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ΑΡΘΡΑ
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Άξζξν

: ΝΑΟΙΚ 22.10.01

Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα, κε ρξήζε ζπλήζνπο
θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 2226
100%
Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζε νπνηαδήπνηε
ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ.
πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ
θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ, ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγεζψλ ζηνηρείσλ
ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 15-02-01-01
"Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα".
Εθαξκνγή ζπλήζσλ ηερληθψλ θαζαίξεζεο κε ρξήζε πδξαπιηθήο ζθχξαο ζε ζπλδπαζκφ ή κε κε πηζηνιέηα πεπηεζκέλνπ
αέξα θαη ζπλαθή εμνπιηζκφ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο.
Επξώ
(Αξηζκεηηθά): 28,00
(Οινγξάθσο) : είθνζη νθηώ

A.T.

:2

Άξζξν

: ΝΑΟΙΚ 20.04.01

Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε
γαηώδε- εκηβξαρώδε
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 2122
100%
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θαη εθξεθηηθψλ, εθηφο απφ αεξφζθπξεο, πιάηνπο
βάζεσο έσο 3,00 m ή κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m
απφ ην ρακειφηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ
ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα),
κε ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη ηελ ηπρφλ αλαγθαία ζπνξαδηθή
αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη ηελ ηπρφλ αλαγθαία ζπνξαδηθή αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ,ζχθσλα
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 02-04-00-00 "Εθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ"
ε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ
ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Επηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.
Επξώ

(Αξηζκεηηθά): 20,25
(Οινγξάθσο) : είθνζη θαη είθνζη πέληε ιεπηά

A.T.

:3

Άξζξν

: ΝΑΟΙΚ 10.01.01

Φνξηνεθθόξησζε πιηθώλ επί απηνθηλήηνπ ή ζε δώα, κε ηα ρέξηα

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 1101
100%
Φνξηνεθθφξησζε πεηξσδψλ πιηθψλ θαη παξεκθεξψλ, δειαδή αξγψλ ιίζσλ γεληθά, ζθχξσλ, ραιίθσλ, άκκνπ,
ακκνραιίθνπ, αζβέζηνπ ζε βψινπο, ζεξατθήο γεο, θίζζεξεο θαη ζθσξηψλ, επί νπνηνπδήπνηε ηξνρνθφξνπ
κεηαθνξηθνχ κέζνπ ή δψνπ.
Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα
Σηκή αλά ηφλν (ton).
Επξώ

(Αξηζκεηηθά): 13,50
(Οινγξάθσο) : δέθα ηξία θαη πελήληα ιεπηά
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A.T.

:4

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 10.03

Μεηαθνξά πιηθώλ κε ηα ρέξηα

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 1126
100%
Μεηαθνξά κε ηα ρέξηα, θιπ, δει. κε δεκπίιη, ηδηβηέξα θαη ινηπά παξεκθεξή κέζα,
ελφο ηφλνπ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ αλά δεθάκεηξν νξηδνληίαο απνζηάζεσο. Η απφζηαζε
ηεο θαζ' χςνο κεηαθνξάο αλάγεηαη ζε νξηδφληηα κε ζπληειεζηή πξνζαχμεζεο 2,0.
Σηκή αλά ηφλν θαη δεθάκεηξν (ton x 10 m)
Επξώ

(Αξηζκεηηθά): 5,60
(Οινγξάθσο) : πέληε θαη εμήληα ιεπηά

A.T.

:5

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 10.07.01

Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηα κέζνπ νδώλ θαιήο βαηόηεηαο

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 1136
100%
Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο.
Δηα κέζνπ νδψλ θαιήο βαηφηεηαο.
Επί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40km/h.
Σηκή αλά ηνλνρηιηφκεηξν (ton.km).
Επξώ

(Αξηζκεηηθά): 0,35
(Οινγξάθσο) : ηξηάληα πέληε ιεπηά

A.T.

:6

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 22.65.02

Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ γηα κεηαιιηθά θηγθιηδώκαηα

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 2275
100%
Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ, νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ θαη δηαζηάζεσλ, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πξνο
θφξησζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε θαη απνζήθεπζε ησλ ρξεζίκσλ πιηθψλ.
Γηα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) απνμεισζέλησλ ζηνηρείσλ βάζεη δπγνινγίνπ.
Επξώ

(Αξηζκεηηθά): 0,35
(Οινγξάθσο) : ηξηάληα πέληε ιεπηά

A.T.

