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ΑΡΘΡΑ

A.T. : Α.01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.02.50 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων, με την μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100%

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία

υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές

κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας

κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα

στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, 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 μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές

αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Στην παρούσα τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνεται επίσης και η αξία φορτοεκφόρωσης των προϊόντων

εκσκαφών με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου, η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση

και η απόρριψη και διάστρωση των προϊόντων στον χώρο απόθεσης, σε χώρους επιτρεπόμενους από τις

αρμόδιες αρχές.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,35

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : Α.02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.03.50 Γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση
εκρηκτικών υλών, με την μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2117 100%

Γενικοί εκβραχισμοί σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών

υλών για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-

00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και

συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την

προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου), 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 μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν

απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε

μέση απόσταση έως 30 m. Στην παρούσα τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνεται επίσης και η αξία

φορτοεκφόρωσης των προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου, η μεταφορά τους σε

οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση και η απόρριψη και διάστρωση των προϊόντων στον χώρο

απόθεσης, σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,85

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : Α.03

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.05.50 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά και
απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 100%

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, πλάτους 
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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, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και

την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". Στην παρούσα τιμή μονάδος

συμπεριλαμβάνεται επίσης και η αξία φορτοεκφόρωσης των προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα επί

αυτοκινήτου, η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση και η απόρριψη και διάστρωση

των προϊόντων στον χώρο απόθεσης, σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,85

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : Α.04

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.05.51 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων  χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός
από αερόσφυρες, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2125 100%

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

αερόσφυρες, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, 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, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". Στην παρούσα τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνεται

επίσης και η αξία φορτοεκφόρωσης των προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου, η

μεταφορά τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση και η απόρριψη και διάστρωση των προϊόντων

στον χώρο απόθεσης, σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,85

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : Α.05

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και

συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο

αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T. : Α.06

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.15.01 Γενικές ή ειδικές εκσκαφές γαιώδεις εντός υπάρχοντος κτιρίου, χωρίς χρήση μηχανικών
μέσων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100%

Γενικές ή ειδικές εκσκαφές γαιώδεις εντός υπάρχοντος κτιρίου, χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, ήτοι

γενικά εκσκαφές οιασδήποτε επιφανείας και οιουδήποτε βάθους σε έδαφος γαιώδες, που σκάπτεται με

σκαπάνη ή με χρήση ελαφρών μηχανικών μέσων χειρός με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση

των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία αντιστήριξη των παρειών. Οι εργασίες θα

εκτελεσθούν με ιδιαίτερα  μεγάλη  προσοχή,  θα ληφθούν δε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας εκτελουμένων εργασιών, τις Τεχνικές Προδιαγραφές

του έργου και τις οδηγίες της επίβλεψης. Στην παρούσα τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνεται επίσης και
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η αξία φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών εκτός του κτιρίου σε χώρους

συγκέντρωσης, με τα χέρια (ζεμπίλια κλπ.), με μονότροχα ή με μηχανικά μέσα (βαγονέτα,

αυτοκινούμενα μικρά οχήματα κλπ.), και η εν συνεχεία φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί

αυτοκινήτου, η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση και η απόρριψη και διάστρωση

των προϊόντων στον χώρο απόθεσης, σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,85

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : Α.07

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.16.01 Αφαίρεση υλικού επίχωσης των θόλων εξ οιουδήποτε υλικού, μέχρι να αποκαλυφθεί η
εσωτερική παρειά του θόλου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Αφαίρεση υλικού επίχωσης των θόλων εξ οιουδήποτε υλικού, μέχρι να αποκαλυφθεί η εσωτερική

παρειά του θόλου, ήτοι γενικά εκσκαφές οιασδήποτε επιφανείας και οιουδήποτε βάθους με τα χέρια

με χρήση κατάλληλων εργαλείων ή με χρήση ελαφρών μηχανικών μέσων χειρός, με την αναπέταση των

προϊόντων και την  τυχόν αναγκαία αντιστήριξη των παρειών. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με

ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή, θα ληφθούν δε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας εκτελουμένων  εργασιών, τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου και

τις  οδηγίες της επίβλεψης. Στην παρούσα τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνεται επίσης και η αξία

φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων επίχωσης εκτός του κτιρίου σε χώρους συγκέντρωσης,

με τα χέρια (ζεμπίλια κλπ.), με μονότροχα ή με μηχανικά μέσα (βαγονέτα, αυτοκινούμενα μικρά

οχήματα κλπ.), και η εν συνεχεία φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου, η μεταφορά

τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση και η απόρριψη και διάστρωση των προϊόντων στον χώρο

απόθεσης, σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 43,45

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : Α.08

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.17.01 Ισοπέδωση και συμπύκνωση σκάφης εκσκαφής, για εφαρμογή των υψομέτρων της
μελέτης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Ισοπέδωση και συμπύκνωση σκάφης εκσκαφής, για εφαρμογή των υψομέτρων της μελέτης, οιασδήποτε

επιφανείας σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, που εκτελείται μετά την ολοκλήρωση των

χωματουργικών εργασιών, ήτοι μόρφωση της επιφάνειας, ισοπέδωση, κατάβρεγμα και συμπύκνωση με

χρήση μηχανικών μέσων  (διαμορφωτήρας, οδοστρωτήρας, δονητική πλάκα, κλπ.) ή όπου αυτό δεν

είναι δυνατό, χωρίς μηχανικά μέσα, μέχρι να επιτευχθεί ο προβλεπόμενος από την μελέτη βαθμός

συμπύκνωσης. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας που συμπυκνώνεται.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,81

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : Α.09

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.18.01 Προμήθεια δάνειων γαιών κατάλληλων για επίχωση

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Προμήθεια δάνειων γαιών κατάλληλων για επίχωση, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας Ήτοι

προμήθεια γαιών, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές, απώλειες χρόνου  αυτοκινήτων κλπ.  καθώς  και

προώθηση  αυτών μέχρι του προς επίχωση τμήματος  του έργου με χρήση κάθε πρόσφορου μέσου. Η

δαπάνη για τη διάστρωση και συμπύκνωση πληρώνεται με το άρθρο ΟΙΚ 20.10 του παρόντος

τιμολογίου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου τελικού όγκου επίχωσης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα
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A.T. : Α.10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

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.

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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,05

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πέντε λεπτά

A.T. : Α.11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.22.01 Επιχώσεις επιφανειών ανοικτών χώρων με θραυστό υλικό λατομείου 3Α και άμμο στο άνω
μέρος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Επιχώσεις επιφανειών ανοικτών χώρων με θραυστό υλικό λατομείου 3Α και άμμο στο άνω μέρος,

οιωνδήποτε διαστάσεων και πάχους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". Ήτοι  θραυστό  υλικό από καθαρούς υγιείς λίθους

ασβεστολιθικής προέλευσης, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές, προσκόμιση, διάστρωση, διαβροχή και

συμπύκνωση κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 10 cm με οποιαδήποτε κατάλληλα μηχανικά μέσα

(διαμορφωτήρας, οδοστρωτήρας δονητικός, δονητική πλάκα κλπ.) μέχρι την επίτευξη βαθμού

συμπύκνωσης τουλάχιστον 95% που θα ελέγχεται σύμφωνα με την πρότυπη δοκιμή συμπύκνωσης κατά

proctor, και του τελικού πάχους της στρώσης σε οποιοδήποτε σημείο του έργου. Η άνω τελική

επιφάνεια θα αποτελείται από λεπτόκοκκη θραυστή άμμο λατομείου, για εξομάλυνση της επιφανείας

του 3Α, σε πάχος 2 cm καλώς κυλινδρωμένη. Η τιμή περιλαμβάνει προμήθεια και μεταφορά των υλικών

επί τόπου, φορτοεκφορτώσεις, καθυστερήσεις αυτοκινήτων και μηχανικών μέσων γενικά, μεταφορά και

τοποθέτηση στις προβλεπόμενες θέσεις σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους

με τη χρήση οποιουδήποτε κατάλληλου κατά περίπτωση μεταφορικού μέσου. Επιμέτρηση τελικού όγκου

συμπυκνωμένης επίχωσης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

επίχωση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,05

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πέντε λεπτά

A.T. : Α.12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.22.02 Δημιουργία στραγγιστηρίων προστασίας υπόγειων κατασκευών, με θραυστά ή  ποταμίσια
σκύρα  διαστάσεων  3-7  cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Δημιουργία στραγγιστηρίων προστασίας υπόγειων κατασκευών, με θραυστά ή ποταμίσια σκύρα

διαστάσεων  3-7 cm.  Τα σκύρα τοποθετούνται χύδην περιμετρικά των υπόγειων κατασκευών για την

δημιουργία στραγγιστηρίου. Η τιμή περιλαμβάνει προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου,

φορτοεκφορτώσεις, καθυστερήσεις αυτοκινήτων και μηχανικών  μέσων γενικά, μεταφορά  και

τοποθέτηση στις προβλεπόμενες θέσεις σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους

με τη χρήση οποιουδήποτε κατάλληλου κατά περίπτωση μεταφορικού μέσου. Επιμέτρηση πραγματικά

τοποθετημένου όγκου σκύρων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

επίχωση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,25

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά
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A.T. : Α.13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.22.03 Βότσαλα (κροκάλες) ποταμίσια επιλεγμένα ως προς το χρώμα και το  μέγεθος,  για την
επικάλυψη στοιχείων της κατασκευής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Βότσαλα (κροκάλες) ποταμίσια επιλεγμένα ως προς το χρώμα και το μέγεθος, για την επικάλυψη

στοιχείων της κατασκευής. Τα βότσαλα  διαστάσεων  μήκους  5-8 cm, θα είναι επιλεγμένα, θα

τοποθετηθούν χύδην και θα διαστρωθούν σε πάχος που προβλέπει η μελέτη, θα είναι δε καθαρισμένα

από άχρηστες ουσίες και ξένα σώματα  και πλυμένα με καθαρό νερό. Ήτοι προμήθεια και μεταφορά

του υλικού επί τόπου, φορτοεκφορτώσεις, καθυστερήσεις αυτοκινήτου, μεταφορά και διάστρωση στις

θέσεις  που προβλέπει η μελέτη και σε οποιοδήποτε ύψος από την επιφάνεια του εδάφους.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένου όγκου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,05

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε και πέντε λεπτά

A.T. : Α.14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.22.04 Επίστρωση δαπέδου σκάμματος Παιδικής Χαράς με καθαρή λεπτόκοκκη άμμο θαλάσσης ή
ποταμίσια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Επίστρωση δαπέδου σκάμματος Παιδικής Χαράς με καθαρή λεπτόκοκκη άμμο θαλάσσης ή ποταμίσια, σε

οποιοδήποτε πάχος. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της επιφανείας από πάσης φύσης

ακατάλληλα υλικά, η ισοπέδωση και η απόξεση τυχόν ανωμαλιών του εδάφους, και τέλος η διάστρωση

και η ελαφρά συμπύκνωση της άμμου.  Ήτοι υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους

προετοιμασίας του υπόβαθρου και διάστρωσης της άμμου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένου όγκου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,05

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε και πέντε λεπτά

A.T. : Α.15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 21.02 Γραμμικά στραγγιστήρια από τσιμεντοσωλήνες Φ200 με περίβλημα γεωυφάσματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2861 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων τσιμεντοσωλήνων Φ200 με περίβλημα γεωυφάσματος των 200

gr/m2. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση των σκύρων στραγγιστηρίου

(μονοβάθμιο φίλτρο).

Τιμή ανά τρεχον μέτρο (m) πλήρως αποπερατωμένου στραγγιστηρίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : Α.16

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α06 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 100%

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση

παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη

και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη".

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των

υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της

επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του

κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως

συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα

στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών

ή/και του κηπευτικού χώματος.

Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με

βάση τα άρθρα  Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T. : Α.17

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710 100%

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο,

αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το

δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους

μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη

φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : Α.18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.06.01 Καθαίρεση τοιχοποιϊας ανωδομών από αργολιθοδομή μετά ισχυρού κονιάματος
τσιμέντου ή θηραϊκής γης, της εργασιάς εκτελουμένης με ιδιαίτερη προσοχή χειρωνακτικά
χωρίς χρήση μηχανικών μέσων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204 100%

Καθαίρεση τοιχοποιϊας ανωδομών από αργολιθοδομή μετά ισχυρού κονιάματος τσιμέντου ή θηραϊκής

γης, της εργασιάς εκτελουμένης με ιδιαίτερη προσοχή χειρωνακτικά χωρίς χρήση μηχανικών μέσων,

σε οποιοδήποτε στάθμη από την επιφάνεια του εδάφους και σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, με την

αναπέταση των  προϊόντων, τις κάθε είδους σκαλωσιές και την αντιστήριξη και συσσώρευση των

προϊόντων σε θέσεις φόρτωσης και σε απόσταση μέχρι 10 m. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με προσοχή

ώστε να μην  διαταραχθεί ο ιστός της τοιχοποιϊας, καθώς  και  οι θόλοι - σταυροθόλια - τόξα,

και  να μην προκληθούν  ζημιές σε παρακείμενα δομικά στοιχεία του έργου, θα ληφθούν  δε όλα τα

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας εκτελουμένων εργασιών,

την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός", το τεύχος των Τεχνικών

Προδιαγραφών Στατικών Εργασιών και τις οδηγίες της επίβλεψης. Στην παρούσα τιμή μονάδος

συμπεριλαμβάνεται επίσης και η αξία φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης

εκτός του κτιρίου σε χώρους συγκέντρωσης, με τα χέρια (ζεμπίλια κλπ.), με μονότροχα ή με

μηχανικά μέσα (βαγονέτα, αυτοκινούμενα μικρά οχήματα κλπ.), και η εν συνεχεία φορτοεκφόρτωση με

μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου, η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση και η

απόρριψη και διάστρωση των προϊόντων στον χώρο απόθεσης, σε χώρους επιτρεπόμενους από τις

αρμόδιες αρχές.

Τιμή ανά κυβικό  μέτρο (m3) πραγματικού όγκου πριν την καθαίρεση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 96,31

(Ολογράφως) : ενενήντα έξι και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : Α.19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.06.02 Καθαίρεση πλινθοδομής ανωδομών από οιουδήποτε τύπου πλίνθους (συμπαγείς, με ή
χωρίς σκάφη κλπ.), μετά ισχυρού κονιάματος τσιμέντου ή θηραϊκής γης, της εργασιάς
εκτελουμένης με ιδιαίτερη  προσοχή χειρωνακτικά χωρίς χρήση μηχανικών μέσων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204 100%

Καθαίρεση πλινθοδομής ανωδομών από οιουδήποτε τύπου πλίνθους (συμπαγείς, με ή χωρίς σκάφη

κλπ.), μετά ισχυρού κονιάματος τσιμέντου ή θηραϊκής γης, της εργασιάς εκτελουμένης με ιδιαίτερη

προσοχή χειρωνακτικά χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, σε  οποιοδήποτε στάθμη από την επιφάνεια του

εδάφους και σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, με την  αναπέταση  των προϊόντων, τις κάθε είδους

σκαλωσιές και την αντιστήριξη και συσσώρευση  των προϊόντων σε θέσεις φόρτωσης και σε απόσταση

μέχρι  10  m.  Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με προσοχή ώστε να μην  διαταραχθεί ο ιστός της

τοιχοποιϊας, καθώς και οι θόλοι - σταυροθόλια - τόξα, και να μην προκληθούν ζημιές σε

παρακείμενα δομικά στοιχεία του έργου, θα ληφθούν δε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα

με τις ισχύουσες διατάξεις  ασφαλείας εκτελουμένων  εργασιών, την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική

αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός", το τεύχος των Τεχνικών  Προδιαγραφών Στατικών

Εργασιών και τις οδηγίες της επίβλεψης. Στην παρούσα τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνεται επίσης και
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η αξία φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης εκτός του κτιρίου σε χώρους

συγκέντρωσης, με τα χέρια (ζεμπίλια κλπ.), με μονότροχα ή με μηχανικά μέσα (βαγονέτα,

αυτοκινούμενα μικρά οχήματα κλπ.), και η εν συνεχεία φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί

αυτοκινήτου, η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση και η απόρριψη και διάστρωση

των προϊόντων στον χώρο απόθεσης, σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές.

Τιμή ανά κυβικό  μέτρο (m3) πραγματικού όγκου πριν την καθαίρεση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 47,46

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και σαράντα έξι λεπτά

A.T. : Α.20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.07.01 Διαλογή των χρήσιμων λίθων από καθαιρέσεις λιθοδομών ή αργολιθοδομών παντός
τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2223 100%

Διαλογή των χρήσιμων λίθων από καθαιρέσεις λιθοδομών ή αργολιθοδομών παντός τύπου, που θα

επαναχρησιμοποιηθούν, με τον  καθαρισμό  αυτών από τα κονιάματα,  την μεταφορά και συγκέντρωση

τους σε σχήματα εύκολης καταμέτρησης σε σημεία εντός του γηπέδου, τέτοια ώστε να μην

παρακωλύωνται οι εργασίες. Οι λίθοι που  θα  διαλεγούν θα είναι  σε καλή κατάσταση, χωρίς

σαπίσματα κλπ. φθορές, ευμεγέθεις, κανονικοί  και γενικά θα πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει

η μελέτη, και σύμφωνα  με τις οδηγίες της επίβλεψης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον καθαρισμό

και φύλαξη των γωνιόλιθων (αγκωνάρια).

Τιμή ανά κυβικό  μέτρο (m3) πραγματικού όγκου πριν την καθαίρεση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,97

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : Α.21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.07.02 Διαλογή των χρήσιμων πλίνθων από καθαιρέσεις πλινθοδομών παντός τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2223 100%

Διαλογή των χρήσιμων πλίνθων από καθαιρέσεις πλινθοδομών παντός τύπου, που θα

επαναχρησιμοποιηθούν, με τον καθαρισμό αυτών από τα κονιάματα, την μεταφορά και συγκέντρωση

τους σε σχήματα  εύκολης  καταμέτρησης  σε σημεία εντός του γηπέδου, τέτοια ώστε να μην

παρακωλύωνται οι εργασίες. Οι πλίνθοι που θα  διαλεγούν θα  είναι  σε καλή κατάσταση, χωρίς

σαπίσματα κλπ. φθορές, κανονικοί και γενικά θα  πληρούν  τις προδιαγραφές που ορίζει η μελέτη,

και σύμφωνα με τις οδηγίες της  επίβλεψης.

Τιμή ανά κυβικό  μέτρο (m3) πραγματικού όγκου πριν την καθαίρεση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,92

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : Α.22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.15.50 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήν

δαπέδων, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως

απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, μετά από τεμαχισμό του όγκου σκυροδέματος, στις θέσεις φόρτωσης,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος

με μηχανικά μέσα". Στην παρούσα τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνεται επίσης και η αξία

φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης εκτός του κτιρίου σε χώρους

συγκέντρωσης, με τα χέρια (ζεμπίλια κλπ.), με μονότροχα ή με μηχανικά μέσα (βαγονέτα,

αυτοκινούμενα μικρά οχήματα κλπ.), και η εν συνεχεία φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί

αυτοκινήτου, η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση και η απόρριψη και διάστρωση

των προϊόντων στον χώρο απόθεσης, σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές.

Τιμή ανά κυβικό  μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως, μετά της μεταφοράς και

απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 61,32

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : Α.23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.16.01 Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος, της εργασιάς εκτελουμένης με  προσοχή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος, της εργασιάς εκτελουμένης με  προσοχή, σε οποιοδήποτε στάθμη

από την επιφάνεια του εδάφους και σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, με την αναπέταση των

προϊόντων, τις κάθε είδους σκαλωσιές και την αντιστήριξη και συσσώρευση των προϊόντων σε θέσεις

φόρτωσης και σε απόσταση μέχρι 10 m. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με χρήση αερόσφυρας και ελαφρών

εργαλείων χειρός, με προσοχή ώστε στα σημεία που εφάπτεται το σκυρόμεμα με λιθοδομές να μην

διαταραχθεί ο ιστός της τοιχοποιϊας, καθώς και οι θόλοι - σταυροθόλια - τόξα, και να μην

προκληθούν γενικά ζημιές σε παρακείμενα δομικά στοιχεία του έργου, θα ληφθούν δε όλα τα

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας εκτελουμένων εργασιών,

την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", το

τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών Στατικών Εργασιών και τις οδηγίες της επίβλεψης. Στην παρούσα

τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνεται επίσης και η αξία φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων

καθαίρεσης εκτός του κτιρίου σε χώρους συγκέντρωσης, με τα χέρια (ζεμπίλια κλπ.), με μονότροχα

ή με μηχανικά μέσα (βαγονέτα, αυτοκινούμενα μικρά οχήματα κλπ.), και η εν συνεχεία

φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου, η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική

απόσταση και η απόρριψη και διάστρωση των προϊόντων στον χώρο απόθεσης, σε χώρους

επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές.

Τιμή ανά κυβικό  μέτρο (m3) πραγματικού όγκου πριν την καθαίρεση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 158,85

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : Α.24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.66.01 Καθαρισμός και βαθύ αρμολόγημα όψεων παντός τύπου λιθοδομών, μετά του καθαρισμού
και της εμβάθυνσης των αρμών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7102 100%

Καθαρισμός και βαθύ αρμολόγημα όψεων παντός τύπου λιθοδομών, μετά του καθαρισμού και της

εμβάθυνσης των αρμών, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μη συρρικνούμενο

τσιμεντοκονίαμα των 400 kg λευκού τσιμέντου με αδρανές από λεπτόκκοκη άμμο, η ακριβής σύνθεση

του οποίου θα αποφασιστεί επί  τόπου μετά από δοκιμαστικές εφαρμογές και έγκριση από την

επίβλεψη. Ειδικότερα προβλέπεται η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών: 1) Αφαίρεση σαθρών λιθοσωμάτων

και αντικατάσταση τους με υγιεί  λιθοσώματα ίδιων διαστάσεων και με την ίδια μεθοδολογία

τοποθέτησης και τελικής εμφάνισης. 2) Συστηματική και επιμελημένη καθαίρεση όλων των φθαρμένων

αρμολογημάτων, με χρήση εργαλείων χειρός ή εάν είναι απαραίτητο με χρήση ελαφρών μηχανικών

μέσων (όχι κρουστικών).  3)  Προσεκτική διεύρυνση των χειλέων των αρμών (ξύσιμο, σπάσιμο λίθων)

και εκβάθυνση των αρμών σε βάθος όσο το επιτρέπουν τα λιθοσώματα και τουλάχιστον 4-5 cm

(ξύσιμο) με αποφυγή  διατάραξης της τοιχοποιίας. 4) Πλύσιμο με νερό υπό πίεση της επιφανείας

της τοιχοποιίας (πίεση δικτύου), και  εκτόξευση  πεπιεσμένου αέρα για την απομάκρυνση της

περίσειας του νερού (αεροβολή). 5) Αρμολόγηση-σφράγισμα των αρμών με ψιλό  μυστρί και στην

ανάγκη με το χέρι ή και με χρήση εργαλείων λιθοξόου. 6)  Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας

ανάλογα με την αιτία που την προκάλεσε, ήτοι για την σκουριά λόγω των μεταλλικών στοιχείων θα

γίνει καθαρισμός με διάλυμα θειογλυκολικού οξέως που εξουδετερώνεται με πυκνή αμμωνία, για τα

χρώματα θα γίνει χρήση διαλυτών με προσοχή για να μην προκληθούν λεκέδες στις πέτρες, τέλος για

τις βιολογικές επικαθίσεις θα χρησιμοποιηθούν  ενώσεις χαλκού με αμμωνία. Ήτοι  υλικά,

μικροϋλικά επί τόπου, μηχανικός εξοπλισμός, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής του

καθαρισμού και της αρμολόγησης  σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και τις εντολές της

επίβλεψης και τους αντίστοιχους κανονισμούς. Στην παρούσα τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνεται επίσης

και η αξία φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης εκτός του κτιρίου σε χώρους

συγκέντρωσης, με τα χέρια (ζεμπίλια κλπ.), με μονότροχα ή με μηχανικά μέσα (βαγονέτα,

αυτοκινούμενα μικρά οχήματα κλπ.), και η εν συνεχεία φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί

αυτοκινήτου, η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση και η απόρριψη και διάστρωση

των προϊόντων στον χώρο απόθεσης, σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές.

Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) αρμολογημένης επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,22

(Ολογράφως) : τριάντα και είκοσι δύο λεπτά
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A.T. : Α.25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.66.02 Καθαρισμός και αρμολόγημα όψεων παντός τύπου πλινθοδομών, μετά του καθαρισμού και
της εμβάθυνσης των αρμών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7102 100%

Καθαρισμός και αρμολόγημα όψεων παντός τύπου πλινθοδομών, μετά του καθαρισμού και της

εμβάθυνσης των αρμών, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μη συρρικνούμενο

τσιμεντοκονίαμα των 400 kg λευκού τσιμέντου με αδρανές από λεπτόκκοκη άμμο, η ακριβής σύνθεση

του οποίου θα αποφασιστεί επί τόπου μετά από δοκιμαστικές εφαρμογές και έγκριση από την

επίβλεψη.  Ειδικότερα προβλέπεται η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών: 1) Αφαίρεση σαθρών πλίνθων

και αντικατάσταση τους με υπάρχοντες που προέρχονται από τις καθαιρέσεις. 2) Συστηματική και

επιμελημένη καθαίρεση όλων των φθαρμένων αρμολογημάτων, με χρήση εργαλείων χειρός. 3)

Προσεκτική διεύρυνση των χειλέων των αρμών (ξύσιμο, σπάσιμο πλίνθων) και εκβάθυνση των αρμών σε

βάθος τουλάχιστον 3 cm (ξύσιμο) με  αποφυγή διατάραξης της τοιχοποιίας. 4) Πλύσιμο με νερό υπό

πίεση της επιφανείας της τοιχοποιίας (πίεση δικτύου), και εκτόξευση πεπιεσμένου αέρα για την

απομάκρυνση της περίσειας του νερού (αεροβολή). 5) Αρμολόγηση-σφράγισμα των αρμών με ψιλό

μυστρί και στην ανάγκη με το χέρι. 6) Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας από την μαύρη

κρούστα που  έχει σχηματιστεί λόγω της συνεχούς καύσης, με ήπια μέσα καθαρισμού έτσι ώστε να

διατηρηθεί η χρωματική διαφορά μεταξύ  των αυθεντικών και των νέων οπτοπλίνθων. Ήτοι υλικά,

μικροϋλικά επί τόπου, μηχανικός εξοπλισμός, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής του

καθαρισμού και της αρμολόγησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και τις εντολές της

επίβλεψης και τους αντίστοιχους κανονισμούς. Στην παρούσα τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνεται επίσης

και η αξία φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης εκτός του κτιρίου σε χώρους

συγκέντρωσης, με τα χέρια (ζεμπίλια κλπ.), με μονότροχα ή με μηχανικά μέσα (βαγονέτα,

αυτοκινούμενα μικρά οχήματα κλπ.), και η εν συνεχεία φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί

αυτοκινήτου, η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση και η απόρριψη και διάστρωση

των προϊόντων στον χώρο απόθεσης, σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές.

Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) αρμολογημένης επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,12

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και δώδεκα λεπτά

A.T. : Α.26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.57.01 Καθαίρεση  υπάρχοντος  μεταλλικού  στεγάστρου  στο  δώμα του καμινιού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 100%

Καθαίρεση υπάρχοντος μεταλλικού στεγάστρου στο δώμα του καμινιού, αποτελούμενου από μεταλλικά

υποστυλώματα και δικτυωτής μορφής ζευκτά κλπ. συνδέσμους, από διάφορες διατομές μορφοσιδήρου,

κοιλοδοκών κλπ. μεταλλικών στοιχείων. Οι εργασίες καθαιρέσεων θα εκτελεσθούν με μεγάλη προσοχή

με χρήση  κάθε πρόσφορου μέσου και εργαλείων (τροχοί, οξυγόνο, αποκοχλίωση των συνδέσεων κλπ.),

πλην κρουστικών μηχανημάτων ή  άλλων επικίνδυνων μέσων. To είδος των μηχανικών μέσων που θα

χρησιμοποιηθούν για την διενέργεια των καθαιρέσεων, καθώς και η μεθοδολογία εκτέλεσης των

εργασιών θα καθορισθούν από τον ανάδοχο  και θα εγκριθούν από την επίβλεψη. Ήτοι καθαιρέσεις

και αξία αναπέτασης των προϊόντων καθαίρεσης, ικριώματα, μηχανήματα, αντιστηρίξεις κλπ.

