη θξπθψλ κεηαιιηθψλ κεληεζέδσλ βαξέσο ηχπνπ
δηπιήο πεξηζηξνθήο, αλνμεηδψησλ θαη ξπζκηδνκέλσλ.
Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ::ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ.426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤελ: 116/121
* ηήξημε ηεο θαηαζθεπήο ζε ξπζκηδφκελα πνδαξηθά κε απφιεμε απφ πιαζηηθφ πξνθίι γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ πγξαζία
* Κνπκπσηή κπάδα χςνπο 125 mm απφ λνβνπάλ κε επέλδπζε κειακίλεο πάρνπο 1,0 mm.
Δάλ πξνβιέπνληαη ζπξηάξηα ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο φςεο.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ πελήληα πέληε επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 155.00€

Άξζξν A.T. 257:
(ΠΡΔ16.10.1)

Τπφζηξσκα αλάπηπμεο θπηψλ γηα θπηεπκέλα δψκαηα εθηαηηθνχ
ηχπνπ
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5340)

Τπφζηξσκα αλάπηπμεο θπηψλ γηα θπηεπκέλα δψκαηα εθηαηηθνχ ηχπνπ απφ πξνπαξαζθεπαζκέλα
αλαθπθισκέλα νξγαληθά θαη αλφξγαλα πιηθά, απαιιαγκέλα απφ θάζε είδνπο ζπφξνπο ή θπηηθά
κέξε, κε ζχζηαζε πνπ εμαζθαιίδεη ηνλ εθνδηαζκφ ησλ θπηψλ κε ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζηνηρεία
γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο, παξαδηδφκελα ζε νηθνδνκηθνχο ζάθνπο (Big bags / Βb), θαη ζπλνδεπφκελα
απφ έθζεζε εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη δηαζέηνπλ ηα αθφινπζα
ραξαθηεξηζηηθά:
• πνζνζηφ θφθθσλ d < 0,063mm έσο 15% θαηά κάδα (ζπλνιηθή άξγηινο θαη ηιχο)
• κέγηζηνο θφθθνο d = 12 mm, φηαλ ην πάρνο ηνπ ππνζηξψκαηνο είλαη ? 10 cm, θαη d = 16 mm
φηαλ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 cm
• pH 6,0 - 8,5
• πεξηεθηηθφηεηα ζε νξγαληθά πιηθά ? 65 g/l
• πδαηντθαλφηεηα ? 35% θαη ? 65 % θ.ν
• πεξηερφκελν αέξα ? 10% θ.ν
• πεξηεθηηθφηεηα ζε άιαηα ?3,5 g/l
• θνξεζκέλν θνξηίν έσο 1300 kg/m3
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
• Ο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο εθαξκνγήο, ε ζπγθέληξσζε θαη ε απνθνκηδή ησλ πάζεο θχζεσο
αρξήζησλ πιηθψλ
• Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ
πιηθψλ ηνπ ππνζηξψκαηνο
• Η δηάζηξσζε θαη ειαθξά ζπκπχθλσζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο
επηθαλείαο ηνπ.
• Οη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δηαθφζηα νγδφληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 280.00€

Άξζξν A.T. 258:
(ΠΡΔ16.1.1)

Γηαρσξηζηηθή κεκβξάλε πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ), πάρνπο 0,5 mm

Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ::ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ.426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤελ: 117/121
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7912)
Γηαρσξηζηηθέο κεκβξάλεο απφ πνιππξνππιέλην (PP), ηνπνζεηνχκελεο ζηελ πεξίπησζε ρεκηθήο
αζπκβαηφηεηαο ησλ πιηθψλ ζηεγαλνπνίεζεο θαη ηνπ θπηεπκέλνπ δψκαηνο, κε πηζηνπνηεηηθφ
δηεζλνχο νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο γηα ηελ ρξήζε θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (FLL Root
Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
• Ο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο εθαξκνγήο, ε ζπγθέληξσζε θαη ε απνθνκηδή ησλ πάζεο θχζεσο
αρξήζησλ πιηθψλ
• Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ
κεκβξαλψλ θαη ησλ απαηηνπκέλσλ κηθξνυιηθψλ ζηεξέσζεο
• Η ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηεο κεκβξάλεο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζηεγαλσηηθήο ζηξψζεο ή ηεο
ζεξκνκφλσζεο, κε επηθάιπςε ησλ άθξσλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 20 cm θαη ε επέθηαζή ηεο θαζ' χςνο
ζηηο παξεηέο ησλ ζηεζαίσλ θαη ηνηρίσλ θαηά 10-15 cm πάλσ απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε ηνπ
ππνζηξψκαηνο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ (ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ επηκέηξεζε)
• Οη επηθαιχςεηο θαη ηα απνθνπηφκελα ηκήκαηα ησλ θχιισλ (ξεηάιηα).
• Οη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξία επξψ θαη εμήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 3.60€

