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ΑΡΘΡΑ

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

A.T. : 1.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00

m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός

ύδατος βάθους έως 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 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και πενήντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30  x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 26,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,55

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

A.T. : 1.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m

ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι

2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος

βάθους έως 0,30m, 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, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα και ογδόντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30  x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 10,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

A.T. : 1.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή

χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
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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

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30  x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 22,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,00

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 1.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

A.T. : 1.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και τριάντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30  x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 34,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 34,30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης

A.T. : 1.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα
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πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και τριάντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30  x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 62,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 62,30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 1.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ : 7,90 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα τρία λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30 x 0,21x0,10 =    0,63

Συνολικό κόστος άρθρου 8,53

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,53

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

A.T. : 1.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων

υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\Α22.66.79.01 Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με
προσοχή και  επανατοποθέτηση

A.T. : 1.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με προσοχή και

ταξινόμηση, αποθήκευση και συντήρηση των κιγκλιδωμάτων (απόξεση παλαιών χρωματισμών, στρώση

μίνιου, βερνικόχρωμα κλπ.) και επανατοποθέτηση σε θέση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την

Τεχνική Περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία και τα μικροϋλικά που θα απαιτηθούν

για την επανατοποθέτηση.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,72

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εβδομήντα δύο λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\Α22.66.79.02 Αποξήλωση ξύλινων κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με προσοχή
και  επανατοποθέτηση

A.T. : 1.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξύλινων κιγκλιδωμάτων οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με προσοχή και ταξινόμηση,

αποθήκευση και συντήρηση των κιγκλιδωμάτων (απόξεση παλαιών χρωματισμών, βερνικόχρωμα,

μυκητοκτόνα κλπ.) και επανατοποθέτηση σε θέση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την Τεχνική

Περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία και τα μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για την

επανατοποθέτηση.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 32,15

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

A.T. : 1.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση

ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να

προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,

τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00

(Ολογράφως) : ένα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή

A.T. : 1.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6808

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το

ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση.

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του

ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου.

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική

παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3

προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:

    = 0,075 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς

όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

ΕΥΡΩ : 3,30 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : πέντε και δέκα τρία λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      20 x 0,21/2,30 =    1,83

Συνολικό κόστος άρθρου 5,13

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,13

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.3 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

A.T. : 1.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354
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Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε

νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του

απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς

και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε

θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 3

Μεγάλων δένδρων,  ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.5 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

A.T. : 1.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε

νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του

απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς

και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε

θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 5

Μεγάλων δένδρων,  ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ01.3 Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του
1,50 m

A.T. : 1.15

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5352

Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας ή μεμονωμένων θάμνων με μηχανικά μέσα, με

τον τεμαχισμό σε μικρότερα τμήματα, την εκρίζωση του υπόγειου τμήματος των

θάμνων με εκσκαφέα και την απομάκρυνση όλων των προϊόντων κοπής και εκρίζωσης

με φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται, σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των

εργασιών.

 Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του 1,50 m

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.1 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m

A.T. : 1.16

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί

κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς

απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-07-01-00.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,

μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

 ΝΑΠΡΣ Ζ02.01
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 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.3 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61
μέχρι 0,90 m

A.T. : 1.17

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί

κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς

απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-07-01-00.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,

μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

 ΝΑΠΡΣ Ζ02.03

 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  με
προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κυβολίθων σε ποσοστό άνω του 50%

A.T. : 1.18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κυβολίθων σε ποσοστό >50%.

 Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων κυβολίθων από το κονίαμα, η μεταφορά τους

σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\100 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση πάγκων, καλάθων απορριμμάτων, πίλαρ  κ.λπ.
εξοπλισμού

A.T. : 1.19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση πάγκων, καλάθων απορριμμάτων, πίλαρ και λοιπού αστικού εξοπλισμού ή αύλειου χώρου

καθώς και ιστών μέχρι ύψους 3,00m.

Περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης με ιδιαίτερη προσοχή, με χρήση κομπρεσέρ, η φύλαξή τους

στο εργοτάξιο με ασφάλεια και η επανατοποθέτησή τους περιλαμβανομένης και της κατασκευής

θεμελίων απο σκυρόδεμα C20/25.

(Για ένα τεμάχιο εξοπλισμού)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

A.T. : 2.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την
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διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

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 της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

A.T. : 2.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
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καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

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 της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 2.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
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την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες 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 βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | 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

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

A.T. : 2.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7018

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την

μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα

σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός

σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας

B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται

με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την

έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες 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 βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-

2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

________________________________________________________________________________

|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |

|_________|______________________________________________|_____________________|

| Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   |

|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο|

| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |

|_________|________|________________|____________________|_________|___________|

|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           |

|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|

|   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

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ,

με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην

περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
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- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την

μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης 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

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 2.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε

ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από

σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 2.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν7396.1 Πλαστικοπoίηση γηπέδου

A.T. : 3.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Πλαστικοποίηση γηπέδου.

