
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

Σελίδα 1 από 83



Τιμολόγιο μελέτη̋

Σελίδα 2 από 83



Τιμολόγιο μελέτη̋

Σελίδα 3 από 83



Τιμολόγιο μελέτη̋

Σελίδα 4 από 83



Τιμολόγιο μελέτη̋

Σελίδα 5 από 83



Τιμολόγιο μελέτη̋

Σελίδα 6 από 83



Τιμολόγιο μελέτη̋

Σελίδα 7 από 83



Τιμολόγιο μελέτη̋

Σελίδα 8 από 83



Τιμολόγιο μελέτη̋

Σελίδα 9 από 83



Τιμολόγιο μελέτη̋

Σελίδα 10 από 83



Τιμολόγιο μελέτη̋

Σελίδα 11 από 83



Τιμολόγιο μελέτη̋

Σελίδα 12 από 83



Τιμολόγιο μελέτη̋

ΑΡΘΡΑ

Σελίδα 13 από 83



Τιμολόγιο μελέτη̋

A.T. : 001

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρί̋ τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2122 100%

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρί̋ τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτό̋ από
αερόσφυρε̋, πλάτου̋ βάσεω̋ έω̋ 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανεία̋ βάσεω̋ έω̋ 12,00
m2, σε βάθο̋ μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλο̋ τη̋ διατομή̋ εκσκαφή̋, εν ξηρώ ή εντό̋
ύδατο̋ βάθου̋ έω̋ 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των
παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του
πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφέ̋ θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματο̋, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφορά̋ σε αστικέ̋ περιοχέ̋, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)     30 x 0,21 =    6,30
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 26,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,55

(Ολογράφω̋) : είκοσι έξι και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 002

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρί̋ χρήση μηχανικών μέσων, χωρί̋ την
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2173 100%

Φορτοεκφόρτωση χωρί̋ τη χρήση μηχανικών μέσων πάση̋ φύσεω̋ προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και
κατεδαφίσεων επί παντό̋ τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονή̋
του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

 Χωρί̋ την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματο̋. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
εκσκαφή,

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφω̋) : πέντε

A.T. : 003

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2177 100%

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα,
μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέση̋ οριζόντια̋ απόσταση̋. Η απόσταση τη̋
καθ' ύψο̋ μεταφορά̋ ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξηση̋ 2,0.

Tιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφω̋) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 004

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2204 100%

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομή̋ ή πλήρου̋ λιθοδομή̋ πάση̋ φύσεω̋ σε οποιαδήποτε
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στάθμη από το δάπεδο εργασία̋. Συμπεριλαμβάνονται τα πάση̋ φύσεω̋ απαιτούμενα
ικριώματα, οι προσωρινέ̋ αντιστηρίξει̋ και η συσσώρευση των προϊόντων στι̋
θέσει̋ φόρτωση̋, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική
αφαίρεση τοιχοποιία̋ με εργαλεία χειρό̋".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ τη̋ καθαιρέσεω̋.

ΕΥΡΩ : 22,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφορά̋ σε αστικέ̋ περιοχέ̋, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)     30 x 0,21 =    6,30
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 28,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,80

(Ολογράφω̋) : είκοσι οκτώ και ογδόντα λεπτά

A.T. : 005

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2252 100%

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχου̋, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφο̋
εργασία̋. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμό̋ των αρμών και η συσσώρευση των
προϊόντων προ̋ φόρτωση. (τυπικό̋ όγκο̋ αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιία̋".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφω̋) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 006

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντό̋ τύπου και οιουδήποτε πάχου̋, σοβατεπί
και μαρμαροποδιών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντό̋ τύπου και οποιουδήποτε πάχου̋ (τσιμέντου, μαρμάρου,
τύπου Μάλτα̋, πορσελάνη̋, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κ.λπ), με το κονίαμα στρώσεω̋
αυτών, χωρί̋ να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών, σε οποιαδήποτε στάθμη από
το εδάφο̋, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεω̋ προ̋ φόρτωση και όλε̋ τι̋ απαιτούμενε̋
φορτοεκφορτώσει̋ μεταφορέ̋ για την οριστική απομάκρυνση από το έργο του αχρήστου υλικού. Με την
ίδια τιμή πληρώνεται και η καθαίρεση παντό̋ τύπου και οποιουδήποτε πάχου̋ σοβατεπί του δαπέδου
καθώ̋ και επενδύσει̋ ποδιών κουφωμάτων και επιστέψεων στηθαίων παντό̋ τύπου, και οποιουδήποτε
πάχου̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καθαιρούμενου υλικού (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,15

(Ολογράφω̋) : οκτώ και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 007

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.35 Διάνοιξη οπή̋ ή φωλιά̋ σε λιθοδομή

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2267 100%

Διάνοιξη οπή̋ ή φωλιά̋ σε λιθοδομή πάχου̋ έω̋ 0,65 m, με ή χωρί̋ επίχρίσμα,
επιφανεία̋ 0,05 - 0,10 m2, με οποιοδήποτε μέσο. Συμπεριλαμβάνονται τα πάση̋
φύσεω̋ απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωση̋ των παρειών και η συσσώρευση
των προϊόντων αποξήλωση̋ στι̋ θέσει̋ φορτώσεω̋.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90

(Ολογράφω̋) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T. : 008

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.35ΣΧ Διάνοιξη οπή̋ ή φωλιά̋ σε λιθοδομή, επιφανεία̋ 0,20m2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2267 100%

Διάνοιξη οπή̋ ή φωλιά̋ σε λιθοδομή πάχου̋ έω̋ 0,65 m, με ή χωρί̋ επίχρισμα,
επιφανεία̋ 0,20 m2, με οποιοδήποτε μέσο. Συμπεριλαμβάνονται τα πάση̋
φύσεω̋ απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωση̋ των παρειών και η συσσώρευση
των προϊόντων αποξήλωση̋ στι̋ θέσει̋ φορτώσεω̋.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 009

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.65ΣΧ Αποξήλωση εξαρτημάτων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋:

Αποξήλωση εξαρτημάτων, οποιουδήποτε υλικού, σχεδίου και διαστάσεων, όπω̋ υδρορροών κ.λπ., με
την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προ̋ φόρτωση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφω̋) : είκοσι

A.T. : 010

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.71ΣΧ Καθαίρεση μόνωση̋- επικάλυψη̋ δώματο̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2241 100%

Καθαίρεση μόνωση̋ - επικάλυψη̋ δώματο̋ από υλικά οποιουδήποτε τύπου και πάχου̋, με ή χωρί̋
κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφο̋. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμό̋ και η διαλογή
των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προ̋ φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτομένη̋ επιφάνεια̋ (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφω̋) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 011

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προ̋ φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματο̋ τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφω̋) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 012

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντό̋ τύπου  χωρί̋ να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2238 100%
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Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντό̋ τύπου (πορσελάνη̋, κεραμεικών κλπ), καθώ̋ και πλακών μαρμάρου
οποιουδήποτε πάχου̋, με το κονίαμα στρώσεω̋ αυτών, σε οποιοδήποτε ύψο̋. Συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεω̋ προ̋ φόρτωση.

 Χωρί̋ να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
 .
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 013

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01ΣΧ Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο ή ελαφρώ̋ οπλισμένο
σκυρόδεμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμό̋ μεμονωμένων στοιχείων αόπλου ή ελαφρώ̋ οπλισμένου σκυροδέματο̋ παντό̋
είδου̋, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασία̋. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνε̋ του πάση̋
φύσεω̋ απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμό̋ των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματο̋ και η μεταφορά του̋
στι̋ θέσει̋ φόρτωση̋, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσει̋ στοιχείων
οπλισμένου σκυροδέματο̋ με μηχανικά μέσα".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ τη̋ καθαιρέσεω̋

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφορά̋ σε αστικέ̋ περιοχέ̋, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)     30 x 0,21 =    6,30
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 34,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 34,30

(Ολογράφω̋) : τριάντα τέσσερα και τριάντα λεπτά

A.T. : 014

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικέ̋ στρώσει̋ με θραυστό υλικό λατομείου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2162 100%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεω̋ λατομείου (αδρανή οδοστρωσία̋,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών
επί τόπου του έργου, οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋ εντό̋ τη̋ κάτοψη̋ του κτιρίου με ή
χωρί̋ μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έω̋ 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση
με οδοστρωτήρε̋ καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικέ̋ πλάκε̋.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
επίχωση.

ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφορά̋ σε αστικέ̋ περιοχέ̋, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)     30 x 0,21 =    6,30
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 22,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,00

(Ολογράφω̋) : είκοσι δύο

A.T. : 015

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.80 Καθαίρεση υδρορροών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση παλαιών υδρορροών περιλαμβανομένων και των ειδικών τεμαχίων σύνδεση̋ και στεραίωση̋
στι̋ όψει̋ του κτιρίου, με τι̋ φορτοεκφορτώσει̋ και μεταφορά στι̋ θέσει̋ φόρτωση̋ ή αποθήκευση̋
εντό̋ του εργοταξίου και την τελική απομάκρυνση σε χώρου̋ που επιτρέπεται η μεταφορά του̋.
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Τιμή ανά μέτρο (m) αποξηλωνόμενη̋ κατασκευή̋

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00

(Ολογράφω̋) : δύο

A.T. : 016

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.79 Καθαίρεση ειδών υγιεινή̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2275 100%

Καθαίρεση ειδών υγιεινή̋ και κατασκευή̋ αερισμού εκ πλινθοδομή̋, σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ τη̋
επίβλεψη̋. Περιλαμβάνονται οι εργασίε̋ αποξήλωση̋ -- με προσοχή να μη καταστραφούν στοιχεία του
κτιρίου -- και συσσώρευση των προιόντων, φόρτωση και όλε̋ οι δαπάνε̋ μεταφορών μέχρι την
οριστική απομάκρυνση των αχρήστων υλικών.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,08

(Ολογράφω̋) : δέκα έξι και οκτώ λεπτά

A.T. : 017

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.65.ΣΧ1 Αποξήλωση κιγκλιδώματο̋ δώματο̋, συντήρηση, βαφή, επανατοποθέτηση

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση μεταλλικού κιγκλιδώματο̋ δώματο̋ με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή βλαβών τόσο στο
κιγκλίδωμα όσο και στι̋ θέσει̋ πάκτωση̋ αυτού, μεταφορά και αποθήκευση του, έλεγχο̋, συντήρηση,
χρωματισμό̋ με δύο στρώσει̋ (σε διαφορετικά χρώματα) εποξειδική̋ βαφή̋ και δύο στρώσει̋
ντουκοχρώματο̋ και επανατοποθέτησή του σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τι̋ οδηγίε̋ τι̋
επίβλεψη̋, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφω̋) : δώδεκα

A.T. : 018

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 14.05.02 Γεωϋφασμα προστασία̋ στεγανοποιητική̋ μεμβράνη̋ (τοποθετούμενο υπό την
μεμβράνη) Γεωύφασμα μή υφαντό, των 300 gr/m2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6361 100%

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου, τοποθέτηση και συρραφή με μεταλλικού̋ συνδετήρε̋ γεωυφάσματο̋
μή υφαντού από ίνε̋ πολυπροπυλενίου για την προστασία τη̋ στεγανοποιητική̋ μεμβράνη̋.

 Γεωύφασμα μή υφαντό, των 300 gr/m2.

Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (m2), μη συμπεριλαμβανομένων των επικαλύψεων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,75

(Ολογράφω̋) : ένα και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : 019

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\Α20.42.79.02 Mεταφορά δι' αυτοκινήτου ειδικών κάδων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2180 100%

Μεταφορά δι' αυτοκινήτου ειδικών κάδων (χωρητικότητα̋ εκάστου κάδου 9 m3 περίπου) με πάση̋
φύσεω̋ προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων πέραν του υπό τη̋ υπηρεσία̋
καθοριζομένου εκάστοτε ορίου για το δίτροχο, ανά τεμάχιο κάδου. Στη τιμή περιλαμβάνεται η
παραμονή του κάδου στον περιβάλλοντα χώρο του εργοταξίου για όσο χρόνο απαιτηθεί, η φόρτωση και
η εκφόρτωση αυτού, η απώλεια χρόνου για την ρύθμιση τη̋ κυκλοφορία̋ στη φάση τη̋ φόρτωση̋ και
τη̋ εκφόρτωση̋ καθώ̋ και ο τυχών καθαρισμό̋, περισυλλογή και απομάκρυνση των εντό̋ αυτού
ριχθέντων από του̋ περιοίκου̋, πάση̋ φύσεω̋ απορριμμάτων και υλικών, ανηγμένα όλα σε εργασία.
(1 τεμάχιο)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 165,00

(Ολογράφω̋) : εκατόν εξήντα πέντε

A.T. : 020

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\ΑΑ05.2 Απομάκρυνση στοιχείων αμιάντου (φύλλα ΕΛΕΝΙΤ)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2227 100%

Απομάκρυνση στοιχείων αμιάντου (φύλλα επιστέγαση̋ ΕΛΕΝΙΤ), ανεξαρτήτου διαστάσεων και πάχου̋.
Περιλαμβάνονται οι εργασίε̋ καθαίρεση̋, φόρτωση̋ και οριστική̋ απομάκρυνση̋, από εξειδικευμένο
και πιστοποιημένο συνεργείο, σύμφωνα με τι̋ προδιαγραφέ̋ και τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋. Στην τιμή
περιλαμβάνεται και η μεταφορά (ενδιάμεσε̋ οριζόντιε̋ και κάθετε̋) καθώ̋ και η άμεση και
οριστική απομάκρυνσή του̋ από το εργοτάξιο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφω̋) : πενήντα

A.T. : 021

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσει̋ πλινθοδομών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2222 100%

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδου̋. Συμπεριλαμβάνονται τα πάση̋ φύσεω̋
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινέ̋ αντιστηρίξει̋ και η συσσώρευση των
προϊόντων στι̋ θέσει̋ φόρτωση̋, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιία̋ με εργαλεία χειρό̋".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ τη̋ καθαιρέσεω̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφω̋) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 022

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋ με χρήση
αντλία̋ ή πυργογερανού  για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C8/10

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3211 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή
ποιότητο̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Κανονισμού Τεχνολογία̋ Σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ), με την
διάστρωση με χρήση αντλία̋ σκυροδέματο̋ ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχή̋ σκυροδέματο̋, χωρί̋ την δαπάνη κατασκευή̋ των
καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τι̋ ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματο̋",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματο̋",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίση̋ απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματο̋ μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτό̋ εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεω̋.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεση̋ του έργου, του
σκυροδέματο̋ εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματο̋, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίε̋ των αυτοκινήτων
μεταφορά̋ αδρανών υλικών και σκυροδέματο̋, η παρασκευή το μίγματο̋ και η μεταφορά του
σκυροδέματο̋ στο εργοτάξιο προ̋ διάστρωση.
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Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματο̋ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη τη̋ εκάστοτε
απαιτούμενη̋ ποσότητα̋ τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχή̋,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη τη̋ ζητούμενη̋ χαρακτηριστική̋ αντοχή̋ του σκυροδέματο̋ καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάση̋ φύσεω̋ πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεω̋) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεω̋, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρω̋.

γ.Η δαπάνη χρήσεω̋ δονητών μάζα̋ ή/και επιφανεία̋ και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋ των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελική̋ ή προσωρινή̋), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τι̋ ανοχέ̋ του τελειώματο̋.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίση̋ ανηγμένη η δαπάνη σταλία̋ των οχημάτων μεταφορά̋ του σκυροδέματο̋
(βαρέλα̋), η δαπάνη μετάβαση̋ επί τόπου, στησίματο̋ και επιστροφή̋ τη̋ πρέσσα̋ σκυροδέματο̋ και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματο̋ από την θέση
σκυροδέτηση̋.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωση̋ δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμέ̋ έχουν εφαρμογή σε πάση̋ φύσεω̋ κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα, εκτό̋ από κελύφη, αψίδε̋ και
τρούλου̋.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τι̋
προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C8/10.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 73,00

(Ολογράφω̋) : εβδομήντα τρία

A.T. : 023

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋ με χρήση
αντλία̋ ή πυργογερανού  για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C12/15

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3213 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή
ποιότητο̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Κανονισμού Τεχνολογία̋ Σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ), με την
διάστρωση με χρήση αντλία̋ σκυροδέματο̋ ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχή̋ σκυροδέματο̋, χωρί̋ την δαπάνη κατασκευή̋ των
καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τι̋ ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματο̋",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματο̋",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίση̋ απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματο̋ μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτό̋ εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεω̋.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεση̋ του έργου, του
σκυροδέματο̋ εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματο̋, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίε̋ των αυτοκινήτων
μεταφορά̋ αδρανών υλικών και σκυροδέματο̋, η παρασκευή το μίγματο̋ και η μεταφορά του
σκυροδέματο̋ στο εργοτάξιο προ̋ διάστρωση.
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Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματο̋ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη τη̋ εκάστοτε
απαιτούμενη̋ ποσότητα̋ τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχή̋,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη τη̋ ζητούμενη̋ χαρακτηριστική̋ αντοχή̋ του σκυροδέματο̋ καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάση̋ φύσεω̋ πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεω̋) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεω̋, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρω̋.

γ.Η δαπάνη χρήσεω̋ δονητών μάζα̋ ή/και επιφανεία̋ και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋ των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελική̋ ή προσωρινή̋), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τι̋ ανοχέ̋ του τελειώματο̋.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίση̋ ανηγμένη η δαπάνη σταλία̋ των οχημάτων μεταφορά̋ του σκυροδέματο̋
(βαρέλα̋), η δαπάνη μετάβαση̋ επί τόπου, στησίματο̋ και επιστροφή̋ τη̋ πρέσσα̋ σκυροδέματο̋ και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματο̋ από την θέση
σκυροδέτηση̋.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωση̋ δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμέ̋ έχουν εφαρμογή σε πάση̋ φύσεω̋ κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα, εκτό̋ από κελύφη, αψίδε̋ και
τρούλου̋.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τι̋
προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφω̋) : ογδόντα τέσσερα

A.T. : 024

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋ με χρήση
αντλία̋ ή πυργογερανού  για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3214 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή
ποιότητο̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Κανονισμού Τεχνολογία̋ Σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ), με την
διάστρωση με χρήση αντλία̋ σκυροδέματο̋ ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχή̋ σκυροδέματο̋, χωρί̋ την δαπάνη κατασκευή̋ των
καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τι̋ ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματο̋",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματο̋",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίση̋ απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματο̋ μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτό̋ εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεω̋.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεση̋ του έργου, του
σκυροδέματο̋ εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματο̋, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίε̋ των αυτοκινήτων
μεταφορά̋ αδρανών υλικών και σκυροδέματο̋, η παρασκευή το μίγματο̋ και η μεταφορά του
σκυροδέματο̋ στο εργοτάξιο προ̋ διάστρωση.
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Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματο̋ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη τη̋ εκάστοτε
απαιτούμενη̋ ποσότητα̋ τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχή̋,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη τη̋ ζητούμενη̋ χαρακτηριστική̋ αντοχή̋ του σκυροδέματο̋ καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάση̋ φύσεω̋ πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεω̋) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεω̋, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρω̋.

γ.Η δαπάνη χρήσεω̋ δονητών μάζα̋ ή/και επιφανεία̋ και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋ των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελική̋ ή προσωρινή̋), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τι̋ ανοχέ̋ του τελειώματο̋.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίση̋ ανηγμένη η δαπάνη σταλία̋ των οχημάτων μεταφορά̋ του σκυροδέματο̋
(βαρέλα̋), η δαπάνη μετάβαση̋ επί τόπου, στησίματο̋ και επιστροφή̋ τη̋ πρέσσα̋ σκυροδέματο̋ και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματο̋ από την θέση
σκυροδέτηση̋.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωση̋ δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμέ̋ έχουν εφαρμογή σε πάση̋ φύσεω̋ κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα, εκτό̋ από κελύφη, αψίδε̋ και
τρούλου̋.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τι̋
προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφω̋) : ενενήντα

A.T. : 025

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋ με χρήση
αντλία̋ ή πυργογερανού  για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C20/25

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3215 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή
ποιότητο̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Κανονισμού Τεχνολογία̋ Σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ), με την
διάστρωση με χρήση αντλία̋ σκυροδέματο̋ ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχή̋ σκυροδέματο̋, χωρί̋ την δαπάνη κατασκευή̋ των
καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τι̋ ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματο̋",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματο̋",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίση̋ απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματο̋ μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτό̋ εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεω̋.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεση̋ του έργου, του
σκυροδέματο̋ εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματο̋, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίε̋ των αυτοκινήτων
μεταφορά̋ αδρανών υλικών και σκυροδέματο̋, η παρασκευή το μίγματο̋ και η μεταφορά του
σκυροδέματο̋ στο εργοτάξιο προ̋ διάστρωση.
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Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματο̋ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη τη̋ εκάστοτε
απαιτούμενη̋ ποσότητα̋ τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχή̋,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη τη̋ ζητούμενη̋ χαρακτηριστική̋ αντοχή̋ του σκυροδέματο̋ καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάση̋ φύσεω̋ πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεω̋) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεω̋, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρω̋.

γ.Η δαπάνη χρήσεω̋ δονητών μάζα̋ ή/και επιφανεία̋ και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋ των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελική̋ ή προσωρινή̋), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τι̋ ανοχέ̋ του τελειώματο̋.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίση̋ ανηγμένη η δαπάνη σταλία̋ των οχημάτων μεταφορά̋ του σκυροδέματο̋
(βαρέλα̋), η δαπάνη μετάβαση̋ επί τόπου, στησίματο̋ και επιστροφή̋ τη̋ πρέσσα̋ σκυροδέματο̋ και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματο̋ από την θέση
σκυροδέτηση̋.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωση̋ δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμέ̋ έχουν εφαρμογή σε πάση̋ φύσεω̋ κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα, εκτό̋ από κελύφη, αψίδε̋ και
τρούλου̋.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τι̋
προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφω̋) : ενενήντα πέντε

A.T. : 026

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\31.02.02ΣΧ Γαρμπιλοσκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3208 100%

Γαρμπιλoσκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20 με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έω̋ 1 cm,
παντό̋ είδου̋ τμημάτων έργου, σε στρώσει̋ μέσου πάχου̋ άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε
οποιοδήποτε ύψο̋ ή βάθο̋ από την επιφάνεια του εδάφου̋, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη
(χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματο̋), η διάστρωση στι̋ προβλεπόμενε̋ από
την μελέτη θέσει̋, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋. Περιλαμβάνει και υλικά,
εργασία για την σύνδεση των μικροκατασκευών από γαρμπιλοσκυρόδεμα με υφιστάμενα στοιχεία
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋, καθώ̋ και οποιαδήποτ
επεξεργασία, τελείωμα προβλέπεται (επίπαση άνω επιφάνεια̋ κλπ.).

Για γαρμπιλόδεμα των 350 kg τσιμέντου ανά m3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,00

(Ολογράφω̋) : εβδομήντα οκτώ

A.T. : 027

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 35.04ΣΧ Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματο̋ των 250 kg στσιμέντου ανά m3

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3506 100%

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα με διωγκωμένο περλίτη, 600 kg/m3, και 250 kg
τσιμέντου ανά m3, και με συντελεστή θερμική̋ αγωγιμότητα̋ λ μικρότερο ή το πολυ ίσο με τον
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προβλεπόμενο από την ενεργειακη μελέτη (ΚΕΝΑΚ), σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε
οποιοδήποτε ύψο̋ από το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του
έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματο̋), η διάστρωση στι̋ προβλεπόμενε̋
από την μελέτη θέσει̋, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00

(Ολογράφω̋) : εκατόν δέκα

A.T. : 028

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3811 100%

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώ̋ δεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή του̋ (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφο̋, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα
(τύποι)".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερση̋-συναρμολόγηση̋ και η εργασία αποξήλωση̋ του
καλουπιού και απομάκρυνση̋ όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματο̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφω̋) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 029

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3816 100%

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφο̋, αλλά σε
ύψο̋ του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασία̋,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερση̋-συναρμολόγηση̋ και η εργασία αποξήλωση̋ του
καλουπιού και απομάκρυνση̋ όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένη̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφω̋) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 030

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματο̋, κατηγορία̋ B500C.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3873 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματο̋, μορφή̋
διατομών, κατηγορία̋ (χάλυβα̋ B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωση̋
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωση̋ με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινο̋ οπλισμό̋ σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή τη̋ επιφανεία̋ έδραση̋ του σκυροδέματο̋ (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
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κλπ).

Ο χάλυβα̋ οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακε̋ αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προ̋ έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη τη̋ τοποθέτηση̋ του
οπλισμού.

