ΔΡΓΟ : ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ Σ.Κ. ΑΒΑΡΙΚΟΤ, ΑΓΙΑ
ΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΜΦΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΟΤ
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Σιμαριθμική : 2012Γ
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ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρζρο : ΝΑΟΓΟ Α01

Δθζθαθή ταιαρώλ εδαθώλ
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΝΟΓΟ 1110

Εθζθαθή, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, θπηηθψλ γαηψλ, ηιχνο, ηχξθεο θαη ινηπψλ επηθαλεηαθψλ
αθαηαιιήισλ εδαθψλ νπνηνπδήπνηε βάζνπο θαη πιάηνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, είηε γηα ηελ έδξαζε επηρσκάησλ
θαη εμπγηαληηθψλ ζηξψζεσλ είηε γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ηα ππφινηπα, θαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή
επηρσκάησλ, πξντφληα νξπγκάησλ.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνζέγγηζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ, θαη ε εθζθαθή κε θάζε κέζνλ,
- ε εθξίδσζε, ε θνπή θαη ε απνκάθξπλζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ (πιελ εθείλσλ πνπ ζα
παξαδνζνχλ πξνο εθκεηάιιεπζε),
- ε απνκάθξπλζε θαη απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ θαη ε κφξθσζε παξεηψλ θαη ζθάθεο,
- ε δηαινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο,
- νη θάζε είδνπο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, είηε
γηα πξνζσξηλή απφζεζε, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θπηηθέο γαίεο ζην έξγν είηε γηα απφξξηςε ζε
επηηξεπφκελεο ζέζεηο εθφζνλ απηά θξηζνχλ αθαηάιιεια γηα θπηηθά, ή πιενλάδνληα,
- νη ηπρφλ ελδηάκεζεο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθηλήζεηο, αλ ηπρφλ θαηαιεθζεί ν απαηηνχκελνο ρψξνο ησλ
πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη δηακφξθσζή ηνπο ζε ζεηξάδηα θαη
ε δηαθχιαμή ηνπο κέρξη λ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν.
ε πεξίπησζε πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη, εθηφο απφ ηε κεηαθνξά ηνπο,
θαη ε δηακφξθσζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΕΣΕΠ 02-01-02-00 θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ
έξγνπ.
Επηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν.
ΕΤΡΩ : 0,38 + ΜΣΦ
Δαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
7 x 0,19 =
1,33
πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 1,71
Δσρώ

(Αρηζκεηηθά) : 1,71
(Οιογράθφς) : έλα θαη εβδοκήληα έλα ιεπηά

A.T.

:2

Άρζρο : ΝΑΟΓΟ Α03.3

Γεληθές εθζθαθές ζε έδαθος βρατώδες, τφρίς τρήζε εθρεθηηθώλ
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΝΟΓΟ 1133.Α