Προμήθεια υλικών, μεταφορά επι τόπου του έργου και εργασία για την πλαστικοπίηση των γηπέδων

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α., ανοικτών γηπέδων μπάσκετ, βόλλεϋ, τέννις κ.λ.π.
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Περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

1. Καθαρισμός της ασφαλτικής υποδομής και απομάκρυνση κάθε ξένου αντικειμένου.

2. Προεπάλειψη-στοκάρισμα της ασφαλτικής υποδομής σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ασφαλτικού

γαλακτώματος εμπλουτισμένου με χαλαζιακή άμμο και απαλλαγμένου από άργιλο και τσιμέντο. Με τη

συγκεκριμένη εργασία πετυχαίνουμε την εξομάλυνση (έως βάθους 2-3 mm) της επιφανείας υποδομής

και την συγκόλληση της τελικής επίστρωσης με την υποδομή

3. Επίστρωση της τελικής επιφάνειας του ελαστικοσυνθετικού τάπητα με ακρυλική ρητίνη

εμπλουτισμένη με πλαστικοποιητή και κατάλληλα αδρανή (χαλαζιακή άμμος), σε τρεις (3)

τουλάχιστον διασταυρούμενες στρώσεις συνολικής κατανάλωσης έως 2,50 kg/m2. Το συνολικό πάχος

του τάπητα θα είναι 1,6 - 2,0 mm.

4. Γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές από χρώματα

συμβατά με το συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. Το κόστος υλικού

γραμμογράφησης είναι ανοιγμένο σε εργασία.

Περιλαμβάνονται υλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του

συνθετικού τάπητα και της γραμμογράφησης.

(1 m2 πλήρως περαιωμένης επιφάνειας)

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,01

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

A.T. : 3.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15

m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση,

ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,

κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση,

αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος

της βάσης έδρασης,

- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία

επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής

0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με

τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία

επιμετράται ιδιαιτέρως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,60

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά

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

A.T. : 3.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που

παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου

κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,

αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,

σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου

σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως

απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),

καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα
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προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

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

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής

κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη

σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης

και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων

4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που

εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του

οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,

σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση

προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι

10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις

διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε

λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από

εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε

τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις 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 χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων,

επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 94,20

(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β81 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm

A.T. : 3.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες,

επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm.

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές πλάκες

από σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες,

- η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),

- η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της

κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών

εργαλείων),

- η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),

- ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς

οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών,

υλικών συσκευασίας κλπ.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της

πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,30

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m

A.T. : 3.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3111Β

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα

αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή

υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη

γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.

ΕΥΡΩ : 1,10 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα τρία λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30 x 0,21x0,10 =    0,63

Συνολικό κόστος άρθρου 1,73

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,73
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

A.T. : 3.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα

αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή

υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη

γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.

ΕΥΡΩ : 1,20 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα τρία λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30 x 0,21x0,10 =    0,63

Συνολικό κόστος άρθρου 1,83

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,83

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη

A.T. : 3.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό

γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,

φύλαξη κλπ.),

- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική

υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα

ασφάλτου (Federal),

- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και

μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,20

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

A.T. : 3.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4120

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών

στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό

γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια
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και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,

φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και

χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα

ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ06 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος

A.T. : 3.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4421Β

Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή

ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη

μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά

αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και

την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου και η διάστρωσή του

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών

- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών

κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές

τις εργασίες κλπ.)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική

προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος.

Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.

ΕΥΡΩ : 78,80 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και πενήντα τέσσερα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30 x 0,21/2,30 =    2,74

Συνολικό κόστος άρθρου 81,54

Ευρώ (Αριθμητικά) : 81,54

Σελίδα 35 από 49



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου

A.T. : 3.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την

έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη

εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την

εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον

τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.

 .