εργασίες που απαιτούνται για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες

διατάξεις περί ασφαλείας  των εκτελουμένων εργασιών, καθώς και φορτοεκφόρτωση  και μεταφορά

όλων των προϊόντων της καθαίρεσης σε χώρους επιτρεπόμενους από την αστυνομία.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,40

(Ολογράφως) : σαράντα λεπτά

A.T. : Α.27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\23.07.01 Υποστύλωση οιωνδήποτε στοιχείων του έργου, με πυκνή τοποθέτηση ξυλίνων δοκών  και
μεταλλικών ικριωμάτων βαρέως τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 100%

Υποστύλωση οιωνδήποτε στοιχείων του έργου, με πυκνή τοποθέτηση ξυλίνων δοκών  και μεταλλικών

ικριωμάτων βαρέως τύπου,  σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, και σε οποιαδήποτε έκταση, σύμφωνα

με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι ενοίκιο  ικριωμάτων, φθορά

ξυλείας, και εργασία υποστήλωσης και  αποκομιδής μετά το πέρας των εργασιών. Επιμέτρηση

επιφάνειας που υποστυλώνεται, η τιμή αυτή ισχύει για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι την

ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών υποστήριξης-ενίσχυσης των στοιχείων του έργου που

υποστυλώνονται.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας που υποστυλώνεται. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,94

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : Α.28

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 100%

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και

των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : Β.01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\31.03.01 Γαρμπιλομπετόν των 350 Kg τσιμέντου, για στρώσεις δαπέδων η επιφάνεια των οποίων
θα υποστεί επεξεργασία (βιομηχανικού δαπέδου, νεροπλυσίματος κλπ.)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3208 100%

Γαρμπιλομπετόν των 350 Kg τσιμέντου, για στρώσεις δαπέδων ελάχιστου πάχους 5 cm, η επιφάνεια

των οποίων θα υποστεί επεξεργασία (βιομηχανικού δαπέδου, νεροπλυσίματος κλπ.), με λιθοσύντριμμα

(γαρμπίλι) διαστάσεων 0.4 μέχρι 1 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του

εδάφους. Η επιθυμητή εργασιμότητα (κάθιση) του γαρμπιλοδέματος θα επιτευχθεί με τη χρήση

υπερρευστοποιητή χωρίς προσθήκη νερού. Πριν την διάστρωση του γαρμπιλοδέματος θα προηγηθεί πολύ

καλός καθαρισμός των επιφανειών με αφαίρεση παντός χαλαρού υλικού και πλύσιμο με άφθονο νερό.

Για να εξασφαλιστεί η πρόσφυση του παλαιού με το νέο σκυρόδεμα (όπου προβλέπεται) θα

χρησιμοποιηθεί συγκολλητικό γαλάκτωμα κατάλληλου τύπου ή εποξειδικό υλικό συγκόλλησης. Στη

συνέχεια διαστρώνεται το γαρμπιλόδεμα, δονείται ελαφρά και αλφαδιάζεται ή δίνονται οι

προβλεπόμενες ρύσεις με την βοήθεια οδηγών, χωρίς προεξοχή αδρανών υλικών. Κατά τα λοιπά

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις οδηγίες της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή

και μεταφορά σκυροδέματος". Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η

ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την

μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 86,51

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : Β.02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\31.10.01 Λιθόδεμα των  75  kg  τσιμέντου ανά m3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3102 100%

Λιθόδεμα των 175 kg τσιμέντου ανά m3, για την επένδυση της άνω παρειάς  του θόλου, αποτελούμενο

από μικρούς λίθους, ασβέστη και λευκό τσιμέντο, που διαστρώνεται σε πάχος 20 cm ώστε να

σταθεροποιηθεί ο θόλος. Ήτοι υλικά γενικά, μικροϋλικά και εργασία  πλήρους κατασκευής.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος ορατής παρειάς θόλου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,31

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : Β.03

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%

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

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).

Σελίδα 30 από 91



Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

A.T. : Β.04

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

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

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 C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Σελίδα 31 από 91



Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T. : Β.05

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 100%

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

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).

Σελίδα 32 από 91



Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

A.T. : Β.06

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 100%

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

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 C25/30.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : Β.07

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\32.03.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, με χρήση
λευκού τσιμέντου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή

πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

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

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Ευρώ (Αριθμητικά): 105,78

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : Β.08

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\32.12.01 Προκατασκευασμένα στοιχεία δαπεδόστρωσης από επιμελημένο εμφανές σκυρόδεμα  με
λευκό τσιμέντο και προσθήκη ώχρας, διαστάσεων  40Χ120Χ20  cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

Προκατασκευασμένα στοιχεία δαπεδόστρωσης από επιμελημένο εμφανές σκυρόδεμα  με λευκό τσιμέντο

και προσθήκη ώχρας, διαστάσεων 40Χ120Χ20 cm, ποιότητας σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, ελαφρά

οπλισμένου με διπλό δομικό πλέγμα Τ 131, με επεξεργασμένη την άνω παρειά με την μέθοδο της

υδροβολής. Την επομένη της σκυροδέτησης η άνω παρειά των στοιχείων "ξεπλένεται" με χρήση

μηχανήματος υδροβολής έτσι ώστε να αποκαλυφθούν ελαφρώς τα σκύρα και να προκύψει μία αδρή

επιφάνεια. Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι λευκό, η αναλογία δε του τσιμεντοχρώματος

ώχρας θα καθοριστεί μετά την κατασκευή επί τόπου ανάλογων δειγμάτων, κατά τα λοιπά σύμφωνα με

τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι υλικά γενικά, ξυλότυποι, οπλισμός,

μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής των στοιχείων, της επεξεργασίας της άνω παρειάς τους

καθώς και της μεταφοράς και τοποθέτησης τους επί τόπου στις προβλεπόμενες θέσεις σε οποιοδήποτε

σημείο του έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,91

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : Β.09

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3504 100%

Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600 kg/m3, με 250 kg

τσιμέντου ανά m3, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις 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 σκυροδέματος), o καθαρισμός της επιφανείας

διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεμα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεμα των

400 kg/m3 (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά την

παρέλευση του προβλεπομένου από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους με κυψελωτό κονιόδεμα

των 600 kg/m3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : Β.10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3801 100%

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το

έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και
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την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ

στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να

μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς

παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 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) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : Β.11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%

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): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : Β.12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%

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): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T. : Β.13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.04 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3821 100%

Ξυλότυποι απλής καμπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή

παραστάδων) ή οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθμης αυτών

μέχρι 5,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".
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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): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : Β.14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.06 Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3824 100%

Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων ανά βαθμίδα ύψους 2,00 m ή κλάσμα αυτής, πέραν του βασικού ύψους που

αναφέρεται στο οικείο άρθρο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας ξυλοτύπου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : Β.15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.10 Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 100%

Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας αανιδώματος ξυλοτύπων χυτλων τοίχων και συνήθων

κατασκευών, επιπέδων ή απλής καμπυλότητας, προς απόκτηση λείων επιφανειών

σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς

(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : Β.16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\38.19.01 Ξυλότυποι εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, παντός είδους κατασκευών από
οπλισμένο σκυρόδεμα, με την χρησιμοποίηση ειδικού κόντρα πλακέ (BETOFORM) για
ξυλοτύπους σκυροδέματος, εξαιρετικώς επιμελημένης κατασκευής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 100%

Ξυλότυποι εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, παντός είδους κατασκευών από  οπλισμένο σκυρόδεμα,

με την χρησιμοποίηση ειδικού κόντρα πλακέ (BETOFORM) για ξυλοτύπους σκυροδέματος, εξαιρετικώς

επιμελημένης κατασκευής, σταθερού πάχους, σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, και την δημιουργία

λείων, ομαλών και άριστης εμφάνισης ορατών επιφανειών σκυροδέματος που προορίζονται να

παραμείνουν ανεπίχρηστες και εμφανείς (ορατές). Το BETOFORM κατά την προσκόμιση του στο

εργοτάξιο θα είναι απολύτως καινουργές, πρωτοχρησιμοποιούμενο, και θα χρησιμοποιηθεί το πολύ

πέντε φορές ανά όψη. Πριν την διάστρωση του  σκυροδέματος οι ξυλότυποι θα επαλείφονται με

ειδικό υλικό που εμποδίζει την πρόσφυση του σκυροδέματος επάνω στους ξυλοτύπους και επιτρέπει

την εύκολη και χωρίς βλάβη  του σκυροδέματος αποξήλωση τους. Το υλικό αυτό, ενδεικτικού τύπου

OIL  DECOFRAGE, θα εγκριθεί από την επίβλεψη και θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του

προμηθευτή. Οι διαστάσεις των τεμαχίων του BETOFORM θα καθορισθούν (εάν  δεν προκύπτουν σαφώς

από τα σχέδια της μελέτης) σε συνενόηση με την επίβλεψη προκειμένου οι αρμοί μεταξύ των

τεμαχίων  να  προσαρμόζονται προς τα σχέδια των όψεων των ανεπίχρηστων επιφανειών, θα

εξασφαλισθεί δε πλήρης εφαρμογή των τεμαχίων μεταξύ τους, με αρμούς απόλυτα ευθύγραμμους και

παράλληλους και τελείως αφανείς. Με κατάλληλη πυκνή διάταξη του σκελετού στήριξης, ανάλογα με

το πάχος και το ύψος των στοιχείων που κατασκευάζονται καθώς και  με  την  χρήση  των  ειδικών

μεταλλικών  συνδέσμων, θα εξασφαλισθεί τελείως  το ευθύγραμμο και το απαραμόρφωτο των ξυλοτύπων

ανεξάρτητα από το τυχόν μεγάλο μήκος ή ύψος των κατασκευών. Η σύνθεση και στήριξη των ξυλοτύπων

όπου απαιτείται θα γίνει με χρήση πλαστικών σωλήνων και σιδηρών συνδέσμων, απαγορευομένων των

τρυπόξυλων ή των απλών (χωρίς πλαστικό σωλήνα) σιδηρών  ραβδών, μετά δε την αποξήλωση οι οπές

αυτές θα γεμίσουν με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα. Στην τιμή του  άρθρου αυτού περιλαμβάνεται επίσης

και η μόρφωση και η δημιουργία σκοτιών και φαλτσογωνιών οριζοντίων και κατακορύφων με

διαστάσεις, μορφή και σχέδιο όπως προβλέπονται στα σχέδια της μελέτης ή ήθελε υποδείξει η

επίβλεψη. Οι σκοτίες και οι φαλτσογωνιές κατασκευάζονται με την τοποθέτηση στον ξυλότυπο πριν
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την διάστρωση του σκυροδέματος, ειδικής  διατομής  πλαστικών  πήχεων απολύτως ισόπαχων και

ευθύγραμμων. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής σε οποιαδήποτε στάθμη από το

έδαφος και σε  οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με την εργασία σύνθεσης και αποσύνθεσης

των ξυλοτύπων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : Β.17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\38.19.02 Μεταλλότυποι  εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%

Μεταλλότυποι  εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, παντός είδους κατασκευών από οπλισμένο

σκυρόδεμα, εξαιρετικώς επιμελημένης κατασκευής, σε διαστάσεις, μορφή   και σχέδιο όπως

προβλέπονται στα σχέδια της μελέτης, για την δημιουργία λείων,  ομαλών και άριστης εμφάνισης

επιφανειών σκυροδέματος που προορίζονται να  παραμείνουν ανεπίχριστες και εμφανείς (ορατές). Οι

μεταλλότυποι κατά την  προσκόμιση τους στο εργοτάξιο, θα είναι πρωτοχρησιμοποιούμενοι, πριν δε

την διάστρωση του σκυροδέματος θα επαλείφονται με ειδικό υλικό που εμποδίζει  την  πρόσφυση του

σκυροδέματος επάνω στους μεταλλότυπους και επιτρέπει την εύκολη και χωρίς βλάβη του

σκυροδέματος αποξήλωση τους. Το υλικό αυτό, ενδεικτικού τύπου OIL DECOFRAGE, θα εγκριθεί από

την επίβλεψη και θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Τα τεμάχια των

μεταλλότυπων θα τοποθετηθούν  σύμφωνα με τα σχέδια ή τις  υποδείξεις της επίβλεψης, θα

εξασφαλισθεί δε πλήρης  εφαρμογή μεταξύ τους, με αρμούς απόλυτα ευθύγραμμους και παράλληλους

και  τελείως  αφανείς. Με κατάλληλη πυκνή διάταξη  του  σκελετού  στήριξης, ανάλογα με το πάχος

και το ύψος των στοιχείων  που  κατασκευάζονται καθώς και με την χρήση  ειδικών μεταλλικών

συνδέσμων, θα εξασφαλισθεί τελείως το ευθύγραμμο και το απαραμόρφωτο των μεταλότυπων ανεξάρτητα

από το τυχόν μεγάλο μήκος ή ύψος των κατασκευών. Η σύνθεση και  στήριξη των μεταλλότυπων όπου

απαιτείται θα γίνει με χρήση πλαστικών σωλήνων και σιδηρών συνδέσμων, απαγορευομένων των

τρυπόξυλων ή των απλών (χωρίς πλαστικό σωλήνα) σιδηρών ραβδών, μετά δε την αποξήλωση οι οπές

αυτές θα γεμίσουν με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα. Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται επίσης

και η μόρφωση και η δημιουργία σκοτιών  και  φαλτσογωνιών οριζοντίων και κατακορύφων  με

διαστάσεις,  μορφή  και  σχέδιο όπως προβλέπονται στα σχέδια της μελέτης ή ήθελε υποδείξει η

επίβλεψη. Οι σκοτίες και οι φαλτσογωνιές κατασκευάζονται με το κατάλληλο στραντζάρισμα της

λαμαρίνας των  μεταλλότυπων, ή εφ' όσον αυτό δεν είναι εφικτό με την τοποθέτηση πριν την

διάστρωση του σκυροδέματος ειδικής διατομής πλαστικών πήχεων απολύτως  ισόπαχων και

ευθύγραμμων. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής  σε οποιαδήποτε στάθμη από

το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο  εργασίας, με την εργασία σύνθεσης και

αποσύνθεσης των μεταλλότυπων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,95

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : Β.18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\38.19.03 Λάξευση επιφανειών σκυροδέματος με θραπίνα (σκαρπιτσάρισμα)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 100%

Λάξευση ορατών επιφανειών σκυροδέματος (κατακόρυφων και οριζόντιων) με θραπίνα (σκαρπιτσάρισμα)

και με ειδικό  εργαλείο στις ακμές (ντεσιλίδικο, κοπίδι, κλπ), ώστε οι ακμές να παρουσιάζονται

ευθύγραμμες και χωρίς σπασίματα. Η εργασία θα εκτελεστεί μετά την παραλαβή από το σκυρόδεμα των

προβλεπόμενων αντοχών του, αφού προηγηθεί η κατασκευή ανάλογων δειγμάτων για να καθοριστεί το

είδος και η εμφάνιση της επεξεργασίας των επιφανειών. Ήτοι επεξεργασία κατακόρυφων και

οριζόντιων επιφανειών και διαμόρφωση των ελεύθερων ακμών, σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο

εργασίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Επιμέτρηση ανηγμένης πραγματικής

επιφάνειας που επεξεργάζεται.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,79

(Ολογράφως) : είκοσι και εβδομήντα εννέα λεπτά
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A.T. : Β.19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\38.19.04 Μόνιμος μεταλλότυπος με γαλβανισμένα τραπεζοειδή αυλακωτά χαλυβδόφυλλα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%

Μόνιμος μεταλλότυπος με γαλβανισμένα τραπεζοειδή αυλακωτά χαλυβδόφυλλα,  ενδεικτικού τύπου KSH

98 (super deck) της KONTI ή παρόμοιου τύπου με τα ίδια τεχνικά χαρακτηρισιτκά. Τα μεταλλικά

φύλλα είναι από χάλυβα (GC-280 MPα) γαλβανισμένα εν θερμώ (Ζ275), πάχους 0.75 mm και βάρους 8.8

Kg/m2. Τα φύλλα υποστυλώνονται κατάλληλα ώστε να μην  παραμορφωθούν με το βάρος του

σκυροδέματος, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες και προδιαγραφές του εργοστασίου

παραγωγής. Ήτοι υλικά γενικά, υλικά στερέωσης, ξυλότυπος υποστύλωσης και μικροϋλικά πλήρους

κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης σε οποιοδήποτε σημείο του έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,77

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και εβδομήντα επτά λεπτά

A.T. : Β.20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

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

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
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 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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,95

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : Β.21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

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

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   |         |
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__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  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 .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

A.T. : Β.22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.25 Προσαύξηση τιμής σιδηροπλισμών ειδικών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3876 100%

Προσαύξηση τιμής σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων για τμήματα αψίδων και θόλων, τρούλλων και

κελυφών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,25

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : Β.23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων

(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της

προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε

οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00

(Ολογράφως) : δύο
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A.T. : Β.24

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β92.3 Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο
σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ14 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7025 100%

Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων / διατηρουμένων στοιχείων/μελών κατασκευών

από οπλισμένο σκυρόδεμα (βλήτρα από χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η διάτρηση οπής με διάμετρο μεγαλύτερη αυτής του συνδέσμου για να υπάρξει το απαραίτητο

διάκενο για την εποξειδική κόλλα ή κονίαμα. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη η

διάμετρος της οπής θα είναι Dβλητρ. + 4,0 mm. Για τους διατμητικούς συνδέσμους (βλήτρα) το

βάθος της οπής θα είναι 10 x Dβλητρ., εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη.

- Η εκτράχυνση των παρειών της οπής με συρματόβουρτσα εκτράχυνσης, κατάλληλης διαμέτρου ώστε

"να βρίσκει" στα τοιχώματα της οπής.

- Η προσωρινή σφράγιση προστασίας των οπών μέχρι να τοποθετηθούν οι ράβδοι οπλισμού.

- Ο επιμελής καθαρισμός του εσωτερικού της οπής αμέσως πριν την τοποθέτηση της ράβδου οπλισμού:

  *με πεπιεσμένο αέρα, αν πρόκεται να εφαρμοσθεί εποξειδική συγκολλητική ρητίνη

  *με πλύση με νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρμοσθεί κονίαμα πάκτωσης.

- Η προετοιμασία του συγκολλητικού υλικού (ρητίνης ή κονιάματος), σύμφωνα με τις οδηγίες του

εργοστασίου παραγωγής αυτού και η εισαγωγή επαρκούς ποσότητας εντός της οπής.

- Στις περιπτώσεις τοποθέτησης βλήτρων κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές, για να αποφευχθεί

η εκροή του συγκολλητικού υλικού θα χρησιμοποιούνται κόλλες ή κονιάματα υψηλού ιξώδους

κατάλληλα για εργασία προς τα πάνω (over head). Απαγορεύεται να επαλείφεται το βλήτρο με

συγκολλητικό υλικό και στην συνέχεια να τοποθετείται στην οπή. Με τον τρόπο αυτό δεν

διασφαλίζεται ότι θα γεμίσει πολήρως το διάκενο μεταξύ συνδέσμου και παρειών (άντυγος) οπής.

- Η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και δοκιμών

  *οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση ότι τα βλήτρα τοποθετήθηκαν σύμφωνα με την μελέτη και ότι

το προεξέχον τμήμα είναι του προβλεπομένου μήκους

  *δοκιμή με το χέρι της ακαμψίας όλων των βλήτρων, μετά από παρέλευση 29h εάν εφαρμοσθεί

εποξειδικό συγκολλητικό ή 7 ημερών εάν έχει εφαρμοσθεί κονίαμα

  *δοκιμή πλευρικής μετατόπισης σε ποσοστό 1% των βλήτρων: με πλευρικές κρούσεις κάμπτονται τα

προεξέχοντα τμήματα κατά 45 και ελέγχεται εάν αστοχήσει το συγκολλητικό υλικό (εάν η δοκιμή

είναι επιτυχής τα βλήτρα δεν επαναφέρονται στην αρχική τους θέση).

Εαν διαπιστωθούν μή συμμορφώσεις κατά τις ανωτέρω δοκιμές, θα αποκαθίστανται με διορθωτικά

μέτρα που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Οσα βλήτρα αστοχούν δεν θα επιμετρώνται προς πληρωμή.

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης τα πάσης φύσεως ικριώματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση

των εργασιών και οι τυχόν προσωρινές/βοηθητικές κατασκευές για την διακίνηση προσωπικού και

μέσων εκτέλεσης των εργασιών.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία του σιδήρου οπλισμού ποιότητας Β500C από τον οποίο θα διαμορφωθούν

τα βλήτρα. Το βάρος αυτού θα επιμετρηθεί μαζί με τον λοιπό εξοπλισμό των σκυροδεμάτων (θα

συμπεριληφθεί στους πίνακες οπλισμών).

 Bλήτρα από ράβδους Φ14 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο βλήτρου τοποθετημένου και αποδεκτού σύμφωνα με τα ανωτέρω τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,90

(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα λεπτά

A.T. : Β.25

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β95.1 Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης
οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με
εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από
οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με
σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις
οπλισμού)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2412 100%

Στην τιμή μονάδος προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:
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- Επιμελής καθαρισμός της επιφανείας του σκυροδέματος από όλα τα σαθρά τεμάχια (ιδιαίτερα στην

περιοχή των αρθρώσεων Gerber).

- Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του οπλισμού που οφείλεται

στην εισχώρηση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος.

- Αποκατάσταση της διατομής με εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων.

Η πορεία εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης έχει ως εξής:

- Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών των διαμήκων και εγκάρσιων δοκών με υδροβολή υψηλής πίεσης

για την αφαίρεση όλων των σαθρών σκυροδεμάτων (αποτελέσματα διόγκωσης, αποφλοίωσης, απολέπισης,

αποκόλλησης κλπ λόγω της διάβρωσης του οπλισμού από την εισχώρηση χλωριόντων και την

προοδευτική ενανθράκωση του σκυροδέματος).

  Κατά την φάση αυτή οι εκτεθειμένες ράβδοι οπλισμού (θα είναι διαβρωμένες στο σύνολό τους) θα

καθαρισθούν επιμελώς με τοπική υδροβολή υψηλής πιέσεως ή αμμοβολή ή/και χρήση ηλεκτροεργαλειών

χειρός με συρματόβουρτσα, ούτως ώστε να αποκτήσουν καθαρή μεταλλική επιφάνεια ποιότητος Sa 2

1/2 κατά τους Σουηδικούς κανονισμούς.

- Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε παχύρευστη μορφή επί των εκτεθειμένων ράβδων οπλισμού με

πινέλο ή ρολλό.

- Πλήρωση κοιλοτήτων και κάλυψη εκτεθειμένων οπλισμών (που έχουν ήδη επικαλυφθεί με αναστολέα

διάβρωσης) με επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών, βιομηχανικής προέλευσης, με εκτόξευση,

μυστρί ή σπάτουλα. Στο επισκευαστικό κονίαμα θα προστεθεί αναστολέας διάβρωσης ως πρόσθετο

(admixture), ενώ συνιστάται η προσθήκη ινών προπυλενίου για την αποφυγή της πλαστικής

ρηγματώσεως. Το απαιτούμενο εργάσιμο και η συνεκτικότητα (consistancy) του επισκευαστικού

κονιάματος (ιδιαίτερα στις περιοχές των κάτω πελμάτων των δοκών) θα ρυθμισθεί με κατάλληλα

πρόσθετα, συμβατά με τα υλικά του κονιάματος (σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών).

  Οι επεμβάσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι τοπικού χαρακτήρα.

- Ψεκασμός ολόκληρης της εκτεθειμένης επιφανείας του σκυροδέματος (αφού έχει ολοκληρωθεί οι

ανωτέρω εργασίες) με υγρό αναστολέα διάβρωσης για την εξασφάλιση προστασίας στο σύνολο του

περιμετρικού οπλισμού των διαφόρων στοιχείων του φορέα, δεδομένου ότι με την υδροβολή δεν

απομακρύνεται όλο το ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, παρά μόνον αυτό που έχει ήδη χαλαρώσει και

ρηγματωθεί.

  Οι αναστολείς διάβρωσης πρέπει να είναι κατεισδύοντος τύπου (διαχεόμενοι) (migrating

corrosion inhibitors).

- Βαφή των εκτεθειμένων επιφανειών του φορέα με χρώμα ακρυλικής βάσης (σιλοξανικές βαφές),

υψηλής διαπνοής και υψηλής αντίστασης στην διείσδυση νερού και χλωριδίων. Εφαρμογή με ψεκασμό ή

(τοπικό) με ρολλό.

Στην τιμή της μονάδος περιλαμβάνονται:

- Τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά (κύρια και βοηθητικά) του συστήματος που θα προταθεί από

τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

- Το σύστημα υλικών (αναστολές διάβρωσης, επισκευαστικά κονιώματα, πρόσθετα, βαφές κλπ) θα

πρέπει να έχει επιτυχώς εφαρμοσθεί σε παρεμφερή έργα.

- Ο Ανάδοχος με την έκθεση μεθοδολογίας θα υποβάλει και υλικά τεκμηρίωσης της επιτυχούς

εφαρμογής των προτεινομένων υλικών (βεβαιώσεις ΚτΕ, τεχνικές εκθέσεις, φωτογραφικό υλικό κλπ).

- Οι δαπάνες προετοιμασίας, ανάμειξης και εφαρμογής των υλικών (εργατική δαπάνη, εξοπλισμός,

μέσα) σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου πραγωγής αυτών.

- Οι προσωρινές κατασκευές και ικριώματα προσέγγισης στις θέσεις εφαρμογής ή εναλλακτικά η

χρήση ειδικού εξοπλισμού προσέγγισης (καδοφόρα οχήματα, αυτοκινούμενες διαβάθρες, αναρτημένοι

σιδηρότυποι, ειδικές παντεταρισμένες λύσεις κ.ο.κ.)

- Οι δαπάνες εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργαστηριακών δοκιμών

- Οι δαπάνες των μέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση εργασιών σε μεγάλα ύψη και τον χειρισμό

τοξικών ή δραστικών χημικών (εποξειδικά υλικά κλπ).

  (προστατευτικές κατασκευές, μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού).

 Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με

σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας φορέα ή βάθρων που αποκαθίστανται ως άνω για τις
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ακόλουθες περιπτώσεις εφαρμογής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 79,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα εννέα

A.T. : Β.26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\43.22.1 Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιϊας με σποραδική αντικατάσταση των λιθοσωμάτων
κατά μήκος αυτών (λιθοσυρραφή)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4307 100%

Εκτέλεση εργασιών σε πάσης φύσεως ευρείες ρωγμές (οριζόντιες, κατακόρυφες ή λοξές) καθώς και

εγκάρσιες αποκολλήσεις τοίχων μεγάλου εύρους και μήκους, (εύρος μεγαλύτερο από 10 mm)

διαμπερείς ή μη, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 14-02-05-01

Στην τιμή μονάδας για την επισκευή ενός μέτρου μήκους μεγάλου εύρους ρωγμής περιλαμβάνονται: η

δαπάνη προμήθειας των πάσης φύσεως υλικών για την εκτέλεση της εργασίας, η μεταφορά τους στο

εργοτάξιο, η δαπάνη για την αποθήκευση και φύλαξη των πάσης φύσεως υλικών στο εργοτάξιο, η

δαπάνη χρήσης εξοπλισμού και ικριωμάτων και η δαπάνη για τη μεταφορά και φύλαξή τους στο

εργοτάξιο, η δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας, η δαπάνη για την συγκέντρωση, μεταφορά και

απόθεση στο χώρο φόρτωσης  των πάσης φύσεως υλικών και απορριμμάτων που προκύπτουν από την

εκτέλεση της εργασίας, η δαπάνη χρήσης πεπιεσμένου αέρα και νερού, η κατανάλωση ρεύματος, τα

μέσα για την αντιμετώπιση του κονιορτού, η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων κλπ,

η δαπάνη ημερομισθίων και ασφάλισης του προσωπικού, η δαπάνη συντήρησης, ελέγχων, διορθωτικών

μέτρων και επανελέγχων και η δαπάνη σταλίας του αυτοκινήτου. Στην παρούσα τιμή μονάδος

συμπεριλαμβάνεται επίσης και η αξία φορτοεκφόρωσης των πάσης φύσεως υλικών και απορριμμάτων που

προκύπτουν από την εκτέλεση της εργασίας επί αυτοκινήτου, η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε

χιλιομετρική απόσταση και η απόρριψη και διάστρωση των προϊόντων στον χώρο απόθεσης, σε χώρους

επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) ρωγμής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

A.T. : Β.27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\43.22.2 Αποκατάσταση τοιχοποιϊας με εφαρμογή ενεμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4307 100%

Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων,  σύμφωνα με την πΕΤΕΠ 14-02-

04-00 «Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων».

