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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1104

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,
άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε
τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα
Ευρώ
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τόνο (ton).1,65
(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά
A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Δια μέσου οδών καλής βατότητας.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 0,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά
A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

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.
ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
35 x 0,21 =
7,35
Συνολικό κόστος άρθρου 11,85
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 11,85
(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα πέντε λεπτά
A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

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

Τιμολόγιο μελέτης

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.
ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
35 x 0,21 =
7,35
Συνολικό κόστος άρθρου 63,35
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 63,35
(Ολογράφως) : εξήντα τρία και τριάντα πέντε λεπτά
A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη
απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία
και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.

Ευρώ
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό2,20
μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά
A.T.

:6

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α01

Εκσκαφή χαλαρών εδαφών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 1110

Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών
επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα με τη μελέτη, είτε για
την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα,
κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε μέσον,
- η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου (πλην εκείνων
που θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση),

- η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης,
- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,
- οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση,
είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για
απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα,

- οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούμενος
χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και διαμόρφωσή
τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι ν χρησιμοποιηθούν στο έργο.

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται, εκτός από τη
μεταφορά τους, και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των
περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Τιμολόγιο μελέτης

ΕΥΡΩ : 0,38 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
35 x 0,21 =
7,35
Συνολικό κόστος άρθρου 7,73
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 7,73
(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα τρία λεπτά
A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α04.1

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 1212

Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις
γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής, και για τα τμήματά της πλάτους μικρότερου ή
ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης
ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρματοκιβωτίων, μανδρότοιχων
κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, μετά της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε
οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα,
- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε οποιαδήποτε
απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή
πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν εναπόθεσης ή των ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων.

- η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.
ΕΥΡΩ : 1,65 + ΜΤΦ
Τιμή
ανά
κυβικό μέτρο.
Δαπάνη
μεταφοράς
σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
35 x 0,21 =
7,35
Συνολικό κόστος άρθρου 9,00
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 9,00
(Ολογράφως) : εννέα
A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.03

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών
αδιατάρακτης κοπής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων
κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Καθαιρέσεις στοιχείων δομημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με υψηλές απαιτήσεις ακριβείας,
ελαχιστοποίηση της όχλησης (λ.χ. εκτέλεση εργασιών σε κτίρια εν λειτουργία) και αποφυγή ζημιών
σε παρακείμενες ευπαθείς εγκαταστάσεις ή κατασκευές, με χρήση συστημάτων συρματοκοπής,
δισκοκοπής, αδαμαντοκοπής, υδροκοπής κ.λπ. συναφών τεχνολογιών.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου και οι
επιτόπιες συνθήκες καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.02, υπό την προϋπόθεση ότι
αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Εργου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) και ανά εκατοστό (cm) βάθους κοπής.
Τιμολόγιο μελέτης

ΕΥΡΩ : 17,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
35 x 0,21 =
7,35
Συνολικό κόστος άρθρου 24,35
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 24,35
(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και τριάντα πέντε λεπτά
A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων
υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.01

Ξυλότυποι χυτών τοίχων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3801

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
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): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά
A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα
(τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Τιμολόγιο μελέτης

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά
A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
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
|
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|
0,187
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|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
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|
0,302
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|
|
ν
|
|
ν
|
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|
0,347
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50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
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): 1,07
(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45

Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

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): 2,20
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά
A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος
ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε
σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,
συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από
ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με
ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων
θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).
Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα
μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.
Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,70
(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.26.03

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 ''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6428

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή
επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και
τοποθέτηση.
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 12,30
(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα λεπτά
A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.48

Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6448

Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 τοποθετημένο σε πασσάλους
ή σε σκελετό περιφραγμάτων.

Ευρώ
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό3,05
μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος.
(Ολογράφως) : τρία και πέντε λεπτά
A.T.

: 18

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 3211Β

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση
κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την
έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.
ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ
Τιμή
ανά
κυβικό μέτρο
συμπυκνωμένης
βάσης
μεταβλητού
πάχους.
Δαπάνη
μεταφοράς
σε αστικές
περιοχές,
απόσταση
L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
35 x 0,21 =
7,35
Συνολικό κόστος άρθρου 18,85
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 18,85
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά

Τιμολόγιο μελέτης

A.T.

: 19

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.11.02

Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U Σωλήνες
αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6620.3

Σωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο
(ΡVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, των οποίων η διάτρηση
εκτείνεται στα 2/3 της επιφανείας και γίνεται στο εργοστάσιο παραγωγής τους.
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των σωλήνων και όλων των εξαρτημάτων σύνδεσης
και έδρασης, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων
και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο
κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων
μεταξύ τους και οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια επίσκεψης.
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου η στρώση έδρασης από σκυρόδεμα, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με
διαβαθμισμένα θραυστά υλικά φίλτρου, το γεωϋφασμα που περιβάλλει το φίλτρο και
η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 160 mm.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους
των φρεατίων.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 9,30
(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα λεπτά

A.T.

: 20

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.11.03

Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U Σωλήνες
αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 200 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6620.4

Σωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο
(ΡVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, των οποίων η διάτρηση
εκτείνεται στα 2/3 της επιφανείας και γίνεται στο εργοστάσιο παραγωγής τους.
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των σωλήνων και όλων των εξαρτημάτων σύνδεσης
και έδρασης, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων
και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο
κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων
μεταξύ τους και οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια επίσκεψης.
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου η στρώση έδρασης από σκυρόδεμα, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με
διαβαθμισμένα θραυστά υλικά φίλτρου, το γεωϋφασμα που περιβάλλει το φίλτρο και
η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 200 mm.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους
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των φρεατίων.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 15,50
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά
A.T.