Οι Πίνακε̋ θα συντασσονται βάσει των σχεδίων τη̋ μελέτη̋ και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώ̋ τι̋ διαστάσει̋ των ράβδων (αναπτύγματα), τι̋ διαμέτρου̋, τι̋ θέσει̋
τοποθέτηση̋ και τα μήκη υπερκάλυψη̋, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρου̋ και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρο̋. Οι ω̋ άνω Πίνακε̋ Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρο̋ των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίο̋ παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτό̋ ο προσδιορισμό̋ του μοναδιαίου βάρου̋ των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογή̋                    |
__________|______________________________________________|______________________
  Ονομ.   |        | Κουλούρε̋ και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.
διάμετρο̋ | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στι̋ επιμετρούμενε̋ ποσότητ̋σ, πέραν τη̋ προμήθεια̋, μεταφορά̋ επί τόπου,
διαμόρφωση̋ και τοποθέτηση̋ του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλε̋ ανεξάρτητα τι̋
διασταυρώσει̋ και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματο̋ πρόσδεση̋.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτό̋ αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋ και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψο̋ από το
δάπεδο εργασία̋.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιε̋, αναβολεί̋) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτηση̋ που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορία̋ B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07

(Ολογράφω̋) : ένα και επτά λεπτά
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A.T. : 031

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματο̋, Δομικά πλέγματα B500C

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3873 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματο̋, μορφή̋
διατομών, κατηγορία̋ (χάλυβα̋ B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωση̋
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωση̋ με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινο̋ οπλισμό̋ σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή τη̋ επιφανεία̋ έδραση̋ του σκυροδέματο̋ (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).

Ο χάλυβα̋ οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακε̋ αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προ̋ έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη τη̋ τοποθέτηση̋ του
οπλισμού.

Οι Πίνακε̋ θα συντασσονται βάσει των σχεδίων τη̋ μελέτη̋ και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώ̋ τι̋ διαστάσει̋ των ράβδων (αναπτύγματα), τι̋ διαμέτρου̋, τι̋ θέσει̋
τοποθέτηση̋ και τα μήκη υπερκάλυψη̋, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρου̋ και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρο̋. Οι ω̋ άνω Πίνακε̋ Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρο̋ των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίο̋ παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτό̋ ο προσδιορισμό̋ του μοναδιαίου βάρου̋ των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογή̋                    |
__________|______________________________________________|______________________
  Ονομ.   |        | Κουλούρε̋ και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.
διάμετρο̋ | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στι̋ επιμετρούμενε̋ ποσότητ̋σ, πέραν τη̋ προμήθεια̋, μεταφορά̋ επί τόπου,
διαμόρφωση̋ και τοποθέτηση̋ του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλε̋ ανεξάρτητα τι̋
διασταυρώσει̋ και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματο̋ πρόσδεση̋.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτό̋ αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋ και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψο̋ από το
δάπεδο εργασία̋.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιε̋, αναβολεί̋) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτηση̋ που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
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Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01

(Ολογράφω̋) : ένα και ένα λεπτό

A.T. : 032

Άρθρο : ΑΤΕΚ 4ΣΧΕΤ Μανδύα̋ εκτοξευόμενου σκυροδέματο̋ , κατηγορία̋ C20/25, πάχου̋ 5- 7cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3234 100%

Μανδύα̋ εκτοξευόμενου σκυροδέματο̋, από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C20/25, πάχου̋ από 5 - 7cm, επί
τοίχων από οπτόπλινθου̋ ή  τσιμεντόπλινθου̋  ή  φυσικού̋ λίθου̋ οιασδήποτε στάθμη̋ από το
έδαφο̋, σε οποιοδήποτε ύψο̋ από το δάπεδο εργασία̋, εκτοξευόμενο σε στρώσει̋, σύμφωνα με την
ισχύουσα ΕΤΕΠ 1501-14-01-14-00 "Ενισχύσει̋ - αποκαταστάσει̋ κατασκευών από σκυρόδεμα με μανδύα
εκτοξευόμενου σκυροδέματο̋", την εγκεκριμένη μελέτη και τι̋ οδηγίε̋ τη̋ Επίβλεψη̋. Τα υλικά που
χρησιμοποιούνται αδρανή,τσιμέντο περιεκτικότητα του̋ κλπ. θα πληρούν τα αναφερόμενα στην
μελέτη, τι̋ ισχύουσε̋ ΕΤΕΠ και τι̋ οδηγίε̋ τη̋ Επίβλεψη̋.
Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη:
α. Η αξία, η κατεργασία και τοποθέτηση του απαιτούμενου σιδηρού οπλισμού(συμπεριλαμβανομένων
των οπλισμών των φωλεών) σύμφωνα με την μελέτη.
β. Η διάνοιξη των φωλεών σύμφωνα με την μελέτη.
γ. Καθαρισμό̋ τη̋ επιφάνεια̋ εκτόξευση̋ σύμφωνα με τι̋  ισχύουσε̋ ΕΤΕΠ.
δ. Προετοιμασία και πλύσιμο τη̋ επιφάνεια̋ σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ ΕΤΕΠ.
ε.Μετά  την  εκτόξευση η επιφάνεια θα διατηρείται συνεχώ̋ υγρή σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ ΕΤΕΠ.
στ.Ο απαιτούμενο̋ ξυλότυπο̋ και ικριώματα εργασία̋ κινητά.
ζ.Καθαρισμό̋, φόρτωση και απομάκρυνση άχρηστων υλικών που προκύπτουν τόσο από την προετοιμασία
τη̋ επιφάνεια̋ ενίσχυση̋ όσο και μετά την εκτόξευση του σκυροδέματο̋.
η.Ολε̋ τι̋ απαιτούμενε̋ δοκιμέ̋ σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ ΕΤΕΠ.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 88,32

(Ολογράφω̋) : ογδόντα οκτώ και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 033

Άρθρο : ΑΤΕΚ 8ΣΧΕΤ Μανδύα̋ από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα  κατηγορία̋, C20/25, πάχου̋ 6-7cm σε οροφέ̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3238 100%

Μανδύα̋ από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχου̋ 6-7cm σε οροφέ̋ (κάτω επιφάνεια  τούτων) που είναι
κατασκευασμένε̋ από οποιοδήποτε υλικό, σε οιαδήποτε στάθμη  από το έδαφο̋, σε ύψο̋ δε από το
δάπεδο εργασία̋ μέχρι 20 m. Κατά τα λοιπά όπω̋ το άθρθο ΑΤΕΚ 4ΣΧΕΤ.
(1 m2 ανεπτυγμένη̋ επιφάνεια̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 123,65

(Ολογράφω̋) : εκατόν είκοσι τρία και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 034

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.00ΣΧ Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματο̋ με υγρό ρητινούχο γαλάκτωμα - συγκολλητικό
ενδεικτικού τύπου LAB BLUE τη̋ SINTECNO ή ισοδύναμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7903 100%

Επάλειψη υπαρχουσών επιφανειών σκυροδέματο̋ με υγρό ρητινούχο γαλάκτωμα - συγκολλητικό,
ενδεικτικού τύπου LAB BLUE τη̋ SINTECNO ή ισοδύναμα, σύμφωνα με τα σχέδια τη̋ εγκεκριμένη̋
στατική̋ μελέτη̋ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του τιμολογίου αυτού και τι̋ οδηγίε̋ τη̋
επίβλεψη̋, για τη σύνδεση των εν λόγω επιφανειών με νέε̋  εκ σκυροδέματο̋  επιφάνειε̋,
εφαρμοζομένων πλήρω̋ των προδιαγραφών εφαρμογή̋ του χρησιμοποιημένου υλικού, ήτοι εν γένει
υλικά και εργασία πλήρου̋ εφαρμογή̋
(1 m2 επαλοιφόμενη̋ επιφάνεια̋)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 6,61

(Ολογράφω̋) : έξι και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 035

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α38.21.79.8ΣΧ Βλήτρα και διατμητικοί σύνδεσμοι από χάλυβα με νευρώσει̋ S500s διαμέτρου Φ8 mm και
μήκου̋ εω̋ 500 mm, με διάμετρο τρυπών πάκτωση̋ Φ 10 mm και βάθου̋ 100 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3873 100%

Βλήτρα και διατμητικοί σύνδεσμοι από χάλυβα με νευρώσει̋ S500s διαμέτρου Φ8 mm και μήκου̋ εω̋
500 mm, με διάμετρο τρυπών πάκτωση̋ Φ 10 mm και βάθου̋ 100 mm που αποτελούνται - περιλαμβάνουν:
α) τη διάνοιξη τη̋ τρύπα̋ αγκύρωση̋ με περιστροφικό τρυπάνι,
β) τον καθαρισμό τη̋ τρύπα̋ με πεπιεσμένο αέρα,
γ) την αγκύρωση του βλήτρου με εποξειδική πάστα δύο συστατικών τύπου SINMAST P103 FS/Injection
σύμφωνα με την στατική μελέτη,τι̋ προδιαγραφέ̋ του υλικού, την ΕΤΕΠ  και τι̋ οδηγίε̋ τη̋
επίβλεψη̋, τοποθετημένη με πιστόλι.
Δηλαδή, στην τιμή περιλαμβάνονται:
Όλα τα πιο πάνω υλικά που  απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και
στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια  σύμφωνα με τι̋ τεχν. προδιαγραφέ̋, τα
σχέδια τη̋ μελέτη̋ και τι̋ οδηγίε̋ του προμηθευτή και τη̋ επίβλεψη̋.
Οι φθορέ̋ των υλικών και μικροϋλικών η εφαρμογή τη̋ εργασία̋ καθώ̋ και
α) κάθε ιδιομορφία τοπικά ή στο σύνολο τη̋  κατασκευή̋ εντό̋ του έργου σε
οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφο̋ και σε οποιοδήποτε ύψο̋ από
το δάπεδο εργασία̋),
β) κάθε μικροεργασία ή δαπάνη έστω και μη ρητά κατανομαζόμενη αλλά απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
γ) Όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά (κόλλα κλπ.), καθώ̋ και η εισκόμιση, λειτουργία
και αποκόμιση του εξοπλισμού εάν απαιτείται.
δ) Οι κάθε είδου̋ φορτοεκφορτώσει̋ και μεταφορέ̋.
ε) Τα ικριώματα και οποιαδήποτε μέσα ανύψωση̋.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,50

(Ολογράφω̋) : δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 036

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α38.21.79.10ΣΧ Βλήτρα και διατμητικοί σύνδεσμοι από χάλυβα με νευρώσει̋ S500s διαμέτρου Φ10 mm και
μήκου̋ 250 mm, με διάμετρο τρυπών πάκτωση̋ Φ 12 mm και βάθου̋ 120 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3873 100%

Βλήτρα και διατμητικοί σύνδεσμοι από χάλυβα με νευρώσει̋ S500s διαμέτρου Φ10 mm και μήκου̋ εω̋
250 mm, με διάμετρο τρυπών πάκτωση̋ Φ 12 mm και βάθου̋ 120 mm που αποτελούνται - περιλαμβάνουν:
α) τη διάνοιξη τη̋ τρύπα̋ αγκύρωση̋ με περιστροφικό τρυπάνι,
β) τον καθαρισμό τη̋ τρύπα̋ με πεπιεσμένο αέρα,
γ) την αγκύρωση του βλήτρου με εποξειδική πάστα δύο συστατικών τύπου SINMAST P103 FS/Injection
σύμφωνα με την στατική μελέτη,τι̋ προδιαγραφέ̋ του υλικού, την ΕΤΕΠ  και τι̋ οδηγίε̋ τη̋
επίβλεψη̋, τοποθετημένη με πιστόλι.
Δηλαδή, στην τιμή περιλαμβάνονται:
Όλα τα πιο πάνω υλικά που  απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και
στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια  σύμφωνα με τι̋ τεχν. προδιαγραφέ̋, τα
σχέδια τη̋ μελέτη̋ και τι̋ οδηγίε̋ του προμηθευτή και τη̋ επίβλεψη̋.
Οι φθορέ̋ των υλικών και μικροϋλικών η εφαρμογή τη̋ εργασία̋ καθώ̋ και
α) κάθε ιδιομορφία τοπικά ή στο σύνολο τη̋  κατασκευή̋ εντό̋ του έργου σε
οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφο̋ και σε οποιοδήποτε ύψο̋ από
το δάπεδο εργασία̋),
β) κάθε μικροεργασία ή δαπάνη έστω και μη ρητά κατανομαζόμενη αλλά απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
γ) Όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά (κόλλα κλπ.), καθώ̋ και η εισκόμιση, λειτουργία
και αποκόμιση του εξοπλισμού εάν απαιτείται.
δ) Οι κάθε είδου̋ φορτοεκφορτώσει̋ και μεταφορέ̋.
ε) Τα ικριώματα και οποιαδήποτε μέσα ανύψωση̋.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,56

(Ολογράφω̋) : δύο και πενήντα έξι λεπτά
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A.T. : 037

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α38.21.79.12ΣΧ Βλήτρα και διατμητικοί σύνδεσμοι από χάλυβα με νευρώσει̋ S500s διαμέτρου Φ12 mm και
μήκου̋ εω̋ 500 mm, με διάμετρο τρυπών πάκτωση̋ Φ 14 mm και βάθου̋ 150 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3873 100%

Βλήτρα και διατμητικοί σύνδεσμοι από χάλυβα με νευρώσει̋ S500s διαμέτρου Φ12 mm και μήκου̋ εω̋
500 mm, με διάμετρο τρυπών πάκτωση̋ Φ 14 mm και βάθου̋ 150 mm που αποτελούνται - περιλαμβάνουν:
α) τη διάνοιξη τη̋ τρύπα̋ αγκύρωση̋ με περιστροφικό τρυπάνι,
β) τον καθαρισμό τη̋ τρύπα̋ με πεπιεσμένο αέρα,
γ) την αγκύρωση του βλήτρου με εποξειδική πάστα δύο συστατικών τύπου SINMAST P103 FS/Injection
σύμφωνα με την στατική μελέτη,τι̋ προδιαγραφέ̋ του υλικού, την ΕΤΕΠ  και τι̋ οδηγίε̋ τη̋
επίβλεψη̋, τοποθετημένη με πιστόλι.
Δηλαδή, στην τιμή περιλαμβάνονται:
Όλα τα πιο πάνω υλικά που  απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και
στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια  σύμφωνα με τι̋ τεχν. προδιαγραφέ̋, τα
σχέδια τη̋ μελέτη̋ και τι̋ οδηγίε̋ του προμηθευτή και τη̋ επίβλεψη̋.
Οι φθορέ̋ των υλικών και μικροϋλικών η εφαρμογή τη̋ εργασία̋ καθώ̋ και
α) κάθε ιδιομορφία τοπικά ή στο σύνολο τη̋  κατασκευή̋ εντό̋ του έργου σε
οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφο̋ και σε οποιοδήποτε ύψο̋ από
το δάπεδο εργασία̋),
β) κάθε μικροεργασία ή δαπάνη έστω και μη ρητά κατανομαζόμενη αλλά απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
γ) Όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά (κόλλα κλπ.), καθώ̋ και η εισκόμιση, λειτουργία
και αποκόμιση του εξοπλισμού εάν απαιτείται.
δ) Οι κάθε είδου̋ φορτοεκφορτώσει̋ και μεταφορέ̋.
ε) Τα ικριώματα και οποιαδήποτε μέσα ανύψωση̋.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,64

(Ολογράφω̋) : δύο και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 038

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.00ΑΣΧ Κονίαμα αντιδιαβρωτική̋ προστασία̋ σιδηροοπλισμών ενδεικτικού τύπου MUCIS STEEL
PROTECTION BIC τη̋ SINTECNO ή ισοδυνάμου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7903 100%

Τοποθέτηση κονιάματο̋ αντιδιαβρωτική̋ προστασία̋ σιδηροοπλισμών ενδεικτικού τύπου MUCIS STEEL
PROTECTION BIC τη̋ SINTECNO ή ισοδυνάμου, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή τη̋ εγκεκριμένη̋
στατική̋ μελέτη̋ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του τιμολογίου αυτού, εφαρμοζομένων πλήρω̋ των
προδιαγραφών εφαρμογή̋ του χρησιμοποιημένου υλικού και των οδηγιών τη̋ επίβλεψη̋ ήτοι εν γένει
υλικά και εργασία πλήρου̋ εφαρμογή̋. Περιλαμβάνονται επίση̋ όλε̋ οι εργασίε̋ προετοιμασία̋ των
επιφανειών εφαρμογή̋, όπω̋ περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή τη̋ στατική̋ μελέτη̋.
(1 m2 επαλοιφόμενη̋ επιφάνεια̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,74

(Ολογράφω̋) : δέκα έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 039

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.00ΒΣΧ Αναστολέα̋ διάβρωση̋ για τον εμποτισμό υφιστάμενων επιφανειών σε κατασκευέ̋
οπλισμένου σκυροδέματο̋ ενδεικτικού τύπου MUCIS mia 200 τη̋ SINTECNO ή
ισοδυνάμου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7903 100%

Τοποθέτηση αναστολέα διάβρωση̋ για τον εμποτισμό υφιστάμενων επιφανειών σε κατασκευέ̋
οπλισμένου σκυροδέματο̋ ενδεικτικού τύπου MUCIS mia 200 τη̋ SINTECNO ή ισοδυνάμου, σύμφωνα με
την τεχνική περιγραφή τη̋ εγκεκριμένη̋ στατική̋ μελέτη̋ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
τιμολογίου αυτού,  εφαρμοζομένων πλήρω̋ των προδιαγραφών εφαρμογή̋ του χρησιμοποιημένου υλικού
και των οδηγιών τη̋ επίβλεψη̋ ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρου̋ εφαρμογή̋,
περιλαμβανομένων και των εργασιών προετοιμασία̋ των επιφανείων, όπω̋ περιγράφεται στην ω̋ άνω
τεχνική περιγραφή.
(1 m2  επιφάνεια̋)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30

(Ολογράφω̋) : επτά και τριάντα λεπτά

A.T. : 040

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.00ΓΣΧ Επισκευαστικό κονίαμα  ενδεικτικού τύπου MICROBETON BS-37 τη̋ SINTECNO ή
ισοδυνάμου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7903 100%

Τοποθέτηση επισκευαστικού κονιάματο̋ ενδεικτικού τύπου MICROBETON BS-37 τη̋ SINTECNO ή
ισοδυνάμου, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή τη̋ εγκεκριμένη̋ στατική̋ μελέτη̋ που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του τιμολογίου αυτού,  εφαρμοζομένων πλήρω̋ των προδιαγραφών εφαρμογή̋ του
χρησιμοποιημένου υλικού και των οδηγιών τη̋ επίβλεψη̋ ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρου̋
εφαρμογή̋, περιλαμβανομένων και των εργασιών προετοιμασία̋ των επιφανείων, όπω̋ περιγράφεται
στην ω̋ άνω τεχνική περιγραφή.
(1 m2  επιφάνεια̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 44,91

(Ολογράφω̋) : σαράντα τέσσερα και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 041

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.00ΔΣΧ Κονίαμα για δομικέ̋ επισκευέ̋  ενδεικτικού τύπου MICROBETON BS-91 ANCORA τη̋
SINTECNO ή ισοδύναμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7903 100%

Τοποθέτηση κονιάματο̋ για κάλυψη οπών οροφών, τοίχων, φωλεών μανδροτοίχων ή αποκατάσταση̋
στέψη̋ μανδρότοιχων, βάση̋ βάθρου μνημείου και λοιπών στοιχείων, ενδεικτικού τύπου MICROBETON
BS-91 ANCORA τη̋ SINTECNO ή ισοδυνάμου, με προηγούμενη επάλειψη των παρειών των προ̋
αποκατάσταση στοιχεών (όπω̋ φωλεών κ.λπ.) με υγρό ρητινούχο γαλάκτωμα - συγκολλητικό
ενδεικτικού τύπου LAB BLUE τη̋ SINTECNO ή ισοδυνάμου, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή τη̋
εγκεκριμένη̋ στατική̋ μελέτη̋ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του τιμολογίου αυτού,
εφαρμοζομένων πλήρω̋ των προδιαγραφών εφαρμογή̋ των χρησιμοποιούμενων υλικών και των οδηγιών
τη̋ επίβλεψη̋ ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρου̋ εφαρμογή̋, περιλαμβανομένων και των
εργασιών προετοιμασία̋ των επιφανείων, όπω̋ περιγράφεται στην ω̋ άνω τεχνική περιγραφή.
(1 m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.943,46

(Ολογράφω̋) : χίλια εννιακόσια σαράντα τρία και σαράντα έξι λεπτά

A.T. : 042

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 35.02 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3504 100%

Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχου̋ από κυψελωτό κονιόδεμα βάρου̋ 400 και 600 kg/m3, με 250 kg
τσιμέντου ανά m3, στι̋ προβλεπόμενε̋ από την μελέτη θέσει̋ για την μόνωση δωμάτων και την
δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του
έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματο̋), o καθαρισμό̋ τη̋ επιφανεία̋
διάστρωση̋ (πλάκα από σκυρόδεμα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώση̋ από κυψελωτό κονιόδεμα των
400 kg/m3 (σε πάχο̋ ίσο προ̋ τα 2/3 του συνολικού προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά την
παρέλευση του προβλεπομένου από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχου̋ με κυψελωτό κονιόδεμα
των 600 kg/m3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00

(Ολογράφω̋) : εκατόν δέκα

A.T. : 043

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.10 Πρόσθετη τιμή επεξεργασία̋ σανιδώματο̋ ξυλοτύπων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3841 100%

Πρόσθετη τιμή επεξεργασία̋ αανιδώματο̋ ξυλοτύπων χυτλων τοίχων και συνήθων
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κατασκευών, επιπέδων ή απλή̋ καμπυλότητα̋, προ̋ απόκτηση λείων επιφανειών
σκυροδέματο̋, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανού̋
(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματο̋".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένη̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφω̋) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 044

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.18 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειε̋ από σκυρόδεμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3816 100%

Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειε̋ στοιχείων από
σκυρόδεμα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00
"Καλούπια εμφανού̋ (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματο̋",με χρήση ξύλινων ή
πλαστικών πηχίσκων διατομή̋ έω̋ 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στου̋
ξυλοτύπου̋. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να
προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονία̋ ή
επισκευαστικού κονιάματο̋ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφω̋) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 045

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 43.01.03 Λιθοδομέ̋ ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3
ασβέστου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 4313 100%

Λιθοδομέ̋ ανωδομών από αργού̋ λίθου̋ και των απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) και
μικρών (παραγκωνίων) για τοίχου̋ υπογείου εσωτερικού̋ με όψει̋ μη εφαπτόμενε̋ στι̋ παριέ̋
εκσκαφή̋ και τοίχου̋ βάσεω̋ και ισογείου μέχρι ύψου̋ 1, 50m από τη μέση στάθμη εδάφου̋ κάθε
πλευρά̋, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".

 Λιθοδομέ̋ ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου. Για
τοίχου̋ υπογείου δυο ορατών όψεων, τοίχου̋ βάσεω̋ και ισογείου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφω̋) : ενενήντα πέντε

A.T. : 046

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδομέ̋ με διακένου̋ τυποποιημένου̋ οπτοπλίνθου̋ 6x9x19 cm, πάχου̋ 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 4622.1 100%

Πλινθοδομέ̋ με διάκενου̋ τυποποιημένου̋ οπτόπλινθου̋ διαστάσεων 6x9x19 cm,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθου̋", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματο̋
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχου̋ 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφάνεια̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,50

(Ολογράφω̋) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά
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A.T. : 047

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.03 Οπτοπλινθοδομέ̋ με διακένου̋ τυποποιημένου̋ οπτοπλίνθου̋ 6x9x19 cm, πάχου̋ 1
(μιά̋) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 4623.1 100%

Πλινθοδομέ̋ με διάκενου̋ τυποποιημένου̋ οπτόπλινθου̋ διαστάσεων 6x9x19 cm,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθου̋", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματο̋
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχου̋ 1 (μιά̋) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφάνεια̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφω̋) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 048

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3213 100%

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεω̋ με
σκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρε̋
Φ8/10), διατομή̋ έω̋ 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψο̋ από το δάπεδο εργασία̋.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιε̋
μεταφορέ̋, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευή̋
και ο καθαρισμό̋ του χώρου από τα πάση̋ φύσεω̋ υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευή̋ διαζωμάτων μεγαλύτερη̋ διατομή̋, η τιμή του παρόντο̋
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισμό̋ πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφω̋) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 049

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3213 100%

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεω̋ με
σκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρε̋
Φ8/10), διατομή̋ έω̋ 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψο̋ από το δάπεδο εργασία̋.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιε̋
μεταφορέ̋, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευή̋
και ο καθαρισμό̋ του χώρου από τα πάση̋ φύσεω̋ υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευή̋ διαζωμάτων μεγαλύτερη̋ διατομή̋, η τιμή του παρόντο̋
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισμό̋ πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70

(Ολογράφω̋) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 050

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.13 Γωνιόκρανα προστασία̋ κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6116 100%

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχου̋ 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη,
διατομή̋ 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών
επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένου̋ ήλου̋ και τσιμεντοκονία στον
τοίχο.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60

(Ολογράφω̋) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T. : 051

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.61.01 Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλυφέ̋, με κοινό τσιμέντο και
άμμο λευκού μαρμάρου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7161 100%

Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) πάχου̋ 36 - 38 mm με γλυφέ̋
(αυλάκια, καλεμιέ̋), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00
"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου",  που διαμορφώνονται
με ξύλινου̋ πήχει̋, χωρί̋ την λάξευση των επιφανειών.