Στην τιμή μονάδας ανά λίτρο καταναλωθέντος ενέματος για την πλήρωση των κενών της τοιχοποιίας

περιλαμβάνονται: η δαπάνη διεύρυνσης των αρμών της τοιχοποιίας, η δαπάνη προμήθειας των πάσης

φύσεως υλικών για την εκτέλεση της εργασίας, η μεταφορά τους στο εργοτάξιο, η δαπάνη για

αποθήκευση και φύλαξη των πάσης φύσεως υλικών στο εργοτάξιο, η δαπάνη χρήσης εξοπλισμού και

ικριωμάτων και η δαπάνη για τη μεταφορά και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η δαπάνη για την

εκτέλεση της εργασίας, η δαπάνη για την συγκέντρωση, μεταφορά και απόθεση στο χώρο φόρτωσης

των πάσης φύσεως υλικών και απορριμμάτων που προκύπτουν από την εκτέλεση της εργασίας, η δαπάνη

χρήσης πεπιεσμένου αέρα και νερού, η κατανάλωση ρεύματος, τα μέσα για την αντιμετώπιση του

κονιορτού, η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων κλπ, η δαπάνη ημερομισθίων και

ασφάλισης του προσωπικού, η δαπάνη συντήρησης, ελέγχων, διορθωτικών μέτρων και επανελέγχων και

η δαπάνη σταλίας του αυτοκινήτου. Στην παρούσα τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνεται επίσης και η αξία

φορτοεκφόρωσης των των πάσης φύσεως υλικών και απορριμμάτων με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου, η

μεταφορά τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση και η απόρριψη και διάστρωση των προϊόντων

στον χώρο απόθεσης, σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές.

Τιμή ανά λίτρο καταναλωθέντος ενέματος (lt).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00

(Ολογράφως) : δύο

A.T. : Γ.01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\43.10.01 Λιθοδομές ανωδομών με υπάρχοντες αργούς λίθους, για συμπλήρωση υπαρχουσών
λιθοδομών ή αναδόμηση  τμημάτων διαταραγμένων λιθοδομών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4307 100%

Λιθοδομές ανωδομών με υπάρχοντες αργούς λίθους, για συμπλήρωση υπαρχουσών λιθοδομών ή αναδόμηση

τμημάτων διαταραγμένων λιθοδομών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι

τοίχοι", οιωνδήποτε διαστάσεων και όγκου, σε οποιοδήποτε θέση και  ύψος από το δάπεδο εργασίας,
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με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1: 2 1/2  και 150 Kg τσιμέντου και χρήση  υπαρχόντων  λίθων που

προέρχονται από καθαιρέσεις που έχουν γίνει στο έργο, και στους οποίους έχει γίνει διαλογή. Η

κάτω επιφάνεια αλλά και οι παρειές της προς συμπλήρωση λιθοδομής  θα  καθαρίζονται επιμελώς από

χώματα και πιθανά σαθρωμένα παλαιά κονιάματα και η δόμηση θα γίνεται με τρόπο ώστε να

επιτυγχάνεται εμπλοκή του κάθε λίθου με τους γειτονικούς του κατά την έννοια του πάχους της

λιθοδομής αλλά -στο μέτρο του δυνατού- και του μήκους. Ήτοι μεταφορά επί τόπου των υπαρχόντων

λίθων, διαλογή και καθαρισμός τους, κονίαμα δόμησης, χονδρολάξευση (όπου και όταν είναι

αναγκαία), δόμηση και γενικά κάθε απαραίτητο υλικό, ικριώματα και εργασία πλήρους και έντεχνης

δόμησης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 138,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα οκτώ

A.T. : Γ.02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\43.11.01 Πλήρης ανακατασκευή εισόδου (μπούκας) καμινιού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4212 100%

Πλήρης ανακατασκευή εισόδου (μπούκας) καμινιού, περιοχή που οριοθετείται από τους  εκατέρωθεν

κατασκευαστικούς αρμούς, από την βάση μέχρι  την επίστεψη και σε όλο το πάχος του τοίχου από

την εξωτερική παρειά μέχρι την εσωτερική της περιμετρικής  στοάς. Οι εργασίες που

περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό είναι οι κάτωθι: 1)  Πλήρης  καθαίρεση  και απομάκρυνση όλων των

άχρηστων και ξένων προς την μεθοδολογία κατασκευής υλικών και κατασκευών. 2)  Συστηματικός  και

επιμελημένος καθαρισμός των επιφανειών καθώς και δημιουργία φωλεών για τοποθέτηση λίθων

συνεργασίας  έτσι ώστε η νέα τοιχοποιϊα να συνεργάζεται με την υπάρχουσα. 3) Προσεκτική

εκβάθυνση αρμών μεταξύ των λίθων σε όσο βάθος επιτρέπουν τα λιθοσώματα, με προσοχή για αποφυγή

διατάραξης του ιστού και αποδιοργάνωσης της τοιχοποιϊας. 4) Ανακατασκευή του τοίχου με χρήση

στις όψεις κατάλληλων τεμαχίων λίθων που προέρχονται από τους υπάρχοντες από τις καθαιρέσεις,

με χρήση ψιλού μυστριού ή και εν ανάγκη με το χέρι. Οι λίθοι συνεργασίας θα τοποθετηθούν

κολυμβητά. 5) Ανακατασκευή των παρειών της εισόδου με συμπαγή τούβλα, και αναπαρωγή του

σχήματος του υπερθύρου (τόξο με διπλή σειρά τούβλων) στην όψη με συμπαγή τούβλα ίδιου μεγέθους

αλλά ορθογωνικά ώστε να διαφοροποιούνται από τα αρχικά ανάγλυφου περιγράμματος. Κατά την

δόμηση θα χρησιμοποιηθεί κονίαμα συμβατό με το αρχικό κονίαμα δόμησης. Ολη η ανακατασκευή της

εισόδου θα εκτελεστεί βάσει  των σωζόμενων υπέρθυρων, με ιδιαίτερα έντεχνο τρόπο και με μεγάλη

προσοχή, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι συμβατό με το σύνολο της υπάρχουσας κατασκευής,

κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι υλικά

γενικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία πλήρους ανακατασκευής της εισόδου, συμπεριλαμβανομένης

της καθαίρεσης και απόρριψης  σε χώρους επιτρεπόμενους από την αστυνομία όλων των άχρηστων

υλικών.

Τιμή κατ΄αποκοπή για κάθε πέρασμα (τεμ.) πλήρως διαμορφωμένου ασχέτως διαστάσεων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.864,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τέσσερα

A.T. : Γ.03

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\43.11.02 Πλήρης  κατασκευή ή ανακατασκευή οπής τροφοδοσίας καυσίμου υλικού από το δώμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428 100%

Πλήρης κατασκευή ή συμπλήρωση κατασκευής οπής τροφοδοσίας καυσίμου υλικού από το δώμα, με την

τοποθέτηση  γαλβανισμένης σιδηροσωλήνας Φ180, η οποία στο άνω μέρος της φέρει μεταλλική στεφάνη

διατομής Γ στην οποία εδράζεται υαλοπίνακας securit πάχους 10  mm. Ο περιμετρικός αρμός

σφραγίζεται με ειδική μαστίχη. Συμπεριλαμβάνεται, όπου απαιτείται, η μερική ή ολική

ανακατασκευή με συμπαγείς οπτόπλινθους όμοιους με αυτούς που υπήρχαν στην κατασκευή  και όμοιο

χτίσιμο. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με  τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι

υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους  κατασκευής ή ανακατασκευής της οπής τροφοδοσίας, ασχέτως

μήκους σιδηροσωλήνα.

Τιμή κατ΄αποκοπή για κάθε οπή τροφοδοσίας (τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 152,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο
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A.T. : Γ.04

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\43.11.03 Συμπλήρωση υπαρχουσών πλινθοδομών και γενικά στοιχείων της κατασκευής με
πλινθοδομή από πλήρεις μηχανοποίητους οπτόπλινθους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4604 100%

Συμπλήρωση υπαρχουσών πλινθοδομών και γενικά στοιχείων της κατασκευής με πλινθοδομή από πλήρεις

μηχανοποίητους οπτόπλινθους, διαστάσεων και μορφής όμοιων με τα υπάρχοντα και υλικού κατασκευής

παρόμοιου, και κονίαμα σύνδεσης συμβατό με το αρχικό κονίαμα δόμησης. Οι εργασίες που

περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό είναι οι κάτωθι: 1) Συστηματικός και επιμελημένος καθαρισμός των

επιφανειών καθώς και δημιουργία φωλεών για τοποθέτηση πλίνθων συνεργασίας  έτσι ώστε  η νέα

τοιχοποιϊα να συνεργάζεται με την  υπάρχουσα. 2) Προσεκτική  εκβάθυνση αρμών μεταξύ των πλίνθων

με προσοχή για αποφυγή  διατάραξης του ιστού και αποδιοργάνωσης της τοιχοποιϊας. 3)

Ανακατασκευή του τοίχου ή συμπλήρωση  κενών με χρήση ψιλού μυστριού ή και εν ανάγκη με το χέρι.

Οι πλίνθοι συνεργασίας θα τοποθετηθούν κολυμβητά, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές

Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι υλικά γενικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία

πλήρους δόμησης τοιχοποιϊών και γενικά συμπλήρωσης κενών σε οποιοδήποτε σημείο του έργου και σε

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο  εργασίας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου πλινθοδομής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 368,00

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα οκτώ

A.T. : Γ.05

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\43.11.04 Ανακατασκευή τμημάτων θόλων  με πλήρεις  μηχανοποίητους οπτόπλινθους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4811 100%

Ανακατασκευή τμημάτων θόλων με πλήρεις μηχανοποίητους οπτόπλινθους, διαστάσεων  και μορφής

όμοιων με τα υπάρχοντα και  υλικού  κατασκευής παρόμοιου  υπάρχοντα, και κονίαμα σύνδεσης

συμβατό με το αρχικό κονίαμα δόμησης. Οι εργασίες που  περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό είναι οι

κάτωθι: 1) Κατασκευή  ξυλοτύπου βάση ακριβούς χάραξης του θόλου (με πολλαπλές μετρήσεις)

αποτελούμενου από τοξωτό σκελετό και σανίδες. 2) Συστηματικός και επιμελημένος καθαρισμός των

επιφανειών καθώς και δημιουργία φωλεών  για  τοποθέτηση πλίνθων   συνεργασίας έτσι ώστε η νέα

τοιχοποιϊα να συνεργάζεται με την υπάρχουσα. 3) Προσεκτική εκβάθυνση αρμών μεταξύ των πλίνθων

με προσοχή για αποφυγή διατάραξης του ιστού και αποδιοργάνωσης της τοιχοποιϊας. 4) Ανακατασκευή

του   θόλου  αρχίζοντας από τα άκρα προς το κλειδί, ή συμπλήρωση κενών με χρήση ψιλού μυστριού

ή και εν ανάγκη με το χέρι.  Οι πλίνθοι τοποθετούνται με την στενή τους πλευρά προς  τα  κάτω,

κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές  και  τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι υλικά

γενικά  επί  τόπου, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής του θόλου μετά του απαραίτητου

ξυλότυπου και γενικά συμπλήρωσης κενών θόλων, σε οποιοδήποτε σημείο του έργου και σε

οποιοδήποτε  ύψος  από  το  δάπεδο  εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής ορατής επιφάνειας θόλου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 101,20

(Ολογράφως) : εκατόν ένα και είκοσι λεπτά

A.T. : Δ.01

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 100%

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 14,05

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πέντε λεπτά

A.T. : Δ.02

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας

ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου

και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του

καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης

με σκυρόδεμα.

 Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

 Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή

επιμέτρηση με ζύγιση)

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της

φέρουσας ικανότητας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,80

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα λεπτά

A.T. : Δ.03

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 100%

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"

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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,05

(Ολογράφως) : επτά και πέντε λεπτά

A.T. : Δ.04

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.05.02 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από
γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2127 100%

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 βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών.

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.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 28,05

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και πέντε λεπτά

A.T. : Δ.05

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 100%

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): 0,80

(Ολογράφως) : ογδόντα λεπτά

A.T. : Δ.06

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 100%

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με

δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα

φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων

- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού

παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία

(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)

- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : Δ.07

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.02 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 60 x 40 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 100%

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με

δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα

φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων

- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού

παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία

(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)

- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
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Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : Δ.08

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό

διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένα

το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, μήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει

ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολλημένο.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για

την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενα απαιτούμενη εξυγίανση του επιχώματος

για την εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους.

Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης πλάκας γείωσης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T. : Δ.09

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,52

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : Δ.10

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  3   Διαμέτρου   1      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,26

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι έξι λεπτά

A.T. : Δ.11

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών
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πιέσεως

(1 m)

  8036.  4   Διαμέτρου   1 1/4  ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,04

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και τέσσερα λεπτά

A.T. : Δ.12

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  6   Διαμέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,58

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : Δ.13

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  9   Διαμέτρου   4      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 73,88

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : Δ.14

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.4.1 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.,  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C,  6
atm, διαμέτρου Φ 32 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός   σωλήνας   αποχέτευσης  από  σκληρό  PVC,  πίεσης

λειτουργίας  για  20°C,  6,0  AΤΜ,  διαμέτρου  32 ΜΜ, πλήρως

τοποθετημένος,   σύμφωνα   με   την  Τεχνική  Περιγραφή  και

Προδιαγραφές   της  μελέτης.  Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά

τεμάχια  κάθε  σχήματος (όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ,

σαμάρια,  συστολές,  κλπ),  τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα

και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

A.T. : Δ.15

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.4.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.,  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C,  6
atm, διαμέτρου Φ 75 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός   σωλήνας   αποχέτευσης  από  σκληρό  PVC,  πίεσης

λειτουργίας  για  20°C,  6,0  AΤΜ,  διαμέτρου  75 ΜΜ, πλήρως

τοποθετημένος,   σύμφωνα   με   την  Τεχνική  Περιγραφή  και

Προδιαγραφές   της  μελέτης.  Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά

τεμάχια  κάθε  σχήματος (όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ,
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σαμάρια,  συστολές,  κλπ),  τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα

και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,84

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : Δ.16

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.4.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.,  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C,  6
atm, διαμέτρου Φ 100 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός   σωλήνας   αποχέτευσης  από  σκληρό  PVC,  πίεσης

λειτουργίας  για  20°C,  6,0  AΤΜ,  διαμέτρου  100 ΜΜ, πλήρως

τοποθετημένος,   σύμφωνα   με   την  Τεχνική  Περιγραφή  και

Προδιαγραφές   της  μελέτης.  Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά

τεμάχια  κάθε  σχήματος (όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ,

σαμάρια,  συστολές,  κλπ),  τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα

και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,71

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : Δ.17

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.4.9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.,  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C,  6
atm, διαμέτρου Φ 125 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός   σωλήνας   αποχέτευσης  από  σκληρό  PVC,  πίεσης

λειτουργίας  για  20°C,  6,0  AΤΜ,  διαμέτρου  125 ΜΜ, πλήρως

τοποθετημένος,   σύμφωνα   με   την  Τεχνική  Περιγραφή  και

Προδιαγραφές   της  μελέτης.  Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά

τεμάχια  κάθε  σχήματος (όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ,

σαμάρια,  συστολές,  κλπ),  τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα

και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,93

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα τρία λεπτά

A.T. : Δ.18

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.4.11 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.,  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C,  6
atm, διαμέτρου Φ 150 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός   σωλήνας   αποχέτευσης  από  σκληρό  PVC,  πίεσης

λειτουργίας  για  20°C,  6,0  AΤΜ,  διαμέτρου  150 ΜΜ, πλήρως

τοποθετημένος,   σύμφωνα   με   την  Τεχνική  Περιγραφή  και

Προδιαγραφές   της  μελέτης.  Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά

τεμάχια  κάθε  σχήματος (όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ,

σαμάρια,  συστολές,  κλπ),  τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα

και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,73

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T. : Δ.19

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.4.12 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.,  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C,  6
atm, διαμέτρου Φ 200 mm
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός   σωλήνας   αποχέτευσης  από  σκληρό  PVC,  πίεσης

λειτουργίας  για  20°C,  6,0  AΤΜ,  διαμέτρου  200 ΜΜ, πλήρως

τοποθετημένος,   σύμφωνα   με   την  Τεχνική  Περιγραφή  και

Προδιαγραφές   της  μελέτης.  Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά

τεμάχια  κάθε  σχήματος (όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ,

σαμάρια,  συστολές,  κλπ),  τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα

και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 41,47

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και σαράντα επτά λεπτά

A.T. : Δ.20

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.4.13 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.,  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C,  6
atm, διαμέτρου Φ 250 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός   σωλήνας   αποχέτευσης  από  σκληρό  PVC,  πίεσης

λειτουργίας  για  20°C,  6,0  AΤΜ,  διαμέτρου  250 ΜΜ, πλήρως

τοποθετημένος,   σύμφωνα   με   την  Τεχνική  Περιγραφή  και

Προδιαγραφές   της  μελέτης.  Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά

τεμάχια  κάθε  σχήματος (όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ,

σαμάρια,  συστολές,  κλπ),  τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα

και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 49,10

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και δέκα λεπτά

A.T. : Δ.21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8045.11.1 Μηχανοσίφωνας πλαστικός από P.V.C., διαμέτρου 100 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 9 100%

Μηχανοσίφωνας πλαστικός από P.V.C., διαμέτρου 100 ΜΜ, πλήρως τοποθετημένος.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 29,69

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : Δ.22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8046.25.1 Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, χωρίς κόφτρα οσμών, διαμέτρου 100 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, χωρίς κόφτρα οσμών, διαμέτρου 100mm

πλήρως  τοποθετημένο  και  συνδεδεμένο, μετά των μικροϋλικών

καθώς και της εργασίας διανοίξεων των απαραίτητων οπών.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 76,79

(Ολογράφως) : εβδομήντα έξι και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : Δ.23

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.21.1 Φρεάτιο προστασίας βανών, διαστάσεων 30x40cm, βάθος έως 0,5Μ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  προστασίας  βανών,  διαστάσεων  30x40cm,  βάθος έως

0.5Μ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και

τα  σχέδια  της  μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή

ημιβραχώδες,  διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών
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επιφανειών   με  σκυρόδεμα  πάχους  τουλάχιστον  10  CM,  με

κατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό, σύμφωνα με την στατική επίβλεψη

του  έργου,  επίχριση με τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα και των

πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των

προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 121,48

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι ένα και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : Δ.24

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.21.2 Φρεάτιο προστασίας βανών, διαστάσεων 40x40cm, βάθος έως 0,5Μ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  προστασίας  βανών,  διαστάσεων  40x40cm,  βάθος έως

0.5Μ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και

τα  σχέδια  της  μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή

ημιβραχώδες,  διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών

επιφανειών   με  σκυρόδεμα  πάχους  τουλάχιστον  10  CM,  με

κατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό, σύμφωνα με την στατική επίβλεψη

του  έργου,  επίχριση με τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα και των

πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των

προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 187,53

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα επτά και πενήντα τρία λεπτά

A.T. : Δ.25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.21.3 Φρεάτιο προστασίας βανών, διαστάσεων 40x50cm, βάθος έως 1,0Μ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  προστασίας  βανών,  διαστάσεων  40x50cm,  βάθος έως

1.0Μ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και

τα  σχέδια  της  μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή

ημιβραχώδες,  διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών

επιφανειών   με  σκυρόδεμα  πάχους  τουλάχιστον  10  CM,  με

κατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό, σύμφωνα με την στατική επίβλεψη

του  έργου,  επίχριση με τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα και των

πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των

προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 263,60

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα τρία και εξήντα λεπτά

A.T. : Δ.26

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.21.4 Φρεάτιο προστασίας βανών, διαστάσεων 60x70cm, βάθος έως 1,0Μ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  προστασίας  βανών,  διαστάσεων  60x70cm,  βάθος έως

1.0Μ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και

τα  σχέδια  της  μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή

ημιβραχώδες,  διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών

επιφανειών   με  σκυρόδεμα  πάχους  τουλάχιστον  10  CM,  με

κατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό, σύμφωνα με την στατική επίβλεψη

του  έργου,  επίχριση με τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα και των

πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των

προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 372,24

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα δύο και είκοσι τέσσερα λεπτά

A.T. : Δ.27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.23.1 Φρεάτιο  επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από  σκυρόδεμα,
διαστάσεων 40x50cm, βάθος έως 1.0Μ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων)

από  σκυρόδεμα,  διαστάσεων 40x50cm, βάθος έως 1.0Μ, σύμφωνα

με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της

μελέτης,  δηλαδή  εκσκαφή  σε  έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες,

διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών με

σκυρόδεμα  πάχους  τουλάχιστον 10 CM, με κατάλληλο χαλύβδινο

οπλισμό,   σύμφωνα   με  την  στατική  επίβλεψη  του  έργου,

τοποθέτηση   στο   σκυρόδεμα   του  πυθμένα  μισού  τεμαχίου

πλαστικού  σωλήνα  PVC Φ160mm τομής ημικυκλικής και σχήματος

ημικυλινδρικού  για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών,

επίχριση  με  τσιμεντοκονίαμα  του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων

εκσκαφής και αχρήστων υλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 263,60

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα τρία και εξήντα λεπτά

A.T. : Δ.28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.23.2 Φρεάτιο  επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από  σκυρόδεμα,
διαστάσεων 50x60cm, βάθος έως 1.0Μ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων)

από  σκυρόδεμα,  διαστάσεων 50x60cm, βάθος έως 1.0Μ, σύμφωνα

με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της

μελέτης,  δηλαδή  εκσκαφή  σε  έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες,

διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών με

σκυρόδεμα  πάχους  τουλάχιστον 10 CM, με κατάλληλο χαλύβδινο

οπλισμό,   σύμφωνα   με  την  στατική  επίβλεψη  του  έργου,

τοποθέτηση   στο   σκυρόδεμα   του  πυθμένα  μισού  τεμαχίου

πλαστικού  σωλήνα  PVC Φ160mm τομής ημικυκλικής και σχήματος

ημικυλινδρικού  για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών,

επίχριση  με  τσιμεντοκονίαμα  του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων

εκσκαφής και αχρήστων υλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 341,16

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα ένα και δέκα έξι λεπτά

A.T. : Δ.29

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.23.3 Φρεάτιο  επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από  σκυρόδεμα,
διαστάσεων 60x70cm, βάθος έως 1.0Μ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων)

από  σκυρόδεμα,  διαστάσεων 60x70cm, βάθος έως 1.0Μ, σύμφωνα

με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της

μελέτης,  δηλαδή  εκσκαφή  σε  έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες,

διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών με

σκυρόδεμα  πάχους  τουλάχιστον 10 CM, με κατάλληλο χαλύβδινο

οπλισμό,   σύμφωνα   με  την  στατική  επίβλεψη  του  έργου,

τοποθέτηση   στο   σκυρόδεμα   του  πυθμένα  μισού  τεμαχίου

πλαστικού  σωλήνα  PVC Φ160mm τομής ημικυκλικής και σχήματος

ημικυλινδρικού  για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών,
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επίχριση  με  τσιμεντοκονίαμα  του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων

εκσκαφής και αχρήστων υλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 372,24

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα δύο και είκοσι τέσσερα λεπτά

A.T. : Δ.30

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.23.4 Φρεάτιο  επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από  σκυρόδεμα,
διαστάσεων 100x100cm, βάθος έως 1.0Μ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων)

από σκυρόδεμα, διαστάσεων 100x100cm, βάθος έως 1.0Μ, σύμφωνα

με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της

μελέτης,  δηλαδή  εκσκαφή  σε  έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες,

διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών με

σκυρόδεμα  πάχους  τουλάχιστον 10 CM, με κατάλληλο χαλύβδινο

οπλισμό,   σύμφωνα   με  την  στατική  επίβλεψη  του  έργου,

τοποθέτηση   στο   σκυρόδεμα   του  πυθμένα  μισού  τεμαχίου

πλαστικού  σωλήνα  PVC Φ160mm τομής ημικυκλικής και σχήματος

ημικυλινδρικού  για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών,

επίχριση  με  τσιμεντοκονίαμα  του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων

εκσκαφής και αχρήστων υλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 553,69

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα τρία και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : Δ.31

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.23.5 Φρεάτιο  επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από  σκυρόδεμα,
διαστάσεων 110x70cm, βάθος έως 1.5Μ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων)

από σκυρόδεμα, διαστάσεων 110x70cm, βάθος έως 1.5Μ, σύμφωνα

με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της

μελέτης,  δηλαδή  εκσκαφή  σε  έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες,

διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών με

σκυρόδεμα  πάχους  τουλάχιστον 10 CM, με κατάλληλο χαλύβδινο

οπλισμό,   σύμφωνα   με  την  στατική  επίβλεψη  του  έργου,

τοποθέτηση   στο   σκυρόδεμα   του  πυθμένα  μισού  τεμαχίου

πλαστικού  σωλήνα  PVC Φ160mm τομής ημικυκλικής και σχήματος

ημικυλινδρικού  για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών,

επίχριση  με  τσιμεντοκονίαμα  του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων

εκσκαφής και αχρήστων υλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 643,72

(Ολογράφως) : εξακόσια σαράντα τρία και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T. : Δ.32

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8067.21.1 Κανάλι ομβρίων,  διαστάσεων 30x150cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Κανάλι  ομβρίων, διαστάσεων 30x15cm δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος

γαιώδες  ή ημιβραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των

πλευρικών  επιφανειών με σκυρόδεμα πάχους τουλάχιστον 10 CM,

επίχριση  με  τσιμεντοκονίαμα  του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του καναλιού, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων

εκσκαφής  και  αχρήστων  υλικών  όπως  και κάθε άλλη εργασία
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αποπεράτωσης και παράδοσης έτοιμου προς χρήση.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 51,95

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : Δ.33

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.2 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη  με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8101.   2 Διαμέτρου  3/4     ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,85

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : Δ.34

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.3 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ   1 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη  με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8101.   3 Διαμέτρου  1,0     ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,08

(Ολογράφως) : δέκα έξι και οκτώ λεπτά

A.T. : Δ.35

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.4 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη  με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8101.   4 Διαμέτρου  1 1/4   ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,35

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : Δ.36

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.6 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη  με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8101.   6 Διαμέτρου  2       ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,74

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : Δ.37

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.1.6 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα
διαμέτρου Φ 2  ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με

λυόμενο  πώμα  γιά  επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά
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επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8125.1  Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα

  8125.1.  6  Διαμέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 49,82

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και ογδόντα δύο λεπτά

A.T. : Δ.38

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8129.1 Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) χυτοσιδηρά

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

Aυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) , πλήρως τοποθετημένη

(1 τεμ)

  8129.    1χυτοσιδηρά

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,36

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : Δ.39

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8138.2.3 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα
διαμέτρου Φ 3/4 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

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

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8138.2    επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα

  8138.2.  3  Διαμέτρου   3/4        ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,07

(Ολογράφως) : οκτώ και επτά λεπτά

A.T. : Δ.40

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8166.1 Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιάς σκάφης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Σιφώνι  νεροχύτου (μαρμάρινου  ή  ανοξείδοτου) από  πολυαιθυλένιο   με  όλα  τα

εξαρτήματα,   υλικά  συγκολλήσεως,  συνδέσεως  και  στηρίξεως  και  την  εργασία

εγκαταστάσεως και προσαρμογής στο δίκτυο αποχετεύσεως

(1 τεμ)

  8166.   1    μιάς σκάφης

Ευρώ (Αριθμητικά): 29,72

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T. : Δ.41

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8601.16 Εξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερού
χρήσεως από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου διανομέως ή συλλέκτου 76/83 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Εξοδος  με  το  ανάλογο  σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού

νερού  χρήσεως από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή  επιψευδαργυρομένη εν θερμώ μετά την

αποπεράτωση,  πλήρως  εγκατεστημένη,  δηλαδή  προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση,

σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8601. 16  Διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη  76/83   mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,62

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και εξήντα δύο λεπτά
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A.T. : Δ.42

