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ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km )
18 x 0,24 =
4,32
Συνολικό κόστος άρθρου 8,82
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 8,82
(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα δύο λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20

,

σε κμ

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή
χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
επίχωση.
ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
18 x 0,21 =
3,78
Συνολικό κόστος άρθρου 19,48
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 19,48
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,90
(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά
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A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04

Καθαιρέσεις πλινθοδομών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
18 x 0,21 =
3,78
Συνολικό κόστος άρθρου 31,78
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 31,78
(Ολογράφως) : τριάντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T.

:6

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
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.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
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ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
18 x 0,21 =
3,78
Συνολικό κόστος άρθρου 59,78
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 59,78
(Ολογράφως) : πενήντα εννέα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T.

:7

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.
ΕΥΡΩ : 17,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
18 x 0,21 =
3,78
Συνολικό κόστος άρθρου 20,78
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 20,78
(Ολογράφως) : είκοσι και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,90
(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2238

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου
οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
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Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01

Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε
στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων
0
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,70
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.08

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω
των 2,00 m2 και έως 2,50 m2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2264.1Δ

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία
μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.
Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 39,00
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.53

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του
μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή
αποθήκευση.
Σελίδα 23 από 58

Τιμολόγιο μελέτης

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.54

Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα τα
απαιτούμενα ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 9,00
(Ολογράφως) : εννέα

A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.55

Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6102

Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης (τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά
κάθε τύπου), σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με αποσυναρμολόγηση
ή/και κοπή. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των
προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
15-02-02-02 "Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,45
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

A.T.

: 16

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.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2303

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
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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): 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T.

: 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.10.03

Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας
200 έως 500 kg
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2303

Κινητά δάπεδα εργασίας (πλατφόρμες), αναρτημένα μέσω συρματοσχοίνων, με μηχανισμό ανύψωσης
ηλεκτροκίνητο, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλούς πέδησης, με δυνατότητα ελέγχου της κίνησης
τόσο από την θέση ανάρτησης, όσο και από την πλατφόρμα. Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικά αφαλείας αναγνωρισμένου διεθνώς φορέα.
Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg.
Τιμή ανά ημέρα παραμονής στο εργοτάξιο (Η.Δ.), σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
εργασιών.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 135,00
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

A.T.

: 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.40.Ν1

Σήμανση, προσωρινή αποθήκευση και διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων αμιαντούχων
υλικών που προέκυψαν από τις εργασίες αποξήλωσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1104

Περιλαμβάνεται η σήμανση των συσκευασιών των υλικών αμιάντου σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στην
Ειδική Τεχνική Περιγραφή της Ε.Σ.Υ., η μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση
αυτών.Η απομάκρυση των αποβλήτων αμιάντου από τους χώρους εργασίας με προορισμό την εγκατάσταση
τελικής διάθεσης ή αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων,
πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν (άμεσα).
Η μεταφορά των αποβλήτων αμιάντου, σε πρώτη φάση οδική, μέχρι τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, και σε δεύτερη φάση οδική και θαλάσσια μέχρι την
εγκεκριμένη (διακρατική συμφωνία)εγκατάσταση τελικής τους διάθεσης, περιλαμβάνει και όλες τις
απαραίτητες ενέργειες, όπως σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, κατάθεση και έκδοση όλων κατά την
ισχύουσα Νομοθεσία απαραίτητων και προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εγγράφων, δελτία κρατικής και
διασυνοριακής μεταφοράς αμιάντου, αδειών και εγκρίσεων για τη διαχείριση και την διασυνοριακή
μεταφορά του φορτίου των αποβλήτων, έλεγχο της υπάρχουσας συσκευασίας, σήμανσης πιστοποίησης
εμπορευματοκιβωτίων και γενικότερα τήρηση των διεθνών προδιαγραφών μεταφοράς επικινδύνων
υλικών, όπως αυτές ορίζονται από τη Νομοθεσία, χορήγηση Επισήμου Πιστοποιητικού Διάθεσης των
αποβλήτων, τόσο από την εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, όσο και από την εγκατάσταση τελικής
διάθεσης, ασφάλιση από την έναρξη των εργασιών και για όλο το στάδιο μεταφοράς των υλικών
αμιάντου, μέχρι τον χώρο τελικής διάθεσης για περιπτώσεις ατυχημάτων και ρύπανσης του
περιβάλλοντος.
Κοινοποίηση όλων των παραπάνω στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου και όπου αλλού απαιτείται, από
την ισχύουσα Νομοθεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία όλα τα αποδεικτικά ζυγολόγια,τα δελτία
φορτωτικών αποστολών και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί, ώστε να γίνεται με τον καλυτερο
τρόπο η διαπίστωση του πραγματικού βάρους των μεταφερόμενων επικινδύνων αποβλήτων.
Τιμή ανά κιλό (kgr)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,70
(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά
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A.T.

: 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.40.Ν2

Έλεγχος χώρων με την διεξαγωγή τελικών μετρήσεων προσδιορισμού της συγκέντρωσης
αιωρουμένων ινών αμιάντου που να αποδεικνύουν ότι είναι κάτω του ορίου καθαρότητος,
σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και έκδοση Πιστοποιητικών Καθαρότητος των χώρων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1104