Άξζξν A.T. 259:
(ΠΡΔ16.7.2)

Απνζηξαγγηζηηθφ ζχζηεκα γηα εθηαηηθφ ηχπν δψκαηνο, κε θελά
θαηλψκαηα, αληνρήο ζε ζιίςε > 250 kN/m2, πάρνπο 2,5 cm, κε
ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο λεξνχ ηνπιάρηζηνλ 3 lt/m2
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7912)

Απνζηξαγγηζηηθφ ζχζηεκα απφ πςειήο ππθλφηεηαο αλαθπθισκέλν πνιπαηζπιέλην (HDPE) ή
αλαθπθισκέλν πνιπζηπξέλην (Recycled PS) θαη απφ πδξνθνβηθή δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε (EPS),
κε ακθίπιεπξεο εγθνιπψζεηο θαη θελνχο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζπζζσξεχεηαη θαη απνζεθεχεηαη
ην λεξφ, κε νπέο ζηελ θνξπθή ησλ εγθνιπψζεσλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αέξα,
κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο λεξνχ, νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο, βηνινγηθά αδξαλέο, γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ νξηδφληησλ επηθαλεηψλ θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο απνζηξάγγηζεο ππνγείσλ λεξψλ
ζε θπηεπκέλα δψκαηα (FLL guidelines 7.2/2002).
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
• Ο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο εθαξκνγήο, ε ζπγθέληξσζε θαη ε απνθνκηδή ησλ πάζεο θχζεσο
αρξήζησλ πιηθψλ
• Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ
θχιισλ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηξάγγηζεο θαη ησλ πιηθψλ ζηεξέσζεο
• Η ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ απνζηξαγγηζηηθψλ θχιισλ κε ηξφπν ψζηε λα εθάπηνληαη
κεηαμχ ηνπο.
• Οη επηθαιχςεηο θαη ηα απνθνπηφκελα ηκήκαηα ησλ θχιισλ (ξεηάιηα).
• Οη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΡΓΟ::ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ.426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤελ: 118/121
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): είθνζη ηέζζεξα επξψ θαη είθνζη ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 24.20€

Άξζξν A.T. 260:
(ΠΡΔ16.3.1)

Αληηξηδηθή κεκβξάλε απφ πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), πάρνπο 0,8
mm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7912)

Αληηξηδηθέο κεκβξάλεο απφ πνιπβηλπινρισξίδην (PVC) ή απφ εχθακπηε πνιπνιεθίλε (FPO/ΣΡΟ),
ρσξίο ξαθέο, νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο, κε επηκήθπλζε ζξαχζεο >200%, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζηξψζεσλ ζηεγαλνπνίεζεο δσκάησλ εθηαηηθνχ ηχπνπ απφ ηελ δηείζδπζε ξηδψλ, εθαξκνδφκελεο
ζε θπηεπκέλν δψκα, κε πηζηνπνηεηηθφ δηεζλνχο νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο γηα ηελ ρξήζε θαη ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
• Ο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο εθαξκνγήο, ε ζπγθέληξσζε θαη ε απνθνκηδή ησλ πάζεο θχζεσο
αρξήζησλ πιηθψλ θαη ην ζηέγλσκα ηεο επηθαλείαο, εάλ είλαη πγξή
• Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ
κεκβξαλψλ θαη ησλ απαηηνπκέλσλ κηθξνυιηθψλ ζηεξέσζεο
• Η ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηεο κεκβξάλεο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζηεγαλσηηθήο ζηξψζεο ή ηεο
ζεξκνκφλσζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ε επέθηαζή ηεο θαζ' χςνο ζηηο
παξεηέο ησλ ζηεζαίσλ θαη ηνηρίσλ θαηά 10-15 cm πάλσ απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε ηνπ ππνζηξψκαηνο
αλάπηπμεο ησλ θπηψλ (ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ επηκέηξεζε)
• Ο έιεγρνο ηεο ζηεγαλφηεηαο ησλ ξαθψλ.
• Οη επηθαιχςεηο θαη ηα απνθνπηφκελα ηκήκαηα ησλ θχιισλ (ξεηάιηα).
• Οη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δέθα ηέζζεξα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 14.00€

Άξζξν A.T. 261:
(ΠΡΔ16.6.1)

Τπφζηξσκα ζπγθξάηεζεο πγξαζίαο - πξνζηαζίαο ηεο κφλσζεο
πάρνπο 3,0 mm, κε δπλαηφηεηα ζπγθξάηεζεο λεξνχ ηνπιάρηζηνλ 3 lit
/ m2
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7912)