Γεληθέο εθζθαθέο, βξαρσδψλ εδαθψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ, αλεμαξηήησο βάζνπο,
χςνπο θαη θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο
εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ πξνζπέιαζεο, κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ κέζν, κε ή ρσξίο θαλνληθή ή
πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθψλ (κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ιακβαλνκέλσλ
ππφςε ησλ ηζρπφλησλ πεξηνξηζκψλ ή θαη απαγφξεπζεο ρξήζεο εθξεθηηθψλ ιφγσ γεηηλίαζεο κε θηίζκαηα, ππιψλεο
θαη ππνζηαζκνχο ηεο ΔΕΗ, εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω., ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ), κε ηελ κεηαθνξά ησλ
πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 02-02-01-00.
Με ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη επίζεο νη αθφινπζεο βξαρψδεηο εθζθαθέο:
- αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m, κε ηελ κφξθσζε ησλ πξαλψλ θαη ηνπ
ππζκέλα ηνπο,
- γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ
- ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κε ηελ κφξθσζε ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο δηακνξθψλνληαη ζπγρξφλσο κε ηηο
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γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνχ
- ηερληθψλ Cut & Cover
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε φξπμε κε νπνηνδήπνηε κέζν ή θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο,
- ε απνκάθξπλζε θαη απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ζθάθεο
θαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ
- ε δηάλνημε δηαηξεκάησλ γφκσζεο,
- ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, ππξνδφηεζε εθξεθηηθψλ πιψλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα
αζθαιή έθξεμε θαη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά (εθξεθηηθέο χιεο, ζξπαιίδεο, ππξνθξνηεηέο, επηβξαδπληέο
θ.ι.π.)
- ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε
νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζην έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα απφξξηςε ησλ
πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο ηειηθέο,
- ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη
ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ απνζέζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ
- ε θαζαίξεζε θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο δψλεο ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ
- ε ηπρφλ απαηηνχκελε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθήο θαζψο θαη ε εθζάκλσζε, θνπή, εθξίδσζε θαη
απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε
- ε αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε θπθινθνξία, φπσο πεξηνξηζκέλα
κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ.
- ε πξνζθφκηζε, ε απνθφκηζε θαη νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ απηηνπκέλνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη
κεηαθνξηθψλ κέζσλ
- ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, πνπ νη εθζθαθέο
ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε ζπκπχθλσζεο
Επηζεκαίλεηαη αθφκε φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα
θάζε ή πεξηζζφηεξεο, πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο
πεξηνξηζκνχο.
Υξήζε εθξεθηηθψλ επηηξέπεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ιεθζεί νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο γηα ηε ρξήζε
ησλ εθξεθηηθψλ θαη δελ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ.
Επηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ
ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε γεληθψλ εθζθαθψλ
γαηψλ-εκηβξάρνπ, νπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη
δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία.
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρψδεο ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν.
ΕΤΡΩ : 8,20 + ΜΣΦ
Δαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
7 x 0,19 =
1,33
πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 9,53
Δσρώ

(Αρηζκεηηθά) : 9,53
(Οιογράθφς) : ελλέα θαη πελήληα ηρία ιεπηά

A.T.

:3

Άρζρο : ΝΑΤΓΡ 4.07

Δπίζηρφζε αγροηηθώλ οδώλ κε ακκοταιηθώδε σιηθά
Κωδικοί αναθεώρηζης:

75% ΤΓΡ 625125% ΤΓΡ 6253
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Eπηζηξψζεηο αγξνηηθψλ νδψλ κε ακκνραιηθψδε πιηθά πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ ή
ρεηκάξνπ, κεγίζηνπ θφθθνπ 10 cm γηα ηελ βειηίσζε ηεο βαηφηεηάο ηνπο, ζην πιάηνο
θαη κέζν πάρνο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- Η πξνκήζεηα ηνπ ακκνραιηθψδνπο πιηθνχ θαη ε κεηαθνξά ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ
απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
- Ο θαζαξηζκφο θαη ε εμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο εθαξκνγήο (αθαίξεζε ραιαξψλ
επηθαλεηαθψλ ζηξψζεσλ θαη θπηηθήο γήο, εμνκάιπλζε ηπρφλ ηξνραπιαθψζεσλ θιπ) θαη
- Η ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο κε νδνζηξσηήξα
- Η δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ κε ηζνπεδσηή (γθξέτληεξ), ε δηαβξνρή κε λεξφ θαη ε
ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο κε ρξήζε νδνζηξσηήξα.
Επηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα κε βάζε ην κέζν πάρνο ηεο ζηξψζεσο θαη ην πιάηνο
δηάζηξσζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε. Δηαζηξψζεηο ζε κεγαιχηεξν ηνπ
πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ κειέηε πιάηνπο δελ επηκεηξψληαη πξνο πιεξσκή. Σν κέζν
πάρνο ηεο ζηξψζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε κπνξεί λα απμεζεί ηνπηθά γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ιαζπσδψλ πιηθψλ θαη εδαθψλ κεγάιεο πιαζηηθφηεηαο, κεηά απφ
αηηηνινγεκέλε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επίζηξσζεο θαηά ηα σο άλσ.
ΕΤΡΩ : 6,20 + ΜΣΦ
Δαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
7 x 0,19 =
1,33
πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 7,53
Δσρώ

(Αρηζκεηηθά) : 7,53
(Οιογράθφς) : επηά θαη πελήληα ηρία ιεπηά

A.T.