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : οκτώ και δύο λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30 x 0,21x0,05 =    0,32

Συνολικό κόστος άρθρου 8,02

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.47 Πλαστικό πλέγμα ύψους 1,20m

A.T. : 3.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6447

Πλαστικό πλέγμα περίφραξης ύψους 1,20μ. από σκληρό πολυαιθυλένιο με τετραγωνικές οπές και

σταθεροποιητή με UV για να αντέχει στην ηλιακή ακτινοβολία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα υλικά στερέωσής του (σύρμα, δεματικά κ.α.) για την

στερέωσή του σε κάγκελα, φράχτες κλπ.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (mm).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

A.T. : 3.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί

τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m

από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00

"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Σελίδα 36 από 49



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.03 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 3.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 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

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως     νερού η διαλύτου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β06.01 Πλακόστρωση με κυβόλιθους, χωρίς την αξία των κυβολίθων

A.T. : 3.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922

Κατασκευή πλακόστρωσης με κυβόλιθους οποιωνδήποτε διαστάσεων. Οι κυβόλιθοι θα είναι

τοποθετημένοι σε στρώση άμμου πάχους 3 cm και τα διάκενα θα γεμίζουν με άμμο. Στην τιμή

συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες και τα υλικά κατασκευής της υπόβασης επί τόπου του έργου, και η

εργασία πλήρους και έντεχνης τοποθέτησης των κυβόλιθων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β02 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης

A.T. : 4.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Κατασκευή ξύλινης περίφραξης με ξυλοπασσάλους Φ 4 cm,  καθαρού (εκτός εδάφους) ύψους 0,70 m,

ανά 1,00 m και τους διαγώνιους πασσάλους που θα απαιτηθούν. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και

μεταφορά των πασσάλων στον τόπο του έργου, η τοποθέτησή τους, τα υλικά στήριξης (πρόκες κλπ)

και οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους

A.T. : 4.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και
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στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των

κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.71.02 Επισκευές - Μικροεργασίες - Καθαρισμοί

A.T. : 4.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2239

Επισκευές - μικροεργασίες - καθαρισμοί πάσης φύσεως, προκειμένου να αμοιφθούν εργασίες που δεν

προβλέπονται στα άρθρα του παρόντος τιμολογίου και αφορούν ενδεικτικά: καθαρισμούς σχαρών

φρεατίων, υδρορροών, αντιμετώπιση μικροδιαρροών, στερεώσεις υφισταμένων ιστών, υδρορροών,

καλοριφέρ, πινάκων, κάγκελων κ.λ.π.,ξυλουργικές μικροεργασίες. Το κόστος της εργασίας

περιλαμβάνει την αμοιβή ενός τεχνίτη και ενός βοηθού, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησής τους και

μικροϋλικά ανοιγμένα σε εργασία.

(1 h)

Τιμή ανά ώρα πραγματικής και πλήρους απασχόλησης, που πραγματοποιείται μετά από εντολή της

υπηρεσίας (1 h).

Ευρώ (Αριθμητικά): 43,48

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και σαράντα οκτώ λεπτά

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

A.T. : 4.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\20.03.1 Αγωγός ακαθάρτων υδάτων με πλαστικό σωλήνα PVC-U SDR 41 Φ110 σε οποιοδήποτε
έδαφος   σε βάθος έως 1,20 m με πλάτος τάφρου 0,30 m

A.T. : 5.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1

Για την πλήρη κατασκευή ενός μέτρου μήκους αγωγού ακαθάρτων 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 της

Υπηρεσίας, κατασκευαζομένου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής

δυσχέρειας λόγω τυχόν εμποδίων, ανεξαρτήτως μήκους τεμαχίων και αριθμού τοποθετουμένων

συνδέσμων για τη σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους, σε οποιοδήποτε έδαφος, περιλαμβανομένων όλων

των εργασιών που απαιτούνται, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

και όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω (ως βάθος ορίζεται το μέσο βάθος της τάφρου μεταξύ

δύο διαδοχικών φρεατίων), δηλαδή:

1. Εκσκαφή τάφρου σε οποιοδήποτε έδαφος, σύμφωνα με τα άρθρα ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01, ΝΑΥΔΡ 3.13 και

ΝΑΥΔΡ 4.13, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης ασφάλτου ή υλικών πλακόστρωσης, σκυροδεμάτων

υπόβασης, σποραδικών αντιστηρίξεων και της μεταφοράς των αχρήστων υλικών, συνυπολογιζομένων

όλων των δυσκολιών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της εργασίας αυτής σε αυλειους χώρους και

οφείλονται σε υπόγεια δίκτυα, στενότητα χώρου κ.λπ..

2. Τοποθέτηση του πλαστικού σωλήνα Φ125 στον πυθμένα του σκάμματος, σύμφωνα με το άρθρο ΝΑΥΔΡ

12.10.02

3. Διάστρωση και εγκιβωτισμός του σωλήνα σε άμμο, σύμφωνα με το άρθρο ΝΑΥΔΡ 5.07, ΝΑΟΙΚ 20.42
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περιλαμβανομένης και της μεταφοράς της άμμου στον τόπο του έργου.