Τπφζηξσκα ζπγθξάηεζεο πγξαζίαο θαη πξνζηαζίαο ηεο κφλσζεο, εθαξκνδφκελν ζε θπηεπκέλα
δψκαηα, απφ ζπλζεηηθέο αλαθπθισκέλεο ίλεο πνιπεζηέξα ή πνιππξνππιέλην ή πνιπαηζπιέλην,
αλζεθηηθφ ζηελ ζεξκφηεηα, ζπκβαηφ κε ηελ άζθαιην, βηνινγηθά θαη ρεκηθά νπδέηεξν, αλζεθηηθφ ζε
κηθξννξγαληζκνχο (βαθηήξηα θιπ), ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα, εθθξίζεηο ξηδψλ θιπ. (FLL guidelines
5.3/2002, 8.2/2002)
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
• Ο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο εθαξκνγήο, ε ζπγθέληξσζε θαη ε απνθνκηδή ησλ πάζεο θχζεσο
αρξήζησλ πιηθψλ
• Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ
θχιισλ ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ ζηεξέσζεο
Τιμολόγιο Μελέτης
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• Η εθαξκνγή ηνπ ππνζηξψκαηνο πξνζηαζίαο ηεο κφλσζεο πάλσ απφ ηελ ζηεγαλσηηθή ζηξψζε ή
ηελ αληηξηδηθή κεκβξάλε κε επηθάιπςε ησλ άθξσλ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
• Οη επηθαιχςεηο θαη ηα απνθνπηφκελα ηκήκαηα ησλ θχιισλ (ξεηάιηα).
• Οη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): πέληε επξψ θαη είθνζη ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 5.20€

Άξζξν A.T. 262:
(ΠΡΔ16.13.2)

Γηάηξεηα θξεάηηα ειέγρνπ πδξνξξνψλ, κεηαιιηθά, αλνμείδσηα,
χςνπο 10 cm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7244)

Φξεάηηα ειέγρνπ πδξνξξνψλ, κεηαιιηθά ή απφ ζπλζεηηθά πιηθά, κε δηάηξεηε ζράξα θαη πιεπξηθέο
εγθνπέο εηζαγσγήο λεξνχ γηα ηελ απνζηξάγγηζε θπηεπκέλσλ δσκάησλ, πιήξσο εγθαηεζηεκέλα.
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
• Η πξνκήζεηα θαη ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ θξεαηίσλ ειέγρνπ θαη ησλ απηηνπκέλσλ
εμαξηεκάησλ ηνπο γηα ηελ ζχλδεζε κε ηηο πδξνξξφεο ηνπ δψκαηνο.
• Η ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή.
• Οη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): εθαηφλ πελήληα επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 150.00€

Άξζξν A.T. 263:
(ΟΗΚ73.47)

Πεξηζψξηα δψκαηνο (ινχθηα)

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7347)
Πεξηζψξηα δψκαηνο (ινχθηα) αλαπηχγκαηνο έσο 0,30 m, κέζνπ πάρνπο 3,5 cm, απνηεινχκελα
απφ πξψηε ζηξψζε πεηαρηνχ ηζηκεληνθηληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ θαη δεπηέξε ζηξψζε απφ
ηξαβεθηφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg, κε απμεκέλν πάρνο ζηα ζεκεία ζπκβνιήο ηνπ δψκαηνο θαη
ηνπ ζηεζαίνπ.
Πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία κνξθψζεσο θαη ζπλαξκνγήο κε ηελ επίζηξσζε ηνπ δψκαηνο, ε
δηακφξθσζε θακπχινπ ηκήκαηνο κε αθηίλα 4 έσο 5 cm, κε θαηάιιειν θαινχπη (απαγνξεχεηαη ε
δηακφξθσζε κε ηα ρέξηα ή κε χθαζκα), ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ε εξγαζία πιήξνπο
θαηαζθεπήο.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ελληά επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 9.00€

Άξζξν A.T. 264:

Δζράξεο θαλαιηψλ πδξνζπιινγήο, ραιχβδηλεο, ειεθηξνζπγθνιιεηέο
Τιμολόγιο Μελέτης
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(ΥΡΤΓΡ11.02.02)
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6752)
Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο, κε ην αληίζηνηρν πιαίζην έδξαζεο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο,
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο.
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηεο εζράξαο θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο
απηήο, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηεο εζράξαο κε ρξήζε ζηεξεψλ ππνζεκάησλ
θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ηζηκεληνθνλία, κε ζπξξηθλνχκελν θνλίακα ή
επνμεηδηθά θνληάκαηα.
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή, ηφζν επί λέσλ φζν θαη επί πθηαζηακέλσλ θαηαζθεπψλ
(αληηθαηάζηαζε εζραξψλ).
Δπηκέηξεζε γηα ηηο κελ ηππνπνηεκέλεο εζράξεο βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο κε βάζε ηνπο πίλαθεο
βαξψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, γηα ηηο δε ειεθηξνζπγθνιιεηέο εζράξεο λε βάζε αλαιπηηθνχο
ππνινγηζκνχο ησλ ξάβδσλ θαη ινηπψλ δηαηνκψλ κνξθνράιπβα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπο. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηή επηκέηξεζε κε δχγηζε.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) εζράξαο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο.
Δζράξεο ραιχβδηλεο, ειεθηξνζπγθνιιεηέο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-07-01-02
‘Δζράξεο πδξνζπιινγήο ραιχβδηλεο ειεθηξνζπγθνιιεηέο’.
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): ηξία επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 3.00€

