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Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Β01

Δθζθαθή ζεκειίωλ ηερληθώλ έξγωλ θαη ηάθξωλ πιάηνπο έωο 5,00 m

Κωδηθόο αλαζεώξεζεο:
ΝΟΓΟ 2151
100%
Εθζθαθή νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 5,0 m, νπνηνπδήπνηε βάζνπο. γηα ηελ ζεκειίσζε ηερληθψλ έξγσλ (ηνίρσλ,
βάζξσλ, θξεαηίσλ θιπ), θαη ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ θαη νρεηψλ (απνρέηεπζεο, απνζηξάγγηζεο, Ο.Κ.Ω.,θιπ.),
ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηνεκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ
πεηξσκάησλ), κε νπνηνλδήπνηε εμνπιηζκν, κε ή ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα
ζηελ ΕΣΕΠ 02-04-00-00 "Εθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ".
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
- Οη απαηηνχκελεο αληιήζεηο θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ, εθηφο άλ
ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ
- Οη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο παξεηψλ (κε νξηδφληηεο μπινδεχμεηο ή θαηαθφξπθεο
αληηζηεξίμεηο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα θιπ), εθηφο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε
θαη πιεξσκή απηψλ
- Η θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ ζηελ ζέζε ηνπ νξχγκαηνο
- Η κφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ηκήκαηνο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηάζηξσζε
ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε πιεπξηθψλ μπινηχπσλ (π.ρ. ζεκέιηα ηερληθψλ έξγσλ, πεξηβιήκαηα αγσγψλ θιπ)
- Η ζπκπχθλσζε ηνπ ππζκέλα ηνχ νξχγκαηνο
- Η δηακφξθσζε ησλ απαηηνπκέλσλ δαπέδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εθζθαθή ή απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ
- Η δηαινγή, ε θνξηνεθθφξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε
- Η απφζεζε παξά ην ζθάκκα, εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, ησλ θαηαιιήισλ απφ ηα πξντφληα εθζθαθήο γηα ηελ
επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ ζθάκκαηνο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνχ έξγνπ, νρεηνχ ή αγσγνχ
- Η επαλφξζσζε ηπρφλ δεκηψλ ζε γεηηνληθέο θαηαζθεπέο ή νδνζηξψκαηα ιφγσ θαηαπηψζεσλ ησλ παξεηψλ ηνπ
νξχγκαηνο
- Η απνμήισζε νδνζηξψκαηνο, θξαζπεδνξείζξσλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη αφπισλ ηζηκεληνζηξψζεσλ ζηελ ζέζε ηνπ
νξχγκαηνο
- Οη απαηηνχκελεο γεθπξψζεηο ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ
παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ (ιακαξίλεο θαηάιιεινπ πάρνπο ή άιιεο δηαηάμεηο γεθχξσζεο)
- Η επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ζθάκκαηνο κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ.
Η θνπή ππάξρνληνο αζθαιηηθνχ ηάπεηα κε αζθαιηνθφθηε θαη ε θαζαίξεζε ηπρφλ ππαξρνπζψλ θαηαζθεπψλ απφ
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηελ δψλε ηνπ νξχγκαηνο πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Σν παξφλ άξζξν εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ εθαξκφδεηαη ζε νξχγκαηα επηθαλείαο έσο 100
m2, ή ζε επηκήθε νξχγκαηα πιάηνπο έσο 5,00 m αλεμάξηεηα απφ ηελ επηθάλεηα θάηνςεο. Οη κεγαιχηεξεο εθζθαθέο
ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ θαηαηάζζνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο γεληθέο εθζθαθέο θαη πιεξψλνληαη κε βάζε ηα νηθεία
άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ σο αθεηεξία κέηξεζεο ηνπ βάζνπο ιακβάλεηαη ε ζηάζκε ησλ γεληθψλ
εθζθαθψλ (φηαλ πξνβιέπνληαη) θαη νη ζεσξεηηθέο γξακκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε (πιάηνο ππζκέλα,
θιίζεηο παξεηψλ, βαζκίδξεο θαζ' χςνο).
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν.
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ΕΤΡΩ : 4,00 + ΜΣΦ
Δαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
5 x 0,19 =
0,95
πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 4,95
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά) : 4,95
(Οινγξάθωο) : ηέζζεξα θαη ελελήληα πέληε ιεπηά

A.T.