4. Επίχωση του σκάμματος με προϊόντα εκσκαφής, συμφωνα με το άρθρο ΝΑΥΔΡ 5.04.

5. Αποκατάσταση ασφαλτικού, σκυροδέματος και πλακών σύμφωνα με τα άρθρα ΝΑΥΔΡ 4.09.02 ή

πλακοστρώσεων και ΝΑΥΔΡ 4.10.

(Για ένα μέτρο μήκους πλήρους κατασκευής αγωγού Φ110 σε οποιοδήποτε έδαφος και σε βάθος έως

1,20 m, πλάτος τάφρου 0,30 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,19

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και δέκα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\20.03.2 Αγωγός ακαθάρτων υδάτων με πλαστικό σωλήνα PVC-U SDR 41 Φ125 σε οποιοδήποτε
έδαφος   σε βάθος έως 1,20 m με πλάτος τάφρου 0,30 m

A.T. : 5.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1

Για την πλήρη κατασκευή ενός μέτρου μήκους αγωγού ακαθάρτων 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 της

Υπηρεσίας, κατασκευαζομένου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής

δυσχέρειας λόγω τυχόν εμποδίων, ανεξαρτήτως μήκους τεμαχίων και αριθμού τοποθετουμένων

συνδέσμων για τη σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους, σε οποιοδήποτε έδαφος, περιλαμβανομένων όλων

των εργασιών που απαιτούνται, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

και όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω (ως βάθος ορίζεται το μέσο βάθος της τάφρου μεταξύ

δύο διαδοχικών φρεατίων), δηλαδή:

1. Εκσκαφή τάφρου σε οποιοδήποτε έδαφος, σύμφωνα με τα άρθρα ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01, ΝΑΥΔΡ 3.13 και

ΝΑΥΔΡ 4.13, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης ασφάλτου ή υλικών πλακόστρωσης, σκυροδεμάτων

υπόβασης, σποραδικών αντιστηρίξεων και της μεταφοράς των αχρήστων υλικών, συνυπολογιζομένων

όλων των δυσκολιών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της εργασίας αυτής σε αυλειους χώρους και

οφείλονται σε υπόγεια δίκτυα, στενότητα χώρου κ.λπ..

2. Τοποθέτηση του πλαστικού σωλήνα Φ125 στον πυθμένα του σκάμματος, σύμφωνα με το άρθρο ΝΑΥΔΡ

12.10.02

3. Διάστρωση και εγκιβωτισμός του σωλήνα σε άμμο, σύμφωνα με το άρθρο ΝΑΥΔΡ 5.07, ΝΑΟΙΚ 20.42

περιλαμβανομένης και της μεταφοράς της άμμου στον τόπο του έργου.

4. Επίχωση του σκάμματος με προϊόντα εκσκαφής, συμφωνα με το άρθρο ΝΑΥΔΡ 5.04.

5. Αποκατάσταση ασφαλτικού, σκυροδέματος και πλακών σύμφωνα με τα άρθρα ΝΑΥΔΡ 4.09.02 ή

πλακοστρώσεων και ΝΑΥΔΡ 4.10.

(Για ένα μέτρο μήκους πλήρους κατασκευής αγωγού Φ125 σε οποιοδήποτε έδαφος και σε βάθος έως

1,20 m, πλάτος τάφρου 0,30 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,59

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και πενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.10 Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου σύμφωνα τις Ευρωπαικές προδιαγραφές ΕΝ 15875
διαμέτρου Φ18mm και πάχους 2mm εντός σωλήνα σπιράλ

A.T. : 5.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου σύμφωνα τις Ευρωπαικές προδιαγραφές ΕΝ 15875 διαμέτρου Φ18mm

και πάχους 2mm εντός σωλήνα σπιράλ κατάλληλος για πόσιμο νερό. Συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια

και η μεταφορά των υλικών στο έργο, παράλληλες μετατοπίσεις, τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος,

τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ. Περιλαμβάνονται επίσης οι εργασίες αποξηλώσεων

δαπέδοστρώσεων με χρήση ασφαλτοκόπτη ή κομπρεσέρ, εκσκαφών, εγκυβωτισμού των σωλήνων,

απομάκρυνση άχρηστων υλικών και γενικά οι εργασίες πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,26

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.5 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 25 Α

A.T. : 5.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά
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στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  5  Εντάσεως  25 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,03

(Ολογράφως) : έντεκα και τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9307.3 Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 12 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα
διαστάσεων 60Χ50 cm, βάθους έως 70 cm

A.T. : 5.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Φρεάτιο  επισκέψεως  από  σκυρόδεμα πάχους 12 cm χυτοσιδηρούν κάλυμμα ενισχυμένου τύπου (κλάσης

Β125) με νεύρα στην κάτω πλευρά δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται,

κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωμάτωση  των  άκρων  υπογείων  σωλήνων  διελεύσεως  τροφοδοτικών

καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη

και  έντεχνη  κατασκευή  του  φρεατίου.