Άξζξν A.T. 265:
(ΥΡ-ΠΡΓ7)

Πξνκήζεηα ρψκαηνο

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 1710)
Πξνκήζεηα ρψκαηνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-05-00. Σν
ρψκα ζα είλαη επηθαλεηαθφ, εχζξππην, ακκναξγηιψδνπο ζχζηαζεο, κε αλαινγία ζε άκκν
ηνπιάρηζηνλ 75 % θαη θαηά ην δπλαηφλ απαιιαγκέλν απφ ζβψινπο, αγξηφρνξηα, ππνιείκκαηα
ξηδψλ, ιίζνπο κεγαιχηεξνπο ησλ 5 cm.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³).
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): επηά επξψ θαη πελήληα ιεπηά
(Αξηζκεηηθψο): 7.50€

Άξζξν A.T. 266:
(ΠΡΔ13.1)

Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα κε ζπνξά

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5510)
Σν αληηθείκελν εγθαηάζηαζεο ριννηάπεηα κε ζπνξά πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
1. Σελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο κε θξέδα ζε βάζνο 20 cm, φζεο θνξέο απαηηεζεί, γηα ηνλ
ςηινρσκαηηζκφ ηνπ εδάθνπο.
2. Σελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη νκνηφκνξθε δηάζηξσζε ηεο εκπινπηηζκέλεο ηχξθεο, πεξιίηε,
ρνχκνπ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έδαθνο κε ζηαπξσηφ θξεδάξηζκα ζε βάζνο 10-12 cm

Τιμολόγιο Μελέτης
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3. Σελ ηειηθή δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο κε ξάκκαηα θαη ηζνπγθξάλεο, γηα λα δεκηνπξγεζεί ε
θαηάιιειε ζπνξνθιίλε.
4. Σελ πξνκήζεηα ζπφξνπ ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο, πηζηνπνηεκέλνπ, πξφζθαηεο εζνδείαο,
ζπζθεπαζκέλνπ ζε ζάθνπο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηελ ζχλζεζε ηνπ κίγκαηνο θαη ηνλ νίθν
παξαγσγήο θαη ηε ζπνξά κε ηελ πξνβιεπφκελε πνζφηεηα, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζπφξνπ.
5. Σελ θάιπςε ηνπ ζπφξνπ, ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή κηθηνχ ιηπάζκαηνο κε ηρλνζηνηρεία θαη ην
θπιίλδξηζκα ηεο επηθάλεηαο.
6. Σελ απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο κε κπθεηνθηφλν θαη εληνκνθηφλν ζθεχαζκα.
7. Σελ ιίπαλζή ηνπ κε επηθαλεηαθφ ή πδαηνδηαιπηφ κηθηφ ιίπαζκα κε ηρλνζηνηρεία.
8. Σελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
ριννηάπεηα.
9. Σελ πξψηε άξδεπζε θαζψο θαη ηηο κεηέπεηηα θαζεκεξηλέο αξδεχζεηο ηνπ ριννηάπεηα κέζσ ηνπ
αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, ηα ζπρλά βνηαλίζκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αγξηφρνξησλ πνπ ηπρφλ ζα
θπηξψζνπλ θαη ηελ επαλαζπνξά ριννηάπεηα ζε φζα ζεκεία ην θχηξσκα ηνπ πξνθχςεη αξαηφ ή
αλεπαξθέο.
10. Σν πξψην θνχξεκα θαη ην θπιίλδξηζκα φηαλ ν ριννηάπεηαο απνθηήζεη χςνο 10 cm.
Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-01. ηελ ηηκή
πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ πιηθψλ, ησλ
κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ηνπ ριννηάπεηα.
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο): δχν ρηιηάδεο επξψ
(Αξηζκεηηθψο): 2000.00€

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μέγαρα 5-6-2018
Οι ςυντάξαντεσ

Παραςκευή Κατρακοφλη

Μέγαρα 5-6-2018
Η Προϊςταμένη
Σμήματοσ Μελετών - Ζργων

Ευθαλία Σςάκωνα

Χαράλαμποσ Σουμπανιάρησ

Τιμολόγιο Μελέτης

Μέγαρα 5-6-2018
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ.Δ.Μ.

Ευάγγελοσ Ροφςςησ