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8750.51.11 Τριγωνική  γείωση  αποτελούμενη  από 3 ηλεκτρόδια χάλκινα με χαλύβδινη  ψυχή,
διαμέτρου  Φ19 και μήκους 3m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Τριγωνική  γείωση  αποτελούμενη  από 3 ηλεκτρόδια χάλκινα με

χαλύβδινη  ψυχή,  διαμέτρου  Φ19 και μήκους 3m, διατεταγμένα

εντός του εδάφους στις κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 3Μ,

δι' εμπήξεως ή κατόπιν εκσκαφής, κατακορύφως μέχρι βάθους

του  πάνω  άκρου  0,50 Μ κάτω από την επιφάνεια του εδάφους,

συνδεδεμένων μεταξύ τους με χάλκινο αγωγό διατομής 70 ΜΜ2 με

την   βοήθεια  χάλκινων  περιλαίμιων  επικασσιτερωμένων  και

συγκολλημένων πάνω στα ηλεκτρόδια με κασσιτεροκόλληση, με τα

τυποποιημένα  φρεάτια  επιθεώρησης  και με τα καλύμματά τους

στις  κορυφές, δηλαδή προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών

και  μικροϋλικών  και  εργασία  συναρμολόγησης, τοποθέτησης,

σύνδεσης,  μετρήσεων  και  δοκιμών,  συμπεριλαμβανομένης της

εργασίας   εκσκαφής  των  λάκκων  και  της  τυχόν  αναγκαίας

πλήρωσής  τους  με  φυτική  γη,  ρινίσματα  σιδήρου κλπ. και

συμπίεσής   τους   για   παράδοση   σε  πλήρη  και  κανονική

λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 612,22

(Ολογράφως) : εξακόσια δώδεκα και είκοσι δύο λεπτά

A.T. : Δ.43

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : Δ.44

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  3   Τριπολικό

             0

  8773. 3.  2  Διατομής  3 Χ 2,5         mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,20

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά

A.T. : Δ.45

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.5.3 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 Χ 4 mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%
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Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  5   Τετραπολικό

             0

  8773. 5.  3  Διατομής  4 Χ 4           mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,03

(Ολογράφως) : πέντε και τρία λεπτά

A.T. : Δ.46

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.6.2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  6   Πενταπολικό

             0

  8773. 6.  2  Διατομής  5 Χ 2,5         mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,58

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : Δ.47

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  3   Τριπολικό

             0

  8774. 3.  2  Διατομής  3 Χ 2,5         mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,48

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : Δ.48

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  2  Διατομής  5 Χ 2,5         mm2
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,64

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : Δ.49

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.6 Καλώδιο  τύπου  J1VV-(U,R,S)  (ΝΥΥ),  ορατό  ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5χ16
ΜΜ2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  J1VV-(U,R,S)  (ΝΥΥ),  ορατό  ή εντοιχισμένο,

πενταπολικό, διατομής 5χ16 ΜΜ2, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

υλικών    και   μικροϋλικών   (κολάρα,   κοχλίες,   μούφες,

τσιμεντοκονίαμα,    τακάκια,    πέδιλα,    κασσιτεροκόλληση,

μονωτικά,  ειδικά  στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας καλωδίων

κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και

οπών   σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  του  κτιρίου,  τοποθέτηση,

διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με

τα  εξαρτήματα  της  εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,16

(Ολογράφως) : δέκα επτά και δέκα έξι λεπτά

A.T. : Δ.50

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.7 Καλώδιο  τύπου  J1VV-(U,R,S)  (ΝΥΥ),  ορατό  ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5χ25
ΜΜ2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  J1VV-(U,R,S)  (ΝΥΥ),  ορατό  ή εντοιχισμένο,

πενταπολικό, διατομής 5χ25 ΜΜ2, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

υλικών    και   μικροϋλικών   (κολάρα,   κοχλίες,   μούφες,

τσιμεντοκονίαμα,    τακάκια,    πέδιλα,    κασσιτεροκόλληση,

μονωτικά,  ειδικά  στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας καλωδίων

κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και

οπών   σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  του  κτιρίου,  τοποθέτηση,

διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με

τα  εξαρτήματα  της  εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,93

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και ενενήντα τρία λεπτά

A.T. : Δ.51

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8827.3.2 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης  στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου

και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8827.  3   SCHUKO                               0

  8827. 3.  2  Εντάσεως  16    Α  0

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,60

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα λεπτά

A.T. : Δ.52

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.1.2 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα
προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 Χ 35 cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρίς τα όργανά
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του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτητα

στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες,

καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό

των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα

εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας

των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων

γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

   8840. 1. 2  Διαστάσεων  50 Χ 35     cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,46

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα και σαράντα έξι λεπτά

A.T. : Δ.53

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.4.2 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Στεγανός
προστασίας Ρ43 επίτοιχος διαστάσεων 62 Χ 50 cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρίς τα όργανά

του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτητα

στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες,

καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό

των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα

εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας

των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων

γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

   8840. 4. 2  Διαστάσεων  62 Χ 50     cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 233,49

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα τρία και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : Δ.54

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8871.3.4 Διακόπτης PACCO χωνευτός Συνδεσμολογίας 1 τριπολικός εντάσεως 63 Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50 100%

Διακόπτης  PACCO  χωνευτός   κατάλληλος  γιά  εγκατάσταση  σε  πίνακα  διανομής

ηλεκτρικής  ενέργειας  τύπου  επίτοιχου  ή  επιδαπέδιου  ερμαρίου πεδίου, δηλαδή

διακόπτης  με  τον  χειροστρόφαλο,  ροζέτα,  λοιπά εξαρτήματα και μικροϋλικά επί

τόπου   και   εργασία  εγκαταστάσεως,  συνδέσεως,  χαρακτηρισμός  με  χρώμα  των

ακροδεκτών και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8871.  3   Συνδεσμολογίας 1 τριπολικός

             0

             0

             0

  8871. 3.  4  Εντάσεως  63   Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 107,33

(Ολογράφως) : εκατόν επτά και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : Δ.55

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.3 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63 Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

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.  3  Εντάσεως  63   Α
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Ευρώ (Αριθμητικά): 25,60

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : Δ.56

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8887.3.3 Aυτόματος τριπολικός διακόπτης αέρος, πίσω από τον πίνακα με χειρισμό  από
μπροστά,  ονομαστικού  ρεύματος βραχυκύκλωσης 25ΚΑ,  έντασης  63A

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Aυτόματος τριπολικός διακόπτης αέρος, πίσω από τον πίνακα με

χειρισμό  από  μπροστά,  ονομαστικού  ρεύματος βραχυκύκλωσης

25ΚΑ,  έντασης  63  A, με τα θερμικά πηνία υπερέντασης, τρία

ηλεκτρομαγνητικά  πηνία  βραχυκυκλώματος, με πηνίο εργασίας,

με  θάλαμο  σβέσης  τόξου  κλπ.,  με τα απαραίτητα υλικά και

μικροϋλικά   σύνδεσης,   δηλαδή  προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση,

μεταφορά στον τόπο του έργου που ανάγονται σε εργασία, καθώς

και  την  εργασία  εγκατάστασης,  συναρμολόγησης  σε πίνακα,

πλήρως  κατασκευασμένου  στο  εργοστάσιο,  και  την  εργασία

δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 131,06

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα ένα και έξι λεπτά

A.T. : Δ.57

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8894.1.1 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά χωνευτή
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� εντάσεως 9 Α και έως 2 βοηθ.επαφών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Διακόπτης  τηλεχειριζόμενος  τριπολικός  (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά χωνευτή

εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερμαρίου  πλήρως κατασκευασμένος στο εργοστάσιο,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

 8894. 1. 1 Εντάσεως   9 Α και έως  2  βοηθητικών επαφών

Ευρώ (Αριθμητικά): 32,32

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : Δ.58

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8894.21.2 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος διπολικός (contactor), κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση
σε πίνακα τύπου ερμαρίου, έντασης 16Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης τηλεχειριζόμενος διπολικός (contactor), κατάλληλος

για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου, έντασης 16Α

πλήρως  κατασκευασμένου  στο εργοστάσιο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,22

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και είκοσι δύο λεπτά

A.T. : Δ.59

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8910.1.3 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� εντάσεως 63 Α και σπειρώματος Ε 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα,

πώμα  και  συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης

από  πορσελάνη  με  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  μπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή

εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερμαρίου  ή  μέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

 8910. 1. 3 Εντάσεωςέως  67  Α και σπειρώματος  Ε 33
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Ευρώ (Αριθμητικά): 12,54

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : Δ.60

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

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.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  3  Εντάσεως  16 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά

A.T. : Δ.61

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
τριπολικός εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

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.  3  Εντάσεως  16 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,36

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : Δ.62

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.4 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
τριπολικός εντάσεως 20 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

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.  4  Εντάσεως  20 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,35

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : Δ.63

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8918.13.2 Aυτόματος   ηλεκτρονικός  διακόπτης  διαρροής  για  ασφάλιση ηλεκτρικών  γραμμών,
τετραπολικός, ονομαστικής έντασης 63A και  ευαισθησίας  30mA

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Aυτόματος   ηλεκτρονικός  διακόπτης  διαρροής  για  ασφάλιση

ηλεκτρικών  γραμμών,  τετραπολικός, ονομαστικής έντασης 63 A

και   ευαισθησίας   30  mA,  κατάλληλος  για  τοποθέτηση  σε

μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γι' αγωγούς

εσωτερικής   συνδεσμολογίας   για   πάσης   φύσης   μονωτικά

στηρίγματα  και  λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα, και
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βοηθητικά   υλικά   και   μικροϋλικά   και   εργασία  πλήρης

τοποθέτησης στον πίνακα.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 96,63

(Ολογράφως) : ενενήντα έξι και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : Δ.64

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8920.1 Αμπερόμετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως διαστάσεων 96 mm Χ 96 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 100%

Aμπερόμετρο   αντίστοιχης  περιοχής  ενδείξεως   με  τα  υλικά  και  μικροϋλικά

συνδέσεως  και  στερεώσεως  στον  πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο στο εργαστάσιο,

δηλαδή  προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογήσεως και δοκιμών,

παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

 8920. 1 Διαστάσεων 96  Χ 96  mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,45

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : Δ.65

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8922.1 Βολτόμετρο περιοχής ενδείξεως 0 - 500 V, με ασφάλεια 25/2 Α πλήρες διαστάσεων 96 Χ 96
mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 100%

Βολτόμετρο  περιοχής  ενδείξεως  0  - 500 V, με ασφάλεια 25/2 Α πλήρες  κλάσεως

ακριβείας  0,50%  κινητού σιδήρου πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο επίτοιχου

ή  επιδαπέδιου  ερμάριου  (πεδίου), με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  8922. 1    Διαστάσεων  96   Χ  96    mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 46,86

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : Δ.66

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V πλήρης  εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής

ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια

πορσελάνης  25/2  Α πλήρους  τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως

και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,42

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : Δ.67

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9305 Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διατάσεων 19Χ9Χ6 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Διάστρωση  με  διάτρητους  πλίνθους  διατάσεων  19Χ9Χ6  cm   δηλαδή  προμήθεια,

μεταφορά και διάστρωση διάτρητων πλίνθων επάνω σε στρώση άμμου πάχους 0,10 m γιά

την  προστασία  υπογείων  τροφοδοτικών  καλωδίων  μαζί  με  την αξία προμήθειας,

μεταφοράς και διαστρώσεως της άμμου (το πλάτος διαστρώσεως θα είναι 19 cm)

(1 m)

Διάστρωση διάτρητων πλίνθων διαστάσεων 19Χ9Χ6 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,97

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα επτά λεπτά
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A.T. : Δ.68

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9312.21.1 Βάση  σιδηροϊστού  άοπλη,  μέσα στο έδαφος, διαστάσεων 70χ70cm,  βάθους  70cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Βάση  σιδηροϊστού  άοπλη,  μέσα στο έδαφος, διαστάσεων 70χ70

cm,  βάθους  70  cm  δηλαδή  κατασκευή  μίας βάσης από άοπλο

σκυρόδεμα C12/15 για την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που

να  φέρει  στο κέντρο μία κατακόρυφη οπή και μία πλευρική με

πλαστικό  σωλήνα  ΡVC  Φ110 και καμπύλη 90° για την διέλευση

του  τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γείωσης. Μέσα στην

βάση  θα  ενσωματωθούν  4  αγκύρια  18χ330mm  καθώς και κάθε

απαιτούμενο  υλικό,  μικροϋλικό  ή  δαπάνη,  σύμφωνα  με την

Τεχνική  Περιγραφή,  τις  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια της

μελέτης.   Μόλις   περατωθεί   η   τοποθέτηση   τα  κενά  θα

συμπληρωθούν  με τσιμεντοκονία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται

η αξία των εκσκαφών.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 96,04

(Ολογράφως) : ενενήντα έξι και τέσσερα λεπτά

A.T. : Δ.69

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9315.21.1 Πλαστικός  σωλήνας  από  PVC,  πίεσης  λειτουργίας  6  Atm, διαμέτρου  32 ΜΜ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός   σωλήνας  από  PVC,  πίεσης  λειτουργίας  6  Atm,

διαμέτρου  32 ΜΜ, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  Μ  πλαστικού  σωλήνα  από  σκληρό  PVC,  μαζί  με  τον

απαιτούμενο  οδηγό  από  γαλβανισμένο  σύρμα  5  ΜΜ2 για την

κατασκευή  υπογείου  δικτύου  διέλευσης ηλεκτρικών καλωδίων,

συγκροτημένου  από  επιμέρους  τεμάχια (με ειδική κόλλα) και

εγκατάστασή  τους  μέσα  σε  υπόγεια  τάφρο (η εκσκαφή και η

επανεπίχωση της οποίας πληρώνεται ιδιαίτερα).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,93

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα τρία λεπτά

A.T. : Δ.70

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9315.21.2 Πλαστικός  σωλήνας  από  PVC,  πίεσης  λειτουργίας  6  Atm, διαμέτρου  40 ΜΜ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός   σωλήνας  από  PVC,  πίεσης  λειτουργίας  6  Atm,

διαμέτρου  40 ΜΜ, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  Μ  πλαστικού  σωλήνα  από  σκληρό  PVC,  μαζί  με  τον

απαιτούμενο  οδηγό  από  γαλβανισμένο  σύρμα  5  ΜΜ2 για την

κατασκευή  υπογείου  δικτύου  διέλευσης ηλεκτρικών καλωδίων,

συγκροτημένου  από  επιμέρους  τεμάχια (με ειδική κόλλα) και

εγκατάστασή  τους  μέσα  σε  υπόγεια  τάφρο (η εκσκαφή και η

επανεπίχωση της οποίας πληρώνεται ιδιαίτερα).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,21

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : Δ.71

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9315.21.3 Πλαστικός  σωλήνας  από  PVC,  πίεσης  λειτουργίας  6  Atm, διαμέτρου  50 ΜΜ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός   σωλήνας  από  PVC,  πίεσης  λειτουργίας  6  Atm,

διαμέτρου  50 ΜΜ, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση
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ενός  Μ  πλαστικού  σωλήνα  από  σκληρό  PVC,  μαζί  με  τον

απαιτούμενο  οδηγό  από  γαλβανισμένο  σύρμα  5  ΜΜ2 για την

κατασκευή  υπογείου  δικτύου  διέλευσης ηλεκτρικών καλωδίων,

συγκροτημένου  από  επιμέρους  τεμάχια (με ειδική κόλλα) και

εγκατάστασή  τους  μέσα  σε  υπόγεια  τάφρο (η εκσκαφή και η

επανεπίχωση της οποίας πληρώνεται ιδιαίτερα).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,72

(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T. : Δ.72

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9315.21.4 Πλαστικός  σωλήνας  από  PVC,  πίεσης  λειτουργίας  6  Atm, διαμέτρου  75 ΜΜ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός   σωλήνας  από  PVC,  πίεσης  λειτουργίας  6  Atm,

διαμέτρου  75 ΜΜ, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  Μ  πλαστικού  σωλήνα  από  σκληρό  PVC,  μαζί  με  τον

απαιτούμενο  οδηγό  από  γαλβανισμένο  σύρμα  5  ΜΜ2 για την

κατασκευή  υπογείου  δικτύου  διέλευσης ηλεκτρικών καλωδίων,

συγκροτημένου  από  επιμέρους  τεμάχια (με ειδική κόλλα) και

εγκατάστασή  τους  μέσα  σε  υπόγεια  τάφρο (η εκσκαφή και η

επανεπίχωση της οποίας πληρώνεται ιδιαίτερα).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,81

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : Δ.73

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9315.21.5 Πλαστικός  σωλήνας  από  PVC,  πίεσης  λειτουργίας  6  Atm, διαμέτρου  90 ΜΜ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός   σωλήνας  από  PVC,  πίεσης  λειτουργίας  6  Atm,

διαμέτρου  90 ΜΜ, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  Μ  πλαστικού  σωλήνα  από  σκληρό  PVC,  μαζί  με  τον

απαιτούμενο  οδηγό  από  γαλβανισμένο  σύρμα  5  ΜΜ2 για την

κατασκευή  υπογείου  δικτύου  διέλευσης ηλεκτρικών καλωδίων,

συγκροτημένου  από  επιμέρους  τεμάχια (με ειδική κόλλα) και

εγκατάστασή  τους  μέσα  σε  υπόγεια  τάφρο (η εκσκαφή και η

επανεπίχωση της οποίας πληρώνεται ιδιαίτερα).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,13

(Ολογράφως) : πέντε και δέκα τρία λεπτά

A.T. : Δ.74

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9315.21.6 Πλαστικός  σωλήνας  από  PVC,  πίεσης  λειτουργίας  6  Atm, διαμέτρου  110 ΜΜ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός   σωλήνας  από  PVC,  πίεσης  λειτουργίας  6  Atm,

διαμέτρου 110 ΜΜ, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  Μ  πλαστικού  σωλήνα  από  σκληρό  PVC,  μαζί  με  τον

απαιτούμενο  οδηγό  από  γαλβανισμένο  σύρμα  5  ΜΜ2 για την

κατασκευή  υπογείου  δικτύου  διέλευσης ηλεκτρικών καλωδίων,

συγκροτημένου  από  επιμέρους  τεμάχια (με ειδική κόλλα) και

εγκατάστασή  τους  μέσα  σε  υπόγεια  τάφρο (η εκσκαφή και η

επανεπίχωση της οποίας πληρώνεται ιδιαίτερα).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 5,79

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : Δ.75

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

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

A.T. : Δ.76

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9316.4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,62

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και εξήντα δύο λεπτά

A.T. : Δ.77

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9316.5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

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.  6  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου  2     ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,34

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : Δ.78

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9329.24.1 Ιστός  φωτιστικού  σώματος  περιβάλλοντος  χώρου,  ύψους 5M, διαμέτρου 120mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Ιστός  φωτιστικού  σώματος  περιβάλλοντος  χώρου,  ύψους 5M,

διαμέτρου  120mm  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή,  τις

Προδιαγραφές  και τα σχέδια της μελέτης, συμπεριλαμβανομένης

της  πλάκας  έδρασης,  των  αγκυρίων  διαμέτρου  τουλάχιστον

Φ18mm, πλήρης, δηλαδή προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών

και  μικροϋλικών,  προσκόμιση  και  εργασία  τοποθέτησης και

παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 580,52

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα και πενήντα δύο λεπτά
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A.T. : Δ.79

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9336.1.1 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού.

(1 m)

 9336. 1   τριπολικό

 9336. 1. 1 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3 Χ 1,5mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,28

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : Δ.80

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9339 Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός  γυμνός χάλκινος μονόκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μήτρου γυμνού μονόκλωνου χάλκινου αγωγού διατομής 6mm2, για την

σύνδεση  του  υπογείου  δικτύου  γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα

στους ιστούς.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,34

(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : Δ.81

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9340.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός  γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μέτρου  γυμνού  πολύκλωνου  χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του

υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς.

(1 m)

 9340. 3   Διατομής  25mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,46

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα έξι λεπτά

A.T. : Δ.82

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9344 Σφικτήρας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Σφικτήρας , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός σφικτήρα για χάλκινους

αγωγούς.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,94

(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : Δ.83

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9350.99.1 Κιβώτιο  ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), πλήρες, στεγανό ΙΡ54, διαστάσεων
1,45χ1,30χ0.36m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Κιβώτιο  ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), πλήρες, στεγανό ΙΡ54,

διαστάσεων   1,45χ1,30χ0.36m   από   χαλυβδοέλασμα  ντεκαπέ,

πρεσσαριστό,  πάχους  2mm,  με τη θύρα επίσκεψης και τη βάση

στήριξης  από  σκυρόδεμα.  Το  εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι

χωρισμένο  με  λαμαρίνα  σε δύο ανεξάρτητους χώρους από τους

οποίους  ο  ένας  προς  τα  αριστερά,  πλάτους  0,60  Μ.  Θα

προορίζεται  για  τον  μετρητή και τον δέκτη της ΔΕΗ και την

συσκευή  ΤΑΣ  και  ο  άλλος πλάτους 0,85 Μ για την ηλεκτρική
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διανομή  και  τον  προγραμματιστή  άρδευσης.  Στον  χώρο που

προορίζεται  για  την  ΔΕΗ και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι

στερεωμένη   με   κοχλίες   και   περικόχλια   στραντζαριστή

γαλβανισμένη   λαμαρίνα  πάχους  1  ΜΜ  για  να  μπορούν  να

στερεωθούν  επάνω  σ' αυτήν τα όργανα της ΔΕΗ. Στον χώρο που

προορίζεται  για  την  Υπηρεσία,  θα  υπάρχει  κατασκευή από

σιδηρογωνίες,  ελάσματα  κλπ.  για  την  στερέωση μεταλλικού

πίνακα που περιλαμβάνει την ηλεκτρική διανομή με υλικό τύπου

ράγας,  όπως  αυτό  δείχνεται  στο  διάγραμμα  του ηλεκτρικού

πίνακα.  Το  επάνω  μέρος  του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή

τόξου  και  θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6 CM.

Ολόκληρη  η  κατασκευή  θα είναι στεγανή στην βροχή και αφού

προηγηθεί  επιμελής  καθαρισμός,  θα  βαφεί  με δύο στρώσεις

χρώματος  μινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα απόχρωσης

της  αρεσκείας  της  Υπηρεσίας,  δηλαδή  προμήθεια  όλων των

υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση,  κατασκευή  της βάσης

έδρασης   και  εργασία  εγκατάστασης,  στερέωσης,  σύνδεσης,

δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 533,42

(Ολογράφως) : πεντακόσια τριάντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : Δ.84

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9367.105.1 Φωτιστικό  σώμα  περιβάλλοντος χώρου, κορυφής, τεχνολογίας LED,  ισχύος περίπου 70
W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Φωτιστικό  σώμα  περιβάλλοντος χώρου, κορυφής, τεχνολογίας LED,

ισχύος περίπου 70 W, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή,

τις  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια  της μελέτης,

δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση του φωτιστικού

στην  κορυφή  του  ιστού,  σύνδεση και παράδοση σε πλήρη και

κανονική λειτουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ιστός.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 980,52

(Ολογράφως) : εννιακόσια ογδόντα και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : Δ.85

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9367.106.1 Φωτιστικό  σώμα  περιβάλλοντος  χώρου, χαμηλού ύψους περίπου 100cm, στεγανό  ΙΡ66,
τεχνολογίας LED περίπου 10W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Φωτιστικό  σώμα  περιβάλλοντος  χώρου,  χαμηλού  ύψους περίπου 100cm,

στεγανό  ΙΡ65,  τεχνολογίας LED περίπου 10W, χαλύβδινο, με τα υλικά

έναυσης,  στηριγμένο  σε  μεταλλικές  βάσεις, σύμφωνα με την

Τεχνική  Περιγραφή,  τις  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια  της

μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  του

φωτιστικού  σώματος,  σύνδεση  και  παράδοση  σε  πλήρη  και

κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 330,13

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα και δέκα τρία λεπτά

A.T. : Δ.86

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9367.107.1 Φωτιστικό  σώμα  χωνευτό,  διαμέτρου 24cm, στεγανό ΙΡ67, με λυχνία  TG-D 10W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Φωτιστικό  σώμα  χωνευτό,  διαμέτρου 24cm, στεγανό ΙΡ67, με

λυχνία  TG-D 10W, χαλύβδινο, με τα υλικά έναυσης, σύμφωνα με

την  Τεχνική  Περιγραφή,  τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της

μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  του
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φωτιστικού  σώματος,  σύνδεση  και  παράδοση  σε  πλήρη  και

κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 260,13

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα και δέκα τρία λεπτά

A.T. : Δ.87

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9367.108.1 Φωτιστικό  σώμα  δαπέδου,  χωνευτό, διαμέτρου περίπου 25cm, αντιβανδαλιστικής
κατασκευής ΙΚ10, στεγανό ΙΡ68,  τεχνολογίας LED περίπου 20W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Φωτιστικό  σώμα  δαπέδου,  χωνευτό, διαμέτρου περίπου 25cm,

αντιβανδαλιστικής κατασκευής ΙΚ10, στεγανό ΙΡ68,  τεχνολογίας LED περίπου 20W,

χαλύβδινο,  με τα υλικά έναυσης,  σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές

και  τα  σχέδια  της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και

τοποθέτηση  του  φωτιστικού σώματος, σύνδεση και παράδοση σε

πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 510,13

(Ολογράφως) : πεντακόσια δέκα και δέκα τρία λεπτά

A.T. : Δ.88

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9367.109.1 Φωτιστικό  σώμα  δαπέδου,  τύπου  σχισμής, αντιβανδαλιστικής κατασκευής  ΙΚ10,
στεγανό  ΙΡ67,  τεχνολογίας LED περίπου 35W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Φωτιστικό  σώμα  δαπέδου,  τύπου  σχισμής, αντιβανδαλιστικής

κατασκευής ΙΚ10,  στεγανό  ΙΡ67,  τεχνολογίας LED περίπου 35W, σύμφωνα

με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της

μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  του

φωτιστικού  σώματος,  σύνδεση  και  παράδοση  σε  πλήρη  και

κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 652,13

(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά

A.T. : Δ.89

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9367.110.1 Φωτιστικό  σώμα  δαπέδου,  τύπου  σχισμής, αντιβανδαλιστικής κατασκευής ΙΚ10,
στεγανό  ΙΡ67,  τεχνολογίας LED περίπου 14W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Φωτιστικό  σώμα  δαπέδου,  τύπου  σχισμής, αντιβανδαλιστικής

κατασκευής ΙΚ10,  στεγανό  ΙΡ67,  τεχνολογίας LED περίπου 14W, σύμφωνα

με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της

μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  του

φωτιστικού  σώματος,  σύνδεση  και  παράδοση  σε  πλήρη  και

κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 415,13

(Ολογράφως) : τετρακόσια δέκα πέντε και δέκα τρία λεπτά

A.T. : Δ.90

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9367.111.1 Φωτιστικό  σώμα  δαπέδου,  τύπου  σχισμής, αντιβανδαλιστικής κατασκευής ΙΚ10,
στεγανό  ΙΡ67, τεχνολογίας LED περίπου 28W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Φωτιστικό  σώμα  δαπέδου,  τύπου  σχισμής, αντιβανδαλιστικής

κατασκευής ΙΚ10,  στεγανό  ΙΡ67,  τεχνολογίας LED περίπου 28W, σύμφωνα
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με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της

μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  του

φωτιστικού  σώματος,  σύνδεση  και  παράδοση  σε  πλήρη  και

κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 612,13

(Ολογράφως) : εξακόσια δώδεκα και δέκα τρία λεπτά

A.T. : Δ.91

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9367.112.1 Φωτιστικό  σώμα  περιβάλλοντος  χώρου,  χαμηλού  ύψους περίπου 30cm, στεγανό  ΙΡ66,
τεχνολογίας LED περίπου 10W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Φωτιστικό  σώμα  περιβάλλοντος  χώρου,  χαμηλού  ύψους περίπου 30cm,

στεγανό  ΙΡ66,   τεχνολογίας LED περίπου 10W,  με τα υλικά έναυσης,

στηριγμένο  σε  μεταλλικές  βάσεις,  σύμφωνα  με την Τεχνική

Περιγραφή,  τις  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια  της μελέτης,

δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση του φωτιστικού

σώματος,   σύνδεση   και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική

λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 301,13

(Ολογράφως) : τριακόσια ένα και δέκα τρία λεπτά

A.T. : Ε.01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.17.01 Επιστρώσεις με βοτσαλόπλακες τσιμέντου διαστάσεων 50 Χ 50 cm γκρι φόντου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7317 100%