Πλήρω̋ περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασία̋.

 Αρτιφισιέλ με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφω̋) : είκοσι

A.T. : 052

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\71.21.ΣΧ2 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα, ρητίνη και βελτιωτικό ESHABOND ή
ισοδυνάμου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7121 100%

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχου̋
2,5 cm, σε τρει̋ στρώσει̋, από τι̋ οποίε̋ η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
στάθμη από το έδαφο̋, και σε ύψο̋ μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασία̋, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρω̋ περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασία̋.
Συμπεριλαμβάνει συνθετική οικοδομική ρητίνη, βελτιωτικό τσιμεντοκονιαμάτων και σκυροδέματο̋
τύπου  ESHABOND τη̋ ESHA ή ισοδυνάμου, σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋ και τι̋
προδιαγραφέ̋ του υλικού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,50

(Ολογράφω̋) : δέκα έξι και πενήντα λεπτά

A.T. : 053

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
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Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7121 100%

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχου̋
2,5 cm, σε τρει̋ στρώσει̋, από τι̋ οποίε̋ η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
στάθμη από το έδαφο̋, και σε ύψο̋ μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασία̋, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρω̋ περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασία̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 054

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.01.02 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7102 100%

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψο̋, με
τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η
προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το
άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα
μέχρι βάθου̋ 2 έω̋ 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου
αμέσω̋ πριν από την έναρξη του αρμολογήματο̋, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η
συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικό̋ καθαρισμό̋, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.

 Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεω̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφω̋) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 055

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.02.01 Γωνίε̋ γύψινε̋ (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπτύγματο̋ διατομή̋ έω̋ 25 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7806 100%

Γωνίε̋ γύψινε̋ (λούκια οροφών), ήτοι ταινία, υλικά τοποθετήσεω̋, ικριώματα και εργασία πλήρου̋
τοποθετήσεω̋.

 Eξωτερικού αναπτύγματο̋ διατομή̋ έω̋ 25 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,40

(Ολογράφω̋) : οκτώ και σαράντα λεπτά

A.T. : 056

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.00Ε3.ΣΧ Υαλόπλεγμα ενίσχυση̋ επιχρισμάτων ενδεικτικού τύπου Vertex R85 ή ισοδύναμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7903 100%

Τοποθέτηση υαλοπλέγματο̋ ενίσχυση̋ επιχρίσματο̋ ενδεικτικού τύπου Vertex R85 ή ισοδύναμα,
σύμφωνα με τα σχέδια τη̋ εγκεκριμένη̋ μελέτη̋ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του τιμολογίου
αυτού,  εφαρμοζομένων πλήρω̋ των προδιαγραφών εφαρμογή̋ των χρησιμοποιούμενων υλικών και των
οδηγιών τη̋ επίβλεψη̋ ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρου̋ εφαρμογή̋
(1 M2)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 2,82

(Ολογράφω̋) : δύο και ογδόντα δύο λεπτά

A.T. : 057

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.00ΕΣΧ Πλέγμα ενίσχυση̋ επιχρίσματο̋  ενδεικτικού τύπου Catnic DL111 ή ισοδύναμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7903 100%

Τοποθέτηση πλέγματο̋ ενίσχυση̋ επιχρίσματο̋ δικτυωτού από γαλβανισμένο ατσάλι ενδεικτικού τύπου
Catnic  DL111 ή ισοδύναμα, σύμφωνα με τα σχέδια τη̋ εγκεκριμένη̋ μελέτη̋ που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του τιμολογίου αυτού,  εφαρμοζομένων πλήρω̋ των προδιαγραφών εφαρμογή̋ των
χρησιμοποιούμενων υλικών και των οδηγιών τη̋ επίβλεψη̋ ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρου̋
εφαρμογή̋
(1 M2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,36

(Ολογράφω̋) : επτά και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 058

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.0Ε1ΣΧ Πλέγμα ενίσχυση̋ επιχρίσματο̋ ανοξείδωτο ενδεικτικού τύπου Catnic ή ισοδύναμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7903 100%

Τοποθέτηση πλέγματο̋ ενίσχυση̋ επιχρίσματο̋ δικτυωτού από ανοξείδωτο ατσάλι ενδεικτικού τύπου
Catnic ή ισοδύναμα  σύμφωνα με τα σχέδια τη̋ εγκεκριμένη̋ μελέτη̋ που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του τιμολογίου αυτού,  εφαρμοζομένων πλήρω̋ των προδιαγραφών εφαρμογή̋ των
χρησιμοποιούμενων υλικών και των οδηγιών τη̋ επίβλεψη̋ ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρου̋
εφαρμογή̋
(1 M2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 43,93

(Ολογράφω̋) : σαράντα τρία και ενενήντα τρία λεπτά

A.T. : 059

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\61.13ΣΧ Νεροσταλάκτη̋ Π Μασίφ με φτερό για εφαρμογέ̋ γενική̋ χρήσεω̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6116 100%

Νεροσταλάκτη̋ Π Μασίφ με φτερό για εφαρμογέ̋ γενική̋ χρήσεω̋,
διατομή̋ σύμφωνα με τα σχέδια τη̋ εγκεκριμένη̋ μελέτη̋ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
τιμολογίου αυτού,  εφαρμοζομένων πλήρω̋ των προδιαγραφών εφαρμογή̋ των χρησιμοποιούμενων υλικών
και των οδηγιών τη̋ επίβλεψη̋ ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρου̋ εφαρμογή̋
(1 M)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,79

(Ολογράφω̋) : δύο και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 060

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7131 100%

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρει̋ στρώσει̋, επί
τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφο̋, και σε ύψο̋ μέχρι 4,00 m
από το δάπεδο εργασία̋, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00
"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρω̋ περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασία̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφω̋) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 061

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.02.03 Οπτοπλινθοδομέ̋ με πλήρει̋ τυποποιημένου̋ οπτοπλίνθου̋ 6x9x19 cm, πάχου̋ 1 (μιά̋)
πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 4642 100%

Πλινθοδομέ̋ με πλήρει̋ οπτοπλινθου̋ χωρί̋ σκάφη (κοιλότητα) ή με σκάφη που
καταλαμβάνει έω̋ το 15% του συνολικού όγκου του̋, τυποποιημένων διαστάσεων
6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από
οπτόπλινθου̋", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα
κτισίματο̋ παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται
επί τόπου.

 Πάχου̋ 1 (μιά̋) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφάνεια̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,50

(Ολογράφω̋) : τριάντα έξι και πενήντα λεπτά

A.T. : 062

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\71.21.ΣΧ3 Περιθώριο (λούκκι) από τσιμεντοκονίαμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7121 100%

Περιθώριο (λούκκι) από τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, διατομή̋ 5CM X 5CΜ, σε δύο
στρώσει̋, από τι̋ οποίε̋ στην πρώτη χρησιμοποιείται άμμο̋ λατομείου ενώ στην δεύτερη άμμο̋
θαλάσση̋ επί τη̋ οροφή̋ του κτιρίου, σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη, τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋ και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με
κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρω̋ περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία κλπ.

Συμπεριλαμβάνει συνθετική οικοδομική ρητίνη, βελτιωτικό τσιμεντοκονιαμάτων και σκυροδέματο̋
τύπου  ESHABOND τη̋ ESHA σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋ και τι̋ προδιαγραφέ̋ του υλικού.

Τιμή ανά μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 063

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.36.01ΣΧ Επιστρώσει̋ δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρει̋ στρώσει̋, πάχου̋ 2,0
cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7335 100%

Επιστρώσει̋ δαπέδων και κατασκευέ̋ περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσει̋
τσιμεντοκονιάματο̋ των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με
πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

Επιστρώσει̋ τσιμεντοκονία̋ πάχου̋ 2,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα
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A.T. : 064

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.11.ΣΧ2 Επιστρώση με ασφαλτική ελαστομερή μεμβράνη ενδεικτικού τύπου Eshadien PYE-P-PV-
200-S4 τη̋ Esha ή ισοδύναμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7912 100%

Επίστρωση με ασφαλτική ελαστομερή μεμβράνη με την άνω πλευρά να επικαλύπτεται με ορυκτή ψηφίδα
χρώματο̋ λευκού και η κάτω πλευρά με φιλμ πολυαιθυλενίου με εσωτερικό οπλισμό από ισχυρό
πολυεστερικό ύφασμα ,ενδεικτικού τύπου shadien PYE-P-PV-200-S4 τη̋ Esha ή ισοδύναμα, πάχου̋ 4
mm, βράρου̋ 5 kgr/m2 (τουλάχιστον), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τι̋ οδηγίε̋ τη̋
επίβλεψη̋  και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικέ̋ μεμβράνε̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάση̋ φύσεω̋ υλικών, ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋
επιφάνεια̋ εφαρμογή̋, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων τη̋ στρώση̋ κατά 15 cm και η θερμοκόλληση
στι̋ απολήξει̋ (άκρα), στι̋ θέσει̋ διέλευση̋ σωληνώσεων, καθώ̋ και στι̋ ακμέ̋,
γωνίε̋ και συναρμογέ̋, και απολήξει̋.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένη̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,50

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 065

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.11.ΣΧ1 Επιστρώση με ελαστομερή μεμβράνη ενδεικτικού τύπου Eshadien Pol PP τη̋ Esha ή
ισοδύναμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7912 100%

Επίστρωση με ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη, με υψηλή̋ σταθερότητα̋ πολυεστερικό οπλισμό, η κάτω
και η πάνω πλευρά τη̋ μεμβράνη̋ επικαλύπτονται με φιλμ πολυαιθυλενίου, ενδεικτικού τύπου
Eshadien Pol PP τη̋ Esha ή ισοδύναμα, βάρου̋ 4 kg/m2, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τι̋
οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋  και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικέ̋
μεμβράνε̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάση̋ φύσεω̋ υλικών, ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋
επιφάνεια̋ εφαρμογή̋, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων τη̋ στρώση̋ κατά 15 cm και η θερμοκόλληση
στι̋ απολήξει̋ (άκρα), στι̋ θέσει̋ διέλευση̋ σωληνώσεων, καθώ̋ και στι̋ ακμέ̋,
γωνίε̋ και συναρμογέ̋, και απολήξει̋.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένη̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφω̋) : δέκα

A.T. : 066

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.02ΣΧ Επάλειψη επιφανειών με ασφαλτικό βερνίκι  ενδεικτικού τύπου Eshalac 50S τη̋ Esha ή
ισοδύναμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7902 100%

Επάλειψη επιφανειών με διεισδυτικό ασφαλτικό βερνίκι ενδεικτικού τύπου Eshalac 50S τη̋ Esha ή
ισοδύναμα, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανεία̋ με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί
τόπου και εργασία καθαρισμού τη̋ επιφανεία̋ και επαλείψεω̋ σύμφωνα με τι̋ σύμφωνα με
εγκεκριμένη μελέτη, τι̋ οδηγίε̋ του προμηθευτή και τη̋ επίβλεψη̋.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,50

(Ολογράφω̋) : δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 067

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\35.04ΣΧ Κατασκευή ελαφροσκυροδέματο̋ βάρου̋  500 kg ανά m3
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Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3506 100%

Κατασκευή ελαφροσκυροδέματο̋ βάρου̋  500 kg ανά m3 ενισχυμένο με ίνε̋ πολυπροπυλενίου σε
αναλογία που προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε
οποιοδήποτε ύψο̋ από το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του
έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματο̋), η διάστρωση στι̋ προβλεπόμενε̋
από την μελέτη θέσει̋, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφω̋) : εκατό

A.T. : 068

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.16.01 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχου̋ 0,40 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7914 100%

Δημιουργία φράγματο̋ υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση του
έργου.

 Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχου̋ 0,40 mm.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένη̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,55

(Ολογράφω̋) : πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 069

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.45.ΣΧ Θερμομόνωση οροφών με πλάκε̋  εξηλασμένη̋  πολυστερίνη̋ (60mm) ενδεικτικού τύπου
Fibran XPS 300-L ή ισοδύναμου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7934 100%

Θερμομόνωση οροφών με πλάκε̋ μονωτικού υλικού, με φύλλα εξηλασμένη̋
πολυστερίνη̋, ενδεικτικού τύπου Fibran XPS 300-L ή ισοδύναμου, πάχου̋ 60mm. Υλικά επί τόπου και
εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια τη̋ μελέτη̋, τι̋
οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋ και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσει̋ δωμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,20

(Ολογράφω̋) : είκοσι και είκοσι λεπτά

A.T. : 070

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.45.ΣΧ1 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκε̋  εξηλασμένη̋  πολυστερίνη̋ (50mm) ενδεικτικού τύπου
Fibran XPS 300-L ή ισοδύναμου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7934 100%

Θερμομόνωση τοίχων με πλάκε̋ μονωτικού υλικού, με φύλλα εξηλασμένη̋
πολυστερίνη̋, ενδεικτικού τύπου Fibran XPS 300-L ή ισοδύναμου, πάχου̋ 50mm. Υλικά επί τόπου και
εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια τη̋ μελέτη̋, τι̋
οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋ και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσει̋ δωμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφω̋) : είκοσι

A.T. : 071

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.16.ΣΧ Φράγμα υδρατμών με ελαστομερέ̋ ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα ενδεικτικού τύπου
Eshacoat 6S τη̋ Esha ή ισοδύναμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋:
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Δημιουργία φράγματο̋ υδρατμών με ελαστομερέ̋ ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα ενδεικτικού τύπου
Eshacoat 6S τη̋ Esha ή ισοδύναμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη, τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋ και τι̋ προδιαγραφέ̋ του υλικού.
Περιλαμβάνει την προετοιμασία τη̋ επιφάνεια̋  για την εφαρμογή του υλικού (καθαρισμό τη̋,
απομάκρυνση προιόντων καθαρισμού, κλπ.).

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένη̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,25

(Ολογράφω̋) : πέντε και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 072

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.11.ΣΧ3 Λωρίδα ασφαλτική̋ μεμβράνη̋ με μεταλλική αυτοπροστασία, ενδεικτικού τύπου Eshafin
τη̋ Esha ή ισοδυνάμου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7912 100%

Λωρίδα ασφαλτική̋ μεμβράνη̋ με μεταλλική αυτοπροστασία για την γεφύρωση του αρμού διαστολή̋
(μόνωση δώματο̋) από έλασμα αλουμινίου 60μ, 4kg/m2, πλάτου̋ λωρίδα̋ έω̋ 25 cm, ενδεικτικού
τύπου Eshafin τη̋ Esha ή ισοδυνάμου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τι̋ οδηγίε̋ τη̋
επίβλεψη̋  και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικέ̋ μεμβράνε̋".
Η μεταλλική επιφάνεια τη̋ λωρίδα̋ θα τεθει σε επαφή με το υπόστρωμα και θα κολληθει στη μία
πλευρα του αρμού αφού προηγουμένω̋ ασταρωθει με ασφαλτικό βερνίκι τύπου Eshalac 50S τη̋ ESHA.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάση̋ φύσεω̋ υλικών, ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋
επιφάνεια̋ εφαρμογή̋, το αστάρωμα, και η κόλληση τη̋ ταινία̋.

Tιμή ανά μέτρο (m) καλυπτόμενου αρμού.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,51

(Ολογράφω̋) : τρία και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 073

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.11.ΣΧ4 Διάτρητη εξαεριστική ασφαλτιή μεμβράνη, ενδεικτικού τύπου Eshaperfo τη̋ Esha ή
ισοδυνάμου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7912 100%

Διάτρητη εξαεριστική ασφαλτική μεμβράνη, ενδεικτικού τύπου Eshaperfo τη̋ Esha ή ισοδυνάμου,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋  και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικέ̋ μεμβράνε̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάση̋ φύσεω̋ υλικών, ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋
επιφάνεια̋ εφαρμογή̋, και η τοποθέτηση τη̋ μεμβράνη̋.

Tιμή ανά μέτρο (m2) καλυπτόμενη̋ επιφάνεια̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50

(Ολογράφω̋) : οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 074

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.11.ΣΧ5 Στρατζαριστό έλασμα αλουμινίου για την στερέωση των ασφαλτικών μεμβρανών στο
στηθαίο (πλάτο̋ 50mm)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7912 100%

Στρατζαριστό έλασμα αλουμινίου διατομή̋ ανοιχτού "Γ" πλάτου̋ 50mm και πάχου̋ 2mm, για την
στερέωση τη̋ ασφαλτική̋ μεμβράνη̋ μόνωση̋ δώματο̋ στο στηθαίο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη, τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋  και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών
με ασφαλτικέ̋ μεμβράνε̋". Η στεραίωση θα γίνει με γαλβανισμένα αγκύρια Μ 8*80 με ανοξείδωτη
ροδέλα ενδεικτικού τύπου HRD HILTI τοποθετημένα ανά 30cm.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάση̋ φύσεω̋ υλικών, ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋
επιφάνεια̋ εφαρμογή̋, και η τοποθέτηση του ελάσματο̋.
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Tιμή ανά μέτρο (m) τοποθετημένου ελάσματο̋ πλάτου̋ 50mm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,20

(Ολογράφω̋) : οκτώ και είκοσι λεπτά

A.T. : 075

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.11.ΣΧ6 Στρατζαριστό έλασμα αλουμινίου για την στερέωση των ασφαλτικών μεμβρανών στο
στηθαίο (πλάτο̋ 200mm)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7912 100%

Στρατζαριστό έλασμα αλουμινίου διατομή̋ ανοιχτού "Γ" πλάτου̋ 200mm και πάχου̋ 2mm, για την
στερέωση τη̋ ασφαλτική̋ μεμβράνη̋ μόνωση̋ δώματο̋ στο στηθαίο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη, τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋  και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών
με ασφαλτικέ̋ μεμβράνε̋". Η στεραίωση θα γίνει με γαλβανισμένα αγκύρια Μ 8*80 με ανοξείδωτη
ροδέλα ενδεικτικού τύπου HRD HILTI τοποθετημένα ανά 30cm και με σχετική μετάθεση το ένα αγκύριο
ω̋ προ̋ το άλλο 15cm.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάση̋ φύσεω̋ υλικών, ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋
επιφάνεια̋ εφαρμογή̋, και η τοποθέτηση του ελάσματο̋.

Tιμή ανά μέτρο (m) τοποθετημένου ελάσματο̋ πλάτου̋ 200mm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,20

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία και είκοσι λεπτά

A.T. : 076

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.00Η.ΣΧ Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματο̋ με πολυουρεθανικό προστατευτικό βερνίκι
ενδεικτικού τύπου EshaPrimer21  τη̋ Esha ή ισοδύναμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7903 100%

Επάλειψη επιφανειών με πολυουρεθανικό προστατευτικό βερνίκι ενδεικτικού τύπου EshaPrimer21  τη̋
Esha ή ισοδύναμα, σύμφωνα με τα σχέδια τη̋ εγκεκριμένη̋ μελέτη̋ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του τιμολογίου αυτού, για την καλύτερη πρόσφυση υλικών σφραγίσεω̋ αρμών, εφαρμοζομένων πλήρω̋
των προδιαγραφών εφαρμογή̋ του χρησιμοποιημένου υλικού, ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρου̋
εφαρμογή̋
(1 m τρέχον μέτρο αρμού)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,19

(Ολογράφω̋) : δύο και δέκα εννέα λεπτά

A.T. : 077

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.00Θ.ΣΧ Τοποθέτηση ελαστομερού̋ μαστίχη̋ σφράγιση̋ αρμών ενδεικτικού τύπου EshaPolyseal
τη̋ Esha ή ισοδύναμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7903 100%

Τοποθέτηση ελαστομερού̋ μαστίχη̋ σφράγιση̋ αρμών ενό̋ συστατικού, πολυουρεθανική̋ βάση̋
ενδεικτικού τύπου EshaPolyseal  τη̋ Esha ή ισοδύναμα, σύμφωνα με τα σχέδια τη̋ εγκεκριμένη̋
μελέτη̋ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του τιμολογίου αυτού, για την καλύτερη πρόσφυση υλικών
σφραγίσεω̋ αρμών, εφαρμοζομένων πλήρω̋ των προδιαγραφών εφαρμογή̋ του χρησιμοποιημένου υλικού,
ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρου̋ εφαρμογή̋
(1 m τρέχον μέτρο εφαρμογή̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,99

(Ολογράφω̋) : δύο και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 078

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.00Ι.ΣΧ Τοποθέτηση αφρώδου̋ κορδονιού από εξηλασμένο πολυαιθυλένιο ενδεικτικού τύπου
ESHA ή ισοδύναμου
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Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7903 100%

Τοποθέτηση αφρώδου̋ κορδονιού από εξηλασμένο πολυαιθυλένιο με κλειστέ̋ κυψέλε̋, κυκλική̋
διατομή ενδεικτικού τύπου ESHA ή ισοδυνάμου, διαμέτρου έω̋ Φ 15mm, σύμφωνα με τα σχέδια τη̋
εγκεκριμένη̋ μελέτη̋ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του τιμολογίου αυτού, για την καλύτερη
πρόσφυση υλικών σφραγίσεω̋ αρμών, εφαρμοζομένων πλήρω̋ των προδιαγραφών εφαρμογή̋ του
χρησιμοποιημένου υλικού, ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρου̋ εφαρμογή̋.
(1 m τρέχον μέτρο εφαρμογή̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,30

(Ολογράφω̋) : δύο και τριάντα λεπτά

A.T. : 079

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.00Κ.ΣΧ Σφράγιση αρμού με πολυουρεθανική μαστίχη ενδεικτικού τύπου ESHASEALER No 164 τη̋
ESHA ή ισοδυνάμου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7903 100%

Σφράγιση αρμού με πολυουρεθανική μαστίχη πλήρωση̋ αρμών διακοπή̋ ή διαστολή̋ 1-συστατικού, με
θιξοτροπία, ενδεικτικού τύπου ESHASEALER No 164 τη̋ ESHA ή ισοδυνάμου, σύμφωνα με τα σχέδια τη̋
εγκεκριμένη̋ μελέτη̋ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του τιμολογίου αυτού, για την καλύτερη
πρόσφυση υλικών σφραγίσεω̋ αρμών, εφαρμοζομένων πλήρω̋ των προδιαγραφών εφαρμογή̋ του
χρησιμοποιημένου υλικού, ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρου̋ εφαρμογή̋
(1 m τρέχον μέτρο αρμού)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,14

(Ολογράφω̋) : τρία και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 080

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.00ΖΣΧ Επάλειψη με στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο ενδεικτικού τύπου TAMOSEALή
GOLDENSEAL WHITE τη̋ Sintecno ή ισοδύναμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7902 100%

Επάλειψη με στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο ενδεικτικού τύπου TAMOSEAL ή Goldenseal
white τη̋ Sintecno ή ισοδύναμα σε επιφάνειε̋ από σκυρόδεμα, οπτόπλινθου̋ κ.λ.π. σε δύο
στρώσει̋.
Η επιφάνεια που θα διαστρωθεί πρέπει προηγουμένω̋ να καθαρισθεί με τρίψιμο και αέρα υπό πίεση
(κομπρεσερ αέρα) και να πλυθεί ούτω̋ ώστε μα μην υπάρχουν βρωμιέ̋, χρώματα , λάδια, ασβεστώματα
κ.λ.π.H εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια τη̋ εγκεκριμένη̋ μελέτη̋ που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του τιμολογίου αυτού,  εφαρμοζομένων πλήρω̋ των προδιαγραφών εφαρμογή̋ των
χρησιμοποιούμενων υλικών και των οδηγιών τη̋ επίβλεψη̋ ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρου̋
εφαρμογή̋
(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,48

(Ολογράφω̋) : οκτώ και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 081

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\10.23ΣΧ Πλήρωση ρωγμή̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6370 100%

Επισκευή ρωγμή̋ με έκχυση εντό̋ αυτή̋ αριάνι τσιμέντου των 250 Kgr, πρόσμικτα χαλαζιακή άμμο
και γαλάκτωμα τύπου Sinweld τη̋ Sintecno ή ισοδύναμα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τι̋
οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋ και την ΕΤΕΠ 14-01-07-01 "Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματο̋ μικρού
εύρου̋"

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια  όλων υλικών και των λοιπών μικροϋλικών και αναλωσίμων που απαιτούνται για την
εκτέλεση τη̋ εργασία̋
- η προετοιμασία των υλικών, σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του προμηθευτού
- η προετοιμασία τη̋ ρωγμή̋ για να δεχθεί τα υλικά (καθαίρεση επιχρίσματο̋, καθαρισμό̋ περιοχή̋
κλπ.)
- εκχυση ρωγμή̋ με αριάνη
- πλήρωση ρωγμή̋ με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα των 450Kgr
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο επισκευαζόμενη̋ ρωγμή̋ (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφω̋) : τριάντα

A.T. : 082

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.45.ΣΧ3 Θερμομόνωση οροφών- δαπέδων με πλάκε̋  εξηλασμένη̋  πολυστερίνη̋ (70mm)
ενδεικτικού τύπου Fibran XPS 300-L ή ισοδύναμου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7934 100%

Θερμομόνωση οροφών-δαπέδων με πλάκε̋ μονωτικού υλικού, με φύλλα εξηλασμένη̋
πολυστερίνη̋, ενδεικτικού τύπου Fibran XPS 300-L ή ισοδύναμου, πάχου̋ 70mm. Υλικά επί τόπου και
εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια τη̋ μελέτη̋, τι̋
οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋ και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσει̋ δωμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,62

(Ολογράφω̋) : είκοσι τέσσερα και εξήντα δύο λεπτά

A.T. : 083

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.11.ΣΧ7 Εξαεριστήρα̋ απαγωγή̋ υδρατμών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7903 100%

Εξαεριστήρα̋ μόνωση̋ δώματο̋, ύψου̋ 23cm, από πολυαιθυλένιο, πλήρω̋ συμβατό με το ασφαλτικό
μίγμα τη̋ ασφαλτική̋ σταγανωτική̋ μεμβράνη̋ και πολύ ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, με
κατάλληλα διαμορφωμένο πέλμα για την καλύτερη δυνατή συγκόλληση των ασφαλτικών στεγανωτικών
μεμβρανών ώστε να δημιουργείται ενιαίο στεγανωτικό σύστημα με τι̋ στεγανωτικέ̋ μεμβράνε̋.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάση̋ φύσεω̋ υλικών, ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋
επιφάνεια̋ εφαρμογή̋, η τοποθέτηση του εξαεριστήρα και η σφράγιση των περιμετρικών αρμών με
μαστίχη.

Tιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένου εξαεριστήρα απαγωγή̋ υδρατμών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφω̋) : δέκα πέντε

A.T. : 084

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01 Επενδύσει̋ τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7326.1 100%

Επενδύσει̋ τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχή̋ σε
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματο̋ και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσει̋ με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικέ̋ και
εξωτερικέ̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμού̋ 1 έω̋ 2 mm,
σε στρώση τσιμεντοκονιάματο̋ των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό τη̋
πρόσφυση̋ με την επιφάνεια εφαρμογή̋, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των
600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματο̋, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό
υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ των τελικών
επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρω̋ περαιωμένη εργασία χάραξη̋ τοποθέτηση̋, αρμολόγηση̋ και καθαρισμού με τα
υλικά πάση̋ φύσεω̋ επί τόπου.

 Επενδύσει̋ τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφω̋) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 085

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.01 Επιστρώσει̋ δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7331 100%

Επιστρώσει̋ δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1η̋ ποιότητα̋ ανυάλωτα, έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητα̋ έω̋ 0,5%, αντοχή̋ σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματο̋ και σχεδίου εφαρμογή̋, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσει̋ με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικέ̋ και
εξωτερικέ̋".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με
αρμού̋ 1 έω̋ 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματο̋ των 450 kg τσιμέντου, ή με
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματο̋, ή με ειδικο
υλικό πληρώσεω̋ συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋
τελική̋ επιφανεία̋ του δαπέδου.

Πλήρω̋ περαιωμένη εργασία χάραξη̋ τοποθέτηση̋, αρμολόγηση̋ και καθαρισμού με τα
υλικά πάση̋ φύσεω̋ επί τόπου.

 Επιστρώσει̋ δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,50

(Ολογράφω̋) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : 086

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.02 Επιστρώσει̋ δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7331 100%

Επιστρώσει̋ δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1η̋ ποιότητα̋ ανυάλωτα, έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητα̋ έω̋ 0,5%, αντοχή̋ σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματο̋ και σχεδίου εφαρμογή̋, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσει̋ με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικέ̋ και
εξωτερικέ̋".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με
αρμού̋ 1 έω̋ 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματο̋ των 450 kg τσιμέντου, ή με
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματο̋, ή με ειδικο
υλικό πληρώσεω̋ συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋
τελική̋ επιφανεία̋ του δαπέδου.

Πλήρω̋ περαιωμένη εργασία χάραξη̋ τοποθέτηση̋, αρμολόγηση̋ και καθαρισμού με τα
υλικά πάση̋ φύσεω̋ επί τόπου.

 Επιστρώσει̋ δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφω̋) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 087

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7326.1 100%

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων,
μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμού̋ πλάτου̋ 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή
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κόλλα πλακιδίων.

Πλήρω̋ περαιωμένη εργασία χάραξη̋ τοποθέτηση̋, αρμολόγηση̋ και καθαρισμού με τα
υλικά πάση̋ φύσεω̋ επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 088

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\Α73.16.79ΣΧ Επιστρώσει̋ δαπέδων με τσιμεντοπλακίδια παραδοσιακού τύπου , διαστάσεων 20x20 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7317 100%

Επιστρώσει̋ δαπέδων με τσιμεντοπλακίδια παραδοσιακού τύπου, διαστάσεων 20x20 cm, μονόχρωμα ή με
σχέδιο ή μπορντούρα, πάχου̋ 1,8 cm περίπου. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των
πλακιδίων με αρμού̋ 1 έω̋ 2 mm σε στρώση τσιμεντοκονιάματο̋ των 450 kg τσιμέντου πάχου̋ 2 cm ή
με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600
kg τσιμέντου, μαύρου χρώματο̋, ή με ειδικο υλικό πληρώσεω̋ αρμών συμβατό με τα τσιμεντοπλακίδια
και ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋ τελική̋ επιφανεία̋ του δαπέδου. Πλήρη̋ περαιωμένη εργασία χάραξη̋
σχεδίου, τοποθέτηση̋, αρμολόγηση̋, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την
μελέτη και τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 47,25

(Ολογράφω̋) : σαράντα επτά και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 089

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\Α73.35.79.03 Περιθώρια (σοβατεπιά) από τσιμεντοπλακίδια ύψου̋ 7 cm, με αρμού̋ πλάτου̋ έω̋ 5 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7316 100%

Περιθώρια (σοβατεπιά) από τσιμεντοπλακίδια ύψου̋ 7 cm, με αρμού̋ πλάτου̋ έω̋ 5 mm. Η δόμηση και
η αρμολόγηση, θα γίνει με κατάλληλη τσιμεντοκονία. Πλήρη̋ περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση̋,
αρμολόγηση̋, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,95

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 090

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\74.30ΣΧ Επιστρώσει̋ δαπέδων με ισομεγέθει̋ πλάκε̋ μαρμάρου σκληρού πάχου̋ 2cm, Βεροία̋
λευκό extra

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7441 100%

Επιστρώσει̋ δαπέδων με ισομεγέθει̋ πλάκε̋ μαρμάρου, ορθογωνισμένε̋, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσει̋ με φυσικού̋ λίθου̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψη̋, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεω̋ και η εργασία κοπή̋ των πλακών, λειότριψη̋, στρώση̋, αρμολογήματο̋ και
καθαρισμού.

Επιστρώσει̋ με πλάκε̋ μαρμάρου σκληρού έω̋ εξαιρετικά σκληρού, πάχου̋ 2cm, σε αναλογία έω̋ 5
τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο.

Περιλαμβάνεται και επεξεργασία που απαιτείται από την εγκεκριμένη μελέτη και τι̋ οδηγίε̋ τη̋
επίβλεψη̋.

Oι τιμέ̋ του παρόντο̋ άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευση̋ Βέροια̋, λευκό,
εξαιρετική̋ ποιότητο̋ (extra).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 99,00

(Ολογράφω̋) : ενενήντα εννέα

A.T. : 091

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.02 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έω̋ εξαιρετικά σκληρό, πάχου̋ 2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7513 100%

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτου̋ έω̋ 10 cm και κατά τα λοιπά όπω̋ στο
άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋.
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτου̋ έω̋ 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσει̋ με φυσικού̋ λίθου̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψη̋, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεω̋ και η εργασία κοπή̋ των πλακών, λειότριψη̋, στρώση̋, αρμολογήματο̋ και
καθαρισμού.

Oι τιμέ̋ του παρόντο̋ άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευση̋ Βέροια̋, λευκό,
εξαιρετική̋ ποιότητο̋ (extra).

Σοβατεπιά από  μάρμαρο σκληρό έω̋ εξαιρετικά σκληρό, πάχου̋ 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφω̋) : δέκα και δέκα λεπτά

A.T. : 092

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\74.90.ΣΧ1 Ταινίε̋ (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο τύπου Βεροία̋, πάχου̋ 3 cm, πλάτου̋ 10-30
cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7494 100%

Ταινίε̋ (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έω̋ εξαιρετικά σκληρό τύπου Βεροία̋, πάχου̋ 3
cm και πλάτου̋ από 10 έω̋ 30 cm. Υλικά και εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋.
Ταινίε̋ (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έω̋ εξαιρετικά σκληρό τύπου Βεροία̋,πάχου̋ 3 cm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,00

(Ολογράφω̋) : είκοσι επτά

A.T. : 093

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.95.04 Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έω̋ εξαιρετικά σκληρό, πάχου̋ 3 cm.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7499 100%

Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο πλάτου̋ έω̋ 5 cm , σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσει̋ με φυσικού̋ λίθου̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψη̋, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεω̋ και η εργασία κοπή̋ των πλακών, λειότριψη̋, στρώση̋, αρμολογήματο̋ και
καθαρισμού.

Oι τιμέ̋ του παρόντο̋ άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευση̋ Βέροια̋, λευκό,
εξαιρετική̋ ποιότητο̋ (extra).

 Ταινίε̋ επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έω̋ εξαιρετικά σκληρό, πάχου̋ 3 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Σελίδα 45 από 83



Τιμολόγιο μελέτη̋

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφω̋) : δέκα και δέκα λεπτά

A.T. : 094

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.04 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρε̋) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έω̋
εξαιρετικά σκληρό, πάχου̋ 3 cm και πλάτου̋ 11 - 30 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7508 100%

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρε̋) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσει̋ με φυσικού̋ λίθου̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά
λειότριψη̋, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεω̋ και η εργασία κοπή̋ των πλακών, λειότριψη̋, στρώση̋, αρμολογήματο̋ και
καθαρισμού.

Oι τιμέ̋ του παρόντο̋ άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευση̋ Βέροια̋, λευκό,
εξαιρετική̋ ποιότητο̋ (extra).

Κατώφλια από  μάρμαρο σκληρό έω̋ εξαιρετικά σκληρό, πάχου̋ 3 cm και πλάτου̋ 11-30 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00

(Ολογράφω̋) : εκατόν έξι

A.T. : 095

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.04 Ποδιέ̋ παραθύρων από μάρμαρο Ποδιέ̋ παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό
μάρμαρο d = 3 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7534 100%

Ποδιέ̋ παραθύρων από μάρμαρο πλάτου̋ έω̋ 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσει̋ με φυσικού̋ λίθου̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψη̋, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεω̋ και η εργασία κοπή̋ των πλακών, μόρφωση̋ εγκοπή̋ (ποταμού) κάτω από το
εξέχον άκρο, λειότριψη̋, στρώση̋, αρμολογήματο̋ και καθαρισμού.

Oι τιμέ̋ του παρόντο̋ άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευση̋ Βέροια̋, λευκό,
εξαιρετική̋ ποιότητο̋ (extra).

Ποδιέ̋ παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχου̋ 3 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφω̋) : ενενήντα πέντε

A.T. : 096

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\75.21.04ΣΧ Επιστρώσει̋ στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έω̋ εξαιρετικά σκληρό πάχου̋ 3
cm και πλάτου̋ άνω των 20 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋:

Επιστρώσει̋ στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-03-00 "Επιστρώσει̋ με φυσικού̋ λίθου̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψη̋, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεω̋ και η εργασία κοπή̋ των πλακών, μόρφωση̋ εγκοπή̋ (ποταμού) κάτω από το
εξέχον άκρο, λειότριψη̋, στρώση̋, αρμολογήματο̋ και καθαρισμού.

Oι τιμέ̋ του παρόντο̋ άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευση̋ Βέροια̋, λευκό,
εξαιρετική̋ ποιότητο̋ (extra).

Επιστρώσει̋ στηθαίων  με μάρμαρο σκληρό έω̋ εξαιρετικά σκληρό, πάχου̋ 2 cm και πλάτου̋ άνω των
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20 cm.

Συμπεριλαμβάνεται επεξεργασία που τυχόν απαιτείται από την εγκεκριμένη μελέτη ή την επίβλεψη
όπω̋ εγκοπή (ποταμό̋) κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφω̋) : ογδόντα

A.T. : 097

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\75.41ΣΧ Επενδύσει̋ βαθμίδων μήκου̋ έω̋ 2,00 m με μάρμαρο Βεροία̋,

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋:

Επενδύσει̋ βαθμίδων μήκου̋ έω̋ 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο Βεροία̋, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσει̋ με φυσικού̋ λίθου̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψη̋, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεω̋ και η εργασία κοπή̋ των πλακών, λειότριψη̋, στρώση̋, αρμολογήματο̋ και
καθαρισμού.

Oι τιμέ̋ του παρόντο̋ άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευση̋ Βέροια̋, λευκό,
εξαιρετική̋ ποιότητο̋ (extra).

Περιλαμβάνει και επεξεργασία που απαιτείται από την εγκεκριμένη μελέτη και τι̋ οδηγίε̋ τη̋
επίβλεψη̋.

Επενδύσει̋ βαθμίδων με μάρμαρο πάχου̋   3 / 2 cm.      (βατήρων/μετώπων).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθία̋ ακμή̋ βατήρων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 42,00

(Ολογράφω̋) : σαράντα δύο

A.T. : 098

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\54.51ΣΧ Εξώθυρα ξύλινη τύπου λεπτομέρεια̋ Θ01

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 5451.1 100%

Εξώθυρα ξύλινη τύπου Θ01, από τρικολλητή ξυλεία Meranti, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και
τα σχέδια κουφωμάτων ΟΙΚ 07/Α8 τη̋ μελέτη̋, τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋ και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00
"Ξύλινα κουφώματα". Στην τιμή περιλαμβάνονται κάσσα, θυρόφυλλο, υαλοπίνακε̋, σιδεριέ̋
ασφαλεία̋, η κλεδαριά, οι χειρολαβέ̋, μεντεσέδε̋ στερέωση̋ και μικροϋλικά και εργασία για πλήρη
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένη̋ και τη̋ εργασία̋ τοποθέτηση̋ χωνευτή̋
κλειδαριά̋ και χειρολαβών. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά τη̋ θύρα̋ στον τόπο του
έργου συσκευασμένη κατάλληλα για την προστασία τη̋.

Τιμή ανά τεμάχιο σύμφωνα με τα σχέδια (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.555,00

(Ολογράφω̋) : τρεί̋ χιλιάδε̋ πεντακόσια πενήντα πέντε

A.T. : 099

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\54.51.ΣΧ2 Εξώθυρα ξύλινη τύπου λεπτομέρεια̋ Θ02

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 5451.1 100%

Εξώθυρα ξύλινη τύπου Θ02, από τρικολλητή ξυλεία Meranti, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και
τα σχέδια κουφωμάτων ΟΙΚ 07/Α8 τη̋ μελέτη̋, τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋ και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00
"Ξύλινα κουφώματα". Στην τιμή περιλαμβάνονται κάσσα, θυρόφυλλο, υαλοπίνακε̋, σιδεριέ̋
ασφαλεία̋, η κλεδαριά, οι χειρολαβέ̋, μεντεσέδε̋ στερέωση̋ και μικροϋλικά και εργασία για πλήρη
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένη̋ και τη̋ εργασία̋ τοποθέτηση̋ χωνευτή̋
κλειδαριά̋ και χειρολαβών. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά τη̋ θύρα̋ στον τόπο του
έργου συσκευασμένη κατάλληλα για την προστασία τη̋.
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Τιμή ανά τεμάχιο σύμφωνα με τα σχέδια (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.206,00

(Ολογράφω̋) : δύο χιλιάδε̋ διακόσια έξι

A.T. : 100

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\54.26.ΣΧ1 Παράθυρο ξύλινο τύπου λεπτομέρεια̋ Π01

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 5426 100%

Υαλοστάσιο τύπου Π01, από τρικολλητή ξυλεία Meranti, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα
σχέδια κουφωμάτων ΟΙΚ 07/Α8 τη̋ μελέτη̋, τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋ και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00
"Ξύλινα κουφώματα". Στην τιμή περιλαμβάνονται κάσσα, υαλοστάσια, υαλοπίνακε̋, σίτε̋, πατζούρια
τετράφυλλα γαλλικού τύπου, οι χειρολαβέ̋, μεντεσέδε̋ στερέωση̋ και μικροϋλικά και εργασία για
πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένη̋ και τη̋ εργασία̋ τοποθέτηση̋
χειρολαβών.Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά του υαλοστασίου στον τόπο του έργου
συσκευασμένη κατάλληλα για την προστασία του.

Τιμή ανά τεμάχιο σύμφωνα με τα σχέδια (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.559,00

(Ολογράφω̋) : δύο χιλιάδε̋ πεντακόσια πενήντα εννέα

A.T. : 101

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\54.26.ΣΧ2 Παράθυρο ξύλινο τύπου λεπτομέρεια̋ Π02

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 5426 100%

Υαλοστάσιο τύπου Π02, από τρικολλητή ξυλεία Meranti, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα
σχέδια κουφωμάτων ΟΙΚ 07/Α8 τη̋ μελέτη̋, τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋ και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00
"Ξύλινα κουφώματα". Στην τιμή περιλαμβάνονται κάσσα, υαλοστάσια, υαλοπίνακε̋, σίτε̋, πατζούρια
τετράφυλλα γαλλικού τύπου, οι χειρολαβέ̋, μεντεσέδε̋ στερέωση̋ και μικροϋλικά και εργασία για
πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένη̋ και τη̋ εργασία̋ τοποθέτηση̋
χειρολαβών.Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά του υαλοστασίου στον τόπο του έργου
συσκευασμένη κατάλληλα για την προστασία του.

Τιμή ανά τεμάχιο σύμφωνα με τα σχέδια (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.373,00

(Ολογράφω̋) : χίλια τριακόσια εβδομήντα τρία

A.T. : 102

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\54.46.ΣΧ2 Θύρε̋ ξύλινε̋ πρεσσαριστέ̋ λεπτομέρεια̋ Θ05

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋:

Κατασκευή πρεσσαριστή̋ θύρα̋ από ξυλεία τύπου Σουηδία̋, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
λεπτομέρεια̋ Θ05, τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm
και στι̋ δύο όψει̋ με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, με φεγγίτη με υαλοπίνακα με
ημιδιάφανο κρύσταλλο πάχου̋ 6 mm, συνολικού πάχου̋ θυρόφύλλου 5cm,
αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψο̋ τη̋ κλειδαριά̋ με ξύλο διαστάσεων 4x5x40
cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχει̋ σταυρωτέ̋
"μισοχαρακτέ̋" καθαρή̋ διατομή̋ τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε
κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεω̋, στερεώσεω̋ και
λειτουργία̋ (συμπεριλαμβανομένων τη̋  χωνευτή̋ κλεδαριά̋, των οριζόντιων χειρολαβών ΑΜΕΑ καθώ̋
και φύλλων ανοξείδωτου χάλυβα αμφίπλευρα) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση
και στερέωση περιλαμβανομένη̋ και τη̋ προμήθεια̋ και εργασία̋ τοποθέτηση̋ χωνευτή̋ κλειδαριά̋
και χειρολαβών και φύλλων ανοξείδωτου χάλυβα.

Με κάσσα δρομική, πλάτου̋ έω̋ 13 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 128,00

(Ολογράφω̋) : εκατόν είκοσι οκτώ

A.T. : 103

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\54.46.ΣΧ1 Θύρε̋ ξύλινε̋ πρεσσαριστέ̋ λεπτομερειών Θ03,Θ04,Θ06

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋:

Κατασκευή πρεσσαριστή̋ θύρα̋ από ξυλεία τύπου Σουηδία̋, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
λεπτομερειών Θ03,Θ04,Θ06, τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm
και στι̋ δύο όψει̋ με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, με φεγγίτη με υαλοπίνακα με
ημιδιάφανο κρύσταλλο πάχου̋ 6 mm, συνολικού πάχου̋ θυρόφύλλου 5cm, αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7
cm με ενίσχυση στο ύψο̋ τη̋ κλειδαριά̋ με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από
ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχει̋ σταυρωτέ̋ "μισοχαρακτέ̋" καθαρή̋
διατομή̋ τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα
πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεω̋, στερεώσεω̋ και λειτουργία̋
(συμπεριλαμβανομένων τη̋  χωνευτή̋ κλεδαριά̋ και χειρολαβέ̋) και μικροϋλικά και εργασία για
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένη̋ και τη̋ εργασία̋ τοποθέτηση̋ χωνευτή̋
κλειδαριά̋ και χειρολαβών.

Με κάσσα μπατική, πλάτου̋ έω̋ 23 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 133,00

(Ολογράφω̋) : εκατόν τριάντα τρία

A.T. : 104

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.90.01 Ξύλινε̋ ψευτόκασσε̋ τοίχων, δρομικών τοίχων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 5446.1 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασσών από λευκή ξυλεία.

 Δρομικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφω̋) : έντεκα

A.T. : 105

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.90.02 Ξύλινε̋ ψευτόκασσε̋ τοίχων, μπατικών τοίχων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 5446.1 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασσών από λευκή ξυλεία.

 Μπατικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφω̋) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 106

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.23 Θύρε̋ σιδηρέ̋ πολυσύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμε̋, καμπύλε̋ ή και ελικοειδεί̋
ράβδου̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6223 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών πολυσύνθετου σχεδίου, από ευθυγράμμε̋ καμπύλε̋ ή και
ελικοειδεί̋ ράβδου̋ (καράβόλου̋), πυκνού σχηματισμού, γενικώ̋ συνδεομένων με εντορμίε̋,
καρφωτών με ή χωρί̋ ειδικέ̋ κεφαλέ̋ ήλων ή άλλων τμημάτων από χυτοσίδηρο, πλήρω̋ τοποθετημένε̋
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με όλα τα εξαρτήματα στερέωση̋ ανάρτηση̋ και λειτουργία̋, με κλειδαριά ασφαλεία̋ (τύπου YALE ή
παρεμφερού̋) και χειρολαβέ̋ από λευκό μέταλλο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50

(Ολογράφω̋) : εννέα και πενήντα λεπτά

A.T. : 107

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.30.01 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκε̋ ορυκτών ινών πάχου̋ 15
έω̋ 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7809 100%

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμε̋ πλάκε̋ τυποποιημένων
διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψο̋ από το δάπεδο
εργασία̋, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-10-01 "Ψευδοροφέ̋ με γυψοσανίδε̋".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντο̋ σκελετού ανάρτηση̋ για την
εξασφάλιση πλήρου̋ επιπεδότητα̋ και οριζοντίωση̋ τη̋ ψευδοροφή̋.
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξη̋ των πλακών
και τελειωμάτων τη̋ ψευδοροφή̋, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλη̋ διατομή̋
και αισθητικού αποτελέσματο̋.
γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρί̋ πατούρα, απόχρωση̋ τη̋
επιλογή̋ τη̋ Υπηρεσία̋.
δ) Οι υποδοχέ̋ τοποθέτηση̋ των φωτιστικών σωμάτων.