:4

Άρζρο : ΝΑΟΓΟ Β29.3.1

Καηαζθεσή ρείζρφλ, ηραπεδοεηδώλ ηάθρφλ, ζηρώζεφλ προζηαζίας ζηεγάλφζες γεθσρώλ
θιπ κε ζθσρόδεκα C16/20
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΝΟΓΟ 2532

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
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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, επελδεδπκέλσλ ηξαπεδνεηδψλ θαη ηξηγσληθψλ ηάθξσλ, θνηηνζηξψζεσλ,
επελδξχζεσλ θνίηεο ξεκάησλ, ηνίρσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία "ιεπηνηνίρσλ", ζηξψζεσλ πξνζηαζίαο
ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θ.ι.π. κε ζθπξφδεκα C16/20 άνπιν ή ειαθξψο νπιηζκέλν.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα.
Δσρώ

(Αρηζκεηηθά): 94,20
(Οιογράθφς) : ελελήληα ηέζζερα θαη είθοζη ιεπηά

A.T.

:5

Άρζρο : ΝΑΟΓΟ Β30.3

Υαιύβδηλος οπιηζκός ζθσροδεκάηφλ, xαιύβδηλο δοκηθό πιέγκα B500C
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΤΓΡ 7018

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ, κνξθήο
δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ 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, αλά θαηεγνξία νπιηζκνχ (ράιπβαο
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B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) 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.
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
|
|
λ
|
| 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
ηνο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ
νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα:
- Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ, κε ζχξκα
πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ πεξίπησζε εγρχησλ
παζζάισλ.
- Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.
- Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε
πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2)
- 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.
Υαιχβδηλν δνκηθφ πιέγκα B500C
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Δσρώ

(Αρηζκεηηθά): 1,15
(Οιογράθφς) : έλα θαη δέθα πέληε ιεπηά
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A.T.
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Άρζρο : ΝΑΟΓΟ Γ04

Αζθαιηηθή ζσγθοιιεηηθή επάιεηυε
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΝΟΓΟ 4120

πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΕ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα
ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ παξαζθεπάζκαηνο θαη
ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,
- ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.),
ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε,
- ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα αζθάιηνπ
(Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο.

Δσρώ

(Αρηζκεηηθά): 0,45
(Οιογράθφς) : ζαράληα πέληε ιεπηά

A.T.

:7

Άρζρο : ΝΑΟΓΟ Γ06

Αζθαιηηθές ζηρώζεης κεηαβιεηού πάτοσς επηκεηρούκελες θαηά βάρος
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΝΟΓΟ 4421Β

Καηαζθεπή αζθαιηηθψλ απηζσηηθψλ ζηξψζεσλ θαη ζηξψζεσλ αιιαγήο επηθιίζεσλ, θαζψο θαη θαηαζθεπή ηαπεηηδίσλ
θαη επνπιψζεηο ιάθθσλ ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο,
κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ
Α 31,5 ή Α 40, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΕΣΕΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο
θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε
παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο
- ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο
- ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ θαη ε δηάζηξσζή ηνπ
- ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ
- ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε λα πξνθχςεη ε
πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα
- ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ
επηθαλεηαθψλ ηρλψλ
- νη πξνεξγαζίεο ζε λέα ή παιαηά αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα (φπσο π.ρ. δεκηνπξγία ηξηγσληθψλ εγθνπψλ θνληά
ζε ξείζξα θαη θξεάηηα, ζθνχπηζκα, απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο εξγαζίεο θιπ.)
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο αζθάιηνπ. Η ηπρφλ απαηηνχκελε αζθαιηηθή πξνεπάιιεηςε
ή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα.
Επηκέηξεζε κε βάζε δπγνιφγηα πξνζθνκηδνκέλνπ πξνο δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο.
Σηκή αλά ηφλν δηαζηξσζέληνο αζθαιηνκίγκαηνο.
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ΕΥΡΩ : 78,80 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/rn3.km)
7 χ 0,19 =
1,33
Συνολικό κόστος άρθρου 80,13
ΑΓΡΙΝΙΟ/3.112/2018

ΑΓΡΙΝΙΟ� 2/2018

;,··

ι°;

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΠΕΡΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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