Επιστρώσεις με βοτσαλόπλακες τσιμέντου διαστάσεων 50 Χ 50 cm γκρι  φόντου, και  πάχους 5 cm,

τυποποιημένης παραγωγής κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338,, με αρμούς πλάτους 1 cm, επί υποστρώματος πάχους 2

cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3  ασβέστου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,11

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και έντεκα λεπτά

A.T. : Ε.02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.17.02 Επιστρώσεις με βοτσαλόπλακες λευκού τσιμέντου διαστάσεων 50 Χ 50 cm και έγχρωμα
βότσαλα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7317 100%

Επιστρώσεις με βοτσαλόπλακες λευκού τσιμέντου διαστάσεων 50 Χ 50 cm και έγχρωμα βότσαλα, και

πάχους 5 cm, τυποποιημένης παραγωγής κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338,, με αρμούς πλάτους 1 cm, επί

υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3

ασβέστου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,77

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδομήντα επτά λεπτά

A.T. : Ε.03

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.20.01 Επιστρώσεις επιφανειών οιουδήποτε σχήματος, με ορθογωνικούς συμπαγείς
προκατασκευασμένους κυβόλιθους ενδεικτικού τύπου σειράς Pave 1 της ΑΡΜΟΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  Α.Ε.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7317 100%

Επιστρώσεις επιφανειών οιουδήποτε σχήματος, με ορθογωνικούς συμπαγείς προκατασκευασμένους

κυβόλιθους ενδεικτικού τύπου σειράς Pave 1 της ΑΡΜΟΣ   ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ή παρόμοιου

ισοδύναμου, έγχρωμοι οιουδήποτε χρώματος, διαστάσεων 20.9X10.4X6 cm, που τοποθετούνται χωρίς
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κονίαμα σε υπόστρωμα από καθαρή άμμο πάχους 3 cm. Ήτοι κυβόλιθοι, άμμος κλπ. υλικά επί τόπου

και εργασία πλήρους τοποθέτησης που περιλαμβάνει : διάστρωση της άμμου του υποστρώματος και

συμπύκνωση με δονητική πλάκα ή χειροκίνητο κύλινδρο, τοποθέτηση των κυβόλιθων σε σχηματισμούς

σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες της επίβλεψης,  προσαρμογή των  τελειωμάτων της

επίστρωσης σε τοίχους, κράσπεδα κλπ. με ειδικά τεμάχια κυβολίθων, έτοιμα ή κομμένα  με

δισκοπρίονο, δόνηση των κυβολίθων με ελαφριά δονητική  πλάκα  που θα έχει λάστιχο στην

επιφάνεια της ή με ξύλινο κόπανο, όπου δεν μπορεί να μπεί η δονητική πλάκα, για την εξίσωση των

κυβολίθων και την  δημιουργία απόλυτα επίπεδης επιφάνειας, σκόρπισμα ψιλής άμμου θαλάσσης (μετά

τη δόνηση) και στρώσιμο αυτής με βούρτσα, ώστε να γεμίσουν οι αρμοί μεταξύ των   κυβολίθων και

να  εξασφαλισθεί  το αμετακίνητο της επίστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας δαπεδόστρωσης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,63

(Ολογράφως) : είκοσι και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : Ε.04

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.20.02 Επιστρώσεις επιφανειών οιουδήποτε σχήματος, με ορθογωνικούς συμπαγείς
προκατασκευασμένους κυβόλιθους ενδεικτικού τύπου σειράς Pave-3 της ΑΡΜΟΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  Α.Ε.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7317 100%

Επιστρώσεις επιφανειών οιουδήποτε σχήματος, με ορθογωνικούς συμπαγείς  προκατασκευασμένους

κυβόλιθους σειράς ενδεικτικού τύπου Pave 3, της ΑΡΜΟΣ  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  Α.Ε. ή παρόμοιου

ισοδύναμου, χρώματος γκρι, διαστάσεων   18.8Χ12.3+12.3Χ12.3+12.3Χ6.3 πάχους 6 cm που

τοποθετούνται χωρίς κονίαμα σε υπόστρωμα από καθαρή άμμο πάχους 3 cm. Ήτοι  κυβόλιθοι

οιωνδήποτε διαστάσεων, άμμος  κλπ. υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης  που

περιλαμβάνει  :  διάστρωση  της  άμμου του υποστρώματος  και συμπύκνωση με δονητική πλάκα ή

χειροκίνητο κύλινδρο, τοποθέτηση των κυβόλιθων σε σχηματισμούς κυβολίθων σύμφωνα με τα σχέδια

και τις οδηγίες της επίβλεψης, προσαρμογή των τελειωμάτων  της επίστρωσης  σε  τοίχους,

κράσπεδα  κλπ. με ειδικά τεμάχια κυβολίθων, έτοιμα ή κομμένα με δισκοπρίονο, δόνηση των

κυβολίθων με ελαφριά δονητική πλάκα που θα  έχει  λάστιχο στην επιφάνεια της ή με ξύλινο

κόπανο, όπου  δεν  μπορεί να μπεί η δονητική πλάκα, για την εξίσωση των κυβολίθων και την

δημιουργία απόλυτα επίπεδης επιφάνειας, σκόρπισμα ψιλής άμμου θαλάσσης (μετά τη δόνηση) και

στρώσιμο αυτής  με βούρτσα, ώστε να γεμίσουν οι αρμοί μεταξύ των κυβολίθων και να εξασφαλισθεί

το αμετακίνητο της επίστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας δαπεδόστρωσης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,63

(Ολογράφως) : είκοσι και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : Ε.05

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.38.01 Eπιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονίαμα πάχους 4 cm, με υπόστρωμα από
γαρμπιλόδεμα μέσου πάχους 4 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7336 100%

Eπιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονίαμα πάχους 4 cm, με υπόστρωμα από γαρμπιλόδεμα μέσου πάχους

4 cm. Το υπόστρωμα κατασκευάζεται με γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου, αφού προηγηθεί καλός

καθαρισμός του υποστρώματος. Στη συνέχεια δε και πριν την  πήξη του γαρμπιλόδεματος

διαστρώνεται το τσιμεντοκονίαμα που αποτελείται από δύο στρώσεις τσιμεντοκονίαμα των 450 Kg

τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκο και μετριόκοκκο  και τρίτη στρώση από πατητό τσιμεντοκονίαμα των

600 Kg τσιμέντου, με άμμο λεπτόκοκκο, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής του

υποστρώματος και της τελικής διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,77

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και εβδομήντα επτά λεπτά

A.T. : Ε.06

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.38.02 Διαμόρφωση καναλιών απορροής ομβρίων (πλαϊνών και πυθμένα) με πατητή
τσιμεντοκονία

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7336 100%

Διαμόρφωση καναλιών απορροής ομβρίων (πλαϊνών και πυθμένα) με πατητή τσιμεντοκονία μέσου πάχους

3.5 cm με στεγανωτικό υλικό μάζης, που αποτελείται από δύο στρώσεις με τσιμεντοκονίαμα των 450
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Kg τσιμέντου με χονδρόκοκκη άμμο και μετριόκοκκη, και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα

των 600 Kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Σε όλες τις στρώσεις θα προστεθεί  στεγανωτικό  υλικό

μάζης τύπου Sika top seal os ή ισοδύναμου, σε αναλογία που ορίζει ο προμηθευτής. Στη τιμή

περιλαμβάνεται και η αξία των δαπανών για τις αποξέσεις των επιχρισμάτων όπου απαιτούνται, τις

αυξήσεις του πάχους στα σημεία  συμβολής, τη  δημιουργία ρύσεων, τις μορφώσεις, τις συναρμογές,

τις στρογγυλεύσεις των εκτεθημένων ακμών κλπ. καθώς και τις  δαπάνες για τα ικριώματα  που

πιθανόν θα χρειασθούν. Ήτοι υλικά,  μικροϋλικά  και εργασία  πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,16

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και δέκα έξι λεπτά

A.T. : Ε.07

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.70.01 Κατασκευή αντιολισθητικής επιφάνειας ραμπών από οπλισμένο σκυρόδεμα με
σκληρυντικό υλικό επιφανείας και δημιουργία αντιολισθητικών ραβδώσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%

Κατασκευή αντιολισθητικής επιφάνειας ραμπών από οπλισμένο σκυρόδεμα ή γαρμπιλόδεμα, με

σκληρυντικό υλικό επιφανείας ενδεικτικού τύπου MACRON χρώματος γκρι,  ή ισοδύναμου, και

δημιουργία αντιολισθητικών ραβδώσεων, οιουδήποτε  χρώματος επιλογής της επίβλεψης, σε σκόνη,

και σε αναλογία 10 Kg/m2 δαπέδου που εκτελείται ως εξής. Όταν το σκυρόδεμα ή γαρμπιλόδεμα

(πληρώνεται με άλλο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης) αρχίσει να πήζει, αναμιγνύεται το

σκληρυντικό υλικό με νερό ώστε να δημιουργηθεί ένας πολτός, ο οποίος διαστρώνεται επάνω στο

νωπό γαρμπιλόδεμα. Στη συνέχεια γίνεται η κατεργασία της επιφάνειας για την δημιουργία των

ραβδώσεων με ειδικό χαράκτη, βάσει σχεδίου και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και τις

προδιαγραφές του υλικού. Παράλληλα με όλα αυτά θα γίνει  αγωγή  της επιφανείας με  ψεκασμό

αντιεξατμιστικής μεμβράνης ή κάλυψη με φύλλο πολυαιθυλενίου που εμποδίζει  την απότομη ξήρανση

της διάστρωσης. Μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών ημερών γίνεται η κοπή των αρμών επιφανείας

πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 mm περίπου με μηχάνημα αρμοκοπής  σε κάναβο 20 – 25 m2. Οι

αρμοί θα πληρωθούν με ελαστομερές υλικό.. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του

προμηθευτή του σκλυρηντικού υλικού. Με τις παραπάνω εργασίες πρέπει να επιτευχθεί η ενσωμάτωση

του σκληρυντικού στο σκυρόδεμα και η  δημιουργία ενός μονολιθικού δαπέδου χωρίς  κανένα

απολύτως κίνδυνο αποκόλλησης και ανθεκτικού σε φθορές, τριβή και κρούση. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά

και εργασία πλήρους επεξεργασίας της επιφάνειας των δαπέδων, συμπεριλαμβανομένης της μόρφωσης

και πλήρωσης των αρμών, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,49

(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : Ε.08

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.70.02 Επεξεργασία επιφανείας δαπεδόστρωσης από σκυρόδεμα με την μέθοδο της υδροβολής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%

Επεξεργασία επιφανείας δαπεδόστρωσης από σκυρόδεμα με την μέθοδο της υδροβολής, οιουδήποτε

σχεδίου και σε οποιοδήποτε σημείο του έργου. Μετά την διάστρωση του σκυροδέματος αυτό

επιπεδώνεται με ιδιαίτερα  προσεκτικό τρόπο με την βοήθεια δονητή επιφανείας. Την επομένη της

σκυροδέτησης η επιφάνεια "ξεπλένεται" με χρήση μηχανήματος υδροβολής έτσι ώστε να αποκαλυφθούν

ελαφρώς  τα σκύρα και να  προκύψει μία αδρή επιφάνεια. Πριν την διαμόρφωση των επιφανειών θα

προηγηθεί η κατασκευή ανάλογων δειγμάτων για έγκριση από την επίβλεψη, κατά  τα λοιπά σύμφωνα

με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι υλικά γενικά, μικροϋλικά χρήση

μηχανημάτων και εργασία πλήρους επεξεργασίας της επιφάνειας..

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,83

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα τρία λεπτά

A.T. : Ε.09

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.71.01 Διαμόρφωση λείας επιφάνειας πατημάτων κλιμάκων, κερκίδων και λοιπών οριζόντιων
επιφανειών μικροκατασκευών από σκυρόδεμα, με χρήση  σκληρυντικού επιφανείας  σε
σκόνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7341 100%

Διαμόρφωση λείας επιφάνειας πατημάτων κλιμάκων, κερκίδων και λοιπών  οριζόντιων επιφανειών 
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μικροκατασκευών από σκυρόδεμα, με χρήση σκληρυντικού επιφανείας σε  σκόνη, ενδεικτικού τύπου

MACRON χρώματος γκρι, ή ισοδύναμου. Μετά την διάστρωση του σκυροδέματος οι επιφάνειες

επεξεργάζονται κατάλληλα έτσι ώστε να  γίνουν απολύτως λείες χωρίς καμμία  ανωμαλία ή προεξοχή

αδρανών υλικών. Όταν η επιφάνεια του σκυροδέματος έχει στεγνώσει διαστρώνεται το σκληρυντικό

υλικό σε αναλογία 5.00  Kg/m2 και ακολουθεί ισχυρή συμπίεση και επεξεργασία με μυστρί έτσι

ώστε να επιτευχθεί αφ' ενός μεν ενσωμάτωση του σκληρυντικού στο σκυρόδεμα, αφ'  ετέρου δε να

σχηματισθεί πρόσθετη ενισχυμένη επιφάνεια πάχους 3  mm περίπου. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και

εργασία πλήρους επεξεργασίας και μόρφωσης των επιφανειών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,08

(Ολογράφως) : δέκα επτά και οκτώ λεπτά

A.T. : Ε.10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.71.02 Επίστρωση δαπέδων από σκυρόδεμα με σκληρυντικό υλικό επιφανείας, ενδεικτικού
τύπου MACRON χρώματος γκρι

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7341 100%

Επεξεργασία δαπέδων από σκυρόδεμα ή γαρμπιλόδεμα για την δημιουργία βιομηχανικού δαπέδου με

σκληρυντικό υλικό επιφανείας ενδεικτικού τύπου MACRON χρώματος γκρι,  ή ισοδύναμου, σε σκόνη,

και σε αναλογία 5 Kg/m2 δαπέδου που εκτελείται ως εξής. Αμέσως μετά την διάστρωση του

σκυροδέματος ή γαρμπιλοδέματος (πληρώνεται με άλλο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης) η

επιφάνεια μορφώνεται με δονητή επιφανείας για να γίνει απολύτως επίπεδη και λεία, χωρίς καμία

ανωμαλία ή προεξοχή  αδρανών υλικών. Όταν η επιφάνεια του σκυροδέματος έχει στεγνώσει

διαστρώνονται τα 2/3 της ποσότητας του σκληρυντικού υλικού επάνω στο νωπό σκυρόδεμα και

ακολουθεί ισχυρή συμπίεση του υλικού και επεξεργασία με μηχανικό λειαντήρα μεγάλων πτερύγων

(ελικοπτεράκι) και  χειρονακτικά με μυστρί ή σπάτουλα στα σημεία που  δεν καλύπτονται από τον

λειαντήρα. Στη συνέχεια διαστρώνεται  το υπόλοιπο 1/3 της ποσότητας του σκληρυντικού και

γίνεται  νέα  συμπίεση  και επεξεργασία με τον μηχανικό λειαντήρα ώστε να ενσωματωθεί το μίγμα

του σκληρυντικού υλικού στο σκυρόδεμα και να σχηματισθεί πρόσθετη ενισχυμένη επιφάνεια πάχους 3

mm τουλάχιστον. Τέλος ακολουθεί η τελική λείανση της επιφάνειας (φινίρισμα)  με  μηχανικό

λειαντήρα κατά τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να επιτευχθεί λεία ή αντιολισθηρή επιφάνεια.  Παράλληλα

με όλα αυτά θα γίνει  αγωγή  της επιφανείας με  ψεκασμό αντιεξατμιστικής μεμβράνης ή κάλυψη με

φύλλο πολυαιθυλενίου που εμποδίζει  την απότομη ξήρανση της διάστρωσης. Μετά την παρέλευση

τουλάχιστον τριών ημερών γίνεται η κοπή των αρμών επιφανείας, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15

mm περίπου με μηχάνημα αρμοκοπής  σε κάναβο 20 – 25 m2. Οι αρμοί θα πληρωθούν με ελαστομερές

υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή του σκλυρηντικού υλικού. Με τις

παραπάνω εργασίες πρέπει να επιτευχθεί η ενσωμάτωση του σκληρυντικού στο σκυρόδεμα και η

δημιουργία ενός μονολιθικού δαπέδου χωρίς  κανένα απολύτως κίνδυνο αποκόλλησης και ανθεκτικού

σε φθορές, τριβή και κρούση. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους επεξεργασίας της

επιφάνειας των δαπέδων, συμπεριλαμβανομένης της μόρφωσης και πλήρωσης των αρμών, κατά τα λοιπά

σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,94

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : Ε.11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.71.03 Επίστρωση δαπέδων από σκυρόδεμα με σκληρυντικό υλικό επιφανείας, ενδεικτικού
τύπου MASTERTOP 100 χρώματος κεραμιδί

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7341 100%

Επεξεργασία δαπέδων από σκυρόδεμα ή γαρμπιλόδεμα για την δημιουργία βιομηχανικού δαπέδου με

σκληρυντικό υλικό επιφανείας ενδεικτικού τύπου MASTERTOP 100 χρώματος κεραμιδί,  ή ισοδύναμου,

σε σκόνη, και σε αναλογία 5 Kg/m2 δαπέδου που εκτελείται ως εξής. Αμέσως μετά την διάστρωση του

σκυροδέματος ή γαρμπιλοδέματος (πληρώνεται με άλλο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης) η

επιφάνεια μορφώνεται με δονητή επιφανείας για να γίνει απολύτως επίπεδη και λεία, χωρίς καμία

ανωμαλία ή προεξοχή  αδρανών υλικών. Όταν η επιφάνεια του σκυροδέματος έχει στεγνώσει

διαστρώνονται τα 2/3 της ποσότητας του σκληρυντικού υλικού επάνω στο νωπό σκυρόδεμα και

ακολουθεί ισχυρή συμπίεση του υλικού και επεξεργασία με μηχανικό λειαντήρα μεγάλων πτερύγων

(ελικοπτεράκι) και  χειρονακτικά με μυστρί ή σπάτουλα στα σημεία που  δεν καλύπτονται από τον

λειαντήρα. Στη συνέχεια διαστρώνεται  το υπόλοιπο 1/3 της ποσότητας του σκληρυντικού και

γίνεται  νέα  συμπίεση  και επεξεργασία με τον μηχανικό λειαντήρα ώστε να ενσωματωθεί το μίγμα

του σκληρυντικού υλικού στο σκυρόδεμα και να σχηματισθεί πρόσθετη ενισχυμένη επιφάνεια πάχους 3

mm τουλάχιστον. Τέλος ακολουθεί η τελική λείανση της επιφάνειας (φινίρισμα)  με  μηχανικό

λειαντήρα κατά τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να επιτευχθεί λεία ή αντιολισθηρή επιφάνεια.  Παράλληλα

με όλα αυτά θα γίνει  αγωγή  της επιφανείας με  ψεκασμό αντιεξατμιστικής μεμβράνης ή κάλυψη με
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φύλλο πολυαιθυλενίου που εμποδίζει  την απότομη ξήρανση της διάστρωσης. Μετά την παρέλευση

τουλάχιστον τριών ημερών γίνεται η κοπή των αρμών επιφανείας, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15

mm περίπου με μηχάνημα αρμοκοπής  σε κάναβο 20 – 25 m2. Οι αρμοί θα πληρωθούν με ελαστομερές

υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή του σκλυρηντικού υλικού. Με τις

παραπάνω εργασίες πρέπει να επιτευχθεί η ενσωμάτωση του σκληρυντικού στο σκυρόδεμα και η

δημιουργία ενός μονολιθικού δαπέδου χωρίς  κανένα απολύτως κίνδυνο αποκόλλησης και ανθεκτικού

σε φθορές, τριβή και κρούση. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους επεξεργασίας της

επιφάνειας των δαπέδων, συμπεριλαμβανομένης της μόρφωσης και πλήρωσης των αρμών, κατά τα λοιπά

σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,26

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι έξι λεπτά

A.T. : Ε.12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.03.03 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκαρπιτσαριστό- χτενιστό, πάχους 3 cm και
πλάτους 11 μέχρι 30 cm, μαλακό προέλευσης ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7506 100%

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκαρπιτσαριστό- χτενιστό, πάχους 3 cm  και πλάτους 11

μέχρι 30 cm, μαλακό προέλευσης ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00

"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά

λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία

κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 88,60

(Ολογράφως) : ογδόντα οκτώ και εξήντα λεπτά

A.T. : Ε.13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.03.04 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο χτενιστό, μαλακό προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ,
πάχους 3 cm και πλάτους 11 μέχρι 30 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7506 100%

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο χτενιστό, μαλακό προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ, πάχους 3 cm και

πλάτους 11 μέχρι 30 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς

λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά

λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία

κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 93,60

(Ολογράφως) : ενενήντα τρία και εξήντα λεπτά

A.T. : Ε.14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.40.01 Επενδύσεις πατημάτων βαθμίδων μήκους μέχρι 2.00 m με αντιολισθητικό (χτενιστό)
μάρμαρο προέλευσης ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, πάχους 3 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541 100%

Επενδύσεις πατημάτων βαθμίδων μήκους μέχρι 2.00 m με αντιολισθητικό (χτενιστό)  μάρμαρο

προέλευσης ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, πάχους 3  cm ευθείων ή λοξών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-

03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά

λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία

κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πρόσθιας ακμής βατήρων.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 36,80

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : Ζ.01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.37.01 Θύρα υαλωτή μονόφυλλη ασφαλείας με σταθερά τμήματα εκατέρωθεν από  κρύσταλλα
τύπου SECURIT πάχους  10  mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7626.2 100%

Θύρα υαλωτή μονόφυλλη ασφαλείας με σταθερά τμήματα εκατέρωθεν από  κρύσταλλα  τύπου SECURIT

πάχους 10 mm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-09-00 "Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας",

οιωνδήποτε διαστάσεων, σχεδίου και αναλογίας μεταξύ σταθερών τμημάτων και θυρόφυλλου, με

μεντεσέδες, μηχανισμούς, κλείθρα, σούστες δαπέδου, χειρολαβές και λοιπά εξαρτήματα από

επιχρωμιωμένο ορείχαλκο και με την εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης για λειτουργία.

Τα σταθερά τμήματα στερεώνονται σε περιμετρικά μεταλλικά στοιχεία από ορείχαλκο, η αξία των

οποίων περιλαμβάνεται στην τιμή του

άρθρου αυτού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 287,85

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα επτά και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : Ζ.02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.37.02 Σταθερά υαλοστάσια από κρύσταλλα ασφαλείας τύπου SECURIT πάχους 10 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7690.2 100%

Σταθερά υαλοστάσια από κρύσταλλα ασφαλείας τύπου SECURIT πάχους 10 mm, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό",  οιωνδήποτε διαστάσεων που

στερεώνονται σε περιμετρικά μεταλλικά στοιχεία από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο, η αξία του οποίου

περιλαμβάνεται στην τιμή του άρθρου αυτού, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και

τις οδηγίες της επίβλεψης.  Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους  κατασκευής, τοποθέτησης

και στερέωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 185,12

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα πέντε και δώδεκα λεπτά

A.T. : Ζ.03

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.38.01 Καταπακτή επίσκεψης κεντρικού αγωγού καλυμένη με διάφανα κρύσταλλα ασφαλείας
TRIPLEX, συνολικού πάχους 40 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7690.2 100%

Καταπακτή επίσκεψης κεντρικού αγωγού καλυμένη με διάφανα κρύσταλλα ασφαλείας TRIPLEX, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό", συνολικού πάχους

40 mm, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, που  αποτελείται από περιμετρικό τελλάρο (κάσσα) και

ανοιγόμενο φύλλο το κενό του οποίου καλύπτεται με τέσσερα διαφανή κρύσταλα πάχους 10 mm το

καθένα  συνδεδεμένα μεταξύ τους με ειδικό film ασφαλείας και ειδική κατεργασία. Η άνω τελική

επιφάνεια θα υποστεί ειδική  κατεργασία προκειμένου να καταστεί αντιολισθητική. Ο μεταλλικός

σκελετός θα είναι από γαλβανισμένες διατομές μορφοσιδήρου που  στηρίζονται  κατάλληλα με αφανή

τρόπο στο δάπεδο. Περιμετρικά στα σημεία επαφής  του μεταλλικού τελλάρου με τα κρύσταλα θα

τοποθετηθεί ειδική ελαστική ταινία  και  το  όλο σύστημα θα σφραγίσει με χρήση ειδικών

σιλικονών με μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, κατά τα λοιπά σύμφωνα  με τα σχέδια της

μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι κρύσταλλα, μεταλλικός σκελετός, μικροϋλικά και

εργασία    πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής ασφάλισης του

ανοιγόμενου φύλλου. Επιμέτρηση πραγματικής επιφάνειας με ανοιγμένα στην τιμή μονάδος όλων των

υλικών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 729,56

(Ολογράφως) : επτακόσια είκοσι εννέα και πενήντα έξι λεπτά
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A.T. : Ζ.04

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 100%

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και

συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,50

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : Ζ.05

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.30 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 100%

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό

οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00

"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και

δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00

(Ολογράφως) : δύο

A.T. : Ζ.06

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 100%

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): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : Ζ.07

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.73.01 Βερνίκωμα εξωτερικών ξύλινων επιφανειών με άχρωμο διαφανές βερνίκι

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7768 100%

Βερνίκωμα εξωτερικών ξύλινων επιφανειών με άχρωμο διαφανές βερνίκι (σατινέ, ματ ή γυαλιστερό),

ενδεικτικού τύπου OCEANIC ή παρόμοιου ισοδύναμου, διεισδυτικού τύπου ενός συστατικού. Το

βερνίκι θα περαστεί σε δύο χέρια. Πριν από κάθε πέρασμα θα προηγείται τρίψιμο με γυαλόχαρτο και

τυχόν ψιλοστοκάρισμα των επιφανειών με ξυλόστοκο. Ήτοι υλικά και εργασία προετοιμασίας των

επιφανειών και πλήρους κατασκευής  σε οποιοδήποτε σημείο του έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,60

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά
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A.T. : Ζ.08

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.08.01 Διπλή επάλειψη στεγανωτικού υλικού επιφανείας με βάση ταχύπηκτο τσιμέντο
PORTLAND, χαλαζιακή άμμο  και ειδικές ανόργανες χημικές ενώσεις ενδεικτικού τύπου
ΕΣΧΑ VANDEX  SUPER

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100%

Διπλή επάλειψη οιωνδήποτε οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών, με στεγανωτικό υλικό επιφανείας

με βάση ταχύπηκτο τσιμέντο PORTLAND, χαλαζιακή άμμο και ειδικές ανόργανες χημικές ενώσεις,

ενδεικτικού τύπου ΕΣΧΑ VANDEX SUPER ή παρόμοιου ισοδύναμου, με ελάχιστη κατανάλωση 1.50  Kg/m2

και για τα δύο χέρια. Μετά τον επιμελημένο καθαρισμό των επιφανειών, την κοπή τυχόν μεταλλικών

φουρκετών στο μέγιστο δυνατόν βάθος, οι οπές και οι τυχόν φωλεές που υπάρχουν γεμίζουν με

ειδικής σύστασης αυτοδιογκούμενο τσιμεντοκονίαμα, συμβατό με την τελική προστασία. Στη συνέχεια

αφού διαβραχεί η επιφάνεια εφαρμόζεται η πρώτη στρώση. Σε διάστημα 1/2-3 ώρες το αργότερο

εφαρμόζεται και η δεύτερη στρώση, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές των υλικών

και τις οδηγίες του προμηθευτή. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους

προετοιμασίας των επιφανειών, κοπής αναμονών, σφράγισης οπών, διαβροχών και επαλείψεων σε

οποιαδήποτε επιφάνεια οριζόντια ή κατακόρυφη και σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια

του εδάφους.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,52

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : Ζ.09

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.13.01 Επίστρωση απλή με θερμοπλαστική στεγανοποιητική μεμβράνη από συνθετικό ελαστικό,
ενδεικτικού τύπου FPP-ASTRYN

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

Επίστρωση απλή με θερμοπλαστική στεγανοποιητική μεμβράνη από συνθετικό ελαστικό, ενδεικτικού

τύπου FPP-ASTRYN ή παρόμοιου ισοδύναμου, πάχους 1.2 mm, που τοποθετείται ελεύθερα ή με μηχανική

στερέωση επάνω στο υπόστρωμα, σε  οποιοδήποτε σημείο του έργου αφού προηγηθεί καθαρισμός των

επιφανειών και αφαίρεση κάθε αιχμηρού αντικειμένου. Οι κολλήσεις των φύλλων μεταξύ τους,

πλάτους 10 cm, γίνονται με χρήση ειδικών αυτοκόλλητων ταινιών διπλής όψης, αφού προηγηθεί

επάληψη των επιφανειών με ειδικό primer. Οι άκρες των φύλλων στερεώνονται με μηχανικό τρόπο

επάνω στα στηθαία με την παρεμβολή μεμβράνης και σφραγίζουν με ειδική σφραγιστική μαστίχη. Στην

περίπτωση τοποθέτησης σοβατεπιών επικάλυψης  των άκρων η μαστίχη τοποθετείται στο άνω μέρος του

σοβατεπιού. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού και τις οδηγίες για το σύστημα

στεγανοποίησης όπως αυτές καθορίζονται από το εργοστάσιο κατασκευής της μεμβράνης. Ο ανάδοχος

υποχρεούται να προσκομίσει έγγραφη εγγύηση 10 ετών τόσο για τα υλικά όσο και  για  την σωστή

τοποθέτηση  σύμφωνα  με το εγχειρίδιο οδηγιών  του κατασκευαστή. Ήτοι υλικά γενικά, μικροϋλικά,

υλικά στερέωσης, μαστίχες, ταινίες, κλπ. υλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικά καλυπτόμενης επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι

A.T. : Ζ.10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.15.21 Επίστρωση απλή με μη υφαντό γεωύφασμα, ενδεικτικού τύπου POLYFELT TS 20,
πυκνότητας  125 g/m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100%

Επίστρωση απλή οιωνδήποτε οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών, με μη υφαντό γεωύφασμα,

ενδεικτικού τύπου POLYFELT TS 20 ή παρόμοιου ισοδύναμου, πυκνότητας 125 g/m2, μηχανικής πλέξης

βελονωτού τύπου από ατέρμονες ίνες πολυπροπυλενίου 100% με αντιηλιακή προστασία, ως

διαχωριστική στρώση μεταξύ ανόμοιων υλικών, οποιασδήποτε οριζόντιας ή κατακόρυφης επιφάνειας σε

οποιοδήποτε σημείο του έργου. Η διάστρωση του γεωϋφάσματος θα γίνει χωρίς στερέωση με

αλληλοκάλυψη των φύλλων μεταξύ τους κατά 10 cm τουλάχιστον, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις

οδηγίες του προμηθευτή και της επίβλεψης. Ήτοι υλικά και εργασία πλήρους επίστρωσης και

απομάκρυνσης του γεωϋφάσματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικά καλυπτόμενης επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,59

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα εννέα λεπτά
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A.T. : Ζ.11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.16.20 Επίστρωση απλή με μεμβράνη πολυαιθυλενίου (NYLON) πάχους 0.4 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7911 100%

Επίστρωση απλή με μεμβράνη  πολυαιθυλενίου PE (nylon), με αντοχή σε  χημικές δράσεις και αντοχή

στον χρόνο, πάχους 0.4  mm, βάρους 200 gr/m2, οποιασδήποτε οριζόντιας ή κατακόρυφης επιφάνειας,

αφού προηγουμένως καθαριστεί καλά το υπόβαθρο, με αλληλοκάλυψη των φύλλων κατά 10 cm

τουλάχιστον, και συρραφή των φύλλων με κόλλα ψυχρής συγκόλλησης ή ειδική κολλητική ταινία

διπλής όψης, έτσι ώστε οι ενώσεις των φύλλων να είναι υδατοστεγανείς. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με

τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι υλικά γενικά και εργασία πλήρους

κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικά καλυπτόμενης επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,62

(Ολογράφως) : εξήντα δύο λεπτά

A.T. : Ζ.12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.37 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό
υλικό

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936 100%

Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως

8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και

ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους

του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του

προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με

ελαστομερή υλικά".