(1 τεμ)

 9307.  3  Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων     80Χ70 cm βάθους  70 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 165,35

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.20.40.12 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων ισχυρών ρευμάτων ή ασθενών ρευμάτων από
πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου Φ90 mm ενδεικτικού τύπου Geonflex

A.T. : 5.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων από πολυαιθυλένιο (HDPE)

προστασίας υπογείων καλωδίων ισχυρών ρευμάτων ή ασθενών ρευμάτων, διαμέτρου Φ90 mm με λεία

εσωτερική επιφάνεια ενδεικτικού τύπου Geonflex παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.

Η σωλήνα θα έχει αντίσταση στη συμπίεση τουλάχιστον 750Nt, θα φέρει ενσωματωμένη ατσαλίνα και

θα είναι απωθητικΉ για τα τρωκτικά. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου

του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα

μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας

επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η

τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα

με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8835.11 Ταινία γείωσης χάλκινη, διαστάσεων 30 Χ 3 mm

A.T. : 5.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42

Ταινία γείωσης χάλκινη, διαστάσεων 30 Χ 3 mm, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση εντός

σκάμματος με κατάλληλα στηρίγματα (ανά ένα μέτρο) περιλαμβανομένης της αξίας των στηριγμάτων μη

συμπεριλαμβανομέων των χωματουργικών εργασιών διάνοιξης σκάμματος αποξήλωσης δαπέδων και

επίχωσης, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης της ταινίας.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,41

(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Α\9342 Γείωση από ράβδο επιχαλκομένη

A.T. : 5.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Ράβδος γείωσης επιχαλκομένη Φ20, μήκους 1500mm, δοκιμασμένη κατά ΕΝ 50164-1&2 με σφικτήρα

ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ      από κράμα χαλκού τοποθετημένη και συνδεδεμένη.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,18

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και δέκα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8054.9 Τάπα καθαρισμού PVC με λάστιχο Φ125

A.T. : 5.09

Κωδικός αναθεώρησης:

Τάπα καθαρισμού PVC με λάστιχο Φ125, πλήρως τοποθετημένη

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,79

(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9307.4 Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 12 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα
διαστάσεων 40Χ40 cm, βάθους έως 70 cm

A.T. : 5.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Φρεάτιο  επισκέψεως  από  σκυρόδεμα πάχους 12 cm χυτοσιδηρούν κάλυμμα ενισχυμένου τύπου (κλάσης

Β125) με νεύρα στην κάτω πλευρά δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται,

κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωμάτωση  των  άκρων  υπογείων  σωλήνων  διελεύσεως  τροφοδοτικών

καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη

και  έντεχνη  κατασκευή  του  φρεατίου.

(1 τεμ)

 9307.  4  Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων     60Χ60 cm βάθους  70 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 115,93

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε και ενενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8115.1 Ορειχάλκινος συλλέκτης επιχρωμιωμένος,  Ορειχάλκινος συλλέκτης επιχρωμιωμένος,
διαμέτρου 1 ins, 3 εξόδων

A.T. : 5.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Ορειχάλκινος συλλέκτης επιχρωμιωμένος διαμέτρου  1   ins , με  3    εξόδους και ενσωματωμένες

βάννες. Περιλαμβάνονται επίσης τα μικροϋλικά συνδέσεως και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,85

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8115.6 Ορειχάλκινος συλλέκτης επιχρωμιωμένος,  Ορειχάλκινος συλλέκτης επιχρωμιωμένος,
διαμέτρου 1 ins, 8 εξόδων

A.T. : 5.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Ορειχάλκινος συλλέκτης επιχρωμιωμένος διαμέτρου  1   ins , με  8    εξόδους και ενσωματωμένες

βάννες. Περιλαμβάνονται επίσης τα μικροϋλικά συνδέσεως και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 68,36

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α

A.T. : 5.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  3   απλός τριπολικός

  8880. 3.  2  Εντάσεως  40   Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,64

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9470.1 Συρματόσχοινο γαλβανισμένο   Συρματόσχοινο γαλβανισμένο διαμέτρου Φ4 mm

A.T. : 5.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Συρματόσχοινο γαλβανισμένο διαμέτρου φ 4  mm. Περιλαμβονται τα μικρουλικά (ροδάντζες,