: 21

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

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
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
"Διάστρωση σκυροδέματος",
"Συντήρηση σκυροδέματος",
"Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
"Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
"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.

Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ

(Αριθμητικά): 90,00
(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T.

: 22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.97ΣΧ1

Επίστρωση με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7397

Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού
χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς επί τόπου του έργου, με ελαστική υπόβαση από ίνες θυσανωτές,
τοποθετημένος επάνω σε σταθερή επιφάνεια, σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας.

Η ποιότητα του νήματος θα είναι διατομής Ω με τρεις απολήξεις τομής ,100% από πολυαιθυλένιο, στα
12.000/6 Dtex και θα διαθέτει κύρια υπόβαση από Πολυπροπυλένιο ΡΡ Thiobac, με δευτερεύουσα
υπόβαση απο Βουταδένιο και Στυρένιο με προστασία κατά των υπεριωδών ακτινοβολιών.
Το ύψος πέλους θα είναι στα 60mm +- 1 mm και το συνολικό ύψος (υπόβασης και πέλους) στα 62 mm.
Το συνολικό βάρος θα είναι min 2.500 gr/m2.
O αριθμός κόμβων min 8.000 +- 5% /m2 και των ινών min 95.000 +-5% /μ2.
Το υλικό θα πληρεί τις προδιαγραφές προστασίας από τις υπεριώδεις ακτίνες του DIN 53387 W.O.M
Test.στον έλεγχο 6.000 ωρών.
Ο τάπητας πρέπει να έχει υποστεί εργαστηριακό έλεγχο κλιματικής αντοχής με τα Διεθνή στάνταρ
ύστερα από προσομοίωση 3.000 ωρών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΝΕΝ-ΕΝ 13864 και ISO 105-A02 .
Ο τάπητας θα πληροί τις απαίτησες Light fastness > 4 στην κλιμακα 1-5 και Color Fastness >7 στην
κλίμακα 1-8.
Τα ρολά, πλάτους 4,00m, αφού απλωθούν, συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις
οποίες διαστρώνεται πολυουρεθάνη δύο συστατικών, ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση μεταξύ
τους. Όπου ορίζονται οι γραμμές του γηπέδου, κόβονται. λωρίδες πλάτους 10cm του χλοοτάπητα και
αντικαθίστανται με λωρίδες από το ίδιο υλικό , σε χρώμα άσπρο ή κίτρινο, επιτυγχάνοντας τη
γραμμογράφηση του γηπέδου.
Η πλήρωση του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με προσθήκη χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,4 mm,
με κατανάλωση 18 έως 20kg/m2 και κόκκων E.P.D.M (Ethylen.Propylene.Diene.Monomer) πρασίνου
χρώματος ,κοκκομετρίας 0,5-2,5mm με κατανάλωση 10 Kg/m2
και με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Η άμμος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις CE-EN 13139,
Ο χλοοτάπητας θα πρεπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό της FIFA ότι έχει λάβει πιστοποίηση
FIFA QUALITY PRO, από Γραπτή εγγύηση του οίκου παραγωγής διάρκειας 8 ετών και από Πιστοποιητικά
ISO 9001/2000 ,ISO 14.001/2004 (του οίκου παραγωγής).
Η άμμος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις CE-EN 13139.
Επίσης θα προσκομισθούν Α:Πιστοποιητικό ότι ο τάπητας πληροί τις απαιτήσεις του
7:2002-06 «Αθλητικά γήπεδα-χλοοτάπητας από πλαστική ύλη»

DIN 18035-

Β:)Πιστοποιητικό ακαυστότητας κατά DIN 51.960 Γ:)Έκθεση εργαστηριακών δοκιμών ελέγχου από
εγκεκριμένο από την FIFA εργαστήριο σύμφωνα με το νέο εγχειρίδιο της FIFA 2015 στο οποίο να
αναφέρονται όλα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου τάπητα τύπου Ωμέγα.
Ο Οικονομικός φορέας ή η υπεργολάβος εταιρεία τοποθέτησης του συνθετικού χλοοτάπητα, θα πρέπει
να έχει αποδεδειγμένη προγενέστερη εμπειρία σε έργα αντιστοίχου φυσικού αντικειμένου, κατά
συνέπεια πρέπει να προσκομίσει ανάλογη λίστα περαιωμένων έργων συνθετικού τάπητα Ω με βεβαιώσεις
περαίωσης από αντίστοιχες Υπηρεσίες.
Περιλαμβάνονται ο χλοοτάπητας,υλικά, μικρουλικά,η γραμμογράφηση και η εργασία πλήρους
κατασκευής και παράδοσής του έτοιμου γιά χρήση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 40,00
(Ολογράφως) σαράντα
:

.

3.

ΑΡΘΡΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α.Τ. 23
ΑΡΘΡΟ:
NET ΟΙΚ-32.02.03
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου , διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15.