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος

προσαρμόζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού.

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : Ζ.13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.39.01 Δημιουργία αρμών διαστολής σε στοιχεία από σκυρόδεμα με πλάκες από διογκωμένη
πολυστερίνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7933.1 100%

Δημιουργία αρμών διαστολής σε στοιχεία από σκυρόδεμα με πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη

ειδικού βάρους 14 Kg/m3 οιωνδήποτε διαστάσεων και πάχους και σε οποιοδήποτε σημείο του έργου

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Οι πλάκες τοποθετούνται πριν

την έγχυση του σκυροδέματος. Ήτοι υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης και στερέωσης και εργασία

κοπής, τοποθέτησης και πρόσδεσης.

Tιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένου όγκου πολυστερίνης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,61

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : Η.01

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Α06 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 100%

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση

παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη

και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη".

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των

υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της

επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του

κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως
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συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα

στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών

ή/και του κηπευτικού χώματος.

Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με

βάση τα άρθρα  Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T. : Η.02

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140 100%

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού

(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική

ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση

φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα χλοοτάπητα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και

των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 105,00

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε

A.T. : Η.03

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.7 Δένδρα, κατηγορίας Δ7

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 7  Δένδρα κατηγορίας  Δ7

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T. : Η.04

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.2 Θάμνοι, κατηγορίας Θ2

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 2  Θάμνοι κατηγορίας  Θ2

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,30

(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα λεπτά
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A.T. : Η.05

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710 100%

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο,

αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το

δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους

μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη

φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : Η.06

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130 100%

Aνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και

καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών,

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή

περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 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

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : Η.07

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.3 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων  1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5110 100%

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και

αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι

δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την

εκτέλεση της εργασίας

 ΝΑΠΡΣ Ε04. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T. : Η.08

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του

φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους,

πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,  λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες

(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1,10

(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά

A.T. : Η.09

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή

τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου

μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,

λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της

λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,

δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T. : Η.10

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240 100%

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου,

πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τοπου του πασσάλου, οι

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα

χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε

είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ

αυτόν με κατάλληλο μέσον.

 Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : Η.11

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Ε11.4 Υπόγεια στήριξη

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240 100%

Η εργασία αυτή αφορά τη στήριξη ενός τεμαχίου δένδρου με την αξία του συστήματος υπόγειας

στήριξης Platipus. Χρησιμοποιείται ο κατάλληλος τύπος RF1 με Plati Mat 1 ο οποίος είναι

ανάλογος με το ύψος του φυτού και την περίμετρο του κορμού. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν

για την τοποθέτησή του σε οποιοδήποτε τύπο εδάφος και σε οποιαδήποτε κλίση.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,60

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T. : Η.12

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5510 100%

Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί,
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   για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.

2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης,

   περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε

   βάθος 10-12 cm.

3. Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να

   δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη.

4. Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης

   εσοδείας, συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος

   και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με

   το είδος του σπόρου.

5. Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με

   ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας.

6. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα.

7. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.

8. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την

   εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

9. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του

   χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την

   απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά

   χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.

10.Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-05-02-01. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του

εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για

την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

A.T. : Η.13

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.5 Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5321 100%

Άρδευση φυτού με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (αυτοματοποιημένο), σύμφωνα

με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος

του ποτίσματος και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε οποιαδήποτε κλίση

εδάφους.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,0045

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε δεκάκις χιλιοστά

A.T. : Η.14

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.2.3 Άρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης με σταλάκτες

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5522 100%

Αρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης με σταλάκτες

(αυτοματοποιημένο) σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00.

Περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός, ο έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του

δικτύου άρδευσης.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : Η.15

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1 Λίπανση φυτών με τα χέρια

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340 100%

Λίπανση φυτών με τα χέρια, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-06-03-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσματος και την
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εργασία διασποράς του στο λάκκο του φυτού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,05

(Ολογράφως) : πέντε λεπτά

A.T. : Η.16

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.4 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5540 100%

Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-06-03-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και  μεταφορά του

λιπάσματος επί τόπου του έργου και η ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια του

χλοοτάπητα με τα χέρια.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,25

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : Η.17

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.8.1 Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5530 100%

Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή συμπεριλαμβανομένης

και της απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο χώρο των προϊόντων που

προκύπτουν από το κούρεμα, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-06-04-03.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,50

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : Η.18

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ07.1 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5371 100%

Βοτάνισμα χλοοτάπητα με εργαλεία χειρός, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και

την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η εκρίζωση των ζιζανίων του χώρου του

χλοοτάπητα και η απομάκρυνση και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : Η.19

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,

και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και

δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.1. 1  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 16 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 0,30

(Ολογράφως) : τριάντα λεπτά

A.T. : Η.20

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,

και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και

δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.1. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 20 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : Η.21

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,

και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και

δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.1. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 25 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : Η.22

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.4 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,

και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και

δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.1. 4  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 32 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,65

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : Η.23

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.5 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
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8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,

και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και

δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.1. 5  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 40 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,85

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : Η.24

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η02.1.2 Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1256, ονομαστικής πίεσης 4 atm, με

κεφαλή σύνδεσης, εγκατεστημένος σε υπόγειες διαβάσεις, σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η

προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σωλήνων, των απαιτουμένων μικροϋλικών

σύνδεσης, του οδηγού από γαλβανισμένο σύρμα (όταν απαιτείται) και η εργασία

εγκατάστασης σε υπόγειες διαβάσεις σωλήνων άρδευσης ή καλωδίων. Δεν

περιλαμβάνεται ο εγκιβωτισμός των σωλήνων.

 Η02.1. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 40 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,20

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

A.T. : Η.25

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η02.1.3 Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1256, ονομαστικής πίεσης 4 atm, με

κεφαλή σύνδεσης, εγκατεστημένος σε υπόγειες διαβάσεις, σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η

προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σωλήνων, των απαιτουμένων μικροϋλικών

σύνδεσης, του οδηγού από γαλβανισμένο σύρμα (όταν απαιτείται) και η εργασία

εγκατάστασης σε υπόγειες διαβάσεις σωλήνων άρδευσης ή καλωδίων. Δεν

περιλαμβάνεται ο εγκιβωτισμός των σωλήνων.

 Η02.1. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 50 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,60

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα λεπτά

A.T. : Η.26

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η02.1.4 Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1256, ονομαστικής πίεσης 4 atm, με

κεφαλή σύνδεσης, εγκατεστημένος σε υπόγειες διαβάσεις, σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η

προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σωλήνων, των απαιτουμένων μικροϋλικών

σύνδεσης, του οδηγού από γαλβανισμένο σύρμα (όταν απαιτείται) και η εργασία

εγκατάστασης σε υπόγειες διαβάσεις σωλήνων άρδευσης ή καλωδίων. Δεν

περιλαμβάνεται ο εγκιβωτισμός των σωλήνων.

 Η02.1. 4  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 63 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1,90

(Ολογράφως) : ένα και ενενήντα λεπτά

A.T. : Η.27

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του

έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η05.1. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,80

(Ολογράφως) : εννέα και ογδόντα λεπτά

A.T. : Η.28

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.12.3 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ  1 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Μειωτές πίεσης, με σώμα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης

ανοξείδωτα, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων

και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η05.12. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : Η.29

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για

πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων

και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,22

(Ολογράφως) : είκοσι δύο λεπτά

A.T. : Η.30

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.3.1.2 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 10 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας

2,0 - 5,0 m, με ακροφύσιο σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής,

ενσωματωμένο ή πρόσθετο, με αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain).

Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά,

εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών,  σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Η αξία του ακροφύσιου πληρώνεται

τιμολογείται ιδιαίτερα σύμφωνα με τα άρθρα Η 8.3.18.

 Η08.3.1. 2  Με σώμα ανύψωσης  10 cm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 4,60

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T. : Η.31

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής

λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow

controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα

χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η09.1.1. 1   Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

              Ονομαστική διάμετρος  1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

A.T. : Η.32

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.6.1 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου:

-4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β)

-με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση

-με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας

-με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων

-διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)

-με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων

-με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα

-με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων

καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων,

δοκιμών κλπ, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η09.2.6. 1  Ελεγχόμενες Η/Β  12

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T. : Η.33

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα

υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης

(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 εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε

άλλη απαραίτητη εργασία).

 Η09.2.13. 4  Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:  50 x 60 cm, 6 Η/Β

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : Η.34

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.2 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 3 x 1,5  mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του

έργου, με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης

καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου.

 Η09.2.15. 2  Διατομή  3 x 1,5 mm2

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,60

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά

A.T. : Η.35

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Η9.3.1.1 Κατασκευή υπαίθριου κιβώτιου διανομής (πίλλαρ) γενικών διαστάσεων 0,80 Χ 1,30 Χ 0,35
m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5918.1 100%

Κατασκευή υπαίθριου κιβώτιου διανομής (πίλλαρ) γενικών διαστάσεων 0,80 Χ 1,30 Χ 0,35 m από από

γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm με τις θύρες επίσκεψης, την πλάκα στήριξης των

ηλεκτρολογικών οργάνων και όλα τα μικροϋλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια της

μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά,

τοποθέτηση και παράδοση του πίλλαρ έτοιμου προς χρήση.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

A.T. : ΣΤ.01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\52.98.01 Επικάλυψη  μεταλλικού στεγάστρου με σανίδες τροπικής ξυλείας τύπου  BANGIRAI

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5294 100%

Επικάλυψη μεταλλικού στεγάστρου με σανίδες τροπικής ξυλείας τύπου BANGIRAI ή παρόμοιου

ισοδύναμου, καθαρής διατομής 12Χ2.2 cm, και με ελάχιστο μήκος τεμαχίου τέτοιο ώστε να καλύπτει

το  κενό  μεταξύ των τεγίδων. Τα ξύλα στερεώνονται επάνω σε μεταλλικές γωνιές σε απόσταση

μεταξύ τους 6-8 mm, με ορειχάλκινα στριφώνια με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η

αντικατάσταση τους. Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι πλανισμένα και τριμμένα έτοιμα για βερνίκωμα,

κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια  της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι ξυλεία

γενικά, ικριώματα, υλικά στερέωσης και εργασία πλήρους κατασκευής, πλανίσματος, ξυσίματος και

τριψίματος με γυαλόχαρτο και πλήρους καθαρισμού των επιφανειών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξύλινης επικάλυψης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,02

(Ολογράφως) : τριάντα και δύο λεπτά

A.T. : ΣΤ.02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\53.45.01 Ξύλινο δάπεδο ανοικτών χώρων (deck) επί στρωτήρων από σκυρόδεμα, από λωρίδες
τροπικής ξυλείας τύπου BANGIRAI

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5301 100%

Ξύλινο δάπεδο ανοικτών χώρων (deck) επί στρωτήρων από σκυρόδεμα, από λωρίδες  τροπικής ξυλείας

τύπου BANGIRAI ή παρόμοιου ισοδύναμου, καθαρής διατομής 14.5Χ3.0 cm, και με ελάχιστο μήκος

τεμαχίου τέτοιο ώστε να καλύπτει τουλάχιστον δύο  φατνώματα μεταξύ των στρωτήρων, ενώ η διακοπή

τους γίνεται σε διαφορετική θέση για γειτονικά τεμάχια (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα

αρχιτεκτονικά σχέδια). Τα ξύλα στερεώνονται επάνω στους στρωτήρες σε απόσταση μεταξύ τους 6-8

mm, με  upat και ορειχάλκινα στριφώνια με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η αντικατάσταση

τους. Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι  πλανισμένα και τριμμένα έτοιμα για βερνίκωμα, κατά  τα

λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι ξυλεία γενικά, υλικά
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στερέωσης και εργασία πλήρους κατασκευής, πλανίσματος, ξυσίματος και τριψίματος με γυαλόχαρτο

και  πλήρους καθαρισμού των επιφανειών. Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται και η

κατασκευή και τοποθέτηση των απαραίτητων στρωτήρων  διατομής 10Χ15 cm από  σκυρόδεμα κατηγορίας

C12/15.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας ξύλινου δαπέδου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,03

(Ολογράφως) : πενήντα και τρία λεπτά

A.T. : ΣΤ.03

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.82.01 Πέργκολες και  παρεμφερή από ξυλεία ΠΙΤΣ ΠΑΙΝ, προέλευσης Αμερικής κατάλληλα
επεξεργασμένης για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5605 100%

Πέργκολες και παρεμφερή από ξυλεία ΠΙΤΣ ΠΑΙΝ, προέλευσης Αμερικής κατάλληλα επεξεργασμένης για

χρήση σε εξωτερικούς χώρους, οποιουδήποτε σχεδίου με ή χωρίς στύλους και σε οποιοδήποτε ύψος

από το έδαφος. Οι φορείς αποτελούνται από τεμάχια απλής ή σύνθετης μορφής διαμορφώνονται

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, και συνδέονται μεταξύ τους και με τα παρακείμενα στοιχεία του

έργου με μεταλλικά ελάσματα, δοκοθήκες κλπ. μεταλλικά στοιχεία, η αξία των οποίων

περιλαμβάνεται στην τιμή του άρθρου αυτού, με χρήση γαλβανισμένων στοιχείων σύνδεσης (ήλοι,

κοινοί, ήλοι κοχλιοφόροι-μπουλώνια, κλπ.). Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα υποστεί

εργοστασιακά ειδική χημική και θερμική επεξεργασία για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία,

από οργανισμούς βλαβερούς για το ξύλο (τερμίτες, σκουλήκι), για μύκητες και για υγρασία. Ήτοι

ξυλεία γενικά επί τόπου του έργου, προστασία με εμποτισμό, στοιχεία σύνδεσης, μικροϋλικά, χρήση

μηχανημάτων ανύψωσης, ικριώματα και γενικά εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, και

στερέωσης επί τόπου, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένου όγκου ξυλείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.766,40

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια εξήντα έξι και σαράντα λεπτά

A.T. : ΣΤ.04

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.82.02 Πάγκοι καθιστικών ανοικτών χώρων από αντικολλητή εμποτισμένη ξυλεία κατάλληλης για
χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5605 100%

Πάγκοι καθιστικών ανοικτών χώρων από αντικολλητή εμποτισμένη ξυλεία κατάλληλης για χρήση σε

εξωτερικούς χώρους, οιουδήποτε σχεδίου, διαστάσεων, μορφής και διατομών ξυλείας, με πλήρη

κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και μόρφωσης των ακμών και

άκρων τους σύμφωνα με τα σχέδια, συμπεριλαμβανομένων των γαλβανισμένων σιδηρών ή ορειχάλκινων

κοχλιωτών  συνδέσμων για τη σύνθεση των ξύλων και στερέωση τους επάνω σε άλλα τμήματα, ήτοι

υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 920,32

(Ολογράφως) : εννιακόσια είκοσι και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : ΣΤ.05

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.07.01 Σιδηροκατασκευές διαφόρων φερόντων στοιχείων του έργου με γαλβανισμένα εν  θερμώ
και βαμμένα με ντούκο στοιχεία μορφοχάλυβα ποιότητας Fe360 (EN10025)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100%

Σιδηροκατασκευές διαφόρων φερόντων στοιχείων του έργου με γαλβανισμένα εν  θερμώ και βαμμένα με

ντούκο  στοιχεία μορφοχάλυβα  ποιότητας Fe360 (EN10025), (σιδηροδοκοί, λάμες, ράβδους,  κλπ.)

οιωνδήποτε διατομών, διαστάσεων, σχεδίου και αναλογίας μεταξύ τους, πλήρως συναρμολογημένα επί

τόπου του έργου  σύμφωνα με  τα σχέδια της μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια

κατεργασίας και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι αξία υλικών στο εργοστάσιο (μορφοχάλυβας,

λάμες, αγκύρια, κοχλίες κοινοί και HV, ηλεκτρόδια συγκολλήσεων και λοιπά  μικροϋλικά) ηυξημένα

για φθορά και απομείωση. Δαπάνεςκατεργασίας και ηλεκτροσυγκολλήσεων στο εργοστάσιο ηυξημένες

για χρήση της εγκατάστασης, του εξοπλισμού,  μηχανημάτων, εργαλείων κλπ. και της διοικητικής

και επιστημονικής μέριμνας του  εργοστασίου κατασκευής. Δαπάνες σύνταξης των σχεδίων

κατεργασίας. Φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση επί τόπου του έργου. Δαπάνες συνεργείου ελέγχου

των θέσεων και τοποθέτησης των πάσης  φύσεως αγκυρίων.  Δαπάνες  ενοικίου μηχανικών και

ανυψωτικών μέσων, συσκευών,  εργαλείων,  ικριωμάτων  κλπ. καθώς και  δαπάνες εργατοτεχνικές και

Σελίδα 89 από 91



Τιμολόγιο μελέτης

δαπάνες επιστημονικής  και  τεχνικής επιστασίας για  την μελέτη της ανέγερσης, την ανέγερση,

την συναρμολόγηση και την αποκατάσταση τυχόν  ελατωματικών στοιχείων ή  συνδέσεων. Δαπάνες

γαλβανίσματος εν θερμώ όλων των   μεταλλικών στοιχείων, βαφής επί  τόπου με ψυχρό γαλβάνισμα

των ενώσεων μετά την ηλεκτροσυγκόλληση τους, βάψιμο με ειδικό  primer και τέλος βαφή με δύο

χέρια βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών (ντούκο) όλων των στοιχείων. Γενικά κάθε δαπάνη

άμμεσος ή έμμεσος έστω και εάν δεν αναφέρεται παραπάνω αλλά είναι  αναγκαία  για  την

ολοκλήρωση  και  παράδοση  του  έργου  σύμφωνα με τα σχέδια. Διευκρινίζεται ότι στην επιμέτρηση

θα περιληφθούν όλα τα στοιχεία  που επιμετρούνται, εκτός από τα στοιχεία σύνδεσης, δηλαδή

κοχλίες, ηλεκτροσυγκολλήσεις κλπ. η αξία των οποίων περιλαμβάνεται στην ανά Kg τιμή.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,95

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : ΣΤ.06

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.07.02 Μεταλλικά ελάσματα περίσφιξης της καμινάδας και ενίσχυσης της έναντι κάμψης,
ευθύγραμμα ή καμπύλα από χάλυβα κατηγορίας S235

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100%

Μεταλλικά ελάσματα περίσφιξης της καμινάδας και ενίσχυσης της έναντι κάμψης,  ευθύγραμμα ή

καμπύλα από χάλυβα κατηγορίας S235, οιωνδήποτε διαστάσεων, διατομής και σχεδίου, που

τοποθετούνται στην εξωτερική παρειά της καμινάδας υπό μορφή δακτυλίου, κατά τα λοιπά σύμφωνα με

τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους

τοποθέτησης και στερέωσης σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με ανηγμένη στην ανά kg

τιμή μονάδος όλων των δαπανών που απαιτούνται  για την εφαρμογή τους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,80

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα λεπτά

A.T. : ΣΤ.07

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β01 Μεταλλικές σχάρες δένδρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης του

δένδρου, με επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιμασία επιφανείας με μεταλλοβολή και

βαφή με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο στρώσεις τελικής βαφής). Στην τιμή

περιλαμβάνονται και οι συνδετήρες των σχαρών, καθώς και οι πάσης φύσεως δαπάνες εργατοτεχνικού

προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εγκατάσταση της εσχάρας.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,50

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : ΣΤ.08

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.07.01 Κιγκλιδώματα μεταλλικά με ξύλινη κουπαστή, ελεύθερου τελικού ύψους  90  cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%

Κιγκλιδώματα μεταλλικά με ξύλινη κουπαστή, ελεύθερου τελικού ύψους 90 cm,  αποτελούμενα από

κουπαστή διατομής 5Χ8 cm με καμπυλωμένες  τις  πάνω γωνιές  από  ξυλεία  BANGIRAI ή παρόμοιου

ισοδύναμου,  που βιδώνεται  από  την  κάτω  παρειά  επάνω σε λάμα 40/10 mm, ορθοστάτες  ανά

101  cm  από  διπλή λάμα 40/10 mm και πέντε οριζόντιες μασίφ ράβδους Φ20 mm, που διαπερνούν

τους ορθοστάτες και ηλεκτροσυγκολλούνται σε αυτούς. Οι ορθοστάτες στερεώνονται στο δάπεδο με

χαλύβδινη πλάκα που στερεώνεται με εκτονούμενα βύσματα, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της

μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι σίδηρος γενικά, λοιπά υλικά και μικροϋλικά,

ικριώματα και εργασία πλήρους  κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης επί τόπου του έργου,  με

πλήρη  μόρφωση της ξύλινης κουπαστής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου μήκους κιγκλιδωμάτων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι
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Τιμολόγιο μελέτης

A.T. : ΣΤ.09

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.22.01 Χειρολισθήρας από σιδηροσωλήνα μαύρη, εσωτερικής διαμέτρου Φ 2  ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6423 100%

Χειρολισθήρας από σιδηροσωλήνα μαύρη, εσωτερικής διαμέτρου Φ 2 ins, που  τοποθετείται  επάνω

σε  τοίχο  ή  στηθαίο και στερεώνεται ανά 1.00  m περίπου  με  ειδικά ευθύγραμμα ή καμπύλα

τεμάχια-στηρίγματα, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες  της

επίβλεψης. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. Επιμέτρηση

τοποθετημένου μήκους χειρολισθήρα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,30

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα λεπτά

                      

Περιστέρι, 26/03/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.
Οι Συντάξασες

(Για την επικαιροποιήση των τιμών)
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μελετών και Έργων

ΜΑΡΙΑ ΚΑΓΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΓΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες-ημιβραχώδες για την
δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων, με την μεταφορά και
απόρριψη των προϊόντων
εκσκαφής

1 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.02.50

7.000,00 6,35 44.450,00Α.01 m3ΟΙΚ 2112

Γενικές εκσκαφές σε εδάφη
βραχώδη, εκτός από γρανιτικά
-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση
εκρηκτικών υλών, με την
μεταφορά και απόρριψη των
προϊόντων εκσκαφής

2 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.03.50

100,00 23,85 2.385,00Α.02 m3ΟΙΚ 2117

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων
με χρήση μηχανικών μέσων,
με την μεταφορά και απόρριψη
των προϊόντων εκσκαφής, σε
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

3 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.05.50

320,00 7,85 2.512,00Α.03 m3ΟΙΚ 2124

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων
χωρίς τη χρήση μηχανικών
μέσων και εκρηκτικών, εκτός
από αερόσφυρες, σε εδάφη
γαιώδη-ημιβραχώδη εκτός
από γρανιτικά-κροκαλοπαγή

4 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.05.51

330,00 28,85 9.520,50Α.04 m3ΟΙΚ 2125

Επίχωση με προϊόντα
εκσκαφών, εκβραχισμών ή
κατεδαφίσεων

5 ΝΑΟΙΚ 20.10 2.115,00 4,00 8.460,00Α.05 m3ΟΙΚ 2162

Γενικές ή ειδικές εκσκαφές
γαιώδεις εντός υπάρχοντος
κτιρίου, χωρίς χρήση
μηχανικών μέσων

6 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.15.01

150,00 39,85 5.977,50Α.06 m3ΟΙΚ 2112

Αφαίρεση υλικού επίχωσης
των θόλων εξ οιουδήποτε
υλικού, μέχρι να αποκαλυφθεί
η εσωτερική παρειά του θόλου

7 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.16.01

330,00 43,45 14.338,50Α.07 m3ΟΙΚ 2162

Ισοπέδωση και συμπύκνωση
σκάφης εκσκαφής, για
εφαρμογή των υψομέτρων της
μελέτης

8 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.17.01

3.000,00 0,81 2.430,00Α.08 m2ΟΙΚ 2162

Προμήθεια δάνειων γαιών
κατάλληλων για επίχωση

9 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.18.01

10,00 4,00 40,00Α.09 m3ΟΙΚ 2162

Εξυγιαντικές στρώσεις με
θραυστό υλικό λατομείου

10 ΝΑΟΙΚ Ν\20.20 250,00 17,05 4.262,50Α.10 m3ΟΙΚ 2162

Επιχώσεις επιφανειών
ανοικτών χώρων με θραυστό
υλικό λατομείου 3Α και άμμο
στο άνω μέρος

11 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.22.01

440,00 17,05 7.502,00Α.11 m3ΟΙΚ 2162

Δημιουργία στραγγιστηρίων
προστασίας υπόγειων
κατασκευών, με θραυστά ή
ποταμίσια  σκύρα  διαστάσεων
3-7  cm

12 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.22.02

525,00 14,25 7.481,25Α.12 m3ΟΙΚ 2162

Σε μεταφορά 109.359,25
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Αναθεώρησης

Από μεταφορά 109.359,25

Βότσαλα (κροκάλες) ποταμίσια
επιλεγμένα ως προς το χρώμα
και το  μέγεθος,  για την
επικάλυψη στοιχείων της
κατασκευής

13 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.22.03

2,00 45,05 90,10Α.13 m3ΟΙΚ 2162

Επίστρωση δαπέδου
σκάμματος Παιδικής Χαράς με
καθαρή λεπτόκοκκη άμμο
θαλάσσης ή ποταμίσια