 Ψευδοροφή από πλάκε̋ ορυκτών ινών πάχου̋ 15 έω̋ 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρω̋ τοποθετημένη̋ ψευδοροφή̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,90

(Ολογράφω̋) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά

A.T. : 108

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.11 Γυψοσανίδε̋ ανθυγρέ̋ και πυράντοχε̋, επίπεδε̋, πάχου̋ 15 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7809 100%

Γυψοσανίδε̋ οιουδήποτε σχήματο̋, πλάτου̋ και μήκου̋, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με
σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού
ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετό̋
τιμολογείται ιδιαιτέρω̋).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρου̋
τοποθετήσεω̋.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήση̋ γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου
μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμέ̋ των άρθρων 78.05.01.εω̋ 78.05.12
προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδε̋ ανθυγρέ̋ και πυράντοχε̋, επίπεδε̋, πάχου̋ 15  mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,50

(Ολογράφω̋) : δέκα επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 109

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικό̋ σκελετό̋ ψευδοροφή̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6118 100%
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Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφή̋ σε
οποιοδήποτε ύψο̋ από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλέ̋ διατομέ̋ γαλβανισμένου
μορφοσίδηρου ή διατομέ̋ γαλβανισμένη̋ στραντζαριστή̋ λαμαρίνα̋, ειδικέ̋
γαλβανισμένε̋ ράβδου̋, γάντζου̋, γωνίε̋ και κοχλιωτού̋ συνδέσμου̋ οριζοντίωση̋,
αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανική̋ ή χημική̋ αγκύρωση̋, και γενικά
μορφοσίδηρο̋, στραντζαριστέ̋ διατομέ̋, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώ̋
και εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋, τοποθέτηση̋ και στερέωση̋.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,10

(Ολογράφω̋) : τρία και δέκα λεπτά

A.T. : 110

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02ΣΧ2 Επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων με μηκητοκτόνο βακτηριοκτόνο ενδεικτικού τύπου
Desalin AM ή ισοδυνάμου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7785.1 100%

Επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων παντό̋ τύπου (κοινά, αρτιφισιέλ κ.λπ) με μηκητοκτόνο
βακτηριοκτόνο συντηρητικό ενδεικτικού τύπου Desalin AM ή ισοδυνάμου για την απομάκρυνση τη̋
μούχλα̋ και των βακτηρίων, εφαρμόζοντα̋ πιστά τι̋ οδηγίε̋ χρήση̋ του υλικού και τι̋ οδηγίε̋ του
προμηθευτή, σε μία στρώση και ξέπλυμα τη̋ επιφάνεια̋ με νερό για τον χρωματισμό του̋.
Περιλαμβάνονται το υλικό και όλε̋ οι εργασίε̋ προετοιμασία̋ τη̋ επιφάνεια̋, εφαρμογή̋ του
υλικού και πλυσίματο̋, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια τη̋ μελέτη̋, όλε̋ οι
εργασίε̋ και τα ικριώματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφω̋) : τέσσερα

A.T. : 111

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατική̋ διασπορά̋,  ακρυλική̋,
στυρενιοακρυλική̋ ή πολυβινυλική̋ βάσεω̋ εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλική̋ στυρενιοακρυλική̋- ακρυλική̋ ή πολυβινυλική̋ βάσεω̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7785.1 100%

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατική̋ διασπορά̋ χρώματα ακρυλική̋,
ή βινυλική̋, ή στυρενιο-ακρυλική̋ βάσεω̋ σε δύο διαστρώσει̋, χωρί̋ προηγούμενο
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματο̋. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλική̋ στυρενιοακρυλική̋-        ακρυλική̋ ή
πολυβινυλική̋ βάσεω̋
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφω̋) : εννέα

A.T. : 112

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.81.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματο̋ με χρώματα υδατική̋
διασπορά̋, ακρυλική̋, στυρενιοακρυλική̋ ή πολυβινυλική̋ βάσεω̋.με σπατουλάρισμα
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλική̋ ή πολυβινυλική̋
βάσεω̋.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7786.1 100%

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματο̋ με
υδατική̋ διασπορά̋ χρώματα ακρυλική̋, ή βινυλική̋, ή στυρενιο-ακρυλική̋ βάσεω̋
σε δυο διαστρώσει̋ σύμφωνα με την μελέτη και τι̋ ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών σκυροδέματο̋", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
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Προετοιμασία τη̋ επιφανεία̋, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματο̋ υδατική̋
διασπορά̋ ακρυλική̋, ή βινυλική̋, ή στυρενιο-ακρυλική̋ βάσεω̋ σε δύο στρώσει̋.
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλική̋ ή πολυβινυλική̋  βάσεω̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 113

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02ΣΧ Χρωματισμοί εξωτερικοί επί επιφανειών νέων επιχρισμάτων κοινών ή αρτιφισιέλ με
χρώματα ακρυλικά, αδιάβροχα αυτοκαθαριζόμενα ενδεικτικού τύπου Ceresit CT44 ή
ισοδυνάμου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7785.1 100%

Χρωματισμοί εξωτερικοί επί επιφανειών νέων επιχρισμάτων κοινών ή αρτιφισιέλ με χρώματα
ακρυλικά, αδιάβροχα, διαπνέοντα, ελαστικά, αυτοκαθαριζόμενα ενδεικτικού τύπου Ceresit CT44 ή
ισοδυνάμου σε τρει̋ διαστρώσει̋, χωρί̋ προηγούμενο
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".
Η πρώτη στρώση θα γίνει με αστάρι Ceresit CΤ14, η δεύτερη στρώση με το χρώμα Ceresit CT44
αραιωμένο με 7% νερό και η τρίτη στρώση με το ίδιο χρώμα τελείω̋ σκέτο.
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματο̋. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,35

(Ολογράφω̋) : δέκα πέντε και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 114

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02ΣΧ1 Χρωματισμοί εξωτερικοί επί επιφανειών παλαιών επιχρισμάτων κοινών ή αρτιφισιέλ με
χρώματα ακρυλικά, αδιάβροχα αυτοκαθαριζόμενα ενδεικτικού τύπου Ceresit CT44 ή
ισοδυνάμου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7785.1 100%

Χρωματισμοί εξωτερικοί επί επιφανειών παλαιών επιχρισμάτων κοινών ή αρτιφισιέλ με χρώματα
ακρυλικά, αδιάβροχα, διαπνέοντα, ελαστικά, αυτοκαθαριζόμενα ενδεικτικού τύπου Ceresit CT44 ή
ισοδυνάμου σε τρει̋ διαστρώσει̋, χωρί̋ προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Η πρώτη στρώση θα γίνει με Ceresit CΤ44 αραιωμένο με ίση ποσότητα νερού, η δεύτερη στρώση με το
χρώμα Ceresit CT44 αραιωμένο με 7% νερό και η τρίτη στρώση με το ίδιο χρώμα τελείω̋ σκέτο.
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματο̋. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,45

(Ολογράφω̋) : δέκα επτά και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 115

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατική̋ διασπορά̋  ακρυλική̋ ή
βινυλική̋ ή στυρενιο-ακρυλική̋ βάσεω̋ νερού, με σπατουλάρισμα τη̋ γυψοσανίδα̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7786.1 100%

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατική̋ διασπορά̋ ακρυλική̋ ή
βινυλική̋ ή στυρενιο-ακρυλική̋ βάσεω̋ σε δύο διαστρώσει̋, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδική̋ γάζα̋ στι̋ συναρμογέ̋ των
γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξη̋ των πόρων τη̋ γυψοσανίδα̋ (για την
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μείωση τη̋ απορροφήτικότητά̋ τη̋) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματο̋ ακρυλική̋
ή βινυλική̋ ή στυρενιο-ακρυλική̋ βάσεω̋. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα
και εργασία.

 Με σπατουλάρισμα τη̋ γυψοσανίδα̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40

(Ολογράφω̋) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

A.T. : 116

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.03 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματο̋ βάσεω̋ νερού η διαλύτη ενό̋ η δύο
συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεω̋ νερού η διαλύτου.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7771 100%

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,
διάστρωση αλκυδικού υποστρώματο̋ ή υποστρώματο̋ δύο συστατικών και διάστρωση
βερνικοχρώματο̋. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεω̋   νερού η
διαλύτου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφω̋) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 117

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεω̋ νερού η διαλύτου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7755 100%

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμό̋ σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμό̋ με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώματο̋ ενό̋ συστατικού και δύο στρώσει̋ ελαιοχρώματο̋. Υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφω̋) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 118

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματο̋ ή τσιμεντοκονιάματο̋ με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7725 100%

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματο̋ ή τσιμεντο-κονιάματο̋,
σε δύο ή περισσότερε̋ στρώσει̋ μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και
συνολικό πάχο̋ ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάση̋ φύσεω̋ και εργασία, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματο̋".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90

(Ολογράφω̋) : τρία και ενενήντα λεπτά
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A.T. : 119

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 100.10 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, δίκτυο ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Σχετικό : Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 7 100%

Κατασκευή τη̋ εγκατάσταση̋                 ύδρευση̋ του κτιρίου, νοούμενη ω̋ σύνολο, δηλαδή
εργασία και υλικά επί τόπου, μικροϋλικά, και βοηθητικά υλικά πλήρου̋ προσαρμογή̋, στήριξη̋,
τοποθέτηση̋ και λειτουργία̋, σύμφωνα με τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή Η/Μ εργασιών, τι̋
Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ και τι̋ εντολέ̋ τη̋ επίβλεψη̋, με την απαιτούμενη προσοχή στι̋ ειδικέ̋
διαστάσει̋ τοποθέτηση̋ σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ κανονισμού̋.
 Η εγκατάσταση ύδρευση̋ του κτιρίου περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τη μελέτη: βάνε̋,
διακόπτε̋, κρουνού̋, βαλβίδε̋ (αντεπίστροφε̋, αντιπληγματικέ̋ κλπ), πίνακα υδροληψία̋,
συλλέκτε̋, ταχυθερμαντήρα, μπαταρία ΑΜΕΑ, μονώσει̋ σωληνώσεων, σπιράλ, στηρίγματα καθώ̋ και
όλε̋ τι̋ προβλεπόμενε̋ σωληνώσει̋ παντό̋ διαμέτρου, είδου̋ και υλικού.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των παραπάνω, οι απαιτούμενε̋ δοκιμέ̋ και έλεγχοι, η
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην αξία περιλαμβάνονται οι όποιε̋ οικοδομικέ̋ ή μη
παρεμβάσει̋ απαιτηθούν (π.χ. διάνοιξη αυλακιών και οπών στα δάπεδα ή στην τοιχοποιία κ.α.) και
η πλήρη̋ αποκατάσταση των επιφανειών των δομικών στοιχείων.
 Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίε̋ εκσκαφών και μεταφορά̋ μπαζών, στον αύλειο χώρο,
οι οποίε̋ τιμολογούνται χωριστά με τιμέ̋ μονάδο̋.

Τιμή κατ' αποκοπήν, τεμάχιο ένα, για  ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.973,00

(Ολογράφω̋) : χίλια εννιακόσια εβδομήντα τρία

A.T. : 120

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 100.20 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, δίκτυο
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Σχετικό : Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 17 100%

Κατασκευή τη̋ εγκατάσταση̋    αποχέτευση̋ ακαθάρτων του κτιρίου, νοούμενη ω̋ σύνολο, δηλαδή
εργασία και υλικά επί τόπου, μικροϋλικά, και βοηθητικά υλικά πλήρου̋ προσαρμογή̋, στήριξη̋,
τοποθέτηση̋ και λειτουργία̋, σύμφωνα με τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή Η/Μ εργασιών, τι̋
Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ και τι̋ εντολέ̋ τη̋ επίβλεψη̋, με την απαιτούμενη προσοχή στι̋ ειδικέ̋
διαστάσει̋ τοποθέτηση̋ σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ κανονισμού̋.
 Η εγκατάσταση αποχέτευση̋ του κτιρίου περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τη μελέτη: σιφώνια
(δαπέδου και νιπτήρα), ανοξείδωτη σχάρα, τάπε̋ καθαρισμού, μίκα αερισμού εντό̋ πλαστικού
ερμαρίου, μηχανοσίφωνα, νιπτήρα ΑΜΕΑ, λεκάνη ΑΜΕΑ, πλήρη βοηθητικό εξοπλισμό WC (χαρτοθήκη,
δοχείο σαπουνιού κλπ), καλύμματα φρεατίων, στηρίγματα καθώ̋ και όλε̋ τι̋ προβλεπόμενε̋
σωληνώσει̋ και ειδικών τεμαχίων παντό̋ διαμέτρου, είδου̋ και υλικού και σωλήνε̋ ενδ. τύπου
flexfm για τη σύνδεση τη̋ απορροή̋ των κλιμ. μονάδων.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των παραπάνω, οι απαιτούμενε̋ δοκιμέ̋ και έλεγχοι, η
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην αξία περιλαμβάνονται οι όποιε̋ οικοδομικέ̋ ή μη
παρεμβάσει̋ απαιτηθούν (π.χ. διάνοιξη αυλακιών και οπών στα δάπεδα ή στην τοιχοποιία κ.α.) και
η πλήρη̋ αποκατάσταση των επιφανειών των δομικών στοιχείων.
 Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίε̋ εκσκαφών, μεταφορά̋ μπαζών, επιχώσεων,
σκυροδέτηση̋, ξυλοτύπων, οπλισμού φρεατίων, στον αύλειο χώρο, οι οποίε̋ τιμολογούνται χωριστά
με τιμέ̋ μονάδο̋.

Τιμή κατ' αποκοπήν, τεμάχιο ένα, για  δίκτυο ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.704,00

(Ολογράφω̋) : τέσσερει̋ χιλιάδε̋ επτακόσια τέσσερα

A.T. : 121

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 100.30 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, δίκτυο
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

Σχετικό : Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5 100%
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Κατασκευή τη̋ εγκατάσταση̋      αποχέτευση̋ ομβρίων του κτιρίου, νοούμενη ω̋ σύνολο, δηλαδή
εργασία και υλικά επί τόπου, μικροϋλικά, και βοηθητικά υλικά πλήρου̋ προσαρμογή̋, στήριξη̋,
τοποθέτηση̋ και λειτουργία̋, σύμφωνα με τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή Η/Μ εργασιών, τι̋
Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ και τι̋ εντολέ̋ τη̋ επίβλεψη̋, με την απαιτούμενη προσοχή στι̋ ειδικέ̋
διαστάσει̋ τοποθέτηση̋ σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ κανονισμού̋.
 Η εγκατάσταση αποχέτευση̋ ομβρίων του κτιρίου συμπεριλαμβάνει, γωνιακέ̋ απορροέ̋ αλουμινίου,
στηρίγματα βαρέω̋ τύπου, αγκύρια, ντίζε̋, καθώ̋ και όλε̋ τι̋ προβλεπόμενε̋ σωληνώσει̋ παντό̋
διαμέτρου, είδου̋ και υλικού.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των παραπάνω, οι απαιτούμενε̋ δοκιμέ̋ και έλεγχοι, η
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην αξία περιλαμβάνονται οι όποιε̋ οικοδομικέ̋ ή μη
παρεμβάσει̋ απαιτηθούν (π.χ. διάνοιξη αυλακιών και οπών στα δάπεδα ή στην τοιχοποιία κ.α.) και
η πλήρη̋ αποκατάσταση των επιφανειών των δομικών στοιχείων.

Τιμή κατ' αποκοπήν, τεμάχιο ένα, για  δίκτυο ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

Ευρώ (Αριθμητικά): 920,00

(Ολογράφω̋) : εννιακόσια είκοσι

A.T. : 122

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 100.40 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, δίκτυο ΙΣΧΥΡΩΝ
ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σχετικό : Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Κατασκευή τη̋ εγκατάσταση̋         ισχυρών ρευμάτων του κτιρίου, νοούμενη ω̋ σύνολο, δηλαδή
εργασία και υλικά επί τόπου, μικροϋλικά, και βοηθητικά υλικά πλήρου̋ προσαρμογή̋, στήριξη̋,
τοποθέτηση̋ και λειτουργία̋, σύμφωνα με τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή Η/Μ εργασιών, τι̋
Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ και τι̋ εντολέ̋ τη̋ επίβλεψη̋, με την απαιτούμενη προσοχή στι̋ ειδικέ̋
διαστάσει̋ τοποθέτηση̋ σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ κανονισμού̋.
 Η εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων του κτιρίου συμπεριλαμβάνει την αποξήλωση τη̋ υφιστάμενη̋
ηλεκτρολογική̋ εγκατάσταση̋, όλα τα προβλεπόμενα από τη μελέτη: καλώδια, ηλεκτρολογικέ̋
σωληνώσει̋ κάθε διαμέτρου και υλικού, σχάρε̋ τοποθέτηση̋ των καλωδίων, ρευματοδότε̋, διακόπτε̋
και μπουτόν, απαγωγό Τ3, κουτιά διακλάδωση̋ χωνευτά ή εξωτερικά με ρακόρ, στυπιοθλήπτε̋ κλπ,
φωτιστικά σώματα επίτοιχα και οροφή̋ ή ψευδοροφή̋, το ειδικό σύστημα φωτισμού τη̋ αίθουσα̋
προβολών, φωτιστικά ασφαλεία̋, αισθητήρε̋, το σύστημα διαχείρηση̋ φωτισμού, τον ηλεκτρικό
πίνακα πλήρη τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των παραπάνω, οι απαιτούμενε̋ δοκιμέ̋ και έλεγχοι, η
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην αξία περιλαμβάνονται οι όποιε̋ οικοδομικέ̋ ή μη
παρεμβάσει̋ απαιτηθούν (π.χ. διάνοιξη αυλακιών και οπών στα δάπεδα ή στην τοιχοποιία κ.α.) και
η πλήρη̋ αποκατάσταση των επιφανειών των δομικών στοιχείων.
 Οι εργασίε̋ εκσκαφών, μεταφορά̋ μπαζών και επιχώσεων, στον αύλειο χώρο, δεν συμπεριλαμβάνονται
στο κατ' αποκοπήν τίμημα και τιμολογούνται χωριστά με τιμέ̋ μονάδο̋. Η αποξήλωση τη̋
υφιστάμενη̋ ηλεκτρολογική̋ εγκατάσταση̋ περιλαμβάνεται στο κατ' αποκοπήν τίμημα.

Τιμή κατ' αποκοπήν, τεμάχιο ένα, για  δίκτυο ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ (μόνο για πληρωμέ̋)
Ολοκλήρωση τοποθέτηση̋ ηλεκτρολογικών σωληνώσεων, σχαρών καλωδίων και καλωδιώσεων 20%
Ολοκλήρωση τοποθέτηση̋ ηλεκτρικού πίνακα 30%
Ολοκλήρωση τοποθέτηση̋ φωτιστικών σωμάτων και λοιπών εξαρτημάτων, τελικέ̋ δοκιμέ̋ 50%

Ευρώ (Αριθμητικά): 11.298,00

(Ολογράφω̋) : έντεκα χιλιάδε̋ διακόσια ενενήντα οκτώ

A.T. : 123

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 100.50 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, δίκτυο ΓΕΙΩΣΗΣ

Σχετικό : Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5 100%

Κατασκευή τη̋ εγκατάσταση̋          δικτύου γείωση̋ του κτιρίου, νοούμενη ω̋ σύνολο, δηλαδή
εργασία και υλικά επί τόπου, μικροϋλικά, και βοηθητικά υλικά πλήρου̋ προσαρμογή̋, στήριξη̋,
τοποθέτηση̋ και λειτουργία̋, σύμφωνα με τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή Η/Μ εργασιών, τι̋
Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ και τι̋ εντολέ̋ τη̋ επίβλεψη̋, με την απαιτούμενη προσοχή στι̋ ειδικέ̋
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διαστάσει̋ τοποθέτηση̋ σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ κανονισμού̋.
 Η εγκατάσταση γείωση̋ του κτιρίου περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τη μελέτη: τα καλώδια και
του̋ ηλεκτρολογικού̋ σωλήνε̋ παντό̋ τύπου και διαμέτρου με τα στηρίγματά του̋, την χάλκινη
ταινία, τον ισοδυναμικό ζυγό, τα ηλεκτρόδια γείωση̋, συνδέσμου̋ με την εφαρμογή αντιδιαβρωτική̋
προστασία̋, του̋ γαλβανισμένου̋ σωλήνε̋ καθώ̋ και τα καλύμματα των φρεατίων με δυνατότητα
διαμόρφωση̋ τελική̋ επιφάνεια̋.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των παραπάνω, οι απαιτούμενε̋ δοκιμέ̋ και έλεγχοι, η
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην αξία περιλαμβάνονται οι όποιε̋ οικοδομικέ̋ ή μη
παρεμβάσει̋ απαιτηθούν (π.χ. διάνοιξη αυλακιών και οπών στα δάπεδα ή στην τοιχοποιία κ.α.) και
η πλήρη̋ αποκατάσταση των επιφανειών των δομικών στοιχείων.
 Οι εργασίε̋ εκσκαφών, μεταφορά̋ μπαζών και επιχώσεων, στον αύλειο χώρο, δεν συμπεριλαμβάνονται
στο κατ' αποκοπήν τίμημα και τιμολογούνται χωριστά με τιμέ̋ μονάδο̋.

Τιμή κατ' αποκοπήν, τεμάχιο ένα, για  δίκτυο ΓΕΙΩΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά): 903,00

(Ολογράφω̋) : εννιακόσια τρία

A.T. : 124

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 100.60 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, δίκτυο ΑΣΘΕΝΩΝ
ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σχετικό : Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Κατασκευή τη̋ εγκατάσταση̋ δικτύου ασθενών ρευμάτων του κτιρίου, νοούμενη ω̋ σύνολο, δηλαδή
εργασία και υλικά επί τόπου, μικροϋλικά, και βοηθητικά υλικά πλήρου̋ προσαρμογή̋, στήριξη̋,
τοποθέτηση̋ και λειτουργία̋, σύμφωνα με τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή Η/Μ εργασιών, τι̋
Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ και τι̋ εντολέ̋ τη̋ επίβλεψη̋, με την απαιτούμενη προσοχή στι̋ ειδικέ̋
διαστάσει̋ τοποθέτηση̋ σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ κανονισμού̋.
 Η εγκατάσταση δικτύου ασθενών ρευμάτων του κτιρίου περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τη μελέτη:
καλώδια όλων των τύπων και διαστομών, ηλεκτρολογικέ̋ σωληνώσει̋ όλων των τύπων και διατομών,
σχάρε̋ τοποθέτηση̋ καλωδίων όλων των τύπων και διατομών, πρίζε̋ RJ45, rack, ενσύρματο̋
ανιχνευτή̋ PIR, ασύρματη επαφή πόρτα̋, ασύρματο κουδούνι, ασύρματη σειρήνα, πίνακα̋ ελέγχου.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των παραπάνω, οι απαιτούμενε̋ δοκιμέ̋ και έλεγχοι, η
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην αξία περιλαμβάνονται οι όποιε̋ οικοδομικέ̋ ή μη
παρεμβάσει̋ απαιτηθούν (π.χ. διάνοιξη αυλακιών και οπών στα δάπεδα ή στην τοιχοποιία κ.α.) και
η πλήρη̋ αποκατάσταση των επιφανειών των δομικών στοιχείων.
 Οι εργασίε̋ εκσκαφών, μεταφορά̋ μπαζών και επιχώσεων, στον αύλειο χώρο, δεν συμπεριλαμβάνονται
στο κατ' αποκοπήν τίμημα και τιμολογούνται χωριστά με τιμέ̋ μονάδο̋.

Τιμή κατ' αποκοπήν, τεμάχιο ένα, για  δίκτυο ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.562,00

(Ολογράφω̋) : δύο χιλιάδε̋ πεντακόσια εξήντα δύο

A.T. : 125

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 100.70 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, δίκτυο
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σχετικό : Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 20 100%

Κατασκευή τη̋ εγκατάσταση̋    ενεργ. πυροπροστασία̋ του κτιρίου, νοούμενη ω̋ σύνολο, δηλαδή
εργασία και υλικά επί τόπου, μικροϋλικά, και βοηθητικά υλικά πλήρου̋ προσαρμογή̋, στήριξη̋,
τοποθέτηση̋ και λειτουργία̋, σύμφωνα με τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή Η/Μ εργασιών, τι̋
Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ και τι̋ εντολέ̋ τη̋ επίβλεψη̋, με την απαιτούμενη προσοχή στι̋ ειδικέ̋
διαστάσει̋ τοποθέτηση̋ σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ κανονισμού̋.
 Η εγκατάσταση δικτύου ενεργητική̋ πυροπροστασία̋ του κτιρίου περιλαμβάνει του̋ προβλεπόμενου̋
από τη μελέτη πυροσβεστήρε̋ με τοποθέτηση στα ειδικά στηρίγματά του̋ και το πυροσβεστικό
ερμάριο εγκατεστημένο σύμφωνα με τα σχέδια τη̋ μελέτη̋.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των παραπάνω, οι απαιτούμενε̋ δοκιμέ̋ και έλεγχοι, η
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην αξία περιλαμβάνονται οι όποιε̋ οικοδομικέ̋ ή μη
παρεμβάσει̋ απαιτηθούν (π.χ. διάνοιξη αυλακιών και οπών στα δάπεδα ή στην τοιχοποιία κ.α.) και
η πλήρη̋ αποκατάσταση των επιφανειών των δομικών στοιχείων.
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Τιμή κατ' αποκοπήν, τεμάχιο ένα, για  δίκτυο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ευρώ (Αριθμητικά): 287,00

(Ολογράφω̋) : διακόσια ογδόντα επτά

A.T. : 126

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 100.80 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, δίκτυο
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Σχετικό : Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 32 100%

Κατασκευή τη̋ εγκατάσταση̋   κλιματισμού-εξαερισμού του κτιρίου, νοούμενη ω̋ σύνολο, δηλαδή
εργασία και υλικά επί τόπου, μικροϋλικά, και βοηθητικά υλικά πλήρου̋ προσαρμογή̋, στήριξη̋,
τοποθέτηση̋ και λειτουργία̋, σύμφωνα με τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή Η/Μ εργασιών, τι̋
Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ και τι̋ εντολέ̋ τη̋ επίβλεψη̋, με την απαιτούμενη προσοχή στι̋ ειδικέ̋
διαστάσει̋ τοποθέτηση̋ σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ κανονισμού̋.
 Η εγκατάσταση κλιματισμού-εξαερισμού του κτιρίου περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από τη
μελέτη: χαλκοσωλήνε̋ και συνδέσμου̋ Υ κάθε διαμέτρου με τη μόνωσή του̋, στόμια και
δισκοβαλβίδε̋ κάθε διασταση̋, αεραγωγού̋ και εύκαμπτου̋ αεραγωγού̋ κάθε διαμέτρου με τη μόνωσή
του̋, πλένουμ κάθε διατομή̋ με τη μόνωσή του̋, κλιματιστικά μηχανήματα οροφή̋ και δαπέδου, τον
inline ανεμιστήρα, την εξωτερικη κλιματιστική μονάδα με τα αντικραδασμικά τη̋, το κεντρικό
χειριστήριο, το VAM με το χειριστήριό του και τι̋ καλωδιώσει̋.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των παραπάνω, οι απαιτούμενε̋ δοκιμέ̋ και έλεγχοι, η
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην αξία περιλαμβάνονται οι όποιε̋ οικοδομικέ̋ ή μη
παρεμβάσει̋ απαιτηθούν (π.χ. διάνοιξη αυλακιών και οπών στα δάπεδα ή στην τοιχοποιία κ.α.) και
η πλήρη̋ αποκατάσταση των επιφανειών των δομικών στοιχείων.