:2

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 22.10.01

Καζαίξεζε ζηνηρείωλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα, κε ρξήζε ζπλήζνπο θξνπζηηθνύ
εμνπιηζκνύ
Κωδηθόο αλαζεώξεζεο:
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.
ΕΤΡΩ : 28,00 + ΜΣΦ
Δαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
5 x 0,19 =
0,95
πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 28,95
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά) : 28,95
(Οινγξάθωο) : είθνζη νθηώ θαη ελελήληα πέληε ιεπηά

A.T.

:3

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Β02

Πξόζζεηε ηηκή εθζθαθώλ ιόγω δπζρεξεηώλ απν δηεξρόκελα ππόγεηα δίθηπα Ο.Κ.Ω.

Κωδηθόο αλαζεώξεζεο:
ΤΓΡ 6087
100%
Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ αγσγνχο
Εηαηξεηψλ/Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο, ππνζηεξηδφκελνπο, αληηζηεξη-δφκελνπο ή κή, κέζα ζην φξπγκα, ζε
νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΕΣΕΠ 02-08-00-00 "Αληηκεηψπηζε δηθηχσλ ΟΚΩ
ζπλαλησκέλσλ θαηά ηηο εθζθαθέο".
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
- ε δαπάλε ησλ κηθξνυιηθψλ,
- ε θζνξά ηεο μπιείαο,
- νη εξγαζίεο ππνζηήξημεο ή αληηζηήξημεο ησλ αγσγψλ,
- ε κεησκέλε απφδνζε ηνπ κεραληθνχ εμνπινζκνχ θαη ε αλάγθε ρεηξσλαθηηθήο ππνβνήζεζεο ιφγσ ηεο ελ γέλεη
δπζρέξεηαο ηεο εθζθαθήο.
Η πξφζζεηε απηή ηηκή εθαξκφδεηαη θαη θαηά ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ ηνκψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ δηθηχσλ ΟΚΩ
θαζψο θαη ζε εθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή εγθάξζησλ πξνο ηελ νδφ αγσγψλ θαη νρεηψλ ππφ θπθινθνξία (φρη
εξγνηαμηαθή).
Η πξφζζεηε απηή ηηκή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε ελαεξίσλ δηθηχσλ ΟΚΩ (π.ρ. θαιψδηα ΔΕΗ) αλεμάξηεηα
απφ ηηο νπνηεζδήπνηε δπζρέξεηεο πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Επηκέηξεζε ζε πξαγκαηηθφ φγθν δπζρεξψλ θαηά ηα αλσηέξσ εθζθαθψλ.
Πξφζζεηε ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν εθζθαθήο ζε θάζε είδνπο έδαθνο.
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Δπξώ

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

A.T.

:4

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Γ02.1

Βάζε νδνζηξωζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο

Κωδηθόο αλαζεώξεζεο:
ΝΟΓΟ 3211Β
100%
Καηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα
κε ηελ ΕΣΕΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", κε ζπκπχθλσζε θαηά ζηξψζεηο
κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο θάζε ζηξψζεο 0,10 m, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο
θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,
- ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,
- ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε γεσκεηξηθή
επηθάλεηα.

Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεσο,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλεο βάζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο.
ΕΤΡΩ : 11,50 + ΜΣΦ
Δαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε 30 (>=5km)
(0,19€/m3.km)
30 x 0,19 =
5,70
πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 17,20
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά) : 17,20
(Οινγξάθωο) : δέθα επηά θαη είθνζη ιεπηά

A.T.