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 χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος 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 επί τόπου, οι σταλίες των
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του
μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,
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) 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
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδικός Αναθεώρησης
Τιμή ενός

m3

ΟΙΚ-3213
78 €

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 24
ΑΡΘΡΟ: NET ΟΙΚ-73.16.01 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm
73.16

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου
Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5
mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες,
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
73.16.01

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7317

Τιμή ενός

m2

16,80 €

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 25
ΑΡΘΡΟ:

ΟΙΚ2269Γ-σχετ

Διάνοιξη αύλακος επί λιθοδομής ή επί αόπλου σκυροδέματος ή επί ασφάλτου πλάτους 0.21 έως 0.30m

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

ΟΙΚ2269Γ 100%

Διάνοιξις αύλακος επί λιθοδομής ή επί αόπλου σκυροδέματος, ή επί ασφάλτου μετά ή άνευ επιχρίσματος, βάθους εως 10 cm και πλάτους εως 0,4
cm . Ογκος αχρήστων 100% μετρούμενος προ της διανοίξεως.
(1 m)
Τιμή ενός

16,00 €

m

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 26
ΑΡΘΡΟ:

ΝΕΤ ΟΙΚ-10.01.01

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με τα χέρια

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους,
θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.
Τιμή ανά τόνο (ton)
10.01.01

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104
ΕΥΡΩ

Τιμή ενός

13,50 €

ton

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 27
ΑΡΘΡΟ:

ΝΕΤ ΟΙΚ-10.07.01

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
ΟΙΚ1136 100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Τιμή ανά τοννοχιλιόμετρο (ton.km). Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h
Τιμή ενός

ton.km

0,35 €

ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 28
ΑΡΘΡΟ:

ΝΕΤ ΟΙΚ-20.10

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
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.
Τιμή ενός

4,50 €

m3

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 29
ΑΡΘΡΟ:
Αρθρο 4.09

ΝΕΤ ΥΔΡ-4.09

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων.

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΔΟ 4521Β

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1.

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m

2.

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m

3.

Ασφαλτική προεπάλειψη

4.

Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

5.

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
με την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν
πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των
εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Τιμή ενός

m2

18,50 €

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 30
ΑΡΘΡΟ:
καθαίρεσης

ΝΕΤ ΟΙΚ-22.10.01

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων

Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ 2226
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
Ολογράφως:
Αριθμητικώς:
Τιμή ενός

m3

28,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 31

ΑΡΘΡΟ:

ΑΤΗΕ9413-σχετ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Αποξήλωση Πίλλαρ
ΗΛΜ52 100%

Αποξήλωση ΠΙΛΛΑΡ και απόρριψη αυτού ή παράδοση στην υπηρεσία , δηλαδή εργασία για την προσεκτική αποξήλωση ενός πίλλαρ, τον
καθαρισμό ,συναρμολόγηση , μεταφορά και παράδοση του στις αποθήκες της υπηρεσίας ή απόρριψή του. (τεμ.)
Τιμή ενός

τεμ

35,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 32
ΑΡΘΡΟ:
ΝΕΤ ΟΙΚ-22.20.02
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή
ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%.
Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ 2237
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού,
κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων
καθαιρέσεως προς φόρτωση. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε απόσταση έως
40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ολογράφως:

Αριθμητικώς:
Τιμή ενός

11,20 €

m2

ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 33
ΑΡΘΡΟ:

ΝΕΤ ΟΙΚ-10.03

Κωδικός Αναθεώρησης

Μεταφορά υλικών με τα χέρια

ΟΙΚ 1126

Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα, ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας
αποστάσεως. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.
Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m).
Ολογράφως:
Αριθμητικώς:
Τιμή ενός

ton x 10 m

5,60 €

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 34
ΑΡΘΡΟ: NET YΔΡ – 10.23
Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης.
Κωδικός Αναθεώρησης

ΥΔΡ 6370

Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης.
Επισκευή ρηγματωμένων στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-01-07-01
"Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των συστατικών της εποξειδικής ρητίνης και όλων των λοιπών μικροϋλικών και αναλωσίμων που απαιτούνται για την εκτέλεση της
εργασίας
- η προετοιμασία της ρητίνης, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτού
- η απομάκρυνση σκόνης και τεμαχιδίων σαθρών υλικών από τις ρωγμές, με χρήση πεπιεσμένου αέρα και συρματόβουρτσας
- η τοποθέτηση στομίων εισπίεσης της ρητίνης ανά αναποστάσεις (ανάλογα με το ιξώδες της ρητίνης) και η στερέωσή τους με εποξειδική πάστα
- η εισπίεση της εποξειδικής ρητίνης από τα κάτω στόμια προς τα άνω
- η αφαίρεση των σωληνίσκων και το τρίψιμο της επιφανεία του στοιχείου από σκυρόδεμα για την αφαίρεση της εποξειδικής πάστας
Τιμή ανά τρέχον μέτρο επισκευαζόμενης ρωγμής (μμ).
Ολογράφως:
Αριθμητικώς:
Τιμή ενός

μμ

20,60 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 35

ΑΡΘΡΟ Β-51 ΣΧ
Πρόχυτα κράσπεδα κήπου από σκυρόδεμα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

ΝΑΤΕΟ2921)

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,05 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,
κόμβων κ.λπ., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του
έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,



η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους
όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m
από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιμετρείται ιδιαιτέρως.
Τιμή ενός m

ΕΥΡΩ 9,60

ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 36
ΑΡΘΡΟ: NET ΥΔΡ – 10.19
Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών
κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.
Κωδικός Αναθεώρησης

ΥΔΡ 6370

Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών
κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.
Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του
σκυροδέματος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία άχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος.
Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν
σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων ινοπλισμένων επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για εφαρμογή με το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής
επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισμένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήμανση
CE
- η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων
- η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και
εργαλείων χειρός, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού.
- ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα
- η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο
- η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή για την αποκατάσταση της διατομής του
στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική της
- η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού κονιάματος και η εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής
διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με ρολλόή πινέλλο.
Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα
οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος της επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη
(ορθογωνισμένη επιφάνεια).
Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη έκταση, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες
καθαρισμού διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας έκτασης.
Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογήσε εκτεταμένες βλάβες κατασκευών από σκυρόδεμα
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης.
Ολογράφως:
Αριθμητικώς:
Τιμή ενός

53,60 €

m2

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 37
ΑΡΘΡΟ: NET ΥΔΡ – 4.10
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
Κωδικός Αναθεώρησης

ΥΔΡ 6804

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της
κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου
και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση
σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)
γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται
ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι
πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης πεζοδρομίου .
Ολογράφως:
Αριθμητικώς:
Τιμή ενός

25,80 €

m2

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 38
ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-38.20.02-ΣΧ
Βλήτρα από ράβδους Φ12
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ 3873

Βλήτρα από ράβδους Φ8-12 μήκους από 30-50 εκατοστών , πλήρως τοποθετημένα
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ολογράφως:
Αριθμητικώς:
Τιμή ενός

τεμ.

