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Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Γ02.1

Απόξεζη αζθαληικού οδοζηπώμαηορ, ζε βάθορ έυρ 4 cm

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΝΟΓΟ 1132
100%
Απόμεζε (θξεδάξηζκα) ζηξώζεσλ πθηζηακέλνπ αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο κε ρξήζε απνμεζηηθνύ κεραλήκαηνο
(θξέδαο), ζην πξνβιεπόκελν από ηελ κειέηε βάζνο, κε νκαιή θαη εληαίαο θιίζεο ηειηθή επηθάλεηα, θαη
θαηά ηα ινηπά ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 05-03-14-00 "Απόμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- Η πξνζθόκηζε, ιεηηνπξγία θαη απνθόκηζε ηνπ απνμεζηηθνύ κεραλήκαηνο
- Η θόξησζε ησλ πξντόλησλ απόμεζεο επί απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ
κειέηε ζέζεηο νξηζηηθήο απόζεζεο ή αλαθύθισζεο
- Ο θαζαξηζκόο ηεο επηθαλείαο απόμεζεο κε κεραληθό ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε
- Οη ζηαιίεο ηνπ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ
- Οη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ κε εθαξκνγή πξνζσξηλήο εξγνηαμηαθήο
ζήκαλζεο
Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο (θξεδάξηζκα) ζε βάζνο έσο 4 cm.
Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) πιήξσο ηειεησκέλεο εξγαζίαο εθζθαθήο - θξεδαξίζκαηνο
πθηζηάκελνπ νδνζηξώκαηνο.
Δςπώ

(Απιθμηηικά): 1,15
(Ολογπάθυρ) : ένα και δέκα πένηε λεπηά

A.T.

:2

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Γ03

Αζθαληική πποεπάλειτη

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΝΟΓΟ 4110
100%
Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθό δηάιπκα ηύπνπ ΜΕ-0 ή κε όμηλν αζθαιηηθό γαιάθησκα,
αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππαίζξηα θαη ππόγεηα έξγα, ζύκθσλα κε ηελ
ΕΣΕΠ 05-03-11-01 "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρόλ απαηηνύκελνπ αληηπδξόθηινπ παξαζθεπάζκαηνο
θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε,
- ε δηαθίλεζε ησλ πιηθώλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, θύιαμε
θιπ.),
- ν θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθό ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε,
- ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο ή ηνπ γαιαθηώκαηνο κε απηνθiλνύκελν δηαλνκέα
αζθάιηνπ (Federal),
- ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιύκαηνο πξηλ από ηε δηάρπζε (όηαλ απαηηείηαη),
- ε ελδερόκελε δηάζηξσζε αδξαλνύο πιηθνύ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο θαη
κεηαθνξάο απηνύ ζηνλ ηόπν δηάζηξσζεο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο.
Δςπώ

(Απιθμηηικά): 1,20
(Ολογπάθυρ) : ένα και είκοζι λεπηά

A.T.

:3

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Γ04

Αζθαληική ζςγκολληηική επάλειτη

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΝΟΓΟ 4120
100%
πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξώζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλώλ
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ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθώλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθό δηάιπκα ηύπνπ ΜΕ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθό
γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππόγεηα θαη
ππαίζξηα έξγα.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρόλ απαηηνύκελνπ αληηπδξόθηινπ παξαζθεπάζκαηνο
θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε,
- ε δηαθίλεζε ησλ πιηθώλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, θύιαμε
θιπ.), ν θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθό ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή
ππνβνήζεζε,
- ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο ή ηνπ γαιαθηώκαηνο κε απηνθiλνύκελν δηαλνκέα
αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιύκαηνο πξηλ από ηε δηάρπζε (όηαλ απαηηείηαη).

Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο.
Δςπώ
(Απιθμηηικά): 0,45
(Ολογπάθυρ) : ζαπάνηα πένηε λεπηά

A.T.