:5

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Β29.4.1

Καηαζθεπή ξείζξωλ, επελδεδπκέλωλ ηάθξωλ, δηακνξθώζεηο ππζκέλα θιπ. κε ζθπξόδεκα
C20/25
Κωδηθόο αλαζεώξεζεο:
ΝΟΓΟ 2522
100%
Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ
παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο
θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο,
σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα.
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ
ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο,
- ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ
ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο,
πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ),
- ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, αλχςσζε,
θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο
- ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη πξνβνινδφκεζε θαζψο
- ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή άιιεο κνξθήο θελψλ,
- ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ
- ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε ζθιήξπλζή
ηνπ
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Επίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο:
- νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,
- νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο
ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ
απηνθεξνκέλσλ δνθψλ),
- ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ,
- νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 x
10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο
- ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα
γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο
αδξαλψλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ).
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα
κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ
ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ
επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε
ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο
ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο
μπινηχπσλ.
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ
θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή.
Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη
απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ
ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο,
ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε
ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ).
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΕΣΕΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε ηχπν
θαηαζθεπήο:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο
Δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο
πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο
Εξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο
Δνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο
θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ
Ιθξηψκαηα
Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)
Δηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ

Καηαζθεπή θξαζπέδσλ, ξείζξσλ θαη ζηεξεψλ εγθηβσηηζκνχ, επελδχζεηο ηξηγσληθψλ θαη ηξαπεδνεηδψλ ηάθξσλ
θαη θνίηεο ξεκάησλ, δηακνξθψζεηο ππζκέλα θξεαηίσλ πξνο εμαζθάιηζε νκαιήο ξνήο, ζηξψζεηο θζνξάο κέζα ζε
νρεηνχο, δηακνξθψζεηο ξχζεσλ θαη ζηξψζεηο πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξψλ κε ζθπξφδεκα C20/25.
ην άξζξν απηφ ππάγνληαη θαη νη ηάθξνη, θξάζπεδα, ξείζξα, θξαζπεδφξεηζξα θιπ, πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε
ρξήζε κεραλεκάησλ ζπλερνχο δηάζηξσζεο ζθπξνδέκαηνο (slip-form pavers ηχπνπ GOMACO ή αλαιφγνπ).
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα.
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 104,00
(Οινγξάθωο) : εθαηόλ ηέζζεξα

A.T.

:6

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Β29.3.4

Μηθξνθαηαζθεπέο (θξεάηηα, νξζνγωληθέο ηάθξνη θιπ) κε ζθπξόδεκα C16/20
Κωδηθόο αλαζεώξεζεο:

ΝΟΓΟ 2532

100%
ειίδα 22 από 27

Σηκνιόγην κειέηεο

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ
παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο
θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο,
σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα.
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ
ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο,
- ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ
ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο,
πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ),
- ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, αλχςσζε,
θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο
- ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη πξνβνινδφκεζε θαζψο
- ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή άιιεο κνξθήο θελψλ,
- ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ
- ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε ζθιήξπλζή
ηνπ
Επίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο:
- νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,
- νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο
ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ
απηνθεξνκέλσλ δνθψλ),
- ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ,
- νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 x
10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο
- ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα
γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο
αδξαλψλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ).
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα
κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ
ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ
επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε
ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο
ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο
μπινηχπσλ.
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ
θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή.
Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη
απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ
ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο,
ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε
ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ).
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΕΣΕΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε ηχπν
θαηαζθεπήο:
01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο
01-01-02-00: Δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο
ειίδα 23 από 27

Σηκνιόγην κειέηεο

01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:

Εξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο
Δνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο
θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ
Ιθξηψκαηα
Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)
Δηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ

Καηαζθεπή θαιπκκάησλ, ππζκέλα θαη ηνηρσκάησλ θξεαηίσλ, θαλαιηψλ απνζηξάγγηζεο θαη νξζνγσληθψλ ηάθξσλ
κε ζθπξφδεκα C16/20 άνπιν ή θαη νπιηζκέλν.
ην άξζξν απηφ ππάγνληαη θαη νη επελδχζεηο πξαλψλ ζηηο πεξηνρέο ησλ αθξνβάζξσλ γεθπξψλ, νη νπνίεο
θαηαζθεπάδνληαη είηε κε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε θαη δηακφξθσζε ηεο εκθαλνχο επηθάλεηαο ζχκθσλα κε ηελ
εγθεθξηκέλε κειέηε, είηε κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα.
ηελ πεξίπησζε επέλδπζεο πξαλψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία, ε επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ
επηθάλεηα απηψλ θαη ην πάρνο ηνπο, πξνζαπμεκέλν θαηά 0,10 m. Η πξνζαχμεζε απηή ηνπ πάρνπο θαιχπηεη πιήξσο
ηηο πξφζζεηεο εξγαζίεο δφκεζεο, έδξαζεο θαη ζηεξέσζεο ησλ πξνρχησλ ζηνηρείσλ (αμία πιηθψλ, εξγαζία, ρξήζε
κεραλεκάησλ, θαηαζθεπή θαη απνμήισζε ηθξησκάησλ θιπ) ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, νη νπνίεο εθ
ηνπ ιφγνπ απηνχ δελ επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα.

Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 126,00
(Οινγξάθωο) : εθαηόλ είθνζη έμη

A.T.

:7

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 11.02.04

Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο Δζράξεο πδξνζπιινγήο, από ειαηό ρπηνζίδεξν

Κωδηθόο αλαζεώξεζεο:
ΤΓΡ 6752
100%
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).
Επηκέηξεζε 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.
Εζράξεο πδξνζπιινγήο, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν.
Εζράξεο πδξνζπιινγήο, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ρπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε, ductile iron), ηεο
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε θέξνπζαο ηθαλφηεηαο D θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 124, ζχκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 08 -07-01-04
"Εζράξεο πδξνζπιινγήο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν".
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) εζράξαο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 2,90
(Οινγξάθωο) : δύν θαη ελελήληα ιεπηά

A.T.

:8

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 16.01

ύλδεζε αγωγνύ εμόδνπ θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίωλ

Κωδηθόο αλαζεώξεζεο:
ΤΓΡ 6744
100%
χλδεζε ηνπ αγσγνχ εμφδνπ θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε πθηζηάκελν ή θαηαζθεπαδφκελν δίθηπν νκβξίσλ απφ
πξνθαηαζθεπαζκέλνπο νπιηζκέλνπο ηζηκεληνζσιήλεο (αλεμαξηήησο δηαηνκήο αγσγνχ δηθηχνπ).
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θπζεσο κηθξνυιηθά, ν εμνπιηζκφο, ηα
κέζα θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ).

Σηκνιόγην κειέηεο

Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 103,00
(Οινγξάθωο) : εθαηόλ ηξία

A.T.

:9

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Β85

Πξνζαξκνγή ζηάζκεο πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ επί αλαθαηαζθεπαδόκελνπ πεδνδξνκίνπ