5,90 €

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 39
Αρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ-5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου
Κωδικός Αναθεώρησης

ΥΔΡ 6069

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)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς: [*]

Τιμή ενός

11,30 €

m3

ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 40
Αρθρο ΥΔΡ-5.05.01

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου

Κωδικός Αναθεώρησης

ΥΔΡ 6068

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων
υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.
5.05.01

Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Τιμή ενός

m3

[*]

12,40 €

ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 41
ΑΡΘΡΟ:

ΑΤΗΕ9302.2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχώδες
ΗΛΜ10 100%

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους ορύγματος μικρότερου ή μέχρι 1,00m και σε βάθος μέχρι 1,00m με οποιοδήποτε τρόπο ή
μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό , η στάθμη του όποιου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση που θα πληρωθεί ξεχωριστά
με την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων
δαπέδων εργασίας που χρειάζονται για την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως
φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακόρυφων) και μεταφορών για την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που
περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία η προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των
εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της
επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσης πλήρως συμπιεσμένες.
(m3)
Τιμή ενός

m3

22,97 €

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 42
ΑΡΘΡΟ:

ΑΤΗΕ9302.1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες
ΗΛΜ10 100%

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους ορύγματος μικρότερου ή μέχρι 1,00m και σε βάθος μέχρι 1,00m με οποιοδήποτε τρόπο ή
μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό , η στάθμη του όποιου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση που θα πληρωθεί ξεχωριστά
με την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων
δαπέδων εργασίας που χρειάζονται για την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως
φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακόρυφων) και μεταφορών για την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που
περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία η προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των
εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της
επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσης πλήρως συμπιεσμένες.
(m3)
Τιμή ενός

18,37 €

m3

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ EΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 43
ΑΡΘΡΟ:

ΑΤΗΕ9384

Διάτρηση βάσεως κρασπεδορείθρου με αεροσυμπιεστή

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

ΗΛΜ10 100%

Διάτρηση βάσεως κρασπεδορείθρου με αεροσυμπιεστή, δηλαδή μίσθωμα αεροσυμπιεστού και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε εργασία για την
διάτρηση μιάς βάσεως κρασπεδορείθρου για την διέλευση κάτω από αυτό σωληνώσεως. (τεμ.)
Τιμή ενός

τεμ

25,70 €

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 44
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 9315ΣΧ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 125mm σειρά 41+άμμος+μεταφορά επί τόπου του έργου
ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 125mm σειρά 41+άμμος+μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθετημένος σε οποιουδήποτε είδους εγκατάσταση
προστασίας υπογείου δικτύου διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων αλλά εν γένει και για προστασία άλλου είδους εγκαταστάσεων όπως ύδρευσης,
άρδευσης κτλ., και εγκιβωτισμένος σε άμμο, συμπεριλαμβανομένων απάντων των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων της ιδίας σειράς (καμπύλες, ταυ,
ημιταυ, συστολές, Y κτλ.) και σύρματος για το τράβηγμα των καλωδίων. Προμήθεια, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση (για οσεσδήποτε συνδέσεις),
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο και δοκιμασία, συνδέσεως σωλήνων και φρεατίων για παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία. Η μεταφορά των
σωλήνων στη θέση εγκαταστάσεως περιλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους (m).
Τιμή ενός m:

ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ (10,00)

Α.Τ. 45

ΑΡΘΡΟ:

ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.41

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ
PVC ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4Χ10 mm2
ΗΛΜ 102

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.)
καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός),
E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης
(ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου διατομής 4x6 mm2.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:

Αριθμητικά:
Τιμή

ανά

τρέχον

μέτρο

(m)

καλωδίου

12,50 €

ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 46
ΑΡΘΡΟ :62.10.41.04 ΣΧ

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4Χ16 mm2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

ΗΛΜ 102)

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.)
καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός),
E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης
(ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου διατομής 4Χ16 mm2
Τιμή ενός m:

ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ (18,00)

Α.Τ. 47
ΑΡΘΡΟ: 62.10.48.03 ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 25mm2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

ΗΛΜ 45)

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης
και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κ.λπ.) καθώς και των μετρήσεων και
ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού διατομής 25 mm2
Τιμή ενός m:

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (5,70)