14 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.22.04

10,00 45,05 450,50Α.14 m3ΟΙΚ 2162

Γραμμικά στραγγιστήρια από
τσιμεντοσωλήνες Φ200 με
περίβλημα γεωυφάσματος

15 ΝΑΟΙΚ 21.02 310,00 15,00 4.650,00Α.15 mΝΟΔΟ 2861

Πλήρωση νησίδων με φυτική
γη σε αστικές περιοχές , χωρίς
την προμήθεια του υλικού

16 ΝΑΠΡΣ Α06 170,00 2,60 442,00Α.16 m3ΠΡΣ 1620

Προμήθεια κηπευτικού
χώματος

17 ΝΑΠΡΣ Δ07 170,00 8,50 1.445,00Α.17 m3ΠΡΣ 1710

Καθαίρεση τοιχοποιϊας
ανωδομών από αργολιθοδομή
μετά ισχυρού κονιάματος
τσιμέντου ή θηραϊκής γης, της
εργασιάς εκτελουμένης με
ιδιαίτερη προσοχή
χειρωνακτικά χωρίς χρήση
μηχανικών μέσων

18 ΝΑΟΙΚ
Ν\22.06.01

50,00 96,31 4.815,50Α.18 m3ΟΙΚ 2204

Καθαίρεση πλινθοδομής
ανωδομών από οιουδήποτε
τύπου πλίνθους (συμπαγείς,
με ή χωρίς σκάφη κλπ.), μετά
ισχυρού κονιάματος τσιμέντου
ή θηραϊκής γης, της εργασιάς
εκτελουμένης με ιδιαίτερη
προσοχή χειρωνακτικά χωρίς
χρήση μηχανικών μέσων

19 ΝΑΟΙΚ
Ν\22.06.02

50,00 47,46 2.373,00Α.19 m3ΟΙΚ 2204

Διαλογή των χρήσιμων λίθων
από καθαιρέσεις λιθοδομών ή
αργολιθοδομών παντός τύπου

20 ΝΑΟΙΚ
Ν\22.07.01

30,00 18,97 569,10Α.20 m3ΟΙΚ 2223

Διαλογή των χρήσιμων
πλίνθων από καθαιρέσεις
πλινθοδομών παντός τύπου

21 ΝΑΟΙΚ
Ν\22.07.02

30,00 34,92 1.047,60Α.21 m3ΟΙΚ 2223

Καθαίρεση μεμονωμένων
στοιχείων κατασκευών από
οπλισμένο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων
καθαίρεσης

22 ΝΑΟΙΚ
Ν\22.15.50

110,00 61,32 6.745,20Α.22 m3ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση οπλισμένου
σκυροδέματος, της εργασιάς
εκτελουμένης με  προσοχή

23 ΝΑΟΙΚ
Ν\22.16.01

35,00 158,85 5.559,75Α.23 m3ΟΙΚ 2226

Καθαρισμός και βαθύ
αρμολόγημα όψεων παντός
τύπου λιθοδομών, μετά του
καθαρισμού και της
εμβάθυνσης των αρμών

24 ΝΑΟΙΚ
Ν\22.66.01

350,00 30,22 10.577,00Α.24 m2ΟΙΚ 7102

Καθαρισμός και αρμολόγημα
όψεων παντός τύπου
πλινθοδομών, μετά του
καθαρισμού και της
εμβάθυνσης των αρμών

25 ΝΑΟΙΚ
Ν\22.66.02

330,00 26,12 8.619,60Α.25 m2ΟΙΚ 7102

Καθαίρεση  υπάρχοντος
μεταλλικού  στεγάστρου  στο
δώμα του καμινιού

26 ΝΑΟΙΚ
Ν\22.57.01

14.550,00 0,40 5.820,00Α.26 kgΟΙΚ 6102

Σε μεταφορά 162.563,60
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Από μεταφορά 162.563,60

Υποστύλωση οιωνδήποτε
στοιχείων του έργου, με πυκνή
τοποθέτηση ξυλίνων δοκών
και μεταλλικών ικριωμάτων
βαρέως τύπου

27 ΝΑΟΙΚ
Ν\23.07.01

400,00 7,94 3.176,00Α.27 m2ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά28 ΝΑΟΙΚ 23.03 600,00 5,00 3.000,00Α.28 m2ΟΙΚ 2303

Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 168.739,60168.739,60

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Γαρμπιλομπετόν των 350 Kg
τσιμέντου, για στρώσεις
δαπέδων η επιφάνεια των
οποίων θα υποστεί
επεξεργασία (βιομηχανικού
δαπέδου, νεροπλυσίματος
κλπ.)

1 ΝΑΟΙΚ
Ν\31.03.01

35,00 86,51 3.027,85Β.01 m3ΟΙΚ 3208

Λιθόδεμα των  75  kg
τσιμέντου ανά m3

2 ΝΑΟΙΚ
Ν\31.10.01

600,00 26,31 15.786,00Β.02 m2ΟΙΚ 3102

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

3 ΝΑΟΙΚ
32.01.03

445,00 75,00 33.375,00Β.03 m3ΟΙΚ 3213

Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού  για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20

4 ΝΑΟΙΚ
32.01.04

140,00 80,00 11.200,00Β.04 m3ΟΙΚ 3214

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

5 ΝΑΟΙΚ
32.01.05

1.200,00 85,00 102.000,00Β.05 m3ΟΙΚ 3215

Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού  για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας
C25/30

6 ΝΑΟΙΚ
32.01.06

236,00 90,00 21.240,00Β.06 m3ΟΙΚ 3215

Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού, για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας
C20/25, με χρήση λευκού
τσιμέντου

7 ΝΑΟΙΚ
Ν\32.03.05

19,00 105,78 2.009,82Β.07 m3ΟΙΚ 3215

Προκατασκευασμένα στοιχεία
δαπεδόστρωσης από
επιμελημένο εμφανές
σκυρόδεμα  με λευκό τσιμέντο
και προσθήκη ώχρας,
διαστάσεων  40Χ120Χ20  cm

8 ΝΑΟΙΚ
Ν\32.12.01

90,00 25,91 2.331,90Β.08 ΤΕΜΟΙΚ 3214

Κατασκευή στρώσεων από
κυψελωτό κονιόδεμα για την
μόνωση δωμάτων.

9 ΝΑΟΙΚ 35.02 20,00 100,00 2.000,00Β.09 m3ΟΙΚ 3504

Ξυλότυποι χυτών τοίχων10 ΝΑΟΙΚ 38.01 1.465,00 12,00 17.580,00Β.10 m2ΟΙΚ 3801

Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών

11 ΝΑΟΙΚ 38.02 240,00 20,00 4.800,00Β.11 m2ΟΙΚ 3811

Σε μεταφορά 215.350,57 168.739,60
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Από μεταφορά 215.350,57 168.739,60

Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών

12 ΝΑΟΙΚ 38.03 375,00 14,00 5.250,00Β.12 m2ΟΙΚ 3816

Καμπύλοι ξυλότυποι απλής
καμπυλότητας

13 ΝΑΟΙΚ 38.04 130,00 20,00 2.600,00Β.13 m2ΟΙΚ 3821

Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων
λόγω ύψους

14 ΝΑΟΙΚ 38.06 1.000,00 7,00 7.000,00Β.14 m2ΟΙΚ 3824

Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας
σανιδώματος ξυλοτύπων

15 ΝΑΟΙΚ 38.10 130,00 5,00 650,00Β.15 m2ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι εμφανών
επιφανειών σκυροδεμάτων,
παντός είδους κατασκευών
από  οπλισμένο σκυρόδεμα,
με την χρησιμοποίηση ειδικού
κόντρα πλακέ (BETOFORM)
για ξυλοτύπους σκυροδέματος,
εξαιρετικώς επιμελημένης
κατασκευής

16 ΝΑΟΙΚ
Ν\38.19.01

600,00 18,00 10.800,00Β.16 m2ΟΙΚ 3841

Μεταλλότυποι  εμφανών
επιφανειών σκυροδεμάτων

17 ΝΑΟΙΚ
Ν\38.19.02

1.300,00 14,95 19.435,00Β.17 m2ΟΙΚ 3816

Λάξευση επιφανειών
σκυροδέματος με θραπίνα
(σκαρπιτσάρισμα)

18 ΝΑΟΙΚ
Ν\38.19.03

150,00 20,79 3.118,50Β.18 m2ΟΙΚ 3841

Μόνιμος μεταλλότυπος με
γαλβανισμένα τραπεζοειδή
αυλακωτά χαλυβδόφυλλα

19 ΝΑΟΙΚ
Ν\38.19.04

460,00 22,77 10.474,20Β.19 m2ΟΙΚ 3816

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, κατηγορίας
B500C.

20 ΝΑΟΙΚ
38.20.02

247.500,00 0,95 235.125,00Β.20 kgΟΙΚ 3873

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, Δομικά
πλέγματα B500C

21 ΝΑΟΙΚ
38.20.03

15.000,00 0,90 13.500,00Β.21 kgΟΙΚ 3873

Προσαύξηση τιμής
σιδηροπλισμών ειδικών
κατασκευών

22 ΝΑΟΙΚ 38.25 3.400,00 0,25 850,00Β.22 kgΟΙΚ 3876

Αποστατήρες σιδηροπλισμού
σκυροδεμάτων

23 ΝΑΟΙΚ 38.45 3.500,00 2,00 7.000,00Β.23 m2ΟΙΚ 3873

Αγκυρώσεις νέων ράβδων
οπλισμού εντός υφισταμένων
στοιχείων από οπλισμένο
σκυρόδεμα, βλήτρα από
ράβδους Φ14 mm

24 ΝΑΟΔΟ Β92.3 3.000,00 5,90 17.700,00Β.24 ΤΕΜΥΔΡ 7025

Αποκατάσταση επιφανειών
σκυροδέματος που έχουν
υποστεί φθορές λόγω
διάβρωσης οπλισμού από την
δράση χλωριόντων και την
εναθράκωση του
σκυροδέματος με εφαρμογή
αναστολέων διάβρωσης και
επισκευαστικών κονιαμάτων,
σε στοιχεία από οπλισμένο
σκυρόδεμα σε ύψος από το
δάπεδο εργασίας μικρότερο
των 10,0 m, με σποραδική
εφαρμογή επισκευαστικών
κονιαμάτων (επιφανείας με
σποραδικές οξειδώσεις
οπλισμού)

25 ΝΑΟΔΟ Β95.1 120,00 79,00 9.480,00Β.25 m2ΟΔΟ 2412

Επισκευές μεγάλων ρωγμών
τοιχοποιϊας με σποραδική
αντικατάσταση των
λιθοσωμάτων κατά μήκος
αυτών (λιθοσυρραφή)

26 ΝΑΟΙΚ
Ν\43.22.1

10,00 84,00 840,00Β.26 mΟΙΚ 4307

Σε μεταφορά 559.173,27 168.739,60

Σελίδα 4 από 16



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 559.173,27 168.739,60

Αποκατάσταση τοιχοποιϊας με
εφαρμογή ενεμάτων

27 ΝΑΟΙΚ
Ν\43.22.2

120,00 2,00 240,00Β.27 ltΟΙΚ 4307

Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 559.413,27559.413,27

3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Λιθοδομές ανωδομών με
υπάρχοντες αργούς λίθους,
για συμπλήρωση υπαρχουσών
λιθοδομών ή αναδόμηση
τμημάτων διαταραγμένων
λιθοδομών

1 ΝΑΟΙΚ
Ν\43.10.01

35,00 138,00 4.830,00Γ.01 m3ΟΙΚ 4307

Πλήρης ανακατασκευή
εισόδου (μπούκας) καμινιού

2 ΝΑΟΙΚ
Ν\43.11.01

11,00 3.864,00 42.504,00Γ.02 ΤΕΜΟΙΚ 4212

Πλήρης  κατασκευή ή
ανακατασκευή οπής
τροφοδοσίας καυσίμου υλικού
από το δώμα

3 ΝΑΟΙΚ
Ν\43.11.02

270,00 152,00 41.040,00Γ.03 ΤΕΜΟΙΚ 6428

Συμπλήρωση υπαρχουσών
πλινθοδομών και γενικά
στοιχείων της κατασκευής με
πλινθοδομή από πλήρεις
μηχανοποίητους οπτόπλινθους

4 ΝΑΟΙΚ
Ν\43.11.03

11,00 368,00 4.048,00Γ.04 m3ΟΙΚ 4604

Ανακατασκευή τμημάτων
θόλων  με πλήρεις
μηχανοποίητους οπτόπλινθους

5 ΝΑΟΙΚ
Ν\43.11.04

220,00 101,20 22.264,00Γ.05 m2ΟΙΚ 4811

Σύνολο : 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 114.686,00114.686,00

4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

4.1. ΥΔΡΕΥΣΗ

Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων με
άμμο προελεύσεως λατομείου

1 ΝΑΥΔΡ Ν\5.07 100,00 14,05 1.405,00Δ.01 m3ΥΔΡ 6069

Kαλύμματα φρεατίων
Καλύματα από φαιό
χυτοσίδηρο (gray iron)

2 ΝΑΥΔΡ
11.01.01

630,00 1,80 1.134,00Δ.02 kgΥΔΡ 6752

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων
με χρήση μηχανικών μέσων σε
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

3 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.05.01

105,00 7,05 740,25Δ.03 m3ΟΙΚ 2124

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

4 ΝΑΟΙΚ 20.30 205,00 0,80 164,00Δ.05 m3ΟΙΚ 2171

Σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος με ραφή
διαμέτρου Φ 3/4 ins

5 ΑΤΗΕ 8036.2 141,00 17,52 2.470,32Δ.09 mΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος με ραφή
διαμέτρου Φ 1 ins

6 ΑΤΗΕ 8036.3 262,00 21,26 5.570,12Δ.10 mΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος με ραφή
διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

7 ΑΤΗΕ 8036.4 90,00 25,04 2.253,60Δ.11 mΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος με ραφή
διαμέτρου Φ 2 ins

8 ΑΤΗΕ 8036.6 92,00 33,58 3.089,36Δ.12 mΗΛΜ 5

Πλαστικός σωλήνας
αποχετεύσεως από σκληρό
P.V.C.,  πιέσεως λειτουργίας
γιά 20 C,  6 atm, διαμέτρου Φ
32 mm

9 ΑΤΗΕ
Ν\8042.4.1

200,00 11,00 2.200,00Δ.14 mΗΛΜ 8

Φρεάτιο προστασίας βανών,
διαστάσεων 30x40cm, βάθος
έως 0,5Μ

10 ΑΤΗΕ
Ν\8066.21.1

21,00 121,48 2.551,08Δ.23 ΤΕΜΗΛΜ 10

Φρεάτιο προστασίας βανών,
διαστάσεων 40x40cm, βάθος
έως 0,5Μ

11 ΑΤΗΕ
Ν\8066.21.2

10,00 187,53 1.875,30Δ.24 ΤΕΜΗΛΜ 10

Σε μεταφορά 23.453,03 842.838,87

Σελίδα 5 από 16



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 23.453,03 842.838,87

Φρεάτιο προστασίας βανών,
διαστάσεων 40x50cm, βάθος
έως 1,0Μ

12 ΑΤΗΕ
Ν\8066.21.3

1,00 263,60 263,60Δ.25 ΤΕΜΗΛΜ 10

Φρεάτιο προστασίας βανών,
διαστάσεων 60x70cm, βάθος
έως 1,0Μ

13 ΑΤΗΕ
Ν\8066.21.4

1,00 372,24 372,24Δ.26 ΤΕΜΗΛΜ 10

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)
ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4
ins

14 ΑΤΗΕ 8101.2 29,00 13,85 401,65Δ.33 ΤΕΜΗΛΜ 11

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)
ορειχάλκινη διαμέτρου Φ   1
ins

15 ΑΤΗΕ 8101.3 19,00 16,08 305,52Δ.34 ΤΕΜΗΛΜ 11

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)
ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4
ins

16 ΑΤΗΕ 8101.4 2,00 22,35 44,70Δ.35 ΤΕΜΗΛΜ 11

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)
ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins

17 ΑΤΗΕ 8101.6 12,00 38,74 464,88Δ.36 ΤΕΜΗΛΜ 11

Βαλβίδα αντεπιστροφής
ορειχάλκινη Με γλωτίδα
(κλαπέ) συνδεομένη με
σπείρωμα διαμέτρου Φ 2  ins

18 ΑΤΗΕ 8125.1.6 1,00 49,82 49,82Δ.37 ΤΕΜΗΛΜ 11

Κρουνός εκροής (βρύση)
ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος
κοινός με προσθήκη και
ροζέττα διαμέτρου Φ 3/4 ins

19 ΑΤΗΕ 8138.2.3 10,00 8,07 80,70Δ.39 ΤΕΜΗΛΜ 11

Εξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν
οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα
θερμού ή ψυχρού νερού
χρήσεως από χαλυβδοσωλήνα
χωρίς ραφή διαμέτρου
διανομέως ή συλλέκτου 76/83
mm

20 ΑΤΗΕ 8601.16 5,00 35,62 178,10Δ.41 ΤΕΜΗΛΜ 6

Σύνολο : 4.1. ΥΔΡΕΥΣΗ 25.614,2425.614,24

4.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων με
άμμο προελεύσεως λατομείου

1 ΝΑΥΔΡ Ν\5.07 40,00 14,05 562,00Δ.01 m3ΥΔΡ 6069

Kαλύμματα φρεατίων
Καλύματα από φαιό
χυτοσίδηρο (gray iron)

2 ΝΑΥΔΡ
11.01.01

7.566,00 1,80 13.618,80Δ.02 kgΥΔΡ 6752

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων
με χρήση μηχανικών μέσων σε
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

3 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.05.01

220,00 7,05 1.551,00Δ.03 m3ΟΙΚ 2124

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

4 ΝΑΟΙΚ 20.30 260,00 0,80 208,00Δ.05 m3ΟΙΚ 2171

Σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος με ραφή
διαμέτρου Φ 4 ins

5 ΑΤΗΕ 8036.9 44,00 73,88 3.250,72Δ.13 mΗΛΜ 5

Πλαστικός σωλήνας
αποχετεύσεως από σκληρό
P.V.C.,  πιέσεως λειτουργίας
γιά 20 C,  6 atm, διαμέτρου Φ
75 mm

6 ΑΤΗΕ
Ν\8042.4.5

66,00 18,84 1.243,44Δ.15 mΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας
αποχετεύσεως από σκληρό
P.V.C.,  πιέσεως λειτουργίας
γιά 20 C,  6 atm, διαμέτρου Φ
100 mm

7 ΑΤΗΕ
Ν\8042.4.7

23,00 23,71 545,33Δ.16 mΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας
αποχετεύσεως από σκληρό
P.V.C.,  πιέσεως λειτουργίας
γιά 20 C,  6 atm, διαμέτρου Φ
125 mm

8 ΑΤΗΕ
Ν\8042.4.9

74,00 25,93 1.918,82Δ.17 mΗΛΜ 8

Σε μεταφορά 22.898,11 868.453,11

Σελίδα 6 από 16



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 22.898,11 868.453,11

Πλαστικός σωλήνας
αποχετεύσεως από σκληρό
P.V.C.,  πιέσεως λειτουργίας
γιά 20 C,  6 atm, διαμέτρου Φ
150 mm

9 ΑΤΗΕ
Ν\8042.4.11

42,00 34,73 1.458,66Δ.18 mΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας
αποχετεύσεως από σκληρό
P.V.C.,  πιέσεως λειτουργίας
γιά 20 C,  6 atm, διαμέτρου Φ
200 mm

10 ΑΤΗΕ
Ν\8042.4.12

9,00 41,47 373,23Δ.19 mΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας
αποχετεύσεως από σκληρό
P.V.C.,  πιέσεως λειτουργίας
γιά 20 C,  6 atm, διαμέτρου Φ
250 mm

11 ΑΤΗΕ
Ν\8042.4.13

30,00 49,10 1.473,00Δ.20 mΗΛΜ 8

Μηχανοσίφωνας πλαστικός
από P.V.C., διαμέτρου 100 mm

12 ΑΤΗΕ
Ν\8045.11.1

1,00 29,69 29,69Δ.21 ΤΕΜΗΛΜ 9

Σιφώνι δαπέδου πλαστικό,
χωρίς κόφτρα οσμών,
διαμέτρου 100 mm

13 ΑΤΗΕ
Ν\8046.25.1

10,00 76,79 767,90Δ.22 ΤΕΜΗΛΜ 8

Φρεάτιο  επίσκεψης δικτύων
αποχέτευσης (ακαθάρτων ή
ομβρίων) από  σκυρόδεμα,
διαστάσεων 40x50cm, βάθος
έως 1.0Μ

14 ΑΤΗΕ
Ν\8066.23.1

12,00 263,60 3.163,20Δ.27 ΤΕΜΗΛΜ 10

Φρεάτιο  επίσκεψης δικτύων
αποχέτευσης (ακαθάρτων ή
ομβρίων) από  σκυρόδεμα,
διαστάσεων 50x60cm, βάθος
έως 1.0Μ

15 ΑΤΗΕ
Ν\8066.23.2

3,00 341,16 1.023,48Δ.28 ΤΕΜΗΛΜ 10

Φρεάτιο  επίσκεψης δικτύων
αποχέτευσης (ακαθάρτων ή
ομβρίων) από  σκυρόδεμα,
διαστάσεων 60x70cm, βάθος
έως 1.0Μ

16 ΑΤΗΕ
Ν\8066.23.3

1,00 372,24 372,24Δ.29 ΤΕΜΗΛΜ 10

Φρεάτιο  επίσκεψης δικτύων
αποχέτευσης (ακαθάρτων ή
ομβρίων) από  σκυρόδεμα,
διαστάσεων 100x100cm,
βάθος έως 1.0Μ

17 ΑΤΗΕ
Ν\8066.23.4

5,00 553,69 2.768,45Δ.30 ΤΕΜΗΛΜ 10

Φρεάτιο  επίσκεψης δικτύων
αποχέτευσης (ακαθάρτων ή
ομβρίων) από  σκυρόδεμα,
διαστάσεων 110x70cm, βάθος
έως 1.5Μ

18 ΑΤΗΕ
Ν\8066.23.5

3,00 643,72 1.931,16Δ.31 ΤΕΜΗΛΜ 10

Κανάλι ομβρίων,  διαστάσεων
30x150cm

19 ΑΤΗΕ
Ν\8067.21.1

223,00 51,95 11.584,85Δ.32 ΤΕΜΗΛΜ 10

Αυτόματη δικλίδα αερισμού
(μίκα, κεφαλή αερισμού)
χυτοσιδηρά

20 ΑΤΗΕ 8129.1 1,00 31,36 31,36Δ.38 ΤΕΜΗΛΜ 1

Σιφώνι νεροχύτου από
πολυαιθυλένιο μιάς σκάφης

21 ΑΤΗΕ 8166.1 4,00 29,72 118,88Δ.40 ΤΕΜΗΛΜ 17

Σύνολο : 4.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 47.994,2147.994,21

4.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων με
άμμο προελεύσεως λατομείου

1 ΝΑΥΔΡ Ν\5.07 100,00 14,05 1.405,00Δ.01 m3ΥΔΡ 6069

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων
με χρήση μηχανικών μέσων σε
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

2 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.05.01

158,00 7,05 1.113,90Δ.03 m3ΟΙΚ 2124

Σε μεταφορά 2.518,90 916.447,32

Σελίδα 7 από 16



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 2.518,90 916.447,32

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων
με χρήση μηχανικών μέσων σε
εδάφη βραχώδη, εκτός από
γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς
χρήση εκρηκτικών

3 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.05.02

61,00 28,05 1.711,05Δ.04 m3ΟΙΚ 2127

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

4 ΝΑΟΙΚ 20.30 319,00 0,80 255,20Δ.05 m3ΟΙΚ 2171

Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης
υπόγειων καλωδίων 40 x 40
cm

5 ΝΑΗΛΜ
60.10.85.01

64,00 60,00 3.840,00Δ.06 ΤΕΜΝΟΔΟ 2548

Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης
υπόγειων καλωδίων 60 x 40
cm

6 ΝΑΗΛΜ
60.10.85.02

6,00 100,00 600,00Δ.07 ΤΕΜΝΟΔΟ 2548

Προμήθεια και τοποθέτηση
ηλεκτροδίου γείωσης από
χάλκινη πλάκα

7 ΝΑΗΛΜ
60.20.40.21

19,00 120,00 2.280,00Δ.08 ΤΕΜΗΛΜ 45

Τριγωνική  γείωση
αποτελούμενη  από 3
ηλεκτρόδια χάλκινα με
χαλύβδινη  ψυχή,  διαμέτρου
Φ19 και μήκους 3m

8 ΑΤΗΕ
Ν\8750.51.11

1,00 612,22 612,22Δ.42 ΤΕΜΗΛΜ 45

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ
Τριπολικό Διατομής 3 Χ
2,5mm2

9 ΑΤΗΕ 8766.3.2 550,00 5,42 2.981,00Δ.43 mΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου NYY γιά
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5
mm2

10 ΑΤΗΕ 8773.3.2 360,00 3,20 1.152,00Δ.44 mΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY γιά
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Τετραπολικό διατομής 4 Χ 4
mm2

11 ΑΤΗΕ 8773.5.3 220,00 5,03 1.106,60Δ.45 mΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY γιά
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5
mm2

12 ΑΤΗΕ 8773.6.2 350,00 4,58 1.603,00Δ.46 mΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή
εντοιχισμένο Τριπολικό
διατομής 3 Χ 2,5 mm2

13 ΑΤΗΕ 8774.3.2 102,00 5,48 558,96Δ.47 mΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή
εντοιχισμένο Πενταπολικό
διατομής 5 Χ 2,5 mm2

14 ΑΤΗΕ 8774.6.2 110,00 7,64 840,40Δ.48 mΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  J1VV-(U,R,S)
(ΝΥΥ),  ορατό  ή εντοιχισμένο,
πενταπολικό, διατομής 5χ16
ΜΜ2

15 ΑΤΗΕ
Ν\8774.6.6

110,00 17,16 1.887,60Δ.49 mΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  J1VV-(U,R,S)
(ΝΥΥ),  ορατό  ή εντοιχισμένο,
πενταπολικό, διατομής 5χ25
ΜΜ2

16 ΑΤΗΕ
Ν\8774.6.7

2,00 21,93 43,86Δ.50 mΗΛΜ 47

Ρευματοδότης στεγανός
χωνευτός πλήρης SCHUKO
εντάσεως 16 Α

17 ΑΤΗΕ 8827.3.2 44,00 7,60 334,40Δ.51 ΤΕΜΗΛΜ 49

Ηλεκτρικός πίνακας από
χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
μορφοσίδηρο Με πόρτα
προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος
διαστάσεων 50 Χ 35 cm

18 ΑΤΗΕ 8840.1.2 1,00 190,46 190,46Δ.52 ΤΕΜΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας από
χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
μορφοσίδηρο Στεγανός
προστασίας Ρ43 επίτοιχος
διαστάσεων 62 Χ 50 cm

19 ΑΤΗΕ 8840.4.2 1,00 233,49 233,49Δ.53 ΤΕΜΗΛΜ 52

Σε μεταφορά 22.749,14 916.447,32

Σελίδα 8 από 16



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 22.749,14 916.447,32

Διακόπτης PACCO χωνευτός
Συνδεσμολογίας 1 τριπολικός
εντάσεως 63 Α

20 ΑΤΗΕ 8871.3.4 1,00 107,33 107,33Δ.54 ΤΕΜΗΛΜ 50

Διακόπτης πινάκων
ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ
SIEMENS απλός τριπολικός
εντάσεως 63 Α

21 ΑΤΗΕ 8880.3.3 1,00 25,60 25,60Δ.55 ΤΕΜΗΛΜ 55

Aυτόματος τριπολικός
διακόπτης αέρος, πίσω από
τον πίνακα με χειρισμό  από
μπροστά,  ονομαστικού
ρεύματος βραχυκύκλωσης
25ΚΑ,  έντασης  63A

22 ΑΤΗΕ
Ν\8887.3.3

1,00 131,06 131,06Δ.56 ΤΕΜΗΛΜ 55

Διακόπτης τηλεχειριζόμενος
τριπολικός (χωρίς θερμικά)
κατάλληλος γιά χωνευτή
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου
ερμαρίου ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� εντάσεως 9 Α και
έως 2 βοηθ.επαφών

23 ΑΤΗΕ 8894.1.1 7,00 32,32 226,24Δ.57 ΤΕΜΗΛΜ 53

Διακόπτης τηλεχειριζόμενος
διπολικός (contactor),
κατάλληλος για χωνευτή
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου
ερμαρίου, έντασης 16Α