Κωδηθόο αλαζεώξεζεο:
ΝΟΓΟ 2548
100%
Απνμήισζε πιαηζίνπ έδξαζεο θαιχκκαηνο πθηζηακέλνπ θξεαηίνπ κε πξνζνρή ψζηε λα κελ πξνζθιεζνχλ δεκηέο,
πξνζαξκνγή ηεο ζηάζκεο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ θξεαηίνπ κε απνμήισζε ή εθαξκνγή ζηξψζεσο ηζρπξνχ
ηζηκεληνθνληακάηνο, πάθησζε ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο ζηελ απαηηνχκελε ζηάζκε κε αθξίβεηα 5 mm θαη επηκειήο
αξκνιφγεζε κε ηελ πεξηβάιινπζα λέα πιαθφζηξσζε. Οη ηζηκεληνθνλίεο ηειηθήο δηακφξθσζεο γχξσ απφ ην πιαίζην
έδξαζεο ζα παξαζθεπάδνληαη κε άκκν ζαιάζζεο γηα ηελ απνθπγή ξεγκαηψζεσλ, ή, ελαιιαθηηθά, ζα εθαξκφδνληαη
επνμεηδηθά θνληάκαηα.
ηελ ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θαιχκκαηνο θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζήο ηνπ. Σπρφλ
απαηηνχκελα λέα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα, ζα επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο απνπεξαησκέλεο εξγαζίαο (ηεκ), γηα θξεάηηα επηθάλεηαο θαιχκκαηνο έσο 0,50 m2.
Γηα κεγαιχηεξα θξεάηηα ε ηηκή ζα αλαπξνζαξκφδεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ επί ηνλ ζπληειεζηή Ε / 0,50, φπνπ
Ε είλαη ε επηθάλεηα ηνπ θξεαηίνπ βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ θαιχκκαηνο.
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 40,30
(Οινγξάθωο) : ζαξάληα θαη ηξηάληα ιεπηά

A.T.

: 10

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 12.10.01

Αγωγνί απνρέηεπζεο από ζωιήλεο PVC-U ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο Αγωγνί απνρέηεπζεο από
ζωιήλεο PVC-U, SDR 41, DN 110 mm
Κωδηθόο αλαζεώξεζεο:
ΤΓΡ 6711.1
100%
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-Uζπκπαγνχο
ηνηρψκαηνο, θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1401?1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 08-06-02-02
"Δίθηπα απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U".
Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ
εμσηεξηθή δηάκεηξν), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension
Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο)
θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN.
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε
ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε
επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα).
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο
κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο
απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο).
β. Η δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ
ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ.
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ
κεηαμχ ηνπο, νη ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε
δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα.
Δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ
ηηκνινγίνπ:
- Οη ζηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ
νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε
- Σα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ παξνρψλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ (ζακάξηα κε κνχθα)
- Σα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ αγσγνχ (γσλίεο, ηαχ, πψκαηα θιπ) απφ PVC ή ρπηνζίδεξν
Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U, SDR 41, DN 110 mm
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο
ησλ θξεαηίσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ.
ειίδα 25 από 27

Σηκνιόγην κειέηεο

Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 3,80
(Οινγξάθωο) : ηξία θαη νγδόληα ιεπηά

A.T.

: 11

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 12.14.01.08

ωιελώζεηο πηέζεωο από ζωιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρωκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ
12201-2 ωιελώζεηο πηέζεωο από ζωιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε
αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρωκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 Ολνκ. δηακέηξνπ DN
125 mm / PN 10 atm
Κωδηθόο αλαζεώξεζεο:
ΤΓΡ 6621.2
100%
σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΕ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά
ΕΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε
νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ.
Οη ζειήλεο (ΡΕ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80,
PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν:
ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio:
ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ
ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-,
πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable
layer).
O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη
κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)
σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά
θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε
ηηκή SDR
ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ
εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ
θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν.
Οη ζσιήλεο ΡΕ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα
δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο.
ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο
έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο δίθηπα.
Επηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer)
νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΕ.
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο
κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ
ηεκαρίσλ απφ ΡΕ.
β. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ
ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα.
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ
εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΕ κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt
welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα
ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ
ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
Δηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ
πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Επίζεο
δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν
εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ
άξζξσλ.
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ,
αλά ηχπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο:

ειίδα 26 από 27
Σηκνιόγην κειέηεο

σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa),
κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2.
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 125 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm.
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 11,90
(Οινγξάθωο) : έληεθα θαη ελελήληα ιεπηά