:4

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Γ06

Αζθαληικέρ ζηπώζειρ μεηαβληηού πάσοςρ επιμεηπούμενερ καηά βάπορ

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΝΟΓΟ 4421Β
100%
Καηαζθεπή αζθαιηηθώλ απηζσηηθώλ ζηξώζεσλ θαη ζηξώζεσλ αιιαγήο επηθιίζεσλ, θαζώο θαη θαηαζθεπή
ηαπεηηδίσλ θαη επνπιώζεηο ιάθθσλ ζε ππόγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηε
κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηόκηγκα παξαζθεπαδόκελν ελ ζεξκώ ζε κόληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά
αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηύπνπ Α 31,5 ή Α 40, ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ
ΕΣΕΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλώλ πιηθώλ θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη ηελ
εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο
- ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο
- ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνύ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηόπνπ θαη ε δηάζηξσζή ηνπ
- ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ
- ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ώηε λα πξνθύςεη ε
πξνδηαγξαθόκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιόηεηα
- ε πιήξεο ζπκπύθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελώζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε
ησλ επηθαλεηαθώλ ηρλώλ
- νη πξνεξγαζίεο ζε λέα ή παιαηά αζθαιηηθά νδνζηξώκαηα (όπσο π.ρ. δεκηνπξγία ηξηγσληθώλ εγθνπώλ
θνληά ζε ξείζξα θαη θξεάηηα, ζθνύπηζκα, απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ, πνπ πξνέξρνληαη από απηέο ηηο
εξγαζίεο θιπ.)
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο αζθάιηνπ. Η ηπρόλ απαηηνύκελε αζθαιηηθή
πξνεπάιιεηςε ή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, ηηκνινγνύληαη ηδηαίηεξα.
Επηκέηξεζε κε βάζε δπγνιόγηα πξνζθνκηδνκέλνπ πξνο δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο.
Σηκή :
αλά
ηόλν+δηαζηξσζέληνο
αζθαιηνκίγκαηνο.
ΕΤΡΩ
78,80
ΜΣΦ
Δαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεσο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
40 x 0,19 =
7,60
πλνιηθό θόζηνο άξζξνπ 86,40
Δςπώ

(Απιθμηηικά) : 86,40
(Ολογπάθυρ) : ογδόνηα έξι και ζαπάνηα λεπηά
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Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Γ09.1

Ανηιολιζθηπέρ αζθαληικέρ ζηπώζειρ κςκλοθοπίαρ ζςμπςκνυμένος πάσοςρ 0,04 m με σπήζη
κοινήρ αζθάληος
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΝΟΓΟ 4521Β
100%
Καηαζθεπή αληηνιηζζεξήο αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο, ζε ππόγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα
από ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηόκηγκα παξαζθεπαδόκελν ελ ζεξκώ ζε κόληκε
εγθαηάζηαζε κε ζθιεξά ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ππθλήο ζύλζεζεο (ηύπνπ 1), ζύκθσλα κε ηελ
εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΕΣΕΠ 05-03-12-01 "Αληηνιηζζεξή ζηξώζε αζθαιηηθνύ
ζθπξνδέκαηνο".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ ζθιεξώλ θαη ινηπώλ αδξαλώλ πιηθώλ θαη ηεο
αζθάιηνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο
- ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο
- ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνύ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηόπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher
- ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ
- ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ώηε λα πξνθύςεη ε
πξνδηαγξαθόκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιόηεηα
- ε πιήξεο ζπκπύθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελώζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε
ησλ επηθαλεηαθώλ ηρλώλ.
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αληηνιηζζεξήο αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηόηεηαο θαη
ραξαθηεξηζηηθώλ ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 05-03-12-014, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο θαη ηνλ ηύπν
ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο αζθάιηνπ, σο εμήο:
Αληηνιηζζεξή αζθαιηηθή ζηξώζε ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,04 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ.
.
ΕΤΡΩ : 8,80 + ΜΣΦ
Δαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεσο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
35 x 0,019 =
0,67
πλνιηθό θόζηνο άξζξνπ 9,47
Δςπώ

(Απιθμηηικά) : 9,47
(Ολογπάθυρ) : εννέα και ζαπάνηα επηά λεπηά

A.T.