σφικτήρες, εκτονούμενα βύσματα κλπ) και η εργασία τοποθέτησης

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,85

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Β\8843 Επίτοιχο ερμάριο πολυεστερικό διαστάσεων Π400xY500xB200

A.T. : 5.15

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Επίτοιχο ερμάριο πολυεστερικό διαστάσεων Π400xY500xB200 με πάχος υλικού τουλάχιστον 3,5mm με

μεταλλική πλάτη και δείκτη προστασίας IP66, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και πλήρης τοποθέτηση

συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 146,73

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα έξι και εβδομήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Α\8844 Ηλεκτρολογικό υλικό πίνακα

A.T. : 5.16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Ηλεκτρολογικό υλικό γενικού πίνακα που θα εγκατασταθεί στο συγκρότημα προκατασκευασμένων

αιθουσών στην οδό Μεγαλουπόλεως, το οποίο θα περιλαμβάνει την προμήθεια και μεταφορά των

διακοπτών, ασφαλειών, ενδεικτικών λυχνιών, διαφορικών διατάξων προστασίας, αντικεραυνικών κλπ

σύμφωνα με το σχετικό μονογραμμικό σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. Η δαπάνη

εργασίας εσωτερικής συνδεσμολογίας περιλαμβάνεται στο άρθρο του ηλεκτρικού πίνακα.

(κατ' αποκοπήν, τεμ 1)

Ευρώ (Αριθμητικά): 959,46

(Ολογράφως) : εννιακόσια πενήντα εννέα και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Α\8843.1.3 Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος ή εντοιχισμένος  πολυεστερικός διαστάσεων
Π400xΥ600xΒ200

A.T. : 5.17

Κωδικός αναθεώρησης:

Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος ή εντοιχισμένος με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Υλικό: πολυεστερικός, αυτοσβέσιμος πάχους τουλαχιστον 3,5mm με IP66 και ΙΚ10

2. Διαστάσεις: Π400xΥ600xΒ200     ,

3. Χωρητικότητα: 3   σειρών και  16  θέσεων

χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ) αλλά  με
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τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και  εξόδου των  ηλεκτρικών  γραμμών,

ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, στιπιοθλήπτες  κλπ μικροϋλικά.

Ο πίνακας για τη στήριξη των υλικών του θα φέρει κατάλληλους ορθοστάτες χωρίς

πλάτη με διαιρούμενη πλαστική μετώπη ανά σειρά. Θα φέρει επίσης κλειδαριές

σχήματος τριγώνου. Περιλαμβάνονται η προμήθεια η μετάφορά και η εργασία

εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και

στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων

καλωδίων καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 267,67

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα επτά και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\32.10 Προκατασκευασμένη βάση για τοποθέτηση μετρητή ΔΕΔΔΗΕ

A.T. : 5.18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

Προκατασκευασμένη βάση για τοποθέτηση μετρητή ΔΕΔΔΗΕ, από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 σύμφωνα

με το αντίστοιχο σχέδιο της μελέτης. Περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου του έργου,

η τοποθέτηση - με οποιοδήποτε μηχανικά μέσα απαιτούνται - σε έτοιμη τάφρο και η επίχωσή της με

υγιή προϊόντα. Η δαπάνη για τη διάνοιξη της τάφρου τιμολογείται ξεχωριστά.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πλήρως τοποθετημένων τοιχοπετασμάτων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 337,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα επτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9316.3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1 ins

A.T. : 5.19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  γιά  την  διέλευση καλωδίων κλπ  δηλαδή προμήθεια

μεταφορά  και  τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε

οποιαδήποτε  θέση  με  τα  ειδικά  τεμάχια  και  μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που

απαιτούνται

(1 m)

 9316.  3  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου  1     ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,74

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9316.2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 3/4 ins

A.T. : 5.20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  γιά  την  διέλευση καλωδίων κλπ  δηλαδή προμήθεια

μεταφορά  και  τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε

οποιαδήποτε  θέση  με  τα  ειδικά  τεμάχια  και  μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που

απαιτούνται

(1 m)

 9316.  2  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου  3/4   ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,22

(Ολογράφως) : δώδεκα και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9316.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1/2 ins

A.T. : 5.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  γιά  την  διέλευση καλωδίων κλπ  δηλαδή προμήθεια

μεταφορά  και  τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε

οποιαδήποτε  θέση  με  τα  ειδικά  τεμάχια  και  μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που

απαιτούνται
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(1 m)

 9316.  1  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου  1/2   ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8045.7.1 Μηχανοσίφωνας πλαστικός Φ125  με δύο τάπες

A.T. : 5.22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Μηχανοσίφωνας πλαστικός με δύο τάπες (ενδεικτικού τύπου REDI ή ισοδυνάμου) με λάστιχο, πλήρως