Α.Τ. 48
ΆΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 9315ΣΧ Σωλήνα σπιράλ Φ100mm mm2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 8)
Σωλήνα σπιράλ Φ100mm τύπου σε υπόγειες εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κτλ.
Εύκαμπος πλαστικός σωλήνας από μαλακό PVC με σπειροειδή ενίσχυση από σκληρό PVC, βαρέως τύπου, εσωτερικής ονομαστικής διαμέτρου 100
mm, πάχους τοιχώματος 4,30 mm, βάρους 1,050 kg/m, πιέσεως θραύσεως 15 kp/cm2 και ακτίνας κάμψεως 290 mm, στους 20 βαθμούς C,
τοποθετημένος σε οποιουδήποτε είδους εγκατάσταση προστασίας υπογείου δικτύου διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων αλλά εν γένει και για προστασία
άλλου είδους εγκαταστάσεων όπως ύδρευσης, άρδευσης κτλ., και εγκιβωτισμένος σε άμμο, συμπεριλαμβανομένων απάντων των απαραίτητων ειδικών
τεμαχίων της ιδίας σειράς που τυχόν χρειάζονται, όπως, συστολές εφαρμογής με ιδίου τύπου ή άλλου (καμπύλες, ταυ, ημιταυ, συστολές, Y κ.τ.λ.) και
σύρματος για το τράβηγμα των καλωδίων. Προμήθεια, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση (για οσεσδήποτε συνδέσεις), εγκιβωτισμός των σωλήνων με
άμμο και δοκιμασία, συνδέσεως σωλήνων και φρεατίων για παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία.
Η μεταφορά των σωλήνων στη θέση
εγκαταστάσεως περιλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους (m).
Τιμή ενός m:

ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ (10,00)

Α.Τ. 49
ΑΡΘΡΟ:

ΑΤΗΕ8732.2.7-σχετ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ Φ 48 mm
ΗΛΜ8 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ Φ 48 mm, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα
προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. (m)
Τιμή ενός

m

7,90 €

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

πλαστικά

Α.Τ. 50

ΑΡΘΡΟ:

62.10.41.02

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC 3Χ2,5 mm2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

ΗΛΜ 102

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.)
καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός),
E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης
(ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κ.λπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου
Τιμή ενός m:

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (4,60)

Α.Τ. 51

ΑΡΘΡΟ:

62.10.41.02 ΣΧ

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC 4Χ6 mm2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

ΗΛΜ 102

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.)
καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός),
E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης
(ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κ.λπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου
Τιμή ενός m:

ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (9,67)

Α.Τ. 52
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 9350 ΣΧ

ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 52
Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών φωτισμού (πίλαρ), τεσσάρων αναχωρήσεων, βαθμού προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό
χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή
των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με
ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με
ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου η εκσκαφή και
επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλαρ



η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πίλαρ να εδράζεται σε στάθμη +20 cm από
τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.



Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης.



Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.



η στεγανή διανομή εντός του πίλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη από πίνακα προστασίας
ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος
θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την
έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.



τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου 3Χ250 Α, γενικές ασφάλειες 3Χ200 Α, 4 αυτόματους μαγνητοθερμικούς
διακόπτες 3Χ63 Α και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), χρονοδιακόπτη αφής, πρίζα σούκο 16Α με μικροαυτόματη
ασφάλεια και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων και γενικά, ό,τι άλλο υλικό απαιτηθεί για τη λειτουργία του δικτύου φωτισμού του γηπέδου.



η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο λειτουργίας

Τιμή ανά τεμάχιο πίλαρ γενικής ηλεκτροδότησης φωτισμού γηπέδου .
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ (2.600,00)

Α.Τ. 53
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 9350 ΣΧ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

ΠΙΛΛΑΡ ME ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΕΣ
ΗΛΜ 52

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών φωτισμού (πίλαρ), δέκα τεσσάρων αναχωρήσεων, βαθμού προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε
εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλαρ) με δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή
των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με
ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με
ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα
επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου



η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλαρ



η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πίλαρ να εδράζεται σε στάθμη +20 cm από
τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων



Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης



Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης



η στεγανή διανομή εντός του πίλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη από πίνακα προστασίας
ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος
θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την
έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο



τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου 3Χ80 Α, 3 γενικές ασφάλειες 63 Α, 8 αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες
16 Α, χρονοδιακόπτη αφής, πρίζα σούκο 16Α με μικροαυτόματη ασφάλεια, τα όργανα αφής και λειτουργίας για 8 προβολείς των 2000 W, 400 V,
ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης με αλογονίδια μετάλλου, ενδεικτικού τύπου PHILIPS MVF 024, και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων και
γενικά, ό,τι άλλο υλικό απαιτηθεί για τη λειτουργία των προβολέων του πυλώνα.



η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο λειτουργίας

Τιμή ανά τεμάχιο πίλαρ ηλεκτροδότησης πυλώνα φωτισμού γηπέδου
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ (2.300,00)

Α.Τ. 54
ΑΡΘΡΟ:

ΑΤΗΕ 9322 ΣΧ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ

Συντήρηση των τεσσάρων (4) πυλώνων φωτισμού του γηπέδου ποδοσφαίρου στο αθλητικό κέντρο στο πάρκο Γουδή του Δήμου Ζωγράφου.
Οι πυλώνες στήριξης των προβολέων είναι μεταλλικοί και έχουν ύψος περίπου 15-20m (θα ελεγχθεί από τον ανάδοχο). Έχουν σύστημα ανάκλισης με
τη βοήθεια ειδικής υδραυλικής μηχανής.
Θα πρέπει να γίνει συντήρηση και έλεγχος λειτουργίας της μηχανής αυτής από ειδική πιστοποιημένη εταιρεία. Μετά το τέλος της συντήρησης θα δοθεί
πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας αυτής και του αντίστοιχου μηχανισμού επί των πυλώνων , για το σκοπό που προορίζεται από πτυχιούχο
Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ . Η μηχανή αυτή θα χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο για την ανάκλιση των πυλώνων προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν
οι εργασίες συντήρησής τους. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας τόσο κατά τη διάρκεια της
ανόδου-καθόδου των πυλώνων όσο και για όσο διάστημα θα είναι οι πυλώνες επί του εδάφους. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να φέρουν την έγκριση του
τεχνικού ασφαλείας του αναδόχου με αναγγελία στο οικείο ΚΕΠΕΚ για το συγκεκριμένο νέο τεχνικό έργο. Η έγκριση αυτή καθώς και η αναλυτική
περιγραφή των μέτρων αυτών θα κοινοποιηθούν στην υπηρεσία και θα τύχουν έγκρισης και από τον τεχνικό ασφαλείας αυτής πριν την υλοποίησή τους.
Στα παραπάνω μέτρα περιλαμβάνεται η φύλαξη των πυλώνων για όσο διάστημα βρίσκονται στο έδαφος, αφενός για την αποτροπή βανδαλισμών και
αφετέρου για λόγους ασφαλείας των πολιτών που τυχόν πλησιάσουν. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ως πρώτη προτεραιότητα να ελαχιστοποιήσει το
χρόνο που θα βρίσκονται στο έδαφος οι πυλώνες, χωρίς να υπάρχει έκπτωση στην ποιότητα των εργασιών.
Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η εξασφάλιση όλων των συνθηκών για τη σωστή εκτέλεση της συντήρησης των πυλώνων (π.χ. κλάδεμα
δέντρων που εμποδίζουν την κάθοδο των πυλώνων κλπ).
Όσον αφορά τη συντήρηση των πυλώνων, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών) για τη συντήρηση των
πυλώνων ούτως ώστε να λειτουργούν σωστά (π.χ. αντικατάσταση σκουριασμένων-καταπονημένων-φθαρμένων κοχλίων και πύρων, συσφίξεις,
εξασφάλιση ότι δεν υπάρχει τζόγος στα στοιχεία σύνδεσης κλπ).
Οι πυλώνες θα πρέπει να τριφτούν με μηχανικά μέσα ώστε να απομακρυνθεί εντελώς η σκουριά . Στη συνέχεια θα πρέπει να περαστούν δύο στρώσεις
μίνιο χρώματος πορτοκαλί ή καφέ . Στη συνέχεια δύο στρώσεις βαφής χρώματος γκρι ή ότι άλλο υποδείξει η επίβλεψη. Ανάμεσα στις στρώσεις θα
πρέπει να έχουν μεσολαβήσει αρκετές ώρες ώστε να στεγνώνει το προηγούμενο στρώμα.
Οι βάσεις των προβολέων επί των πυλώνων θα αντικατασταθούν με νέες γαλβανισμένες εν θερμώ. Θα αφαιρεθούν οι παλιές βάσεις από τους πυλώνες
και σε αυτούς (στην κορυφή) θα προσαρμοσθούν νέες βάσεις, κατάλληλες για την τοποθέτηση οκτώ (8) προβολέων μεταλλικών αλογονιδίων 2.000 Watt
σε έκαστο πυλώνα.

Επίσης θα πρέπει να γίνει συντήρηση σε όλα τα λοιπά εξαρτήματα των πυλώνων ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους .
Ο ένας εκ των τεσσάρων πυλώνων ο οποίος έχει υποστεί μικρή κάμψη (στράβωμα), θα πρέπει να επισκευασθεί (να ΄΄ισιώσει΄΄) και αν παραστεί ανάγκη
(αν είναι καταπονημένος στατικά), να ενισχυθεί (με λάμες, κολλήσεις, κ.λ.π.).
Οι υπάρχοντες προβολείς και οι λαμπτήρες επί των πυλώνων θα αποσυνδεθούν από το ηλεκτρικό δίκτυο, θα απεγκατασταθούν και θα παραδοθούν
στην Υπηρεσία (χωριστά οι λαμπτήρες και χωριστά οι προβολείς), ή σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, θα παραδοθούν προς ανακύκλωση σε αρμόδιο
φορέα ανακύκλωσης.
Επιπρόσθετα, θα απεγκατασταθούν οι καλωδιώσεις, οι αγωγοί γείωσης και κάθε άλλο ηλεκτρικό εξάρτημα που διατρέχουν το εσωτερικό του κάθε
πυλώνα. Τα παραπάνω θα αντικατασταθούν με νέες καλωδιώσεις και γείωση, οι οποίες περιγράφονται σε άλλα άρθρα της παρούσας μελέτης.
Όλες οι τυχόν συνδέσεις καλωδίων που θα απαιτηθούν θα βρίσκονται είτε εντός του προβολέα είτε εντός κυτίου διακλάδωσης στεγανού τουλάχιστον
IP65 με προστασία UV. Όλα τα κυτία διακλάδωσης καθώς και τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο θα πρέπει να είναι καλά
στερεωμένα στο εσωτερικό του πυλώνα (κατά προτίμηση μέσα σε σωλήνα σπιράλ Φ48 που περιγράφεται και πληρώνεται σε άλλο άρθρο) ή / και στις
βάσεις των προβολέων. Σε όλα τα εξωτερικά σημεία όπου θα στερεωθούν καλώδια, οι συνδέσεις θα πρέπει να είναι με μεταλλικά ανοξείδωτα
στηρίγματα. Απαγορεύονται συνδέσεις με πλαστικά (tire-up) σε μέρη που είναι εκτεθειμένα στο φως. Μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί ώστε να μην είναι
δυνατό να τραυματιστεί η μόνωση των καλωδίων από τα στηρίγματα.
Γενικά, όσα από τα υλικά που θα απεγκατασταθούν επιθυμεί να κρατήσει η υπηρεσία , θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου κατάλληλα
συσκευασμένα ώστε να μην κινδυνεύουν κατά την αποθήκευση. Τα υπόλοιπα θα πάνε προς ανακύκλωση – απόρριψη με ευθύνη του αναδόχου.
Όλα τα γαλβανισμένα υλικά θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ και θα πρέπει το πάχος γαλβανίσματος να είναι κατ’ ελάχιστο 70μm. Ο προμηθευτής θα
πρέπει να μας χορηγήσει βεβαίωση του κατασκευαστή που να πιστοποιεί οτι έχει γίνει γαλβάνισμα σύμφωνα με το ISO 1461 και πάχος γαλβανίσματος
>70μm.Επίσης θα είναι προτρυπημένα (πριν το γαλβάνισμα). Απαγορεύονται οι τροποποιήσεις επί τόπου που έχουν σαν συνέπεια την απώλεια του
γαλβανίσματος (π.χ. τρυπήματα).
Περιλαμβάνονται υλικά και εργασία.
Μονάδα μέτρησης: Κατ’ αποκοπή για 4 πυλώνες φωτισμού γηπέδου ποδοσφαίρου.
Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ)
ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ (15.000,00)