:6

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Δ17.1

Γιαγπάμμιζη οδοζηπώμαηορ με ανακλαζηική βαθή

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 7788
100%
Δηαγξάκκηζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο, λέα ή αλαδηαγξάκκηζε, νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κνξθήο θαη
δηαζηάζεσλ (δηακήθεο, εγθάξζηα εηδηθά γξάκκαηα ή ζύκβνια), κε αληαλαθιαζηηθό πιηθό πιηθό πςειήο
νπηζζαλάθιαζεο, κε γπάιηλα ζθαηξίδηα θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1424, ζπλνδεπόκελν κε πηζηνπνηεηηθό επηδόζεσλ
θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1436, δνθηκώλ πεδίνπ θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1824 θαη θπζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1871,
ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ζήκαλζεο ηεο νδνύ θαη ηελ ΕΣΕΠ 05-04-02-00 "Οξηδόληηα ζήκαλζε νδώλ".
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνύ δηαγξάκκηζεο, ε πξνζθόκηζή ηνπ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε πξνζσξηλή
απνζήθεπζε (αλ απαηηείηαη)
- ε δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνύ, κέζσλ θαη εμνπιηζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ
ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπο
- ν θαζαξηζκόο ηνπ νδνζηξώκαηνο από θάζε είδνπο ραιαξά πιηθά κε ρξήζε κεραληθνύ ζάξσζξνπ ή
απνξξνθεηηθήο ζθνύπαο ή/θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε
- ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ δηαγξάκκηζε (ζηίμε-πηθεηάξηζκα)
- ε εθαξκνγή ηεο δηαγξάκκηζεο κε δηαγξακκηζηηθό κεράλεκα, θαηάιιειν γηα ηνλ ηύπν ηνπ
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ρξεζηκνπνηνπκέλνπ πιηθνύ
- ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ
- ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λσπήο δηαγξάκκηζεο από ηελ θπθινθνξία κέρξη ηελ πιήξε
ζηεξενπνίεζή ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε άξζε ηνπο.
Δηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε αλαθιαζηηθή βαθή.
Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθό κέηξν έηνηκεο δηαγξάκκηζεο νδνζηξώκαηνο.
Δςπώ
(Απιθμηηικά): 3,80
(Ολογπάθυρ) : ηπία και ογδόνηα λεπηά

A.T.

:7

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Β51

Ππόσςηα κπάζπεδα από ζκςπόδεμα

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΝΟΓΟ 2921
100%
Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25, δηαηνκήο πιάηνπο 0,15 m
θαη ύςνπο 0,25 έσο 0,30 m, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο, κε απόηκεζε, επζπγξάκκσλ
ή θακπύισλ, θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1340, πξνο θαηαζθεπή λεζίδσλ αζθαιείαο, πεδνδξνκίσλ, θόκβσλ θ.ι.π., ηα
νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε δόλεζε θαη ζπκπίεζε, απνθιεηνκέλεο ηεο
παξαζθεπήο ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιόηππνπο.
Εθηέιεζε εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 05-02-01-00 "Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη νκβξίσλ
θαηαζηξώκαηνο νδώλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξόδεκα".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ πιελ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο
βάζεο έδξαζεο,
- ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπύιε ζηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο από ηα ζρέδηα
νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο όρη κηθξόηεξνπ ησλ 0,50 m, κε ιεία
επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ από απηά ζπλερνύο πξίζκαηνο δηαηνκήο
0,10x0,20 m από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C8/10, ν εγθηβσηηζκόο ηνπο θαη ε αξκνιόγεζή ηνπο κε
ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 άκκνπ.
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ ρσξίο ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ, ε νπνία
επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο.
Δςπώ
(Απιθμηηικά): 9,60
(Ολογπάθυρ) : εννέα και εξήνηα λεπηά

A.T.