τοποθετημένος,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Η δαπάνη για την κατασκευή του φρεατίου

τιμολογείται ιδιαιτέρως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 57,46

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8045.7.2 Αντεπίστροφη βαλβίδα Φ125

A.T. : 5.23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Αντεπίστροφη βαλβίδα με λάστοιχο και ανοξείδωτο κλαπέτο ενδεικτικού τύπου REDI, πλήρως

τοποθετημένη,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Η δαπάνη για την κατασκευή του φρεατίου

τιμολογείται ιδιαιτέρως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 57,46

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8138.1.4 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1 ins

A.T. : 5.24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8138.1    κοινός ορειχάλκινος

  8138.1.  4  Διαμέτρου   1          ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,29

(Ολογράφως) : δέκα επτά και είκοσι εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8045.7.3 Μίκα αερισμου

A.T. : 5.25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Μίκα αερισμού ενδεικτικού τύπου ABUSSANITAIR, πλήρως τοποθετημένη,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,28

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.5 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς, πλαστικός βαρέως τύπου, Φ20 mm ορατός ή
εντοιχισμένος

A.T. : 5.26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς μεσαίου τύπου, διαμέτρου Φ20 mm ορατός ή εντοιχισμένος

(ενδεικτικού τύπου MEDISOL), δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό

υλικό, προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκατάσης και

σύνδεσης.

(1 m μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,74

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.9 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ, πλαστικός βαρέως τύπου, Φ40mm ορατός ή
εντοιχισμένος

A.T. : 5.27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ βαρέως τύπου, διαμέτρου Φ40 mm ορατός ή εντοιχισμένος

(ενδεικτικού τύπου condur), δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό

υλικό, προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκατάσης και

σύνδεσης.

(1 m μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,16

(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.8 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς, πλαστικός βαρέως τύπου, Φ40mm ορατός ή
εντοιχισμένος

A.T. : 5.28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς βαρέως τύπου, διαμέτρου Φ40 mm ορατός ή εντοιχισμένος

(ενδεικτικού τύπου condur), δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό

υλικό, προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκατάσης και

σύνδεσης.

(1 m μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,20

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.7 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ, πλαστικός βαρέως τύπου, Φ32 mm ορατός ή
εντοιχισμένος

A.T. : 5.29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ βαρέως τύπου, διαμέτρου Φ32 mm ορατός ή εντοιχισμένος

(ενδεικτικού τύπου conflex), δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό

υλικό, προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκατάσης και

σύνδεσης.

(1 m μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,43

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς, πλαστικός βαρέως τύπου, Φ25 mm ορατός ή
εντοιχισμένος

A.T. : 5.30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς βαρέως τύπου, διαμέτρου Φ25 mm ορατός ή εντοιχισμένος

(ενδεικτικού τύπου CONDUR), δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό
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υλικό, προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκατάσης και

σύνδεσης.

(1 m μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,34

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ, πλαστικός, βαρέως τύπου, διαμέτρου Φ25 mm
ορατός ή εντοιχισμένος.

A.T. : 5.31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ, πλαστικός βαρέως τύπου, διαμέτρου Φ25 mm ορατός ή

εντοιχισμένος ορατός ή εντοιχισμένος (ενδεικτικού τύπου CONFLEX), δηλαδή σωλήνας με τις

απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και

στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

(1 m μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,91

(Ολογράφως) : έξι και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.8 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5 x 25 mm2

A.T. : 5.32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί

τόπου του έργου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα

της εγκαταστάσεως) και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 m)

  8774.  6   πενταπολικό

  8774. 6.  8  Διατομής  5 x 25          mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,80

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.5 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
τριπολικός εντάσεως 25 Α

A.T. : 5.33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  2   τριπολικός

 8915. 2.  5  Εντάσεως  25 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,35

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8796.1 Καλώδιο δεδομένων U/UTP, 4 ζευγών, CAT 6 κατάλληλο για εξωτερικό χώρο

A.T. : 5.34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Καλώδιο δεδομένων U/UTP, 4 ζευγών, CAT 6 κατάλληλο για εξωτερικό χώρο με με εξωτερικό μανδύα

από L.D.PE χρώματος μαύρου, με ακροδέκτες RJ45, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και

μικροϋλικών επί τόπου του έργου,

τοποθέτηση επίτοιχη, υπόγεια ή εναέρια, εντός ή εκτός πλαστικού σωλήνα, διαμόρφωση και σύνδεση

των άκρων αυτού και εργασία πλήρους εγκατάστασης
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 (1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,07

(Ολογράφως) : τέσσερα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9337.4 Καλώδιο E1VV-R (NYY) διατομής 5 Χ 6mm2