24 ΑΤΗΕ
Ν\8894.21.2

8,00 27,22 217,76Δ.58 ΤΕΜΗΛΜ 55

Ασφάλεια συντηκτική τύπου
EZ-SIEMENS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� εντάσεως 63 Α
και σπειρώματος Ε 33

25 ΑΤΗΕ 8910.1.3 6,00 12,54 75,24Δ.59 ΤΕΜΗΛΜ 54

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός
εντάσεως 16 Α

26 ΑΤΗΕ 8915.1.3 26,00 10,04 261,04Δ.60 ΤΕΜΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS τριπολικός
εντάσεως 16 Α

27 ΑΤΗΕ 8915.2.3 5,00 16,36 81,80Δ.61 ΤΕΜΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS τριπολικός
εντάσεως 20 Α

28 ΑΤΗΕ 8915.2.4 2,00 17,35 34,70Δ.62 ΤΕΜΗΛΜ 55

Aυτόματος   ηλεκτρονικός
διακόπτης  διαρροής  για
ασφάλιση ηλεκτρικών
γραμμών,  τετραπολικός,
ονομαστικής έντασης 63A και
ευαισθησίας  30mA

29 ΑΤΗΕ
Ν\8918.13.2

1,00 96,63 96,63Δ.63 ΤΕΜΗΛΜ 55

Αμπερόμετρο αντίστοιχης
περιοχής ενδείξεως
διαστάσεων 96 mm Χ 96 mm

30 ΑΤΗΕ 8920.1 3,00 38,45 115,35Δ.64 ΤΕΜΗΛΜ 56

Βολτόμετρο περιοχής
ενδείξεως 0 - 500 V, με
ασφάλεια 25/2 Α πλήρες
διαστάσεων 96 Χ 96 mm

31 ΑΤΗΕ 8922.1 1,00 46,86 46,86Δ.65 ΤΕΜΗΛΜ 56

Ενδεικτική λυχνία τάσεως
μέχρι 500 V πλήρης με
ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α
πλήρους

32 ΑΤΗΕ 8924 6,00 19,42 116,52Δ.66 ΤΕΜΗΛΜ 52

Διάστρωση με διάτρητους
πλίνθους διατάσεων 19Χ9Χ6
cm

33 ΑΤΗΕ 9305 571,00 7,97 4.550,87Δ.67 mΗΛΜ 10

Βάση  σιδηροϊστού  άοπλη,
μέσα στο έδαφος, διαστάσεων
70χ70cm,  βάθους  70cm

34 ΑΤΗΕ
Ν\9312.21.1

18,00 96,04 1.728,72Δ.68 ΤΕΜΗΛΜ 101

Σε μεταφορά 30.564,86 916.447,32

Σελίδα 9 από 16



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 30.564,86 916.447,32

Πλαστικός  σωλήνας  από
PVC,  πίεσης  λειτουργίας  6
Atm, διαμέτρου  32 ΜΜ

35 ΑΤΗΕ
Ν\9315.21.1

265,00 2,93 776,45Δ.69 mΗΛΜ 8

Πλαστικός  σωλήνας  από
PVC,  πίεσης  λειτουργίας  6
Atm, διαμέτρου  40 ΜΜ

36 ΑΤΗΕ
Ν\9315.21.2

222,00 3,21 712,62Δ.70 mΗΛΜ 8

Πλαστικός  σωλήνας  από
PVC,  πίεσης  λειτουργίας  6
Atm, διαμέτρου  50 ΜΜ

37 ΑΤΗΕ
Ν\9315.21.3

20,00 3,72 74,40Δ.71 mΗΛΜ 8

Πλαστικός  σωλήνας  από
PVC,  πίεσης  λειτουργίας  6
Atm, διαμέτρου  75 ΜΜ

38 ΑΤΗΕ
Ν\9315.21.4

135,00 4,81 649,35Δ.72 mΗΛΜ 8

Πλαστικός  σωλήνας  από
PVC,  πίεσης  λειτουργίας  6
Atm, διαμέτρου  90 ΜΜ

39 ΑΤΗΕ
Ν\9315.21.5

35,00 5,13 179,55Δ.73 mΗΛΜ 8

Πλαστικός  σωλήνας  από
PVC,  πίεσης  λειτουργίας  6
Atm, διαμέτρου  110 ΜΜ

40 ΑΤΗΕ
Ν\9315.21.6

120,00 5,79 694,80Δ.74 mΗΛΜ 8

Σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος γιά την
διέλευση καλωδίων κλπ
διαμέτρου 1 ins

41 ΑΤΗΕ 9316.3 150,00 14,74 2.211,00Δ.75 mΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος γιά την
διέλευση καλωδίων κλπ
διαμέτρου 1 1/2 ins

42 ΑΤΗΕ 9316.4 50,00 18,62 931,00Δ.76 mΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος γιά την
διέλευση καλωδίων κλπ
διαμέτρου 2 ins

43 ΑΤΗΕ 9316.5 45,00 22,34 1.005,30Δ.77 mΗΛΜ 5

Ιστός  φωτιστικού  σώματος
περιβάλλοντος  χώρου,  ύψους
5M, διαμέτρου 120mm

44 ΑΤΗΕ
Ν\9329.24.1

18,00 580,52 10.449,36Δ.78 ΤΕΜΗΛΜ 101

Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ
τριπολικό Διατομής 3 Χ
1,5mm2

45 ΑΤΗΕ 9336.1.1 90,00 4,28 385,20Δ.79 mΗΛΜ 46

Αγωγός γυμνός χάλκινος
μονόκλωνος

46 ΑΤΗΕ 9339 30,00 4,34 130,20Δ.80 mΗΛΜ 45

Αγωγός γυμνός χάλκινος
πολύκλωνος Διατομής 25mm2

47 ΑΤΗΕ 9340.3 220,00 6,46 1.421,20Δ.81 mΗΛΜ 45

Σφικτήρας48 ΑΤΗΕ 9344 50,00 12,94 647,00Δ.82 ΤΕΜΗΛΜ 45

Κιβώτιο  ηλεκτρικής διανομής
(πίλλαρ), πλήρες, στεγανό
ΙΡ54, διαστάσεων
1,45χ1,30χ0.36m

49 ΑΤΗΕ
Ν\9350.99.1

1,00 533,42 533,42Δ.83 ΤΕΜΗΛΜ 52

Φωτιστικό  σώμα
περιβάλλοντος χώρου,
κορυφής, τεχνολογίας LED,
ισχύος περίπου 70 W

50 ΑΤΗΕ
Ν\9367.105.1

18,00 980,52 17.649,36Δ.84 ΤΕΜΗΛΜ 103

Φωτιστικό  σώμα
περιβάλλοντος  χώρου,
χαμηλού ύψους περίπου
100cm, στεγανό  ΙΡ66,
τεχνολογίας LED περίπου
10W

51 ΑΤΗΕ
Ν\9367.106.1

35,00 330,13 11.554,55Δ.85 ΤΕΜΗΛΜ 103

Φωτιστικό  σώμα  χωνευτό,
διαμέτρου 24cm, στεγανό
ΙΡ67, με λυχνία  TG-D 10W

52 ΑΤΗΕ
Ν\9367.107.1

46,00 260,13 11.965,98Δ.86 ΤΕΜΗΛΜ 103

Φωτιστικό  σώμα  δαπέδου,
χωνευτό, διαμέτρου περίπου
25cm, αντιβανδαλιστικής
κατασκευής ΙΚ10, στεγανό
ΙΡ68,  τεχνολογίας LED
περίπου 20W

53 ΑΤΗΕ
Ν\9367.108.1

19,00 510,13 9.692,47Δ.87 ΤΕΜΗΛΜ 103

Σε μεταφορά 102.228,07 916.447,32

Σελίδα 10 από 16



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 102.228,07 916.447,32

Φωτιστικό  σώμα  δαπέδου,
τύπου  σχισμής,
αντιβανδαλιστικής κατασκευής
ΙΚ10,  στεγανό  ΙΡ67,
τεχνολογίας LED περίπου
35W

54 ΑΤΗΕ
Ν\9367.109.1

62,00 652,13 40.432,06Δ.88 ΤΕΜΗΛΜ 103

Φωτιστικό  σώμα  δαπέδου,
τύπου  σχισμής,
αντιβανδαλιστικής κατασκευής
ΙΚ10,  στεγανό  ΙΡ67,
τεχνολογίας LED περίπου
14W

55 ΑΤΗΕ
Ν\9367.110.1

5,00 415,13 2.075,65Δ.89 ΤΕΜΗΛΜ 103

Φωτιστικό  σώμα  δαπέδου,
τύπου  σχισμής,
αντιβανδαλιστικής κατασκευής
ΙΚ10,  στεγανό  ΙΡ67,
τεχνολογίας LED περίπου
28W

56 ΑΤΗΕ
Ν\9367.111.1

28,00 612,13 17.139,64Δ.90 ΤΕΜΗΛΜ 103

Φωτιστικό  σώμα
περιβάλλοντος  χώρου,
χαμηλού  ύψους περίπου
30cm, στεγανό  ΙΡ66,
τεχνολογίας LED περίπου
10W

57 ΑΤΗΕ
Ν\9367.112.1

32,00 301,13 9.636,16Δ.91 ΤΕΜΗΛΜ 103

Σύνολο : 4.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 171.511,58171.511,58

245.120,03Σύνολο : 4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Επιστρώσεις με
βοτσαλόπλακες τσιμέντου
διαστάσεων 50 Χ 50 cm γκρι
φόντου

1 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.17.01

1.600,00 15,11 24.176,00Ε.01 m2ΟΙΚ 7317

Επιστρώσεις με
βοτσαλόπλακες λευκού
τσιμέντου διαστάσεων 50 Χ 50
cm και έγχρωμα βότσαλα

2 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.17.02

45,00 16,77 754,65Ε.02 m2ΟΙΚ 7317

Επιστρώσεις επιφανειών
οιουδήποτε σχήματος, με
ορθογωνικούς συμπαγείς
προκατασκευασμένους
κυβόλιθους ενδεικτικού τύπου
σειράς Pave 1 της ΑΡΜΟΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  Α.Ε.

3 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.20.01

8,00 20,63 165,04Ε.03 m2ΟΙΚ 7317

Επιστρώσεις επιφανειών
οιουδήποτε σχήματος, με
ορθογωνικούς συμπαγείς
προκατασκευασμένους
κυβόλιθους ενδεικτικού τύπου
σειράς Pave-3 της ΑΡΜΟΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  Α.Ε.

4 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.20.02

560,00 20,63 11.552,80Ε.04 m2ΟΙΚ 7317

Eπιστρώσεις δαπέδων με
τσιμεντοκονίαμα πάχους 4 cm,
με υπόστρωμα από
γαρμπιλόδεμα μέσου πάχους
4 cm

5 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.38.01

45,00 22,77 1.024,65Ε.05 m2ΟΙΚ 7336

Διαμόρφωση καναλιών
απορροής ομβρίων (πλαϊνών
και πυθμένα) με πατητή
τσιμεντοκονία

6 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.38.02

30,00 34,16 1.024,80Ε.06 m2ΟΙΚ 7336

Κατασκευή αντιολισθητικής
επιφάνειας ραμπών από
οπλισμένο σκυρόδεμα με
σκληρυντικό υλικό επιφανείας
και δημιουργία
αντιολισθητικών ραβδώσεων

7 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.70.01

125,00 20,49 2.561,25Ε.07 m2ΟΙΚ 3213

Σε μεταφορά 41.259,19 1.087.958,90

Σελίδα 11 από 16



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 41.259,19 1.087.958,90

Επεξεργασία επιφανείας
δαπεδόστρωσης από
σκυρόδεμα με την μέθοδο της
υδροβολής

8 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.70.02

150,00 6,83 1.024,50Ε.08 m2ΟΙΚ 3213

Διαμόρφωση λείας επιφάνειας
πατημάτων κλιμάκων,
κερκίδων και λοιπών
οριζόντιων επιφανειών
μικροκατασκευών από
σκυρόδεμα, με χρήση
σκληρυντικού επιφανείας  σε
σκόνη

9 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.71.01

225,00 17,08 3.843,00Ε.09 m2ΟΙΚ 7341

Επίστρωση δαπέδων από
σκυρόδεμα με σκληρυντικό
υλικό επιφανείας, ενδεικτικού
τύπου MACRON χρώματος
γκρι

10 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.71.02

135,00 15,94 2.151,90Ε.10 m2ΟΙΚ 7341

Επίστρωση δαπέδων από
σκυρόδεμα με σκληρυντικό
υλικό επιφανείας, ενδεικτικού
τύπου MASTERTOP 100
χρώματος κεραμιδί

11 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.71.03

780,00 14,26 11.122,80Ε.11 m2ΟΙΚ 7341

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων
από μάρμαρο σκαρπιτσαριστό
- χτενιστό, πάχους 3 cm και
πλάτους 11 μέχρι 30 cm,
μαλακό προέλευσης
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

12 ΝΑΟΙΚ
Ν\75.03.03

160,00 88,60 14.176,00Ε.12 m2ΟΙΚ 7506

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων
από μάρμαρο χτενιστό,
μαλακό προέλευσης
ΠΑΡΝΩΝΑ, πάχους 3 cm και
πλάτους 11 μέχρι 30 cm

13 ΝΑΟΙΚ
Ν\75.03.04

25,00 93,60 2.340,00Ε.13 m2ΟΙΚ 7506

Επενδύσεις πατημάτων
βαθμίδων μήκους μέχρι 2.00
m με αντιολισθητικό (χτενιστό)
μάρμαρο προέλευσης
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, πάχους 3 cm

14 ΝΑΟΙΚ
Ν\75.40.01

240,00 36,80 8.832,00Ε.14 mΟΙΚ 7541

Σύνολο : 5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 84.749,3984.749,39

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Επικάλυψη  μεταλλικού
στεγάστρου με σανίδες
τροπικής ξυλείας τύπου
BANGIRAI

1 ΝΑΟΙΚ
Ν\52.98.01

310,00 30,02 9.306,20ΣΤ.01 m2ΟΙΚ 5294

Ξύλινο δάπεδο ανοικτών
χώρων (deck) επί στρωτήρων
από σκυρόδεμα, από λωρίδες
τροπικής ξυλείας τύπου
BANGIRAI

2 ΝΑΟΙΚ
Ν\53.45.01

110,00 50,03 5.503,30ΣΤ.02 m2ΟΙΚ 5301

Πέργκολες και  παρεμφερή
από ξυλεία ΠΙΤΣ ΠΑΙΝ,
προέλευσης Αμερικής
κατάλληλα επεξεργασμένης
για χρήση σε εξωτερικούς
χώρους

3 ΝΑΟΙΚ
Ν\54.82.01

1,50 1.766,40 2.649,60ΣΤ.03 m3ΟΙΚ 5605

Πάγκοι καθιστικών ανοικτών
χώρων από αντικολλητή
εμποτισμένη ξυλεία
κατάλληλης για χρήση σε
εξωτερικούς χώρους

4 ΝΑΟΙΚ
Ν\54.82.02

0,30 920,32 276,10ΣΤ.04 m3ΟΙΚ 5605

Σιδηροκατασκευές διαφόρων
φερόντων στοιχείων του έργου
με γαλβανισμένα εν  θερμώ και
βαμμένα με ντούκο στοιχεία
μορφοχάλυβα ποιότητας
Fe360 (EN10025)

5 ΝΑΟΙΚ
Ν\61.07.01

45.000,00 2,95 132.750,00ΣΤ.05 kgΟΙΚ 6104

Σε μεταφορά 150.485,20 1.172.708,29
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A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
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Μονάδας
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Αναθεώρησης

Από μεταφορά 150.485,20 1.172.708,29

Μεταλλικά ελάσματα
περίσφιξης της καμινάδας και
ενίσχυσης της έναντι κάμψης,
ευθύγραμμα ή καμπύλα από
χάλυβα κατηγορίας S235

6 ΝΑΟΙΚ
Ν\61.07.02

2.800,00 4,80 13.440,00ΣΤ.06 kgΟΙΚ 6104

Μεταλλικές σχάρες δένδρων7 ΝΑΠΡΣ Β01 500,00 3,50 1.750,00ΣΤ.07 kgΥΔΡ 6752

Κιγκλιδώματα μεταλλικά με
ξύλινη κουπαστή, ελεύθερου
τελικού ύψους  90  cm

8 ΝΑΟΙΚ
Ν\64.07.01

90,00 220,00 19.800,00ΣΤ.08 mΟΙΚ 6401

Χειρολισθήρας από
σιδηροσωλήνα μαύρη,
εσωτερικής διαμέτρου Φ 2  ins

9 ΝΑΟΙΚ
Ν\64.22.01

185,00 17,30 3.200,50ΣΤ.09 mΟΙΚ 6423

Σύνολο : 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 188.675,70188.675,70

7. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Θύρα υαλωτή μονόφυλλη
ασφαλείας με σταθερά
τμήματα εκατέρωθεν από
κρύσταλλα  τύπου SECURIT
πάχους  10  mm

1 ΝΑΟΙΚ
Ν\76.37.01

5,00 287,85 1.439,25Ζ.01 m2ΟΙΚ 7626.2

Σταθερά υαλοστάσια από
κρύσταλλα ασφαλείας τύπου
SECURIT πάχους 10 mm

2 ΝΑΟΙΚ
Ν\76.37.02

25,00 185,12 4.628,00Ζ.02 m2ΟΙΚ 7690.2

Καταπακτή επίσκεψης
κεντρικού αγωγού καλυμένη με
διάφανα κρύσταλλα ασφαλείας
TRIPLEX, συνολικού πάχους
40 mm

3 ΝΑΟΙΚ
Ν\76.38.01

3,00 729,56 2.188,68Ζ.03 m2ΟΙΚ 7690.2

Υδροχρωματισμοί επιφανειών
σκυροδέματος ή
τσιμεντοκονιάματος με
ακρυλικό υδατοδιαλυτό
τσιμεντόχρωμα

4 ΝΑΟΙΚ 77.10 2.000,00 3,50 7.000,00Ζ.04 m2ΟΙΚ 7725

Υπόστρωμα (αστάρι)
τσιμεντοχρωμάτων από
ακρυλικές ρητίνες βάσεως
διαλύτου

5 ΝΑΟΙΚ 77.30 2.000,00 2,00 4.000,00Ζ.05 m2ΟΙΚ 7735

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί
σιδηρών επιφανειώνμε
χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως
νερού η διαλύτου

6 ΝΑΟΙΚ 77.55 140,00 6,00 840,00Ζ.06 m2ΟΙΚ 7755

Βερνίκωμα εξωτερικών
ξύλινων επιφανειών με
άχρωμο διαφανές βερνίκι

7 ΝΑΟΙΚ
Ν\77.73.01

860,00 6,60 5.676,00Ζ.07 m2ΟΙΚ 7768

Διπλή επάλειψη στεγανωτικού
υλικού επιφανείας με βάση
ταχύπηκτο τσιμέντο
PORTLAND, χαλαζιακή άμμο
και ειδικές ανόργανες χημικές
ενώσεις ενδεικτικού τύπου
ΕΣΧΑ VANDEX  SUPER

8 ΝΑΟΙΚ
Ν\79.08.01

1.400,00 8,52 11.928,00Ζ.08 m2ΟΙΚ 7903

Επίστρωση απλή με
θερμοπλαστική
στεγανοποιητική μεμβράνη
από συνθετικό ελαστικό,
ενδεικτικού τύπου FPP-
ASTRYN

9 ΝΑΟΙΚ
Ν\79.13.01

460,00 16,00 7.360,00Ζ.09 m2ΟΙΚ 7912

Επίστρωση απλή με μη
υφαντό γεωύφασμα,
ενδεικτικού τύπου POLYFELT
TS 20, πυκνότητας  125 g/m2

10 ΝΑΟΙΚ
Ν\79.15.21

2.210,00 2,59 5.723,90Ζ.10 m2ΟΙΚ 7914

Επίστρωση απλή με μεμβράνη
πολυαιθυλενίου (NYLON)
πάχους 0.4 mm

11 ΝΑΟΙΚ
Ν\79.16.20

2.900,00 0,62 1.798,00Ζ.11 m2ΟΙΚ 7911

Σε μεταφορά 52.581,83 1.361.383,99
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Από μεταφορά 52.581,83 1.361.383,99

Πλήρωση οριζοντίων και
κατακορύφων αρμών
διαστολής με ελαστομερές
πολυουρεθανικό υλικό

12 ΝΑΟΙΚ 79.37 350,00 10,00 3.500,00Ζ.12 ΜΜΟΙΚ 7936

Δημιουργία αρμών διαστολής
σε στοιχεία από σκυρόδεμα με
πλάκες από διογκωμένη
πολυστερίνη

13 ΝΑΟΙΚ
Ν\79.39.01

3,00 37,61 112,83Ζ.13 m3ΟΙΚ 7933.1

Σύνολο : 7. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 56.194,6656.194,66

8. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

Πλήρωση νησίδων με φυτική
γη σε αστικές περιοχές , χωρίς
την προμήθεια του υλικού

1 ΝΑΠΡΣ Ν\Α06 1.050,00 2,60 2.730,00Η.01 m3ΠΡΣ 1620

Γενική μόρφωση επιφάνειας
εδάφους για την φύτευση
φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα

2 ΝΑΠΡΣ Γ01 2,60 105,00 273,00Η.02 στρ.ΠΡΣ 1140

Δένδρα, κατηγορίας Δ73 ΝΑΠΡΣ Δ01.7 92,00 120,00 11.040,00Η.03 ΤΕΜΠΡΣ 5210

Θάμνοι, κατηγορίας Θ24 ΝΑΠΡΣ Δ02.2 3.893,00 4,30 16.739,90Η.04 ΤΕΜΠΡΣ 5210

Προμήθεια κηπευτικού
χώματος

5 ΝΑΠΡΣ Ν\Δ07 1.050,00 8,50 8.925,00Η.05 m3ΠΡΣ 1710

Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη
γαιώδη - ημιβραχώδη με
εργαλεία χειρός, διαστάσεων
0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

6 ΝΑΠΡΣ Ε02.1 3.893,00 0,75 2.919,75Η.06 ΤΕΜΠΡΣ 5130

Άνοιγμα λάκκων με χρήση
εκσκαπτικού μηχανήματος,
διαστάσεων  1,00 Χ 1,00 Χ
1,00 m

7 ΝΑΠΡΣ Ε04.3 92,00 4,00 368,00Η.07 ΤΕΜΠΡΣ 5110

Φύτευση φυτών με μπάλα
χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt

8 ΝΑΠΡΣ Ε09.4 3.893,00 1,10 4.282,30Η.08 ΤΕΜΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα
χώματος όγκου 23 - 40 lt

9 ΝΑΠΡΣ Ε09.7 92,00 4,00 368,00Η.09 ΤΕΜΠΡΣ 5210

Υποστύλωση δένδρου με την
αξία του πασσάλου Για μήκος
πασσάλου μέχρι 2,50 m

10 ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1 177,00 2,50 442,50Η.10 ΤΕΜΠΡΣ 5240

Υπόγεια στήριξη11 ΝΑΠΡΣ Ν\Ε11.4 33,00 84,60 2.791,80Η.11 ΤΕΜΠΡΣ 5240

Εγκατάσταση χλοοτάπητα με
σπορά

12 ΝΑΠΡΣ Ε13.1 0,47 2.000,00 940,00Η.12 στρ.ΠΡΣ 5510

Άρδευση φυτών με επίγειο ή
υπόγειο σύστημα άρδευσης,
αυτοματοποιημένο

13 ΝΑΠΡΣ
ΣΤ02.1.5

689.405,00 0,0045 3.102,32Η.13 ΤΕΜΠΡΣ 5321

Άρδευση χλοοτάπητα με
επίγειο ή υπόγειο σύστημα
άρδευσης με σταλάκτες

14 ΝΑΠΡΣ
ΣΤ02.2.3

143,82 1,50 215,73Η.14 στρ.ΠΡΣ 5522

Λίπανση φυτών με τα χέρια15 ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1 15.940,00 0,05 797,00Η.15 ΤΕΜΠΡΣ 5340

Λίπανση χλοοτάπητα,
χειρονακτική

16 ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.4 3,29 11,25 37,01Η.16 στρ.ΠΡΣ 5540

Κούρεμα χλοοτάπητα με
βενζινοκίνητη χλοοκοπτική
μηχανή

17 ΝΑΠΡΣ
ΣΤ04.8.1

4,70 27,50 129,25Η.17 στρ.ΠΡΣ 5530

Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα
χέρια

18 ΝΑΠΡΣ ΣΤ07.1 1,88 25,00 47,00Η.18 στρ.ΠΡΣ 5371

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 16 mm

19 ΝΑΠΡΣ Η01.1.1 3.310,00 0,30 993,00Η.19 mΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 20 mm

20 ΝΑΠΡΣ Η01.1.2 130,00 0,35 45,50Η.20 mΗΛΜ 8

Σε μεταφορά 57.187,06 1.417.578,65
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Από μεταφορά 57.187,06 1.417.578,65

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 25 mm

21 ΝΑΠΡΣ Η01.1.3 50,00 0,45 22,50Η.21 mΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 32 mm

22 ΝΑΠΡΣ Η01.1.4 185,00 0,65 120,25Η.22 mΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 40 mm

23 ΝΑΠΡΣ Η01.1.5 545,00 0,85 463,25Η.23 mΗΛΜ 8

Σωλήνας από PVC 4 atm,
ονομαστικής διαμέτρου Φ 40
mm

24 ΝΑΠΡΣ Η02.1.2 126,00 1,20 151,20Η.24 mΗΛΜ 8

Σωλήνας από PVC 4 atm,
ονομαστικής διαμέτρου Φ 50
mm

25 ΝΑΠΡΣ Η02.1.3 300,00 1,60 480,00Η.25 mΗΛΜ 8

Σωλήνας από PVC 4 atm,
ονομαστικής διαμέτρου Φ 63
mm

26 ΝΑΠΡΣ Η02.1.4 27,00 1,90 51,30Η.26 mΗΛΜ 8

Σφαιρικοί κρουνοί,
ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16
atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ
1 in

27 ΝΑΠΡΣ Η05.1.3 20,00 9,80 196,00Η.27 ΤΕΜΗΛΜ 11

Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm,
ονομαστικής διαμέτρου Φ  1 in

28 ΝΑΠΡΣ
Η05.12.3

10,00 45,00 450,00Η.28 ΤΕΜΗΛΜ 11

Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος,
επισκέψιμος

29 ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 27,00 0,22 5,94Η.29 ΤΕΜΗΛΜ 8

Εκτοξευτήρας
αυτοανυψούμενος, στατικός,
με σώμα ανύψωσης 10 cm

30 ΝΑΠΡΣ
Η08.3.1.2

58,00 4,60 266,80Η.30 ΤΕΜΗΛΜ 8

Βάνες ελέγχου άρδευσης
(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm,
πλαστικές, χωρίς μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1
in

31 ΝΑΠΡΣ
Η09.1.1.1

10,00 32,00 320,00Η.31 ΤΕΜΗΛΜ 8

Επαγγελματικός
προγραμματιστής ρεύματος
εξωτερικού χώρου,
ελεγχόμενες Η/Β 12

32 ΝΑΠΡΣ
Η09.2.6.1

1,00 450,00 450,00Η.32 ΤΕΜΗΛΜ 52

Πλαστικό φρεάτιο
ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6
Η/Β

33 ΝΑΠΡΣ
Η09.2.13.4

10,00 45,00 450,00Η.33 ΤΕΜΗΛΜ 8

Καλώδια  τύπου JIVV-U
(ΝΥΥ), διατομής 3 x 1,5  mm2

34 ΝΑΠΡΣ
Η09.2.15.2

300,00 0,60 180,00Η.34 mΗΛΜ 47

Κατασκευή υπαίθριου κιβώτιου
διανομής (πίλλαρ) γενικών
διαστάσεων 0,80 Χ 1,30 Χ
0,35 m

35 ΝΑΠΡΣ
Ν\Η9.3.1.1

1,00 300,00 300,00Η.35 ΤΕΜΠΡΣ 5918.1

Σύνολο : 8. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ 61.094,3061.094,30

Σε μεταφορά 1.478.672,95
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1 2 3 54 6 7 8 9

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

10

Είδος ΕργασιώνΑΑ
Κωδικός
Άρθρου

Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1.478.672,95

266.161,13

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

1.744.834,08

261.725,11

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

2.006.559,19

37.795,65

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

2.044.354,84

490.645,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.535.000,00

                      

Περιστέρι, 26/03/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.
Οι Συντάξασες

(Για την επικαιροποιήση των τιμών)
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μελετών και Έργων

ΜΑΡΙΑ ΚΑΓΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΓΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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