Α.Τ. 55
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 9316.8 ΣΧ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη 4'', βαρέως τύπου
ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου ως άνωθεν, ISO-ΜΕDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), με σπείρωμα στα άκρα κατά τα λοιπά
σύμφωνα με το DIN 2440, τοποθετούμενος πλήρως σε εγκατάσταση υδραυλικών - κλιματισμού - ηλεκτροφωτισμού. Συμπεριλαμβάνονται, η δαπάνη
μεταφοράς του επί τόπου του έργου όλα τα άγκιστρα στερεώσεως και κυρίως τα ειδικά "L" για την στήριξη της σωλήνας (που επιτρέπουν και την
ελεύθερη συστολοδιαστολή) από μορφοσίδηρο ελαιοχρωματισμένα, τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταυ, κλπ. ενισχυμένες
κορδονάτες) πλην των ρακόρ, και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας (αν απαιτούνται) για παράδοση σε πλήρη
και καλή λειτουργία.
(Στη τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται η διάνοιξη κάθε μεγέθους αύλακα (και υπόγεια), φωλιάς ή οπής σε οποιοδήποτε οικοδομικό στοιχείο
που θα απαιτηθεί για την έντεχνη και λειτουργική σύμφωνα με τους κανονισμούς τοποθέτησή της παραπάνω, και έπειτα η αποκατάσταση του αύλακα ,
φωλιάς ή οπής με σωστό και έντεχνο τρόπο, ήτοι υλικά, μικροϋλικά, η φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, τα πάσης
φύσεως εργαλεία και μηχανήματα και η εργασία για τα προηγούμενα)
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους (m).
Τιμή ενός τρέχοντος m:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ (50,00)

Α.Τ. 56

ΑΡΘΡΟ:

ΑΤΗΕ 9376.1 ΣΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Προβολέας μεταλλικών αλογονιδίων 2000 W
ΗΛΜ 103

Προβολέας 2000 W, 400 V, ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης με αλογονίδια μετάλλου, ενδεικτικού τύπου PHILIPS MVF 024, λυχνίας φωτεινής
απόδοσης τουλάχιστον 180.000 lm, ενδ. τύπου ΜΗΝ - TD 2000 πλήρες, με τη λυχνία και τα όργανα αφής και λειτουργίας, στεγανότητας τουλάχιστον ΙΡ
55, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ΕΝ 60598, με κάτοπτρο από καθαρό αλουμίνιο (99,8 %), ανοδιωμένο και στιλβωμένο, με
ενσωματωμένο διάφραγμα για τον περιορισμό της θάμβωσης, με κρύσταλλο ανθεκτικό σε υψηλή θερμοκρασία και ανοξείδωτο πλέγμα προστασίας, με
ενσωματωμένο σκόπευτρο για την ακριβή ρύθμιση, με άνοιγμα από το πίσω μέρος για την αντικατάσταση του λαμπτήρα. Τα όργανα θα ευρίσκονται
εκτός του σώματος του προβολέα. Ο πυκνωτής διόρθωσης συνφ θα επιτυγχάνει minσυνφ=0,85.O βαθμός απόδοσης θα είναι min=0,74.
Τοποθετημένος στον υπάρχοντα ανακλινόμενο ιστό, συνδεδεμένος και ρυθμισμένος, σε κανονική λειτουργία.
Πριν την εγκατάσταση των νέων προβολέων, ο ανάδοχος θα υποβάλει στο Δήμο φωτοτεχνική μελέτη, με βάση την οποία θα γίνει και η
επιλογή του ακριβούς τύπου των προβολέων, η τοποθέτηση και ο προσανατολισμός (σκόπευση, γωνία δέσμης έκαστου προβολέα, κ.λ.π.)
των προβολέων επί των πυλώνων.
Είναι δυνατή η χρήση παρόμοιων προβολέων 2000 W με κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά με διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά
σκόπευσης, γωνίας δέσμης, κ.λ.π. στον ίδιο πυλώνα, με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού φωτοτεχνικού αποτελέσματος.

Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ).
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ (900,00)

Α.Τ. 57
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 9342ΣΧ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρόδιο χαλκού γειώσεως Cu Φ16Χ1500 mm
ΗΛΜ 45

Ράβδος γειώσεως Φ16 mm επιχαλκωμένου χάλυβα συνολικού μήκους (1,50) ένα και μισό μέτρων με φρεάτιο ελέγχου 25Χ25 cmxcm, ήτοι προμήθεια
των παραπάνω, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση φτιάξιμο και σύνδεση με τον χαλκό γειώσεως μέσω δύο καταλλήλων σφιγκτήρων ή με
αλουμινοθερμική συγκόλληση, με την εκσκαφή και την εξαιρετική επίχωση του χώρου ακτίνας 1,00 μέτρου, απαγορεύεται το ''κάρφωμά'' του και
παράδοση σε καλή λειτουργία. Το φρεάτιο θα είναι πλαστικό.
Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ).
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ (40,00)

Α.Τ. 58 & Α.Τ. 59
ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
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:
Α.Τ. 58
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

60.10.85.01
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Τιμή ενός

τεμ

60,00 €

ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 59
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm

60.10.85.02
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Τιμή ενός

τεμ

100,00 €

ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 60
ΑΡΘΡΟ:

60.10.02 ΣΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας ιστών φωτισμού.
ΗΛΜ 59

Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας ιστών φωτισμού σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 1197 και 1412 (αναφέρονται στο σχεδιασμό του ΣΑΠ και
στην εκτίμηση κινδύνου κεραυνοπληξίας) αποτελούμενο από Ορειχάλκινη επινικελωμένη ακίδα Φ 30x1000χλστ., συλλεκτηρίο αγωγό καθόδου από
κράμα αλουμινίου AlMgSi Φ 9χλ. για την απαγωγή του ρεύματος
του κεραυνού που θα φέρει ανά 20μ. περίπου ευθείας συστολοδιαστολικά και

σύστημα γείωσης
του ιστού που θα εγκατασταθεί γύρω από τη βάση του ιστού και θα είναι ξεχωριστό από το σύστημα
ηλεκτρικής γείωσης του
ιστού και θα αποτελείται από 2 ομόκεντρους κλειστούς βρόγχους από
ταινία χαλκού 30x2 χιλστ. σε διαφορετικό βάθος ο ένας από τον άλλο. Η
εσωτερική ταινία θα τοποθετηθεί 50 εκ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους ενώ η εξωτερική 80 εκ. από την επιφάνεια του εδάφους. Η μεταξύ των
δύο ταινιών απόσταση θα είναι 40 εκ. Τιμή ανά τεμάχιο ως εγκατεστημένο σύστημα, πλήρως τοποθετημένο σε υψηλό ιστό παραδοτέο σε πλήρη
λειτουργία,
Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ)
ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ (1.300,00)

Α.Τ. 61
ΑΡΘΡΟ:

60.10.03 ΣΧ

Φανός εμποδίων σε υψηλό ιστό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα ερυθρού χρώματος με λαμπτήρα Led ελάχιστης έντασης φωτισμού 32 cd και άνοιγμα φωτεινής κατακόρυφα δέσμης πάνω από 10?
σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς αεροπλοίας. Στην τιμή μονάδας, ενός τεμαχίου, περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του
φωτιστικού, του λαμπτήρα, των οργάνων αφής και των απαιτουμένων μικροϋλικών και η εργασία εγκατάστασης, τοποθέτησης, σύνδεσης, ρύθμισης,
ελέγχου, μέτρησης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένου σε υψηλό ιστό παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ)
ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ (180,00 ΕΥΡΩ)

Α.Τ. 62
ΑΡΘΡΟ:

ΑΤΗΕ9408

Ανακατανομή ηλεκτρικού δικτύου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

ΗΛΜ55 100%

Ανακατανομή ηλεκτρικού δικτύου δηλαδή μετάβαση συνεργείου σε θέση που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, άνοιγμα ΠΙΛΛΑΡ και χυτο σιδηράς
διανομής, εργασία ανακατανομής και ρυθμίσεως ηλεκτρικού φορτίου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, δοκιμές, αποσυνδέσεως και επανασυνδέσεως
οργάνων ΠΙΛΛΑΡ και ιστών μέχρι την αποκατάσταση υψηλής λειτουργίας.
(τεμ.)
Τιμή ενός

τεμ 183,55 €

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 63
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8547-ΣΧΕΤ2 : Ελεγχος / Συντηρηση ηλεκτρικού δικτύου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΗΛΜ 46

Μικρής κλίμακας συντήρηση / εύρεση βλάβης ηλεκτρικού δικτύου, συνεργείου έως δύο ατόμων, δηλαδή επίσκεψη , έλεγχος, και επισκευή βλάβης (π.χ.
βραχυκυκλώματα / διαρροές) , σε υπάρχοντα ηλεκτρικά δικτύα, Περιλαμβάνει και διάφορα μικρής αξίας μικρουλικά για την επισκευή των δικτύων και
γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία και μικρουλικά για παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 ώρα )
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ανά ώρα επισκευής

ώρα

55,00 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 64
ΑΡΘΡΟ:

ΑΤΗΕ9408-ΣΧΕΤ2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Εκδοση πιστοποιητικου Ηλεκτρολόγου Εγκατάστάτη Πίλλαρ
ΗΛΜ55 100%

Εκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
(τεμ.)
Τιμή ενός

τεμ 170,00 €

ηλεκτρικού δικτύου φωτισμού γηπέδου ποδοσφαίρου, όπως απαιτείται από την ΔΕΗ.

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 65
ΑΡΘΡΟ:

ΑΤΗΕ9408-ΣΧΕΤ3

Εκδοση πιστοποιητικου καταλληλότητας Η/Μ/ εγκαταστάσεων

.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

ΗΛΜ55 100%

Εκδοση Πιστοποιητικού καταλληλότητας για τις Η/Μ εγκαταστάσεις που θα συντηρηθούν – ανακατασκευασθούν, από κατάλληλης ειδικότητας
μηχανικό, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.
Το πιστοποιητικό θα χρησιμοποιηθεί για την μελλοντική αδειοδότηση του γηπέδου.
(τεμ.)
Τιμή ενός

τεμ 200,00 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΡΟΖΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΚΡΕΚΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΑΛΕΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός Μ.Δ.Ε.
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