A.T. : 5.35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο E1VV-R (NYY) διατομής 5 Χ 6mm2 για τοποθέτηση εντός υπογείου ή επίτοιχου πλαστικού

σωλήνα δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,20

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9337.5 Καλώδιο E1VV-R (NYY) διατομής 3 Χ 6mm2

A.T. : 5.36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο E1VV-R (NYY) διατομής 3 Χ 6mm2 για τοποθέτηση εντός υπογείου ή επίτοιχου πλαστικού

σωλήνα δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,78

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.15 Διανομέας δικτύου (switch) 8 θέσεων

A.T. : 5.37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Διανομέας δικτύου (switch) 8 θυρών RJ45 10/100Mbps Auto-Negotiation, ο οποίος να υποστηρίζει

auto MDI / MDIX, χωρίς ανεμιστήρα με εξωτερικό τροφοδοτικό ενδεικτικού τύπου TP-link TL-

SF1008D. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και εργασία σύνδεσης των θυρών του διανομέα με

άλλες δικτυακές συσκευές, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,38

(Ολογράφως) : δέκα τρία και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.20.40.13 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων ισχυρών ρευμάτων ή ασθενών ρευμάτων από
πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου Φ63 mm ενδεικτικού τύπου Geonflex

A.T. : 5.38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων από πολυαιθυλένιο (HDPE)

προστασίας υπογείων καλωδίων ισχυρών ρευμάτων ή ασθενών ρευμάτων, διαμέτρου Φ63 mm με λεία

εσωτερική επιφάνεια ενδεικτικού τύπου Geonflex παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.

Η σωλήνα θα έχει αντίσταση στη συμπίεση τουλάχιστον 750Nt, θα φέρει ενσωματωμένη ατσαλίνα και

θα είναι απωθητικΉ για τα τρωκτικά. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου

του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα

μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας

επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η

τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα

με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 6,40

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.50.01 Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών, ανοιγόμενα
αλλουμινίου

A.T. : 5.39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη

του φύλλου ή συρόμενα, σε κάσσα από στραντζαριστή λαμαρίνα, ανεξαρτήτως αριθμού

φύλλων και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00

"Κουφώματα Αλουμινίου".

 Ανοιγόμενα αλουμινίου.

Τιμή ανά m2  επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Α\8840 Ερμάριο επίτοιχο, ενδεικτικού τύπου Krone

A.T. : 5.41

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Επίτοιχο ερμάριο, ενδεικτικού τύπου Krone, διαστάσεων Π 600 mm, Β 300 mm, Υ 333 mm, χρώματος

ανθρακί, από υψηλής ποιότητας χάλυβα, με πόρτα κρύσταλλο (secure) πάχους 5mm και κλειδαριά

ασφαλείας, με πλαϊνές εγκοπές στήριξης καλωδίων, εξαερισμούς στις πλευρές και έτοιμη αναμονή

για τοποθέτηση ανεμιστήρα (εξαερισμού). Θα διαθέτει κεντρικό σημείο γείωσης (με βίδα ασφαλείας)

και καλώδιο γείωσης στο εσωτερικό των ικριωμάτων. Η πόρτα θα είναι αφαιρούμενη με επιλογή

κατεύθυνσης ανοίγματος (Αριστερά-Δεξιά). Θα διιαθέτει επίσης δύο ρυθμιζόμενες κολώνες

(ικριώματα 19" ιντσών) στήριξης εξοπλισμού.

Το ερμάριο φέρει πολύπριζο ασφαλείας 230V/16A, κατάλληλο για τοποθέτηση σε rack, ενδεικτικού

τύπου Central 91-71-213C, 8 θέσεων, 3 βαθμίδων προστασίας υπερτάσεων - υπερεντάσεων με

αντιπαρασιτικό φίλτρο EMI-RFI και με θερμική ασφάλεια επαναφοράς λειτουργίας. Το πολύπριζο θα

διαθέτει καλώδιο 2 μέτρων με μηχανισμό περιστρεφόμενο.

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά επί τόπου του έργου, τα μικροϋλικά τοποθέτησης  και η εργασία

μέχρι την πλήρη λειτουργία.

Τιμή ενός τεμαχίου

Ευρώ (Αριθμητικά): 155,77

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε και εβδομήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.6 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς, πλαστικός βαρέως τύπου, Φ32 mm ορατός ή
εντοιχισμένος

A.T. : 5.42

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς βαρέως τύπου, διαμέτρου Φ32 mm ορατός ή εντοιχισμένος

(ενδεικτικού τύπου condur), δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό

υλικό, προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκατάσης και

σύνδεσης.

(1 m μήκους)
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(Ολογράφως) : οκτώ και πέντε λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,05
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