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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\9412 Αποξήλωση  φωτιστικού σώματος

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αποξήλωση φωτιστικού σώματος εξωτερικού χώρου, αναρτημένου σε οποιονδήποτε ιστό ή επίτοιχο,

δηλαδή διακοπή της τροφοδότησης, αποξήλωση του φωτιστικού σώματος, αποσύνδεση και εξασφάλιση

των ηλεκτρικών καλωδίων και μεταφορά σε χώρο αποθήκευσης του Κυρίου του Έργου.

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ω.8063.02 Αποξήλωση  υδρορροών μετά προσοχής

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4257

Αποξήλωση υδρορροών κατασκευασμένων από σιδηροσωλήνες ή PVC ή οποιοδήποτε άλλο

υλικό - με προσοχή στην αφαίρεση των τεμαχίων για να είναι δυνατή η

επαναχρησιμοποίησή τους - οποιουδήποτε πάχους, κατακόρυφες και οριζόντιες,

ορθογωνικής, κυκλικής ή ημικυκλικής διατομής, συμπεριλαμβανομένων όλων των

ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων τους. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η πλήρης

εργασία αποξήλωσης, ο καταβιβασμός και η συσσώρευση των υλικών για αποθήκευση-

φύλαξη μέχρι την επανατοποθέτησή τους.

Tιμή ανά τρέχον μέτρο αποξηλωμένης υδρορροής (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.22.45.1 Αποξήλωση κουφωμάτων ξύλινων ή αλουμινίου και υαλοπινάκων μετά προσοχής

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση κουφωμάτων ξύλινων ή αλουμινίου (θυρών και παραθύρων) καθώς και οι υαλοπίνακες αυτών

μετά προσοχής.

Περιλαμβάνεται η αποξήλωση υαλοπίνακων των κουφωμάτων αλουμινίου μετά προσοχής για την

επαναχρησιμοποίησή τους στο ίδιο κούφωμα. Θα πρέπει να τηρηθούν όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας

για την ασφαλή διαχείριση, μεταφορά και αποθήκευση υαλοπινάκων στις αποθήκες του Δήμου και

σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

η αφαίρεση των φύλλων των κουφωμάτων, η απελευθέρωση του πλαισίου από τα κουφώματα με προσοχή

για την επαναχρησιμοποίησή του, η αποξήλωση των πλαισίων με προσοχή και η μεταφορά προς φόρτωση

και αποθήκευση στις αποθήκες του Δήμου.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η διακίνηση των προϊόντων καθαίρεσης εντός του εργοταξίου, η

φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα ή χειρωνακτικά και η μεταφορά τους σε θέσεις επιτρεπόμενες από

τις αρχές.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος πλαισίου

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.20.01 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Δαπάνες εκκένωσης των βόθρων του κτίριου της κρεαταγοράς.

Συμπεριλαμβάνεται:

- το κόστος εργασίας του οδηγού – χειριστή του αυτοκινήτου μαζί με όλες τις

επιβαρύνσεις που αφορούν στην ασφάλισή του και τις λοιπές νόμιμες παροχές.

- Η μεταφορά των λυμάτων σε αδειοδοτημένους χώρους που έχουν καθοριστεί από τις
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αρμόδιες υπηρεσίες και θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα παραστατικά που

να πιστοποιούν την καταλληλότητα των απόθεσης των λυμάτων.

Τιμή κατ αποκοπήν

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ω.8064.01 Αποξήλωση ειδών υγιεινής

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4257

Αποξήλωση ειδών υγιεινής και λοιπών εξαρτημάτων μετά προσοχής ώστε να είναι δυνατή η

επαναχρησιμοποίησή τους σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η διακίνηση των προϊόντων καθαίρεσης εντός του εργοταξίου, η

φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα ή χειρωνακτικά και η μεταφορά τους σε θέσεις επιτρεπόμενες από

τις αρχές.

Τιμή κατ αποκοπήν, οποιωνδήποτε διαστάσεων και τύπου πλήρως αποξηλωμένου

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ω.8065.01 Αποξήλωση πάγκου κουζίνας και νεροχύτη μετά προσοχής

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4257

Αποξήλωση πάγκου κουζίνας και νεροχύτη μετά προσοχής (σκελετός, ράφια, συρτάρια, ντουλάπια,

φύλλα, κλπ), μετά του συνόλου των στηριγμάτων και λοιπών εξαρτημάτων, με σκοπό την

επανατοποθέτηση του.

Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και η αποθήκευση σε χώρο που θα υποδείξει η επίβλεψη.

Τιμή κατ αποκοπήν, οποιωνδήποτε διαστάσεων και τύπου πλήρως αποξηλωμένου

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ω.8068.01 Αποξηλώσεις των έτοιμων τετραγωνικών πλακών της ψευδοροφής από μοριοσανίδα MDF
και των φωτιστικών σωμάτων οροφής

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4257

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση των τετραγωνικών πλακών της ψευδοροφής από μοριοσανίδα

MDF και των φωτιστικών σωμάτων οροφής (σκελετός - υλικό πλήρωσης - επένδυση), συγκέντρωση,

μεταφορά και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού σε χώρο που θα υποδείξει η επίβλεψη.

Τιμή κατ αποκοπήν πλήρης εργασίας

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.22.46.1 Απομάκρυνση των ημιυπόγειων κάδων και τοποθέτηση τους σε νέο χώρο

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Απομάκρυνση των ημιυπόγειων κάδων και τοποθέτηση τους σε νέο χώρο. Πειρλαμβάνεται η πλήρης

απομάκρινση των ημιυπόγειων κάδων μετά προσοχής και η τοποθέτησή τους νε νέο χώρο που θα

υποδειχθεί από την υπηρεσία του Δήμου και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για να είναι οι

κάδοι λειτουργικοί και σύμφωνα με τις προδιαγραφές για να είναι δυνατή η ανύψωση των κάδων και

το άδειασμά τους.

Τιμή κατ αποκοπήν
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3.500,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ω.62.41.04 Αποξήλωση υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μετά προσοχής

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Αποξήλωση των υφιστάμενων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όπου κριθεί απαραίτητο, βάσει της

μελέτης και των υποδείξεων της επίβλεψης και αποξήλωση και απομάκρυνση μετά προσοχής των

συστημάτων κλιματισμού και μεταφορά και αποθήκευση σε αποθήκες του δήμου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

- Η επιμελημένη αποξήλωση στοιχείων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύμφωνα με τις οδηγίες της

Επίβλεψης (διακόπτες, ρευματοδότες, φωτιστικά σώματα οροφής ή επίτοιχα, κ.α.) και η αποθήκευσή

τους σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον Κύριο του Έργου.

- Η αποξήλωση και απομάκρυνση μετά προσοχής των συστημάτων κλιματισμού και η αποθήκευσή τους σε

χώρους που θα υποδειχθούν από τον Κύριο του Έργου.

- Η αποξήλωση καλωδιώσεων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης οποιουδήποτε τύπου (καλώδια τύπου

ΝΥΥ, ΝΥΜ, κ.α.), όπου κριθεί απαραίτητο σύμφωνα με τις οδηγίες τις επίβλεψης, μαζί με το σύνολο

των υλικών & μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης-στήριξης (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τακάκια,

μονωτικά κ.τ.λ.), καθώς και των λοιπών στοιχείων και  εξαρτημάτων (μεταλλικά ή πλαστικά

κανάλια, σχάρες, φρεάτια, διακλαδωτήρες, κ.λ.π.).

- Η αποξήλωση και η συγκέντρωση των άχρηστων υλικών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων – τα οποία

δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, έχουν υποστεί σημαντικές φθορές και δεν είναι δυνατή η

επανάχρηση και η επανατοποθέτησή τους - σε προσωρινό χώρο αποθήκευσης, η φόρτωσή τους επί

αυτοκινήτου με την σταλία του αυτοκινήτου, καθώς και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε

πιστοποιημένο χώρο υποδοχής ΑΕΚΚ.

- Η μεταφορά των χρήσιμων υλικών/προϊόντων που αποξηλώθηκαν με επιμέλεια και είναι δυνατή η

επαναχρησιμοποίησή τους (διακόπτες, ρευματοδότες, φωτιστικά σώματα οροφής ή επίτοιχα, κ.α.)

προς αποθήκευση στους χώρους που θα υποδειχθούν από τον Κύριο του Έργου.

Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου (τεμ) πλήρως περαιωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\10.07.03 Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών/κατεδαφίσεων/αποξηλώσεων με μηχανικά μέσα, δια
μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών/εκβραχισμών και κατεδαφίσεων/καθαιρέσεων/  αποξηλώσεων, με μηχανικά

μέσα, δια μέσου οδών καλής βατότητας, σε αδειοδοτημένο πιστοποιημένο χώρο υποδοχής Αποβλήτων

Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων(ΑΕΚΚ).

Η επιμέτρηση γίνεται με την υποβολή Βεβαίωσης από το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής

Διαχείρισης, με την οποία θα πιστοποιείται το βάρος σε τόνους των υλικών.

Για την επιμέτρηση της απόστασης από το σημείο φόρτωσης έως την πιστοποιημένη μονάδα

επεξεργασίας των ΑΕΚΚ υποβάλλεται απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή γενική οριζοντιογραφία ή

οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.

Τιμή ανά τόνοχλμ(tn.km).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,10

(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.22.40.1 Kατεδάφιση πλήρης, κτίσματος Ισογείου

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Kατεδάφιση πλήρης, κτίσματος Ισογείου εμβαδού 320 τετραγωνικών μέτρων (m2) περίπου, συνολικού

ύψους περίπου 4 μέτρα με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα (πλάκες, δοκοί, τοιχεία

κ.λ.π.) ή με φέρουσα τοιχοποιία από λιθοδομή ή οπτοπλιθοδομή και πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος

ή μεταλλικής κατασκευής, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων κατασκευών καθώς και συμπληρωματικών

κατασκευών εξωτερικών χώρων (περίβολος, κιγκλιδώματα, εξωτερικές κλίμακες, δάπεδα εξωτερικών

χώρων πλησίον κτηρίου), μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση

προς απόρριψη των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους

εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών.
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό πλακών, δοκών, τοιχείων

και υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα λιθοδομών και οπτοπλινθοδομών, στεγών, θεμελίων από

οπλισμένο σκυρόδεμα ή λιθοδομή οποιασδήποτε άλλης κατασκευής και εγκατάστασης του κτίσματος και

οποιωνδήποτε άλλων συμπληρωματικών κατασκευών όπως εξωτερικών κλιμάκων καθώς και κάθε είδους

εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών

κ.λ.π., η δαπάνη κατασκευής ικριωμάτων, η δαπάνη για την επανεπίχωση και συμπύκνωση των τάφρων

και υπόγειων χώρων που θα δημιουργηθούν, λόγω των κατεδαφίσεων των θεμελίων-υπογείων κλπ, η

δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών και

εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού (προϊόντων καθαιρέσεων), προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους

από τις αρμόδιες Αρχές, σε οποιαδήποτε απόσταση και αν βρίσκονται αυτοί από το σημείο

κατεδάφισης, η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η δαπάνη για

χαμένους χρόνους και κάθε είδους σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ, η δαπάνη για τον καθαρισμό

του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους, η

δαπάνη για την κατασκευή περίφραξης χώρου εναπόθεσης λίθων ύστερα από τη διαλογή, η δαπάνη

προσκόμισης-αποκόμισης και χρήσης του απαιτούμενου εξοπλισμού η δαπάνη για τα κάθε είδους μέτρα

υγιεινής και ασφάλειας, και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη, έγκαιρη και ασφαλή

εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. H δαπάνη της εκθάμνωσης

εδάφους και της κοπής δένδρων, με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις

φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση και

κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών".

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε

σχέση με την οδό, και ότι ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η

απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Για τις

εργασίες θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-01-03-00, «Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών

με μηχανικά μέσα», την ΕΤΕΠ 15-02-01-01, «Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με

μηχανικά μέσα», την ΕΤΕΠ 1501-01-03-00-00 «Ικριώματα», την ΕΤΕΠ 15-04-01-00 «Μέτρα υγείας–

ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις».

Τιμή κατ αποκοπήν

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ χιλιάδες
Ευρώ (Αριθμητικά) : 28.000,00

ΑΓΙΑ       16/09/2020 ΑΓΙΑ       16/09/2020         
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ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣ/ΜΕΝΗ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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