Άξζξν :12
ΝΑΤΓΡ Υ.16.21.1
Κωδικός αναθεώρησης

ΥΔΡ 6621.2

100%

Καηαζθεπή νκαδηθήο ζύλδεζεο ζε αγωγό ύδξεπζεο
Γηα ηελ θαηαζθεπή κίαο νκαδηθήο ζύλδεζεο ζε αγωγό ύδξεπζεο από ΡΔ νπνηαζδήπνηε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ πνπ
πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάηω εξγαζίεο:
α) πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζέιιαο παξνρήο κε θνπηηθό ζηνλ αγωγό ΡΔ
β) πξνκήζεηα θαη ζύλδεζε ζωιήλα από ΡΔ Φ32 κέρξη ηελ άθξε ηνπ δξόκνπ ή ην πεδνδξόκην (ζέζε θαηαζθεπήο ηνπ θξεαηίνπ
ηνπ πδξνκεηξεηή) κε όιεο ηηο εξγαζίεο, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα κηθξνπιηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα.
γ) εθζθαθή θαη επαλεπίρωζε κε ζξαπζηό πιηθό ηνπ ζθάκκαηνο από ηνλ αγωγό ύδξεπζεο κέρξη θαη ην θξεάηην ηνπ πδξνκεηξεηή.
δ) ηπρόλ απνθαηαζηάζεηο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηνπ νδνζηξώκαηνο.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξωο εγθαηεζηεκέλνπ ζην δίθηπν
Δπξώ

A.T.

(Αξηζκεηηθά): 50,00
(Οινγξάθωο) : πελήληα

: 13

Άξζξν : ΟΙΚ 7317.2

Eπηζηξωζεηο δηα πξνθαηαζθεπαζκέλωλ θπβνιίζωλ εθ ζθπξνδεκαηνο (ΙΓΙΟ)

Κωδηθόο αλαζεώξεζεο:
ΟΙΚ 7317
100%
Επηζηξψζεηο πιαηεησλ , λεζηδσλ , νδνζηξσκαησλ , πεδνδξνκησλ θαη παληνο ρσξνπ , δηα πξνθαηαζθεπαζκελσλ
θπβνιηζσλ εθ ζθπξνδεκαηνο , παληνο ζρεκαηνο θαη ρξσκαηηζκνπ , δηαθνξσλ ηππνπνηεκελσλ δηαζηαζεσλ , ηεο
επηζηξσζεσο εθαξκνζκελεο νπσο δεηθλπεηαη ζηα ζρεδηα ηεο κειεηεο , ε ζπκθσλσο πξνο ηηο ππνδεημεηο ηεο
ππεξεζηαο , εηηε ζε απιε γεσκεηξηθε ζπλζεζε , εηηε ζε ζπλζεζε ζρεκαηηδνπζα δηαθσξα ζρεδηα , κεηα ηεο
θαηαζθεπεο βαζεσο απν ζθπξνδεκα (θνιπκβεηα) θαη κεηα ηνπ αξκνινγεκαηνο δηα δηαζηξσζεσο ςηιεο ραιαδηαθεο
ακκνπ θαη ηνπ θαζαξηζκνπ ηεο επηζηξσκελεο επηθαλεηαο . ηελ ηηκε ζπκπεξηιακβαλεηαη θαη ε δαπαλε πιηθσλ
θαη θαζεζηεξηζεσλ γηα ηε απνηκηζε θπβνιηζσλ ζηηο παξεηεο ηεο επηζηξσζεσο , ε γηα ηελ επηηεπμε ζρεδησλ
, εηνη ελ γελεη πιηθα επη ηνπνπ θαη εξγαζηα πιεξνπο θαηαζθεπεο , δελ ζπκπεξηιακβαλεηαη ε ηηκε βαζεζ απν
ζθπξνδεκα . (1 Μ2 πιεξσο επηζηξσκελεο επηθαλεηαο ).
(1 m2)
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 35,00
(Οινγξάθωο) : ηξηάληα πέληε

Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ
21/11/2018
Η ΤΝΣΑΞΑΑ

Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ
21/11/2018
ΔΛΔΓΘΗΚΔ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ

Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ
21/11/2018
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΛΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΣΟΒΑ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΣΑΜΑΣΗ
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