:8

Άπθπο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.51.01

Kπάζπεδα εκ μαπμάπος Λιβαδειάρ σηςπηηό σπηζίμος μήκοςρ έυρ 1,00 m

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 7551
100%
Σνπνζέηεζε θξαζπέδσλ από κάξκαξν Ληβαδεηάο ρηππεηό, δηαηνκήο πιάηνπο 0,15 m θαη ύςνπο 0,25 έσο
0,30 m, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο, κε απόηκεζε, επζπγξάκκσλ ή θακπύισλ, θαηά
ΕΛΟΣ ΕΝ 1340, πξνο θαηαζθεπή λεζίδσλ αζθαιείαο, πεδνδξνκίσλ, θόκβσλ θ.ι.π., ηα νπνία ζα
παξαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε.
Εθηέιεζε εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 05-02-01-00 "Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη νκβξίσλ
θαηαζηξώκαηνο νδώλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξόδεκα".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο,ε νπνία είλαη απν ζθπξόδεκα C16/20.
- ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπύιε ζηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο από ηα ζρέδηα
νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο όρη κηθξόηεξνπ ησλ 0,50 m, κε ιεία
επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ από απηά ζπλερνύο πξίζκαηνο δηαηνκήο
0,10x0,20 m από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C8/10, ν εγθηβσηηζκόο ηνπο θαη ε αξκνιόγεζή ηνπο κε
ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 άκκνπ.
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ κε ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ.
ι1=έσο 1,00 m.
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Δςπώ

(Απιθμηηικά): 80,00
(Ολογπάθυρ) : ογδόνηα

A.T.
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Άπθπο : ΝΑΤΓΡ 4.05

Αποξήλυζη κπαζπέδυν ππόσςηυν ή μή

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6808
100%
Απνμήισζε θξαζπέδσλ πεδνδξνκίσλ κε ρξήζε αεξνζθπξώλ, κε ηελ θόξησζε επί
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε.
Η εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην
πνζνζηό ζξαπνκέλσλ θξαζπέδσλ θαηά ηελ απνμήισζε.
Σα αθέξαηα θξάζπεδα ζα ζπγθεληξώλνληαη θαη ζα ζηνηβάδνληαη παξαπιεύξσο ηνπ
νξύγκαηνο πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ.
Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ ζπκβαηηθή
παξαδνρή όηη αλά ηξέρνλ κέηξν απνμήισζεο θξαζπέδσλ πξνθύπηνπλ 0,075 m3
πξντόλησλ πξνο κεηαθνξά γηα νξηζηηθή απόζεζε, σο εμήο:
= 0,075 m3 x S x E/m3.km (βιπ. Γεληθνύο Οξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ)
όπνπ S ε κέζε απόζηαζε κέρξη ηνλ ρώξν απόζεζεο, ζύκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνύο
όξνπο ή ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο αξκόδηαο αξρήο.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ).
ΕΤΡΩ : 3,30 + ΜΣΦ
Δαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεσο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
35 x 0,019 =
0,67
πλνιηθό θόζηνο άξζξνπ 3,97
Δςπώ

(Απιθμηηικά) : 3,97
(Ολογπάθυρ) : ηπία και ενενήνηα επηά λεπηά

A.T.
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Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Β29.2.1