Τιμή κατ' αποκοπήν, τεμάχιο ένα, για  δίκτυο ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ (μόνο για πληρωμέ̋)
Ολοκλήρωση τοποθέτηση̋ χαλκοσωλήνων, αεραγωγών, εύκαμπτων αεραγωγών, πλένουμ 30%
Ολοκλήρωση τοποθέτηση̋ κλιματιστικών μονάδων, στομίων, χειριστηρίων, τελικέ̋ δοκιμέ̋ 70%

Ευρώ (Αριθμητικά): 11.973,00

(Ολογράφω̋) : έντεκα χιλιάδε̋ εννιακόσια εβδομήντα τρία

A.T. : 127

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9040 Αναβατόριο ανοικτού τύπου με αναδιπλούμενη πλατφόρμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 63 100%

Αναβατόριο ανοικτού τύπου με αναδιπλούμενη πλατφόρμα χειρό̋, ενδεικτικού τύπου OSCAR OS 700 ή
ισοδυνάμου, με τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχο̋
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασίε̋ ρυθμίσεω̋, ελέγχου και δοκιμών
γιά παράδοση του αναβατορίου σε και κανονική λειτουργία καθώ̋ επίση̋ και η παροχή τη̋ υπηρεσία̋
πιστοποίηση̋ του αναβατορίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
(1 τεμάχιο όπω̋ περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή τη̋ μελέτη̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.178,40

(Ολογράφω̋) : έξι χιλιάδε̋ εκατόν εβδομήντα οκτώ και σαράντα λεπτά

A.T. : 128

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.90 Αποξήλωση πεζοδρομίων, πλατειών, οδοστρωμάτων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2236 100%

Αποξήλωση πεζοδρομίων, κρασπέδων και ρείθρων, χωρί̋ ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων
πλακών, με χρήση οποιουδήποτε μηχανήματο̋ ή με το χέρι. Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίε̋:
1. Καθαίρεση πλακοστρώσεων και ασφαλτοτάπητα παντό̋ τύπου και οιουδήποτε πάχου̋, καθώ̋ και
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καθαίρεση σκυροδετημένων επιφανειών, κλιμάκων, αναβαθμών, υπερκατασκευών στο πεζοδρόμιο,
θεμελίων και υποβάσεων παντό̋ τύπου.
2. Καθαίρεση κρασπέδων οδοποιία̋ και δένδρων ή παρτεριών με το σκυρόδεμα θεμελίωση̋ και
αντιστήριξη̋. Καθαίρεση ρείθρων.
3. Εκσκαφή και απομάκρυνση γαιών, παλαιών υποβάσεων απο θραυστό υλικό, σκυροδέματο̋ ή άλλο, με
ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στα υπάρχοντα δίκτυα και φρεάτια.
4. Ειδικέ̋ εκσκαφέ̋ φρεατίων, θεμελίων παντό̋ τύπου και τάφρων με ιδιαίτερη προσοχή για την
αποφυγή ζημιών στα δίκτυα.
5. Αποξήλωση, φύλαξη και επανατοποθέτηση στύλων πινακίδων ΚΟΚ και άλλων στύλων (σιδηροσωλήνων)
που θα απομακρυνθούν κατά τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋.
6. Φορτοεκφόρτωση και τελική μεταφορά όλων των προϊόντων εκσκαφών, καθαιρέσεων και αποξηλώσεων
περιλαμβανομένων και των επι μέρου̋ μεταφορών μέχρι τη̋ τελική̋ απομάκρυνση̋ από το έργο.
7. Διαμόρφωση του πυθμένα του σκάμματο̋ για την υποδοχή τη̋ νέα̋ υπόβαση̋ πεζοδρομίου,
πλακοστρώσεων ή οδοστρώματο̋.
Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε πρόσθετη δαπάνη τυχόν προκύψει λόγω εργασιών εντό̋ κατοικημένη̋
περιοχή̋, υποαπασχόληση̋ μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού, καθυστερήσεων, ιδιαίτερη̋
προσοχή̋ λόγω υπαρχόντων δικτύων ΟΚΩ, στενότητα̋ εργοταξιακού χώρου, σταθμευμένων αυτοκινήτων
και των λοιπών εμποδίων, τη̋ σποραδικότητα̋ των εργασιών και άλλων δυσχεριών, όπω̋ σωληνώσεων
υπογείων δικτύων και φρεατίων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφω̋) : τριάντα

A.T. : 129

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτου̋ έω̋ 5,00 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 2151 100%

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτου̋ έω̋ 5,0 m, οποιουδήποτε βάθου̋. για την θεμελίωση τεχνικών έργων
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευση̋,
αποστράγγιση̋, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδου̋ έδαφο̋ (γαιοημιβραχώδε̋ ή βραχώδε̋,
περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με
ή χωρί̋ χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφέ̋
θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή μονάδο̋ περιλαμβάνονται:
- Οι απαιτούμενε̋ αντλήσει̋ και τα μέτρα αντιμετώπιση̋ των επιφανειακών και υπόγειων νερών,
εκτό̋ άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Οι κάθε είδου̋ απαιτούμενε̋ αντιστηρίξει̋ παρειών (με οριζόντιε̋ ξυλοζεύξει̋ ή κατακόρυφε̋
αντιστηρίξει̋ με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτό̋ άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη
επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματο̋

- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματο̋ των παρειών του ορύγματο̋ ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση
σκυροδέματο̋ χωρί̋ τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα
αγωγών κλπ)

- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματο̋

- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασία̋ για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων
εκσκαφών

- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε
απόσταση

- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτό̋ του σώματο̋ τη̋ οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφή̋
για την επανεπίχωση του απομένοντο̋ όγκου του σκάμματο̋ μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου,
οχετού ή αγωγού

- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικέ̋ κατασκευέ̋ ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών
του ορύγματο̋

- Η αποξήλωση οδοστρώματο̋, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην
θέση του ορύγματο̋

- Οι απαιτούμενε̋ γεφυρώσει̋ του ορύγματο̋ για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την
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εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνε̋ κατάλληλου πάχου̋ ή άλλε̋ διατάξει̋ γεφύρωση̋)

- Η επανεπίχωση του απομένοντο̋ όγκου σκάμματο̋ με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η κοπή υπάρχοντο̋ ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών
από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματο̋ πληρώνεται ιδιαιτέρω̋ με βάση τα οικεία άρθρα
του Τιμολογίου.

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανεία̋
έω̋ 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτου̋ έω̋ 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψη̋. Οι
μεγαλύτερε̋ εκσκαφέ̋ θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό του̋ στι̋ γενικέ̋ εκσκαφέ̋
και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ω̋ αφετηρία μέτρηση̋ του βάθου̋ λαμβάνεται η στάθμη
των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικέ̋ γραμμέ̋ που καθορίζονται στην μελέτη
(πλάτο̋ πυθμένα, κλίσει̋ παρειών, βαθμίδρε̋ καθ' ύψο̋).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφορά̋ σε αστικέ̋ περιοχέ̋, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)     30 x 0,21 =    6,30
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 10,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,30

(Ολογράφω̋) : δέκα και τριάντα λεπτά

A.T. : 130

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β02 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6087 100%

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερού̋ εκσκαφή̋, σε οποιοδήποτε έδαφο̋, κάτω από αγωγού̋
Εταιρειών/Οργανισμών Κοινή̋ Ωφέλεια̋, υποστηριζόμενου̋, αντιστηρι-ζόμενου̋ ή μή, μέσα στο
όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00
"Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τι̋ εκσκαφέ̋".

Στην τιμή μονάδο̋ περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη των μικροϋλικών,

- η φθορά τη̋ ξυλεία̋,

- οι εργασίε̋ υποστήριξη̋ ή αντιστήριξη̋ των αγωγών,

- η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτική̋ υποβοήθηση̋ λόγω τη̋
εν γένει δυσχέρεια̋ τη̋ εκσκαφή̋.

Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό
δικτύων ΟΚΩ καθώ̋ και σε εκσκαφέ̋ για την κατασκευή εγκάρσιων προ̋ την οδό αγωγών και οχετών
υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).

Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια ΔΕΗ)
ανεξάρτητα από τι̋ οποιεσδήποτε δυσχέρειε̋ που μπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην
εκτέλεση των εργασιών.

Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών.

Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφή̋ σε κάθε είδου̋ έδαφο̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70

(Ολογράφω̋) : δύο και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 131

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β85 Προσαρμογή στάθμη̋ υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 2548 100%
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Αποξήλωση πλαισίου έδραση̋ καλύμματο̋ υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε να μην προσκληθούν
ζημιέ̋, προσαρμογή τη̋ στάθμη̋ των τοιχωμάτων του φρεατίου με αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεω̋
ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτο̋, πάκτωση του πλαισίου έδραση̋ στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια  5
mm και επιμελή̋ αρμολόγηση με την περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι τσιμεντοκονίε̋ τελική̋
διαμόρφωση̋ γύρω από το πλαίσιο έδραση̋ θα παρασκευάζονται με άμμο θαλάσση̋ για την αποφυγή
ρηγματώσεων, ή, εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματο̋ και του πλαισίου έδρασή̋ του.
Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρω̋ με βάση τα οικεία άρθρα
του τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρω̋ αποπερατωμένη̋ εργασία̋ (τεμ), για φρεάτια επιφάνεια̋ καλύμματο̋ έω̋
0,50 m2. Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται με πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή
Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του καλύμματο̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,30

(Ολογράφω̋) : σαράντα και τριάντα λεπτά

A.T. : 132

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.10ΣΧ Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2162 100%

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγή̋ των άνω προιόντων έω̋
10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσει̋ έω̋ 30 cm, διαβροχή και
συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσει̋
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίηση̋ υλικών προέλευση̋ δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο
αστερίσκο̋    , ο οποίο̋ σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφορά̋ σε αστικέ̋ περιοχέ̋, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)     30 x 0,21 =    6,30
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 10,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,80

(Ολογράφω̋) : δέκα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 133

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασία̋ στεγάνωση̋
γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 2532 100%

Κατασκευέ̋ τεχνικών έργων κάθε είδου̋ και οποιουδήποτε ανοίγματο̋ και ύψου̋ από σκυρόδεμα που
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγή̋, με θραυστά αδρανή λατομείου
κατάλληλη̋ κοκκομέτρηση̋ και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλη̋ κατηγορία̋,
αντοχή̋ και ποσότητα̋, ω̋ και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋ των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάση̋ φύσεω̋ υλικών παρασκευή̋
εργοταξιακού σκυροδέματο̋, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτηση̋ ετοίμου
σκυροδέματο̋,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλο̋ των εργασιών των πάση̋ φύσεω̋
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),
καθώ̋ και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα
προκατασκευή̋, προώθηση̋, προβολο-δόμηση̋, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάση̋ φύσεω̋ μηχανήματα και εξοπλισμό̋ και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματο̋
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- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώ̋

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωση̋ κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλη̋ μορφή̋
κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματο̋ με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσε̋, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη
σκλήρυνσή του

Επίση̋ περιλαμβάνονται, ανηγμένε̋ στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋:
- οι δαπάνε̋ των αναγκαίων μελετών σύνθεση̋ σκυροδέματο̋,

- οι δαπάνε̋ των μελετών τη̋ κατασκευαστική̋ μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάση̋ φύσεω̋ ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στι̋ μεθόδου̋ προβολοδόμηση̋, προώθηση̋
και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνε̋ δημιουργία̋ ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση τη̋ κυκλοφορία̋

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτό̋ από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματο̋, βάσει του
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη τη̋ κατασκευή̋, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή
κοκκομετρική̋ διαβάθμιση̋ αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματο̋ θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικού̋ όγκου̋,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεω̋ (σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματο̋) ή των κενών διέλευση̋ αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομή̋ μέχρι
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθου̋ μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμω̋ των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματο̋.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματο̋ που διαστρώνεται χωρί̋ τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τι̋
διαστάσει̋ των σχεδίων τη̋ μελέτη̋, χωρί̋ να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκο̋ που διαστρώθηκε
λόγω έλλειψη̋ ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματο̋ αναφέρεται το ύψο̋ από το έδαφο̋, νοείται το ύψο̋ του κάτω
πέλματο̋ του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφου̋ και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από
εκσκαφή.

Οι τιμέ̋ των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντο̋ Τιμολογίου είναι γενική̋ εφαρμογή̋ και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθο̋ αυτών, την ολοκλήρωσή του̋ σε μία ή περισσότερε̋ φάσει̋ (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικού̋ περιορισμού̋ και δυσχέρειε̋ (εξασφάλιση τη̋ κυκλοφορία̋ κατά την
διάρκεια τη̋ κατασκευή̋, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειε̋
προσέγγιση̋ του σκυροδέματο̋, σκυροδέτηση υπό ακραίε̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ κλπ).

Οι εργασίε̋ θα εκτελούνται σύμφωνα με τι̋ ακόλουθε̋ ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευή̋:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματο̋
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋
01-01-07-00: Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρί̋ χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων,
επενδρύσεων κοίτη̋ ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων
προστασία̋ στεγάνωση̋ γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώ̋ οπλισμένο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμη̋ κατασκευή̋ από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 94,20

(Ολογράφω̋) : ενενήντα τέσσερα και είκοσι λεπτά
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A.T. : 134

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.4 Μικροκατασκευέ̋ (φρεάτια, ορθογωνικέ̋ τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 2532 100%

Κατασκευέ̋ τεχνικών έργων κάθε είδου̋ και οποιουδήποτε ανοίγματο̋ και ύψου̋ από σκυρόδεμα που
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγή̋, με θραυστά αδρανή λατομείου
κατάλληλη̋ κοκκομέτρηση̋ και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλη̋ κατηγορία̋,
αντοχή̋ και ποσότητα̋, ω̋ και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋ των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάση̋ φύσεω̋ υλικών παρασκευή̋
εργοταξιακού σκυροδέματο̋, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτηση̋ ετοίμου
σκυροδέματο̋,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλο̋ των εργασιών των πάση̋ φύσεω̋
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),
καθώ̋ και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα
προκατασκευή̋, προώθηση̋, προβολο-δόμηση̋, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάση̋ φύσεω̋ μηχανήματα και εξοπλισμό̋ και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματο̋

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώ̋

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωση̋ κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλη̋ μορφή̋
κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματο̋ με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσε̋, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη
σκλήρυνσή του

Επίση̋ περιλαμβάνονται, ανηγμένε̋ στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋:
- οι δαπάνε̋ των αναγκαίων μελετών σύνθεση̋ σκυροδέματο̋,

- οι δαπάνε̋ των μελετών τη̋ κατασκευαστική̋ μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάση̋ φύσεω̋ ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στι̋ μεθόδου̋ προβολοδόμηση̋, προώθηση̋
και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνε̋ δημιουργία̋ ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση τη̋ κυκλοφορία̋

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτό̋ από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματο̋, βάσει του
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη τη̋ κατασκευή̋, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή
κοκκομετρική̋ διαβάθμιση̋ αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματο̋ θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικού̋ όγκου̋,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεω̋ (σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματο̋) ή των κενών διέλευση̋ αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομή̋ μέχρι
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθου̋ μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμω̋ των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματο̋.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματο̋ που διαστρώνεται χωρί̋ τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τι̋
διαστάσει̋ των σχεδίων τη̋ μελέτη̋, χωρί̋ να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκο̋ που διαστρώθηκε
λόγω έλλειψη̋ ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματο̋ αναφέρεται το ύψο̋ από το έδαφο̋, νοείται το ύψο̋ του κάτω
πέλματο̋ του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφου̋ και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από
εκσκαφή.

Οι τιμέ̋ των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντο̋ Τιμολογίου είναι γενική̋ εφαρμογή̋ και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθο̋ αυτών, την ολοκλήρωσή του̋ σε μία ή περισσότερε̋ φάσει̋ (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικού̋ περιορισμού̋ και δυσχέρειε̋ (εξασφάλιση τη̋ κυκλοφορία̋ κατά την
διάρκεια τη̋ κατασκευή̋, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειε̋
προσέγγιση̋ του σκυροδέματο̋, σκυροδέτηση υπό ακραίε̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ κλπ).
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Οι εργασίε̋ θα εκτελούνται σύμφωνα με τι̋ ακόλουθε̋ ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευή̋:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματο̋
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋
01-01-07-00: Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρί̋ χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγιση̋ και ορθογωνικών
τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο.

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσει̋ πρανών στι̋ περιοχέ̋ των ακροβάθρων γεφυρών, οι
οποίε̋ κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση τη̋ εμφανού̋ επιφάνεια̋
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, είτε με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα.

Στην περίπτωση επένδυση̋ πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση
την επιφάνεια αυτών και το πάχο̋ του̋, προσαυξημένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή του πάχου̋
καλύπτει πλήρω̋ τι̋ πρόσθετε̋ εργασίε̋ δόμηση̋, έδραση̋ και στερέωση̋ των προχύτων στοιχείων
(αξία υλικών, εργασία, χρήση μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με
την εγκεκριμένη μελέτη, οι οποίε̋ εκ του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμη̋ κατασκευή̋ από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 126,00

(Ολογράφω̋) : εκατόν είκοσι έξι

A.T. : 135

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.3 Χαλύβδινο̋ οπλισμό̋ σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 7018 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματο̋ πάση̋ φύσεω̋
κατασκευών, μορφή̋ διατομών και κατηγορία̋ σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την
μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωση̋ με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινο̋ οπλισμό̋
σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή τη̋
επιφανεία̋ έδραση̋ του σκυροδέματο̋ (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβα̋ οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβα̋
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.

Εάν οι πίνακε̋ αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται
με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προ̋ έλεγχο και θεώρηση πριν από την
έναρξη τη̋ τοποθέτηση̋ του οπλισμού.

Οι Πίνακε̋ θα συντασσονται βάσει των σχεδίων τη̋ μελέτη̋ και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώ̋ τι̋
διαστάσει̋ των ράβδων (αναπτύγματα), τι̋ διαμέτρου̋, τι̋ θέσει̋ τοποθέτηση̋ και τα μήκη
υπερκάλυψη̋, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρου̋ και τα ολικά μήκη των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρο̋. Οι ω̋ άνω Πίνακε̋ Οπλισμού, μετά την
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την
επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρο̋ των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008, ο οποίο̋ παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτό̋ ο
προσδιορισμό̋ του μοναδιαίου βάρου̋ των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|         |           Πεδίο εφαρμογή̋                    |                     |
|_________|______________________________________________|_____________________|
| Ονομ.   |        | Κουλούρε̋ και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   |
|διάμετρο̋| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο|
| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |
|_________|________|________________|____________________|_________|___________|
|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           |
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|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|
|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |
|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   |
|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   |
|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   |
|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   |
|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   |
|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   |
|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   |
|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   |
|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    |
|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |
|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |
|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    |
|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    |
|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    |
|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    |
|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    |
|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στο̋ επιμετρούμενε̋ μονάδε̋, πέραν τη̋ προμήθεια̋, μεταφορά̋ επί τόπου, διαμόρφωση̋ και
τοποθέτηση̋ του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλε̋ ανεξάρτητα τι̋ διασταυρώσει̋ και όχι εναλλάξ,
με σύρμα πάχου̋ ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην
περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματο̋ πρόσδεση̋.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την
μελέτη πάχου̋ επικάλυψη̋ του οπλισμού, καθώ̋ και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

- Οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋ και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψο̋ από το δάπεδο εργασία̋

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιε̋, αναβολεί̋) και ειδικών τεμαχίων ανάρτηση̋ που τυχόν θα
απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15

(Ολογράφω̋) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 136

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 2921 100%

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C20/25, διατομή̋ πλάτου̋ 0,15
m και ύψου̋ 0,25 έω̋ 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών τη̋ μελέτη̋, με απότμηση,
ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προ̋ κατασκευή νησίδων ασφαλεία̋, πεζοδρομίων,
κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση,
αποκλειομένη̋ τη̋ παρασκευή̋ του̋ επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιου̋ ξυλότυπου̋.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων
καταστρώματο̋ οδών επενδεδυμένε̋ με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματο̋
τη̋ βάση̋ έδραση̋,

- η τοποθέτησή του̋ σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στι̋ προβλεπόμενε̋ θέσει̋ από τα σχέδια
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκου̋ όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχού̋ πρίσματο̋ διατομή̋
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C8/10, ο εγκιβωτισμό̋ του̋ και η αρμολόγησή του̋ με
τσιμεντοκονία αναλογία̋ 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκου̋ πλήρω̋ τοποθετημένου κρασπέδου χωρί̋ την βάση έδρασή̋ του, η οποία
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επιμετράται ιδιαιτέρω̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,60

(Ολογράφω̋) : εννέα και εξήντα λεπτά

A.T. : 137

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.01 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6752 100%

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, τη̋ κατηγορία̋ φέρουσα̋
ικανότητα̋ D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτηση̋).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματο̋ του φρεατίου
και του πλαισίου έδραση̋ αυτού, η ακριβή̋ ρύθμιση τη̋ στάθμη̋ και επίκλιση̋ του
καλύμματο̋ με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμό̋ του πλαισίου έδραση̋
με σκυρόδεμα.

 Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

 Επιμέτρηση με βάση του̋ πίνακε̋ του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση)

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματο̋ και αντιστοίχου πλαισίου έδραση̋, ανεξαρτήτω̋ τη̋
φέρουσα̋ ικανότητα̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,85

(Ολογράφω̋) : ένα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 138

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.02.01 Μεταλλικέ̋ εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋ Εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋ από φαιό χυτοσίδηρο

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6752 100%

Μεταλλικέ̋ εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδραση̋, πλήρω̋
τοποθετημένε̋, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών τη̋ μελέτη̋.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου τη̋ εσχάρα̋ και του πλαισίου
έδραση̋ αυτή̋, η ακριβή̋ ρύθμιση τη̋ στάθμη̋ και επίκλιση̋ τη̋ εσχάρα̋ με χρήση
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμό̋ του πλαισίου έδραση̋ με τσιμεντοκονία, μη
συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση για τι̋ μεν τυποποιημένε̋ εσχάρε̋ βιομηχανική̋ προέλευση̋ με βάση
του̋ πίνακε̋  βαρών του κατασκευαστή, για τι̋ δε ηλεκτροσυγκολλητέ̋ εσχάρε̋ νε
βάση αναλυτικού̋ υπολογισμού̋ των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του̋. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.

 Εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋ από φαιό χυτοσίδηρο
 Εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋ από φαιό χυτοσίδηρο, τη̋ προβλεπόμενη̋ από την μελέτη φέρουσα̋ ικανότητα̋
D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-01-01 "Εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋ από φαιό χυτοσίδηρο".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρα̋ και αντιστοίχου πλαισίου έδραση̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,44

(Ολογράφω̋) : ένα και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 139

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 20.05 Αγωγό̋ ομβρίων υδάτων με πλαστικό σωλήνα PVC-U SDR 41 Φ110 σε οποιοδήποτε
έδαφο̋
σε βάθο̋ έω̋ 1,00 με πλάτο̋ τάφρου 0,30 m

Σελίδα 65 από 83



Τιμολόγιο μελέτη̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6081.1 100%

 Για την πλήρη κατασκευή ενό̋ μέτρου μήκου̋ αγωγού ομβρίων υδάτων με πλαστικό σωλήνα από σκληρό
PVC-U SDR 41, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401/1 και ΕΤΕΠ 08-06-02-02 σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο τη̋
Υπηρεσία̋, κατασκευαζομένου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκο̋, οποιασδήποτε κατασεκυαστική̋
δυσχέρεια̋ λόγω τυχόν εμποδίων, ανεξαρτήτω̋ μήκου̋ τεμαχίων και αριθμού τοποθετουμένων
συνδέσμων για τη σύνδεση των σωλήνων μεταξύ του̋, σε οποιοδήποτε έδαφο̋, περιλαμβανομένων όλων
των υλικών και εργασιών τοποθέτηση̋, υποστρώματο̋ από σκυρόδεμα C8/10 πάχου̋ 10 cm,
εγκυβωτισμού σε άμμο μέχρι 30 cm από την πάνω πλευρά του σωλήνα, σύνδεση̋ τεμαχίων, σύνδεση̋ με
τα φρεάτια, ειδικών τεμαχίων και συνδέσμων, που απαιτούνται, όπω̋ αυτέ̋ περιγράφονται στι̋
τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ μελέτη̋ και στην αντίστοιχη ΕΤΕΠ. Ω̋ βάθο̋ ορίζεται το μέσο βάθο̋ τη̋
τάφρου μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων. Περιλαμβάνονται επίση̋ η μεταφορά στον τόπο του έργου
και ο υποβιβασμό̋ των σωληνων στην τάφρο καθώ̋ και οι μεταφορέ̋ απομάκρυνση̋ των προϊόντων
εκσκαφή̋ και προσκόμιση̋ τη̋ άμμου λατομείου.
(Για ένα μέτρο μήκου̋ πλήρου̋ κατασκευή̋ αγωγού Φ110 σε οποιοδήποτε έδαφο̋ και σε μέσο βάθο̋
έω̋ 0,50 m, πλάτο̋ τάφρου 0,30 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,95

(Ολογράφω̋) : δέκα εννέα και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 140

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 20.05.01 Αγωγό̋ ομβρίων υδάτων με πλαστικό σωλήνα PVC-U SDR 41 Φ250 σε οποιοδήποτε
έδαφο̋
σε βάθο̋ έω̋ 1,00 με πλάτο̋ τάφρου 0,45 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6081.1 100%

 Για την πλήρη κατασκευή ενό̋ μέτρου μήκου̋ αγωγού ομβρίων υδάτων με πλαστικό σωλήνα από σκληρό
PVC-U SDR 41, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401/1 και ΕΤΕΠ 08-06-02-02 σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο τη̋
Υπηρεσία̋, κατασκευαζομένου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκο̋, οποιασδήποτε κατασεκυαστική̋
δυσχέρεια̋ λόγω τυχόν εμποδίων, ανεξαρτήτω̋ μήκου̋ τεμαχίων και αριθμού τοποθετουμένων
συνδέσμων για τη σύνδεση των σωλήνων μεταξύ του̋, σε οποιοδήποτε έδαφο̋, περιλαμβανομένων όλων
των υλικών και εργασιών τοποθέτηση̋, υποστρώματο̋ από σκυρόδεμα C8/10 πάχου̋ 10 cm,
εγκυβωτισμού σε άμμο μέχρι 30 cm από την πάνω πλευρά του σωλήνα, σύνδεση̋ τεμαχίων, σύνδεση̋ με
τα φρεάτια, ειδικών τεμαχίων και συνδέσμων, που απαιτούνται, όπω̋ αυτέ̋ περιγράφονται στι̋
τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ μελέτη̋ και στην αντίστοιχη ΕΤΕΠ. Ω̋ βάθο̋ ορίζεται το μέσο βάθο̋ τη̋
τάφρου μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων. Περιλαμβάνονται επίση̋ η μεταφορά στον τόπο του έργου
και ο υποβιβασμό̋ των σωληνων στην τάφρο καθώ̋ και οι μεταφορέ̋ απομάκρυνση̋ των προϊόντων
εκσκαφή̋ και προσκόμιση̋ τη̋ άμμου λατομείου.
(Για ένα μέτρο μήκου̋ πλήρου̋ κατασκευή̋ αγωγού Φ250 σε οποιοδήποτε έδαφο̋ και σε μέσο βάθο̋
έω̋ 0,50 m, πλάτο̋ τάφρου 0,45 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,30

(Ολογράφω̋) : τριάντα τρία και τριάντα λεπτά

A.T. : 141

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β81 Πλακοστρώσει̋ με πλάκε̋ από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 2922 100%

Πλακοστρώσει̋ πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκε̋ έγχρωμε̋,
επίπεδε̋ ή ραβδωτέ̋, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm.

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρέ̋ πλάκε̋
από σκυρόδεμα, έγχρωμε̋, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχου̋ 3 cm.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτε̋,

- η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματο̋ έδραση̋, (εργασία και υλικά),

- η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋
κοπή̋ τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη τη̋ προβλεπομένη̋ επιφάνεια̋, με χρήση ειδικών κοπτικών
εργαλείων),

- η αρμολόγηση, με αριάνι τη̋ κατάλληλη̋ απόχρωση̋ (υλικά και εργασία),

- ο πλήρη̋ καθορισμό̋ τη̋ διαστρωθείσα̋ επιφανεία̋ και η περισυλλογή και αποκομιδή προ̋
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευή̋, θραυσμάτων πλακών,
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υλικών συσκευασία̋ κλπ.

Συμπεριλαμβάνεται επίση̋ η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασία̋ στην περίμετρο τη̋
πλακόστρωση̋ μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματο̋ έδραση̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρω̋ αποπερατωμένη̋, κατά τα ω̋ άνω, πλακόστρωση̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,30

(Ολογράφω̋) : δέκα επτά και τριάντα λεπτά

A.T. : 142

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β81.ΣΧ Πλακοστρώσει̋ με πλάκε̋ όδευση̋ τυφλών από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 2922 100%

Πλακοστρώσει̋ πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκε̋ όδευση̋ τυφλών
έγχρωμε̋, επίπεδε̋, φολιδωτέ̋, ραβδωτέ̋, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm.

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρέ̋ πλάκε̋
από σκυρόδεμα, έγχρωμε̋, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχου̋ 3 cm.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτε̋,

- η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματο̋ έδραση̋, (εργασία και υλικά),

- η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋
κοπή̋ τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη τη̋ προβλεπομένη̋ επιφάνεια̋, με χρήση ειδικών κοπτικών
εργαλείων),

- η αρμολόγηση, με αριάνι τη̋ κατάλληλη̋ απόχρωση̋ (υλικά και εργασία),

- ο πλήρη̋ καθορισμό̋ τη̋ διαστρωθείσα̋ επιφανεία̋ και η περισυλλογή και αποκομιδή προ̋
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευή̋, θραυσμάτων πλακών,
υλικών συσκευασία̋ κλπ.

Συμπεριλαμβάνεται επίση̋ η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασία̋ στην περίμετρο τη̋
πλακόστρωση̋ μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματο̋ έδραση̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρω̋ αποπερατωμένη̋, κατά τα ω̋ άνω, πλακόστρωση̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,80

(Ολογράφω̋) : δέκα επτά και ογδόντα λεπτά

A.T. : 143

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\78.96.ΣΧ1 Επιστρώσει̋ δαπέδων με κυβολίθου̋ χρώματο̋ γκρί ή κόκκινου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7316 100%

Επιστρώσει̋ δαπέδων με κυβολίθου̋ χρώματο̋ γκρί ή κόκκινου, οποιουδήποτε σχεδίου και υφή̋,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋.
Οι κυβόλιθοι θα τοποθετηθούν κολυμβητοί σε υπόστρωμα άμμου κονιαμάτων πάχου̋ 3 cm. Οι αρμοί θα
κλείσουν με άμμο ποταμού. Μετά την εργασία αρμολόγηση̋ θα γίνει σκούπισμα τη̋ επιφάνεια̋.
Περιλαμβάνονται η προμήθεια επί τόπου του έργου των υλικών και όλε̋ οι εργασίε̋ πλήρου̋ και
έντεχνη̋ τοποθέτηση̋. Οι κυβόλιθοι θα τοποθετηθούν με τον ελάχιστο αρμό, σε κάθε περίπτωση
σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋, στη διάταξη που δίνουν τα σχέδια.
Πλήρω̋ περαιωμένη εργασία τοποθέτηση̋, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά
επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,40

(Ολογράφω̋) : είκοσι τέσσερα και σαράντα λεπτά
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A.T. : 144

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\74.90.ΣΧ2 Ταινίε̋ (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο τύπου Βεροία̋, πάχου̋ 3 cm, πλάτου̋ 5 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7494 100%

Ταινίε̋ (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έω̋ εξαιρετικά σκληρό τύπου Βεροία̋, πάχου̋ 3
cm και πλάτου̋ 5 cm, τοποθετημένε̋ εκατέρωθεν τη̋ όδευση̋ τυφλών. Υλικά και εργασία πλήρου̋
κατασκευή̋.

Ταινίε̋ (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έω̋ εξαιρετικά σκληρό τύπου Βεροία̋, πάχου̋ 3
cm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφω̋) : δέκα και δέκα λεπτά

A.T. : 145

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε09.4 Πινακίδε̋ ρυθμιστικέ̋ μεσαίου μεγέθου̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6541 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξη̋ επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό
υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδε̋ σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)"

Στι̋ τιμέ̋ μονάδο̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια τη̋ πινακίδα̋ και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξή̋ τη̋,

- η προσκόμισή τη̋ στην θέση τοποθέτηση̋

- και η στερέωσή τη̋ επί του ιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδα̋, ανάλογα με τον τύπο και τι̋ διαστάσει̋ τη̋ ω̋ εξή̋:

Ρυθμιστικέ̋ πινακίδε̋ των ακολούθων διαστάσεων:
α. τριγωνικέ̋   (Ρ-1)      πλευρά̋ 0,90 m
β. οκταγωνικέ̋  (Ρ-2)      εγγεγραμμένε̋ σε τετράγωνο πλευρά̋ 0,90 m
γ. τετραγωνικέ̋ (Ρ-3, Ρ-4) πλευρά̋ 0,60 m
δ. τετραγωνικέ̋ (Ρ-6)      πλευρά̋ 0,65 m
ε. κυκλικέ̋                διαμέτρου 0,65 m

Ευρώ (Αριθμητικά): 53,70

(Ολογράφω̋) : πενήντα τρία και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 146

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε10.2 Στύλο̋ πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 2653 100%

Στύλο̋ στήριξη̋ πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα
S195T, κλάσεω̋ L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματο̋: thread size R = 3",
dεξ = 89,9 mm, πάχου̋ τοιχώματο̋ 4,0 mm), μήκου̋ κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-
04-07-00 "Διατάξει̋ στήριξη̋ πινακίδων κατακόρυφη̋ σήμανση̋".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
"η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτηση̋ του στύλου με ηλεκτροσυγκολ-λημένη κυκλική
στεφάνη στέψη̋ για την στερέωση τη̋ πινακίδα̋, με προδιατρημένε̋ οπέ̋ Φ12 mm για κοχλίε̋ Φ9,5
mm σε αποστάσει̋ 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο τη̋ κεφαλή̋ του, και οπή στο κάτω άκρο
για την διέλευση χαλύβδινη̋ γαλβανισμένη̋ ράβδου Φ 14 mm μήκου̋ 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη
ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφή̋
(περιλαμβάνεται η ράβδο̋ ή η λάμα)

- η διάνοιξη οπή̋ πάκτωση̋ του στύλου σε έδαφο̋ πάση̋ φύσεω̋, βάθου̋ 60 cm και διαμέτρου 50 cm

- η τοποθέτηση του στύλου εντό̋ τη̋ οπή̋, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφο̋ και
η πλήρωση τη̋ οπή̋ με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά)
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Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 49,30

(Ολογράφω̋) : σαράντα εννέα και τριάντα λεπτά

A.T. : 147

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε17.2 Διαγράμμιση οδοστρώματο̋ με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7788 100%

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματο̋, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματο̋, μορφή̋ και
διαστάσεων (διαμήκη̋, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλή̋
οπισθανάκλαση̋, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανση̋ τη̋ οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση
οδών".

Στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του υλικού διαγράμμιση̋, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή
αποθήκευση (αν απαιτείται)

- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και
την ρύθμιση τη̋ κυκλοφορία̋ κατά την διάρκειά του̋

- ο καθαρισμό̋ του οδοστρώματο̋ από κάθε είδου̋ χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή
απορροφητική̋ σκούπα̋ ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση

- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)

- η εφαρμογή τη̋ διαγράμμιση̋ με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του
χρησιμοποιουμένου υλικού

- η διευθέτηση τη̋ κυκλοφορία̋ κατά τη διάρκεια εκτέλεση̋ των εργασιών

- η λήψη μέτρων για την προστασία τη̋ νωπή̋ διαγράμμιση̋ από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη
στερεοποίησή του̋ και στην συνέχεια η άρση του̋.

Διαγράμμιση οδοστρώματο̋ με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμη̋ διαγράμμιση̋ οδοστρώματο̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70

(Ολογράφω̋) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 148

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ 00.01 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση γαλβανισμένων σωλήνων σχήματο̋ "Π" και λοιπών
εμποδίων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 0 0%

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση σωλήνων γαλβανισμένων, σχήματο̋ Π, που καθορίζουν τη θέση
τοποθέτηση̋ των κάδων απορριμμάτων του Δήμου, για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ ασφαλτόστρωση̋. Στην τιμή
περιλαμβάνονται η προσεκτική αποξήλωση των σωλήνων - καθαιρώντα̋ με την χρήση αεροσυμπιεστή το
σκυρόδεμα στήριξη̋ αυτών - η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά του̋ σε ασφαλή θέση, η
επανατοποθέτησή του̋ στι̋ συγκεκριμένε̋ θέσει̋ και η στερέωσή του̋ με σκυρόδεμα καθώ̋ επίση̋ η
περισυλλογή και οριστική απομάκρυνση από το έργο των προϊόντων καθαίρεση̋. Περιλαμβάνονται
επίση̋ οι τυχόν καθυστερήσει̋ λόγω ειδικών τοπικών συνθηκών, δηλαδή η εκτέλεση εργασιών εντό̋
κατοικημένη̋ πριοχή̋ με αυξημένη κυκλοφορία κ.λ.π.
Με την ίδια τιμή πληρώνεται και η αποξήλωση και επανατοποθέτηση κάθε εμποδίου μεταλλικού
(στύλο̋ κ.λπ).
(Για 1 τεμ σωλήνα γαλβανισμένου σχήματο̋ Π).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,77

(Ολογράφω̋) : δώδεκα και εβδομήντα επτά λεπτά
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A.T. : 149

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΑ15 Προμήθεια και εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα διχόνδρα̋.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5510 100%

Το αντικείμενο εγκατάσταση̋ προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα διχόνδρα̋ περιλαμβάνει τα εξή̋:
1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντο̋ χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφου̋ με
   φρέζα σε βάθο̋ 20 cm, όσε̋ φορέ̋ απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του
   εδάφου̋.
2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένη̋ τύρφη̋,
   περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή του̋ στο έδαφο̋ με σταυρωτό φρεζάρισμα σε
   βάθο̋ 10-12 cm
3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνε̋, για να δημιουργηθεί η
   κατάλληλη επιφάνεια.
4. Την απολύμανση του εδάφου̋ με μυκητοκτόνο σκεύασμα.
5. Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με
   οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα διχόνδρα̋.
6. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.
7. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την
   εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
8. Την αρχική άρδευση καθώ̋ και τι̋ μετέπειτα καθημερινέ̋ αρδεύσει̋ του
   χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την
   απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά
   χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκέ̋.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάση̋ φύσεω̋ δαπάνε̋ του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών,
των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα διχόνδρα̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα

A.T. : 150

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.5.36 Δένδρα, κατηγορία̋ Δ5, Κυπαρίσσι ορθόκλαδο, Cupressus sempervirens f. sempervirens,
μπάλα χώματο̋ 18 λίτρα, ύψο̋ 3,00 έω̋ 3,50 μέτρα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5210 100%

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τι̋ δαπάνε̋ συσκευασία̋, φορτοεκφόρτωση̋ και
μεταφορά̋ στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή̋ αποθήκευση̋ και συντήρηση̋ στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τι̋ δαπάνε̋ του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώ̋
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή του̋, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-
00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορία̋  Δ5
 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5.36   Κυπαρίσσι ορθόκλαδο, Cupressus sempervirens f. sempervirens, μπάλα χώματο̋
18 λίτρα, ύψο̋ 3,00 έω̋ 3,50 μέτρα
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφω̋) : σαράντα πέντε

A.T. : 151

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.4.83 Θάμνοι, κατηγορία̋ Θ4, Φωτίνια, Photinia x fraseri, μπάλα χώματο̋ 10 λίτρα, ύψο̋ 0,80
έω̋ 1,00 μέτρα, περίμετρο̋ κόμη̋ >1,20

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5210 100%

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τι̋ δαπάνε̋ συσκευασία̋, φορτοεκφόρτωση̋ και
μεταφορά̋ στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή̋ αποθήκευση̋ και συντήρηση̋ στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τι̋ δαπάνε̋ του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώ̋
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή του̋, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
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 ΝΑΠΡΣ Δ02. 4  Θάμνοι κατηγορία̋  Θ4
 ΝΑΠΡΣ Δ02. 4.83   Φωτίνια, Photinia x fraseri, μπάλα χώματο̋ 10 λίτρα, ύψο̋ 0,80 έω̋ 1,00
μέτρα, περίμετρο̋ κόμη̋ >1,20
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα

A.T. : 152

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.5.62 Θάμνοι, κατηγορία̋ Θ5, Πυξό̋, Buxus sempervirens

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5210 100%

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τι̋ δαπάνε̋ συσκευασία̋, φορτοεκφόρτωση̋ και
μεταφορά̋ στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή̋ αποθήκευση̋ και συντήρηση̋ στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τι̋ δαπάνε̋ του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώ̋
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή του̋, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 5  Θάμνοι κατηγορία̋  Θ5
 ΝΑΠΡΣ Δ02. 5.62   Πυξό̋, Buxus sempervirens
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφω̋) : τριάντα

A.T. : 153

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ03.5.13 Αναρριχώμενα, κατηγορία̋ Α5, Πλουμπάγκο, Plumbago capensis

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5220 100%

Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τι̋ δαπάνε̋ συσκευασία̋, φορτοεκφόρτωση̋ και
μεταφορά̋ στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή̋ αποθήκευση̋ και συντήρηση̋ στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τι̋ δαπάνε̋ του εργατοτεχνικού
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώ̋ και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι
και τη φύτευσή του̋, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ04.   5  Αναρριχώμενα κατηγορία̋  Α5
 ΝΑΠΡΣ Δ04.  5. 13   Πλουμπάγκο, Plumbago capensis
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφω̋) : τριάντα

A.T. : 154

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ06.1.27 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά κατηγορία̋ Π1, Λεβάντα,
Lavandula spp., μπάλα χώματο̋ 0,35 λίτρα, ύψο̋ 0,20 μέτρα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5220 100%

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τι̋
δαπάνε̋ συσκευασία̋, φορτοεκφόρτωση̋ και μεταφορά̋ στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή̋ αποθήκευση̋ και συντήρηση̋ στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και
φύλαξη, τι̋ δαπάνε̋ του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα
απασχοληθούν, καθώ̋ και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των
ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή του̋, σύμφωνα
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ06. 1  Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγορία̋  Π1
 ΝΑΠΡΣ Δ06. 1.27   Λεβάντα, Lavandula spp., μπάλα χώματο̋ 0,35 λίτρα, ύψο̋ 0,20 μέτραα
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 0,85

(Ολογράφω̋) : ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 155

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΔ02.4.1 Αουκούμπα, Aucuba japonica, μπάλα χώματο̋ 9 λίτρα, ύψο̋ 0,80 έω̋ 1,00 μέτρα,
περίμετρο̋ κόμη̋ 2,50 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΚΤΙΡ 392.4 100%

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τι̋ δαπάνε̋ συσκευασία̋, φορτοεκφόρτωση̋ και μεταφορά̋ στον
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή̋ αποθήκευση̋ και συντήρηση̋ στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη
φύτευσή του, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση
και φύλαξη, τι̋ δαπάνε̋ του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώ̋ και
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο
φύτευση̋.

Αουκούμπα, Aucuba japonica, κατηγορία̋ Θ4
Τιμή εφαρμογή̋ /τεμ:

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 156

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΔ02.4.2 Φόρμιουμ, Phormium cookianum, μπάλα χώματο̋ 18 λίτρα, ύψο̋ 1,00 έω̋ 1,20 μέτρα,
περίμετρο̋ κόμη̋ 2,00 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΚΤΙΡ 392.5 100%

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τι̋ δαπάνε̋ συσκευασία̋, φορτοεκφόρτωση̋ και μεταφορά̋ στον
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή̋ αποθήκευση̋ και συντήρηση̋ στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη
φύτευσή του, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση
και φύλαξη, τι̋ δαπάνε̋ του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώ̋ και
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο
φύτευση̋.

Φόρμιουμ, Phormium cookianum, κατηγορία̋ Θ5
Τιμή εφαρμογή̋ /τεμ:

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,00

(Ολογράφω̋) : είκοσι τρία

A.T. : 157

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.1 Θάμνοι, κατηγορία̋ Θ3, Αβελία μεγανθή̋, Abelia x grandiflora, μπάλα χώματο̋ 3 λίτρα,
ύψο̋ 0,30 έω̋ 0,40 μέτρα, αριθμό̋ κλάδων 5

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5210 100%

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τι̋ δαπάνε̋ συσκευασία̋, φορτοεκφόρτωση̋ και
μεταφορά̋ στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή̋ αποθήκευση̋ και συντήρηση̋ στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τι̋ δαπάνε̋ του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώ̋
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή του̋, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 3  Θάμνοι κατηγορία̋  Θ3
 ΝΑΠΡΣ Δ02. 3. 1   Αβελία μεγανθή̋, Abelia x grandiflora, μπάλα χώματο̋ 3 λίτρα, ύψο̋ 0,30 έω̋
0,40 μέτρα, αριθμό̋ κλάδων 5
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,40

(Ολογράφω̋) : επτά και σαράντα λεπτά
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A.T. : 158

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1 Διαμόρφωση κόμη̋ δένδρων ύψου̋ μέχρι  4 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5354 100%

Διαμόρφωση κόμη̋ δέντρου ύψου̋ μέχρι 4 m, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνεται η δαπάνη του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται
καθώ̋ και η δαπάνη απομάκρυνση̋ των προϊόντων κοπή̋ και  απόρριψή̋ του̋ σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσει̋ που επιτρέπεται.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,75

(Ολογράφω̋) : οκτώ και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : 159

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1 Ανανέωση κόμη̋ ή κοπή δένδρων ύψου̋ από 4 μέχρι 8 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5354 100%

Ανανέωση κόμη̋ (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψου̋ από 4 μέχρι 8 m σύμφωνα με
την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδα̋
περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων
και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώ̋ και η δαπάνη απομάκρυνση̋ των
προϊόντων κοπή̋ και απόρριψή̋ του̋ σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσει̋ που
επιτρέπεται.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφω̋) : είκοσι πέντε

A.T. : 160

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε02.1 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρό̋, διαστάσεων  0,30 Χ
0,30 Χ 0,30 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5130 100%

Aνοιγμα λάκκων σε έδαφο̋ γαιώδε̋-ημιβραχώδε̋ με εργαλεία χειρό̋, καθώ̋ και
καθαρισμό̋ και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή
περιλαμβάνονται όλε̋ οι δαπάνε̋ του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
εργαλείων και μέσων.

 ΝΑΠΡΣ Ε02. 1  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,75

(Ολογράφω̋) : εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : 161

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε02.2 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρό̋, διαστάσεων  0,50 Χ
0,50 Χ 0,50 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5120 100%

Aνοιγμα λάκκων σε έδαφο̋ γαιώδε̋-ημιβραχώδε̋ με εργαλεία χειρό̋, καθώ̋ και
καθαρισμό̋ και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή
περιλαμβάνονται όλε̋ οι δαπάνε̋ του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
εργαλείων και μέσων.