:7

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 23.03

Ιθξηώκαηα ζηδεξά ζσιελσηά

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 2303
100%
Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά ζπκβαηηθνχ ηχπνπ, κε δάπεδν εξγαζίαο απφ καδέξηα,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 01-03-00-00 "Ιθξηψκαηα".
ηελ ηηκή κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ελνίθην ησλ κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θαη
ζηεξηγκάησλ, ε κεηαθνξά ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία
ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ ηθξησκάησλ θαη ε θζνξά ηεο μπιείαο θαη
ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ.
Σα ηθξηψκαηα ζα είλαη επαξθψο ζηεξεσκέλα επί ηεο επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ, δε ζα παξνπζηάδνπλ θηλεηφηεηα
θαη κεγάια βέιε θάκςεσο θαη ζα θέξνπλ θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο θαη θιίκαθεο αλφδνπ.
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε θαηαζθεπή
ηδηαηηέξσλ ηθξησκάησλ (πέξαλ απηψλ πνπ ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηηο επί κέξνπο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ)
ή θαηφπηλ εηδηθήο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο.
Ωο επηθάλεηα πξνο επηκέηξεζε ιακβάλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νπνίαο εθηεινχληαη νη εξγαζίεο,
πξνζαπμαλφκελε θαηά ηηο παξάπιεπξεο πξνεμνρέο ηνπ ηθξηψκαηνο, εθ' φζνλ έρνπλ βάζνο κεγαιχηεξν απφ 0,20
m. Δελ πεξηιακβάλνληαη ελδερφκελεο θoξσλίδεο, θνξλίδεο θιπ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
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Επξώ

(Αξηζκεηηθά): 5,60
(Οινγξάθσο) : πέληε θαη εμήληα ιεπηά

A.T.

:8

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 23.05

Πεηάζκαηα αζθαιείαο επί ηθξησκάησλ

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 2304
100%
Πεηάζκαηα αζθαιείαο (θαηαθφξπθα ή θεθιηκέλα ή νξηδφληηα πέξα απφ ηα δάπεδα
εξγαζίαο ησλ ηθξησκάησλ, ζαληδψκαηα, παηάξηα) επί ηθξησκάησλ απφ ζαλίδεο ή
κεηαιιηθά θχιια, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρνκέλσλ απφ πηψζεηο πιηθψλ,
δηακνξθσκέλα ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ή θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, πιήξε κε
ηνπο απαηηνχκελνπο ζπλδέζκνπο, ζηεξίγκαηα θαη δηαδνθίδσζε.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο ζαληδψκαηνο.
Επξώ

(Αξηζκεηηθά): 5,60
(Οινγξάθσο) : πέληε θαη εμήληα ιεπηά

A.T.

:9

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 23.14

Επελδύζεηο πξόζνςεο ηθξησκάησλ

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 2314.1
100%
Επέλδπζε 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.
Επηζεκαίλεηαη φηη ε επέλδπζε ησλ εμσηεξηθψλ ηθξησκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φιεο ηηο θαηαζθεπέο εληφο
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
Επξώ

(Αξηζκεηηθά): 0,65
(Οινγξάθσο) : εμήληα πέληε ιεπηά

A.T.

: 10

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 32.05.04

θπξνδέκαηα κηθξώλ έξγσλ γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 3214
100%
Παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο κηθξψλ έξγσλ επί ηφπνπ, κε θνξεηνχο αλακηθηήξεο ζθπξνδέκαηνο ή απηνθηλνχκελεο
κπεηνληέξεο, πνηφηεηαο έσο C16/20, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο
(ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο
ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ. Πεξηιακβάλεηαη
ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία αλάκημεο, νη πάζεο θχζεσο πιάγηεο κεηαθνξέο θαη
ε εξγαζία δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. Επηκέηξεζε αλά θπβηθφ
κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο.
Ωο κηθξά έξγα ζεσξνχληαη ηα έξγα κε εκεξήζηα απαίηεζε
κέρξη 50 m3 ζθπξνδέκαηνο. Γηα κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη κε ηε
ηηκή ηνπ άξζξνπ 32.02.
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
Επξώ

(Αξηζκεηηθά): 106,00
(Οινγξάθσο) : εθαηόλ έμη

A.T.

: 11

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 32.25.03

Πξνζαύμεζε ηηκήο ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, όηαλ ην ζύλνιν ηεο
ρξεζηκνπνηνύκελεο πνζόηεηαο δελ ππεξβαίλεη ηα 30,00m3 γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα
θαηεγνξίαο C16/20
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 3223Α.5
100%
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Πξνζαχμεζε ηηκήο ζθπξνδέκαηνο, νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηαο, φηαλ ε
ζπλνιηθή πνζφηεηα γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ή πνηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην έξγν
δελ ππεξβαίλεη ηα 30,00 m3, ιφγσ ππναπαζρφιεζεο κεραλεκάησλ θαη εξγαηνηερληθνχ
πξνζσπηθνχ.
Η ηηκή απηή εθαξκφδεηαη γηα κεκνλσκέλεο θαηαζθεπέο πνπ ν φγθνο ηνπο δελ
ππεξβαίλεη ηα 30.00 m3 ζηελ ζπλνιηθή πξνκέηξεζε ηνπ έξγνπ ή απνηειεί κεκνλσκέλν
επίπεδν ή ζηνηρείν θαηαζθεπήο (πρ δψκα θιπ) πνπ δελ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί
καδί κε άιια.
Επηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε
ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο.
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
Επξώ
(Αξηζκεηηθά): 16,80
(Οινγξάθσο) : δέθα έμη θαη νγδόληα ιεπηά

A.T.