Καηαζκεςή πείθπυν, ηάθπυν κλπ. με ζκςπόδεμα C12/15, άοπλο

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΝΟΓΟ 2531
100%
Καηαζθεπέο ηερληθώλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη ύςνπο από ζθπξόδεκα πνπ
παξαζθεπάδεηαη ζε κόληκν ή εξγνηαμηαθό ζπγθξόηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο
θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θόθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη
πνζόηεηαο, σο θαη ηα ηπρόλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά
θιπ. πξόζκηθηα.
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, ησλ πάζεο θύζεσο πιηθώλ παξαζθεπήο
εξγνηαμηαθνύ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ
ζθπξνδέκαηνο,
- ε πξνζθόκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ ησλ πάζεο θύζεσο
απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηύπσλ ή ζηδεξνηύπσλ (επηπέδσλ, θακπύισλ ή ζηξεβιώλ επηθαλεηώλ), θαζώο
θαη εηδηθώλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ πνπ απαηηνύληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο,
πξνώζεζεο, πξνβνιν-δόκεζεο, αλαξξηρόκελνη ζηδεξόηππνη θιπ),
- ηα πάζεο θύζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκόο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, αλύςσζε,
θαηαβηβαζκό, αλάκεημε, δόλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο
- ε δηακόξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηύπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνώζεζε θαη πξνβνινδόκεζε θαζώο
- ε κεξηθή ή νιηθή απώιεηα ησλ ζσκάησλ δηακόξθσζεο θηβσηηνκόξθσλ, θπιηλδξηθώλ ή άιιεο κνξθήο θελώλ,
- ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ αξκώλ
- ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε
ζθιήξπλζή ηνπ
Επίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο:
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- νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηώλ ζύλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,
- νη δαπάλεο ησλ κειεηώλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζόδνπ, ησλ βνεζεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο
θύζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηηο κεζόδνπο πξνβνινδόκεζεο, πξνώζεζεο θαη
πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθώλ),
- ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηώλ, ειέγρσλ, δνθηκώλ θαη κεηξήζεσλ,
- νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηώκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξώλ δηαζηάζεσλ 4,50
x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο
- ε πξόζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνύκελν ζθπξόδεκα, εθηόο από ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπόκελν από ηελ κειέηε ηύπν ηνπ επηθαλεηαθνύ ηειεηώκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα
γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απόξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο
δηαβάζκηζεο αδξαλώλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ).
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπώλ ζε πξαγκαηηθνύο όγθνπο,
ζύκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκώλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε
πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελώλ δηέιεπζεο αγσγώλ, ησλ γξακκηθώλ ζθνηηώλ δηαηνκήο κέρξη 10
cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθώλ εζνρώλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ όκσο ησλ θελώλ πνπ δηακνξθώλνληαη
κε ζθνπό ηε κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξώλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηύπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο
δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρόλ επηπιένλ όγθνο πνπ δηαζηξώζεθε
ιόγσ έιιεηςεο μπινηύπσλ.
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην ύςνο από ην έδαθνο, λνείηαη ην ύςνο ηνπ θάησ πέικαηνο
ηνπ θνξέα από ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη όρη ηελ ηπρόλ δηακνξθνύκελε κεηά από εθζθαθή.
Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ
εμαξηώληαη από ην κέγεζνο απηώλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζόηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή
εθηέιεζε) ή ηπρόλ ηνπηθνύο πεξηνξηζκνύο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελόηεηα ρώξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθώλ θαηαζθεπώλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο
ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππό αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ).
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο ΕΣΕΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε ηύπν
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 ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο
πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο
Εξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο
Δνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο
θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ
Ιθξηώκαηα
Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (ηύπνη)
Δηακόξθσζε ηειηθώλ επηθαλεηώλ ζε έγρπην ζθπξόδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ

Καηαζθεπή ζηεξεώλ έδξαζεο ξείζξσλ θαη θξαζπέδσλ, επελδεδπκέλσλ ηάθξσλ θάζε είδνπο (ηξαπεδνεηδώλ,
ηξηγσληθώλ θιπ), ξακπώλ πξόζβαζεο ζε παξόδηεο ηδηνθηεζίεο, ρπηώλ βάζεσλ ππιώλσλ νδνθσηηζκνύ,
ζηξώζεηο πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξώλ θιπ από άνπιν ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15.
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο από ζθπξόδεκα.
Δςπώ
(Απιθμηηικά): 86,50
(Ολογπάθυρ) : ογδόνηα έξι και πενήνηα λεπηά

Γίζηομο, 19-7-2017
Ο μελεηηηήρ

Γίζηομο,21-7-2017
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ
ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ,
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