 ΝΑΠΡΣ Ε02. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00

(Ολογράφω̋) : δύο

A.T. : 162

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματο̋ όγκου 2,00 - 4,00 lt

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5210 100%

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματο̋ όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό τη̋ ρίζα̋, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφου̋,
πάτημα του χώματο̋ μέσα στο λάκκο φύτευση̋,  λίπανση και σχηματισμό̋ λεκάνη̋ άρδευση̋, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματο̋ και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνση̋ όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρε̋, σακούλε̋
(πέτρε̋, σακούλε̋, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,10

(Ολογράφω̋) : ένα και δέκα λεπτά

A.T. : 163

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματο̋ όγκου 4,50 - 12,00 lt

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5210 100%

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματο̋ όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό τη̋ ρίζα̋, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφου̋,
πάτημα του χώματο̋ μέσα στο λάκκο φύτευση̋,  λίπανση και σχηματισμό̋ λεκάνη̋ άρδευση̋, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-05-01-00.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματο̋ και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνση̋ όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρε̋, σακούλε̋
(πέτρε̋, σακούλε̋, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,30

(Ολογράφω̋) : ένα και τριάντα λεπτά

A.T. : 164

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.6 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματο̋ όγκου 12,50 - 22,00 lt

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5210 100%

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματο̋ όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό τη̋ ρίζα̋, γέμισμα του λάκκου
μέχρι την επιφάνεια του εδάφου̋, πάτημα του χώματο̋ μέσα στο λάκκο φύτευση̋,
σχηματισμό̋ λεκάνη̋ άρδευση̋ και μια άρδευση του με κατάκλυση τη̋ λεκάνη̋,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματο̋ και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνση̋ όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρε̋, σακούλε̋,
δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφω̋) : τρία
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A.T. : 165

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.8 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματο̋ όγκου 41 - 80 lt

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5210 100%

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματο̋ όγκου 41 - 80 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό τη̋ ρίζα̋, γέμισμα του λάκκου
μέχρι την επιφάνεια του εδάφου̋, πάτημα του χώματο̋ μέσα στο λάκκο φύτευση̋,
λίπανση και σχηματισμό̋ λεκάνη̋ άρδευση̋ και μια άρδευση του με κατάκλυση τη̋
λεκάνη̋, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματο̋ και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνση̋ όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρε̋, σακούλε̋,
δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφω̋) : έξι

A.T. : 166

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α02 Εκσκαφή σε έδαφο̋ γαιώδε̋ - ημιβραχώδε̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 1123.Α 100%

Γενικέ̋ εκσκαφέ̋, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών
οποιασδήποτε συστάσεω̋, ανεξαρτήτω̋ βάθου̋, πλάτου̋ και κλίσεω̋ πρανών, σε νέο έργο ή για
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντο̋, ανεξαρτήτω̋ τη̋ θέση̋ εργασία̋ και των
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίση̋ οι ακόλουθε̋ εκσκαφέ̋ σε εδάφη ανάλογη̋ σκληρότητα̋:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα του̋ πλάτου̋ μεγαλύτερου των 5,00 m μετά τη̋ μόρφωση̋ των πρανών
και του πυθμένα του̋,
- για τη δημιουργία αναβαθμών προ̋ αγκύρωση των επιχωμάτων,
- τριγωνικών τάφρων μετά τη̋ μόρφωση̋ των πρανών, όταν αυτέ̋ κατασκευάζονται στη συνέχεια των
γενικών εκσκαφών τη̋ οδού,
- για τον καθαρισμό οχετών ύψου̋ και πλάτου̋ μεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινή̋ και μόνιμη̋ αντιστήριξη̋ των πρανών των
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:

- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό
οποιεσδήποτε συνθήκε̋,
- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα τη̋ σκάφη̋ και ο
σχηματισμό̋ των αναβαθμών
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων
σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή
επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενε̋ τελικέ̋ ή προσωρινέ̋
θέσει̋
- η εναπόθεση σε τελικέ̋ ή ενδιάμεσε̋ θέσει̋, η επαναφόρτωση από τι̋ θέσει̋ των προσωρινών
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικέ̋ θέσει̋, καθώ̋ και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων
απόθεση̋ σύμφωνα με του̋ περιβαλλοντικού̋ όρου̋
- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώ̋ και η εκθάμνωση κοπή,
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτω̋ περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση.
- η αντιμετώπιση πάση̋ φύσεω̋ δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπω̋
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
- η συμπύκνωση τη̋ σκάφη̋ των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδραση̋ οδοστρώματο̋" μέχρι του
βάθου̋ που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό τη̋ Φέρουσα̋ Ικανότητα̋ Έδραση̋ (Φ.Ι.Ε), όπω̋ αυτή
ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωση̋ που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση
κατ' ελάχιστο με το 90% τη̋ πυκνότητα̋ που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
- οι πάση̋ φύσεω̋ σταλίε̋ του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτό̋ του σώματο̋ τη̋ οδού, που
οι εκσκαφέ̋ του̋ αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωση̋
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Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενική̋ εφαρμογή̋ ανεξάρτητα από την εκτέλεση τη̋ εργασία̋ σε
μια ή περισσότερε̋ φάσει̋ που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεση̋ του έργου ή άλλου̋
τοπικού̋ περιορισμού̋.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσία̋ σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων,
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδραση̋ και εγκιβωτισμού του̋, καθώ̋ και
πάση̋ φύσεω̋ κατασκευών που βρίσκονται εντό̋ του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντο̋ τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφή̋ των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τι̋ επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφέ̋
εκτό̋ εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφορά̋ σε αστικέ̋ περιοχέ̋, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)     30 x 0,21 =    6,30
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 7,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφω̋) : επτά

A.T. : 167

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ02 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφου̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 1620 100%

Ενσωμάτωση ενό̋ ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφο̋ (όπω̋ τύρφη,
οργανοχουμικά, περλίτη̋ κλπ), σε βάθο̋ τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται οι δαπάνε̋ του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση τη̋
εργασία̋. Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφου̋ πληρώνεται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφου̋ επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφω̋) : πέντε

A.T. : 168

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματο̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 1710 100%

Προμήθεια κηπευτικού χώματο̋ επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο,
αμμοαργιλώδου̋ σύσταση̋, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το
δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλου̋, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθου̋
μεγαλύτερου̋ των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη
φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50

(Ολογράφω̋) : οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 169

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ10 Προμήθεια τύρφη̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5340 100%

Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφη̋, συσκευασμένη̋, με ένδειξη προέλευση̋,
τύπου υλικού, όγκου, σύμφψνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το
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προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου
αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφω̋) : σαράντα

A.T. : 170

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ11 Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5340 100%

Προμήθεια επί τόπου του έργου οργανικού φυτικού υποστρώματο̋ προερχομένου από
ελεγχόμενη αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειμμάτων, σε σφραγισμένη
συσκευασία, με αναγραφή τη̋  εγγυημένη̋ σύνθεση̋ και τη̋ περιεκτικότητα σε
θρεπτικά στοιχεία και χούμο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,00

(Ολογράφω̋) : ογδόντα πέντε

A.T. : 171

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΑ.29 Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση λευκού βοτσάλου διαστάσεων 2-4 cm.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 1620 100%

Προμήθεια  λευκού βοτσάλου διαστάσεων 2-4 cm  επί τόπου του έργου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα φορτοεκφόρτωση̋ και μεταφορά̋ του βοτσάλου στον τόπο του
έργου και τη̋ διάστρωσή̋ του στο χώρο του έργου, σύμφωνα με το κηποτεχνικό σχέδιο τη̋ μελέτη̋ .

Τιμή ανά τόνο (tn)

Ευρώ (Αριθμητικά): 600,00

(Ολογράφω̋) : εξακόσια

A.T. : 172

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.15.02 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρου̋ 155 gr/m2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7914 100%

Στρώσει̋ γεωυφάσματο̋ διαχωρισμού ή προστασία̋, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε
θέσει̋ τη̋ κατασκευή̋, σύμφωνα με την μελέτη.

 Γεωύφασμα μη υφαντό βάρου̋ 155 gr/m2.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένη̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70

(Ολογράφω̋) : δύο και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 173

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2171 100%

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προ̋ μεταφορά πάση̋ φύσεω̋ προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματο̋.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90

(Ολογράφω̋) : ενενήντα λεπτά

A.T. : 174

Άρθρο : ΝΟΔΟ 1133.Β Καθαρά μεταφορά προιόντων εκσκαφή̋ δι' αυτοκινήτου (ανά κυβοχιλιόμετρον)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 1133.Β 100%

Καθαρά μεταφορά προιόντων εκσκαφή̋ δι' αυτοκινήτου (ανά κυβοχιλιόμετρον)
(Μ3 χλμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,51

(Ολογράφω̋) : πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 175

Άρθρο : ΠΡΣ Ν1 Σταλλακτηφόρο̋ Φ 17, με  αυτορυθμιζόμενου̋ σταλλάκτε̋ ανά 30 εκ. παροχή̋ 1,6 lt/h
κατάλληλο̋ για υπόγεια τοποθέτηση.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΑΠΡΣ 5887.1 100%

Σταλλακτηφόρο̋ Φ17 από γραμμικό πολυαιθυλένιο ΡΕ με ενσωματωμένου̋ σταλλάκτε̋ με λαβύρινθο
μακρά̋ διαδρομή̋ και θάλαμο αυτορύθμιση̋ με ομοιομορφία στην παροχή από 0,8 έω̋ 4,00 atm ώστε
να ανταποκρίνεται στι̋ απαιτήσει̋ τη̋ προδιαγραφή̋ ISO 9261 -Class A', κατάλληλο̋ για υπόγεια
τοποθέτηση με εξωτερικό σύστημα αποτροπή̋ τη̋ εισόδου των ριζών ( φίλτρο με ριζοαπωθητικό) και
σύστημα αντιστράγγιση̋, συμπεριλαμβανομένου του κόστου̋ εργασία̋, εγκαταστημένο̋, με τα
εξαρτήματα σύνδεση̋, τα υλικά και μικροϋλικά. Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, μεταφορά,
προσέγγιση και εργασία πλήρου̋ εγκατάσταση̋ σε τάφρο, σύνδεση̋, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη
λειτουργία.

Σταλάκτε̋ ανά 30 εκ.
Τιμή εφαρμογή̋ /m:

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,61

(Ολογράφω̋) : ένα και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 176

Άρθρο : ΠΡΣ Ν3 Αυτόματη βαλβίδα καθαρισμού, πλαστική 1/2΄΄

Σχετικό : 5\ΝΠΡΣ .818 Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΑΠΡΣ 5818 100%

Αυτόματη βαλβίδα καθαρισμού, πλαστική 1/2και διάφραγμα από μεμβράνη σιλικόνη̋ ανθεκτικήν στα
χημικά, ΡΝ 4,κλείσιμο βαλβίδα̋ σε 0,15 - 0,20 atm και άνοιγμα σε 0,12 - 0,18 atm.Παροχή
απορροή̋ 345 - 550 l/h , επιτόπου με τα μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτηση̋, σύνδεση̋,
ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία.

Τιμή εφαρμογή̋ /τεμ:

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφω̋) : επτά

A.T. : 177

Άρθρο : ΠΡΣ Ν4 Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική 1/2΄΄

Σχετικό : 5\ΝΠΡΣ .818 Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΑΠΡΣ 5818 100%

Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική 1/2, ΡΝ 4, επιτόπου με τα μικροϋλικά και την εργασία
τοποθέτηση̋, σύνδεση̋, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία.

Τιμή εφαρμογή̋ /τεμ:

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφω̋) : επτά
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A.T. : 178

Άρθρο : ΠΡΣ Ν2.2 Ειδικού τύπου φίλτρο δίσκων, πλαστικό,1΄΄

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΑΠΡΣ 5862 100%

Ειδικού τύπου φίλτρο δίσκων, πίεση̋ λειτουργία̋ 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον ενισχυμένο με
ίνε̋ υάλου, διατομή̋ 1΄΄,  επιφάνεια φιλτραρίσματο̋
120 mesh και παροχή̋ τουλάχιστον μέχρι 4 m3/h. (Αναφέρονται οι max παροχέ̋ που οι απώλειε̋
πίεση̋ στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο είναι μικρότερε̋ από 0,50 atm). Προμήθεια επί τόπου του
έργου με τα μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτηση̋, σύνδεση̋, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη
λειτουργία.

Διατομή̋ 1΄΄               }
Επιφάνεια φιλτραρίσματο̋ 120 mesh
Παροχή̋ τουλάχιστον μέχρι 4 m3/h
Τιμή εφαρμογή̋ /τεμ:

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφω̋) : τετρακόσια

A.T. : 179

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.1 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 6 ins, μια̋ Η/Β

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα
υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίηση̋ και την εργασία πλήρου̋ εγκατάσταση̋
(άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων,
τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση,
προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφου̋, επίχωση του λάκκου και κάθε
άλλη απαραίτητη εργασία).

 Η09.2.13. 1  Διαστάσει̋ / Αριθμό̋ Η/Β:  6 ins, μια̋ Η/Β
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50

(Ολογράφω̋) : οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 180

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η02.1.3 Σωλήνα̋ από PVC 4 atm, ονομαστική̋ διαμέτρου Φ 50 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1256, ονομαστική̋ πίεση̋ 4 atm, με
κεφαλή σύνδεση̋, εγκατεστημένο̋ σε υπόγειε̋ διαβάσει̋, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνεται η
προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σωλήνων, των απαιτουμένων μικροϋλικών
σύνδεση̋, του οδηγού από γαλβανισμένο σύρμα (όταν απαιτείται) και η εργασία
εγκατάσταση̋ σε υπόγειε̋ διαβάσει̋ σωλήνων άρδευση̋ ή καλωδίων. Δεν
περιλαμβάνεται ο εγκιβωτισμό̋ των σωλήνων.

 Η02.1. 3  Ονομαστική̋ διαμέτρου  Φ 50 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,60

(Ολογράφω̋) : ένα και εξήντα λεπτά

A.T. : 181

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.1.3 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστική̋ διαμέτρου Φ  1 in

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του
έργου με τα εξαρτήματα σύνδεση̋ και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτηση̋,
σύνδεση̋, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.
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 Η05.1. 3  Ονομαστική̋ διαμέτρου  Φ 1 in
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,80

(Ολογράφω̋) : εννέα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 182

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η07.2.2 Φίλτρα νερού, σίτα̋ ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστική̋ πίεση̋ 10 atm, ονομαστική̋
διαμέτρου Φ 1 in κοντό, ενεργή̋ επιφάνεια̋ 440 cm2 και παροχή̋ τουλάχιστον μέχρι 5,00
m3/h

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Φίλτρα νερού, σίτα̋ ή δίσκων, ονομαστική̋ πίεση̋ 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον
ενισχυμένο με ίνε̋ υάλου,  με απώλειε̋ πίεση̋ στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο,
υπό την μεγίστη παροχή  μικρότερε̋ από 0,50 atm.
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεση̋ και τα μικροϋλικά,
εργασία τοποθέτηση̋, σύνδεση̋, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η07.2. 2  Ονομαστική̋ διαμέτρου  Φ 1 in κοντό
           Ενεργή̋ επιφάνεια̋    440 cm2
           Παροχή̋ τουλάχιστον μέχρι   5,00 m3/h
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφω̋) : πενήντα

A.T. : 183

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6 Βάνε̋ ελέγχου άρδευση̋ (ηλεκτροβάνε̋), ΡΝ 10 atm, πλαστικέ̋, με μηχανισμό ρύθμιση̋
πίεση̋, διατομή̋ 1 in

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Βάνε̋ ελέγχου άρδευση̋ (ηλεκτροβάνε̋), πλαστικέ̋, ονομ. πίεση̋ 10 atm, περιοχή̋
λειτουργία̋ από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρί̋ μηχανισμό ρύθμιση̋ παροχή̋ (flow
controller), εσωτερική̋ εκτόνωση̋, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητη̋ λειτουργία̋.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτηση̋,
σύνδεση̋, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.

 Η09.1.1. 6   Με μηχανισμό ρύθμιση̋ πίεση̋
              Ονομαστική διάμετρο̋  1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφω̋) : ενενήντα πέντε

A.T. : 184

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1 Οικιακό̋ προγραμματιστή̋ ρεύματο̋ εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενε̋ Η/Β 4-6

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Οικιακό̋ προγραμματιστή̋ άρδευση̋, ρεύματο̋, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων
προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον εκκινήσει̋ ανά ημέρα και
πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεω̋ τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, με δυνατότητα εκκίνηση̋ αντλία̋ ή
κεντρική̋ ηλεκτροβάνα̋ και με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσία̋.

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με τα πάση̋ φύσεω̋ εξαρτημάτά
του καθώ̋ και εργασία σύνδεση̋ τοποθέτηση̋, προγραμματισμού, ελέγχου,
ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η09.2.5. 1  Ελεγχόμενε̋ Η/Β   4-6
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφω̋) : διακόσια

A.T. : 185

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.11.3 Βαλβίδε̋ αντεπιστροφή̋ (κλαπέ)  με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, DN Φ 1 in

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδε̋ αντεπιστροφή̋ (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ορειχάλκινε̋, ΡΝ 16
atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεση̋ και τα μικροϋλικά,
εργασία τοποθέτηση̋, σύνδεση̋, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η05.11. 3  Ονομαστική̋ διαμέτρου  Φ 1 in
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,50

(Ολογράφω̋) : επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 186

Άρθρο : ΠΡΣ Ν51 Φρεάτιο επισκέψεω̋ από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα πάχου̋ 10 cm με διπλό
χυτοσιδηρούν κάλυμμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  επισκέψεω̋  από  σκυρόδεμα πάχου̋ 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται,ενσωμάτωση  των  άκρων  υπογείων
σωλήνων  διελεύσεω̋  και γενικά εκτέλεση κάθε εργασία̋ συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών γιά
την πλήρη και  έντεχνη  τοποθέτηση   του  φρεατίου. Ο πυθμένα̋ του φρεατίου θα επιστρωθεί με
χαλίκι λατομείου σε πάχο̋ 10 cm
(1 τεμ)
Φρεάτιο επισκέψεω̋ διαστάσεων 40Χ40cm βάθου̋ 40cm
Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφω̋) : πενήντα

A.T. : 187

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΠΙ4 Μεταλλικό φρεάτιο τύπου PYLLAR διαστάσεων 90 Χ 50 Χ 40 εκ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 12 100%

Μεταλλικό φρεάτιο τύπου PYLLAR στεγανό, με κλειδαριά και θέση για λουκέτο, διαστάσεων 90 Χ 50 Χ
40 εκ. (Ύψο̋ Χ Πλάτο̋ Χ Βάθο̋) κατάλληλο̋ για τοποθέτηση στην ύπαιθρο .  Κατασκευασμένο από DKP
λαμαρίνα 2mm, με βαθμό προστασία̋ IP 65, δίριχτη  σκεπή, περσίδε̋ αερισμού και δύο φύλλα πόρτα̋
με 2 μεντεσέδε̋ το καθένα, κατασκευασμένο σύμφωνα με του̋ διεθνεί̋ κανονισμού̋ IEC 265 , 439 ,
529 .
Στην τιμή του RYLLAR περιλαμβάνονται τα εξή̋ εξαρτήματα συνδεσμολογία̋:
"6 τεμ. μαστοί γαλβ. 1
"1 τεμ ταφ γαλβ. 1
"2 τεμ. ρακόρ κωνικό γαλβ. 1
"1 τεμ. γωνία γαλβ. 1
"2 τεμ. μαστοί γαλβ. 3/4

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφω̋) : τετρακόσια
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A.T. : 188

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.3 Σωλήνε̋ από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστική̋ διαμέτρου Φ 25 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνε̋ από πολυαιθυλένιο υψηλή̋ πυκνότητα̋ (HDΡΕ), πίεση̋ λειτουργία̋ 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλή̋ πυκνότητα̋ (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστή̋ ασφαλεία̋ = 1,25  ή 1,40) για διατομέ̋ έω̋ Φ32 mm. Στην
τιμή μονάδο̋ περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάση̋ φύσεω̋
εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,
και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώ̋ και οι συνδέσει̋, ρυθμίσει̋ και
δοκιμέ̋, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.1. 3  Ονομαστική̋ διαμέτρου  Φ 25 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45

(Ολογράφω̋) : σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 189

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 100.90 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Σχετικό : Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 103 100%

Κατασκευή τη̋ εγκατάσταση̋ ηλεκτροφωτισμού πεζοδρόμου και πλατεία̋, νοούμενη ω̋ σύνολο, δηλαδή
εργασία και υλικά επί τόπου, μικροϋλικά, και βοηθητικά υλικά πλήρου̋ προσαρμογή̋, στήριξη̋,
τοποθέτηση̋ και λειτουργία̋, σύμφωνα με τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή πλατεία̋ και
οδοφωτισμού, τι̋ Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ και τι̋ εντολέ̋ τη̋ επίβλεψη̋, με την απαιτούμενη
προσοχή στι̋ ειδικέ̋ διαστάσει̋ τοποθέτηση̋ σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ κανονισμού̋. Η
εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού του πεζοδρόμου και τη̋ πλατεία̋ συμπεριλαμβάνει τα κάτωθι:
1. Εργασία αφαίρεση̋ εγκατεστημένων τσιμεντοιστών φωτισμού με του̋ βραχίονε̋ και τα
φωτιστικά του̋, στην οποία περιλαμβάνονται η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου
εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, η αποσύνδεση των καλωδίων και των αγωγών
γειώσεω̋ από τα ακροκιβώτια, η κοπή των ιστών κοντά στη βάση του̋, η κατάκλισή του̋ και η
αφαίρεση των βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και των αγωγών γειώσεω̋, η αποξήλωση του
παραμένοντο̋ τμήματο̋ των ιστών και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των ιστών, των βραχιόνων και
των φωτιστικών και οριστική απομάκρυνση από το έργο.
2. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση θερμά γαλβανισμένων χαλύβδινων ιστών
φωτισμού, ύψου̋ 4 μέτρων σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή τη̋ μελέτη̋ στην οποία
περιλαμβάνονται οι σωλήνε̋ διέλευση̋ καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό, η προστασία των
σωλήνων διέλευση̋ καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου με βάση την τυπική διατομή
τη̋ μελέτη̋, οι χάλκινοι αγωγοί και οι ράβδοι γείωση̋ με του̋ συνδέσμου̋ του̋, οι ακροδέκτε̋
των αγωγών γείωση̋, όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσία̋ των ιστών, η
προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των χαλύβδινων ιστών ύψου̋ 4 μέτρων, των κλωβών αγκύρωση̋
και τα φρεάτια έλξη̋ καλωδίων και επίσκεψη̋ με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, κλάση̋
Β125, τα ακροκιβώτια των ιστών, η ανέγερση και στερέωση των ιστών στου̋ κοχλίε̋ αγκύρωση̋ με
δώδεκα περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα δυό κάτω είναι
περικόχλια κατακορύφωση̋ και τα οκτώ άνω περικόχλια ασφαλεία̋, τύπου Νyloc θερμά γαλβανισμένα
ποιότητα̋ 8.8), η πλήρωση του κενού κάτω από την βάση των ιστών με μη συρικνούμενη
τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιξη των κοχλιών και οι απαιτούμενε̋ ηλεκτρικέ̋
συνδέσει̋.
3. Φωτιστικά σώματα led σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. Η επιλογή των φωτιστικών σωμάτων
θα γίνει ύστερα από την αξιολόγηση του φωτισμού και την έγκριση από την Υπηρεσία του σχετικού
τεύχου̋ και του αρχείου υπολογισμών ανοιχτών προγραμμάτων Dialux ή Relux που θα προσκομίσει ο
ανάδοχο̋ χωρί̋ πρόσθετη αποζημίωση. Στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋ περιλαμβάνονται η προμήθεια των
φωτιστικών σωμάτων, η συναρμολόγηση των φωτιστικών στην κορυφή των ιστών, τα καλώδια
τροφοδότηση̋ των φωτιστικών σωμάτων  (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή
του̋.
4. Σύστημα τηλεδιαχείριση̋ σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή τη̋ μελέτη̋ που περιλαμβάνει
όλο τον απαραίτητο εργοστασιακά τοποθετημένο εξοπλισμό και τι̋ συνδέσει̋ εντό̋ των φωτιστικών
σωμάτων, τον κεντρικό κόμβο επικοινωνία̋ (gateway) τοποθετημένο επί του κτιρίου, το κατάλληλο
πλαστικό ερμάριο τοποθέτηση̋ αυτού με αντοχή στην UV ακτινοβολία και με προστασία τουλάχιστον
IP65 ενδεικτικού τύπου ABB κωδ. 12814 & 12846, το οποίο θα φέρει εσωτερικά ρευματοδότη σε ράγα
din, το software και hardware αυτού και όλε̋ τι̋ απαραίτητε̋ καλωδιώσει̋ και συνδέσει̋.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των παραπάνω, οι απαιτούμενε̋ δοκιμέ̋ και έλεγχοι, η
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην αξία περιλαμβάνονται οι τυχόν οικοδομικέ̋ ή μη
παρεμβάσει̋ απαιτηθούν (π.χ. διάνοιξη οπών στην τοιχοποιία κ.α.) και η πλήρη̋ αποκατάσταση των
επιφανειών των δομικών στοιχείων.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται οι εκσκαφέ̋ θεμελίων και τάφρων, οι επιχώσει̋, οι μεταφορέ̋ των
προϊόντων εκσκαφή̋ και οι εργασίε̋ επιτόπου σκυροδέτηση̋ μετά των ξυλοτύπων των θεμελίων των
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ιστών οι οποίε̋ τιμολογούνται χωριστά με τιμέ̋ μονάδο̋.

Τιμή κατ' αποκοπήν, τεμάχιο ένα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ (μόνο για πληρωμέ̋)
Ολοκλήρωση των εργασιών τη̋ παραγράφου (1)    20%
Ολοκλήρωση τη̋ προμήθεια̋ των υλικών και τη̋ εκτέλεση̋ των εργασιών των παραγράφων (2) & (3)
70%
Ολοκλήρωση τη̋ προμήθεια̋ των υλικών και τη̋ εκτέλεση̋ των εργασιών τη̋ παραγράφου (4) και
εκτέλεση τελικών δοκιμών 10%

Ευρώ (Αριθμητικά): 13.666,00

(Ολογράφω̋) : δέκα τρεί̋ χιλιάδε̋ εξακόσια εξήντα έξι
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