: 12

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 38.02

Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 3811
100%
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 ΕΣΕΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα
(ηχπνη)".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ
πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ
θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
δηακφξθσζή ηνπ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηχγκαηνο επηθαλείαο.
Επξώ
(Αξηζκεηηθά): 22,50
(Οινγξάθσο) : είθνζη δύν θαη πελήληα ιεπηά

A.T.

: 13

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 38.20.02

Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, θαηεγνξίαο B500C.

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 3873
100%
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. Εθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε
ηελ ΕΣΕΠ 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. Εάλ 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.
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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.
|
Πεδίν εθαξκνγήο
|
__________|______________________________________________|______________________
Ολνκ.
|
| Κνπινχξεο θαη |Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ.
|
Ολνκ.
δηάκεηξνο | Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα |
πιέγκαηα θαη
|δηαηνκή | κάδα/κέηξν
(mm)
|
|
πξντφληα
|
δηθηπψκαηα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
λ
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
λ
|
|
λ
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
λ
|
λ
|
λ
|
λ
|
λ
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
λ
|
|
λ
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
λ
|
|
λ
|
| 38,5
|
0,302
7,5
|
|
λ
|
|
λ
|
| 44,2
|
0,347
8,0
|
λ
|
λ
|
λ
|
λ
|
λ
| 50,3
|
0,395
10,0
|
λ
|
|
λ
|
|
λ
| 78,5
|
0,617
12,0
|
λ
|
|
λ
|
|
λ
| 113
|
0,888
14,0
|
λ
|
|
λ
|
|
λ
| 154
|
1,21
16,0
|
λ
|
|
λ
|
|
λ
| 201
|
1,58
18,0
|
λ
|
|
|
|
| 254
|
2,00
20,0
|
λ
|
|
|
|
| 314
|
2,47
22,0
|
λ
|
|
|
|
| 380
|
2,98
25,0
|
λ
|
|
|
|
| 491
|
3,85
28,0
|
λ
|
|
|
|
| 616
|
4,83
32,0
|
λ
|
|
|
|
| 804
|
6,31
40,0
|
λ
|
|
|
|
| 1257
|
9,86
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 .
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ
ζχκθσλα
κε ηελ κειέηε.
Επξώ
(Αξηζκεηηθά):
1,07
(Οινγξάθσο) : έλα θαη επηά ιεπηά

A.T.

: 14

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 61.05

Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή πιεπξάο έσο 160 mm

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 6104
100%
Καηαζθεπή θεξφλησλ ζηνηρείσλ απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο θάζε ηχπνπ, κε χςνο
ή πιεπξά έσο 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
ειεθηξνζπγθφιιεζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, θαη έδξαζή ηνπο επί ησλ ζηνηρείσλ
ζεκειίσζεο ή ινηπψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ρξήζε κε ζπξξηθλσκέλνπ θνληάκαηνο θαηά
ΕΛΟΣ ΕΝ 1504 (κε ζήκαλζε CE).
Με ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκνινγνχληαη θαη ηα εηδηθά εμαξηήκαηα
κεηαιιηθψλ παζζάισλ γηα ηε θαηαζθεπή θεθαιψλ, θιπ, αγθπξίσλ.
Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ αλπςσηηθψλ κέζσλ.
ελίδα 23 από 24

Σιμολόγιο μελέηης

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)θαηαζθεπήο.
Επξώ

(Αξηζκεηηθά): 2,70
(Οινγξάθσο) : δύν θαη εβδνκήληα ιεπηά

A.T.

: 15

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ ΙΔΙΟ.61.20

Επηθάιπςε ηνίρσλ κε γαιβαληζκέλν ζπξκαηόπιεγκα 4 ρηι.

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 6120
100%
Επηθάιπςε ηνίρσλ κε γαιβαληζκέλν ζπξκαηφπιεγκα πάρνπο 4 ρηιηνζηψλ γηα ηελ επηθάιπςε ηνίρσλ νπνηνπδήπνηε
πιηθνχ, ζηεξενχκελν κε ήινπο θαη γεληθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηθξηψκαηα θαζψο θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
Επξώ

(Αξηζκεηηθά): 10,00
(Οινγξάθσο) : δέθα

Ι.Π. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ
2/10/2018
Η ΤΝΣΑΞΑΑ

Ι.Π. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ
2/10/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ

Ι.Π. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
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ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
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