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η τιμή της συνολικής δαπάνης όλων των μετρήσεων που θα γίνουν σε
κάθε χώρο που θα γίνουν εργασίες αποξήλωσης στοιχείων αμιάντου και μετα από ολοκλήρωση τους από
διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025, ανεξάρτητο Εξειδικευμένο Εργαστήριο μετρήσεων,
όπως ορίζει η Νομοθεσία και η Ειδική Τεχνική Περιγραφή της Ε.Σ.Υ.. Οι τελικές αυτές μετρήσεις
πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι τιμές συγκέντρωσης ινών αμιάντου, είναι κάτω από το όριο που
ορίζει η Νομοθεσία και ο χώρος είναι καθαρός από αμίαντο , έτοιμος για τη συνέχιση των
εργασιών.
Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και η έκδοση πιστοποιητικού καθαρότητας από
διάχυση ινών αμιάντου του χώρου από το διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025,
ανεξάρτητο Εξειδικευμένο Εργαστήριο, και παράδοση αυτού για οποιαδήποτε χρήση.
Η εργασία θα εκτελείται μετά την διαπιστωμένη από την επίβλεψη ολοκλήρωση των εργασιών
αποξήλωσης των αμιαντούχων υλικών,καθώς και των λοιπών αποξηλώσεων υλικών που έρχονται σε επαφή
με αμιαντούχα (υαλοστάσια,επενδύσεις κ.λ.π.),ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ και πριν την συνέχιση των
υπολοίπων εργασιών της εργολαβίας.
Τιμή ενός τεμαχίου.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2.000,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

A.T.

: 21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04.ΝΒΠ1

Καθαίρεση ειδών υγιεινής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση κάθε είδους ειδών υγιεινής . (καζανάκια, λεκάνες νιπτήρες)
Συμπεριλαμβάνονται, ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος, οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου
- μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων
κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης
των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς
μεταφορά καθώς και η φορτοεκφόρτωση και απομακρυνση με αυτοκίντο σε οποιαδήποτε απόσταση.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) .
Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.52.Ν1

Αποξήλωση επιστέγασης κυματοειδών φύλλων αμιαντοτσιμέντου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση κυματοειδών φύλλων επιστέγασης από αμιαντοτσιμέντο, με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, η καταβίβαση, συγκέντρωσή τους, ο διαχωρισμός των υλικών που
δεν περιέχουν αμίαντο και η συσκευασία των υλικών αμιάντου κατά τα ενδεδειγμένα από το νόμο.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας πρέπει να αποφεύγονται τα σπασίματα των πλακών, ώστε να μην
υπάρχει διαρροή ινών αμιάντου.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και παροστασίας όπως
αναφέρονται στην Ειδική Τεχνική Περιγραφή της Ε.Σ.Υ και όπως προκύψουν μετά τη σύνταξη της
έκθεσης εκτίμησης κινδύνου και του σχεδίου εργασίας καθώς και οι απαραίτητες μετρήσεις του
επιπέδου έκθεσης των εργαζομένων.
Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται επίσης η σύνταξη έκθεσης εκτίμησης κινδύνου και
σχεδίου εργασίας και κατάθεση για έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και η έκδοση κάθε
σχετικής άδειας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 37,00
(Ολογράφως) : τριάντα επτά
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A.T.

: 23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 31.02.02

Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3208

Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους
τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε
οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη
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.
Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 78,00
(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ

A.T.

: 24

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.
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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).
Ευρώ

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

A.T.

: 25

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

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
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(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση
σκυροδέτησης.
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και
τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 95,00
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T.

: 26

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

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
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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).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 101,00
(Ολογράφως) : εκατόν ένα

A.T.

: 27

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

A.T.

: 28

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.

: 29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με
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κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση
(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη
του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η
υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη
τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,25
(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T.

: 30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.18

Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3816

Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από
σκυρόδεμα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00
"Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος",με χρήση ξύλινων ή
πλαστικών πηχίσκων διατομής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους
ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να
προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονίας ή
επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,80
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 31

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.
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|
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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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.

: 32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα 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
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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.
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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): 1,01
(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T.

: 33

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.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,20
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T.

: 34

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.02

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4662.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 35

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.04

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1
(μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4664.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 33,50
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 36

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
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A.T.

: 37

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 19,70
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 38

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 39

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.30

Στεγάνωση αρμών με διογκούμενη ταινία μπεντονίτη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6373

Στεγάνωση αρμών διακοπής σκυροδέτησης (κατασκευαστικοί αρμοί), επιφανειών μετάξύ
νέων και παλαιών σκυροδεμάτων και διακένου οπών διέλευσης σωλήνων μέσα από
στοιχεία σκυροδέματος με διογκούμενες υδροφραγές αποτελούμενες από μίγμα
μποντονίτη με εύκαμπτη εξωτερική επικάλυψη από υφαντό γεωύφασμα, ή παρεμφερές
περίβλημα.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση της στεγανωτικής
ταινίας και η τοποθέτησή της σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, στις θέσεις
που προβλέπονται από την μελέτη.
Επισημαίνεταιι ότι τα waterstops μπεντονίτη δεν προσφέρονται ως λύση στεγάνωσης
αρμών συστολοδιαστολής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο ταινίας (μμ), χωρίς επιμέτρηση των κατά μήκος ματίσεων.
Ευρώ

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

: 40

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02.1

Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 1123.Α

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο,
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την
φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους
καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε
απόσταση.
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ : 1,60 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
18 x 0,21 =
3,78
Συνολικό κόστος άρθρου 5,38
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,38
(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 41

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 3121Β

Κατασκευή υπόβασης 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.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους.
ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
18 x 0,21 =
3,78
Συνολικό κόστος άρθρου 15,28
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 15,28
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T.

: 42

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ02.1

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 1132

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού
μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική
επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού
οδοστρώματος".
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος
- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από
την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης
- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση
- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού
- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακής
σήμανσης
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm.
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος
υφιστάμενου οδοστρώματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,15
(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

A.T.

: 43

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9000.ΝΒΠ1

Ανελκυστήρας υδραυλικός τριών στάσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 63

Προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε καλή λειτουργία Υδραυλικού ανελκυστήρα προσώπων, σύμφωνα
με το πρότυπο εγκατάστασης ΕΝ81-20, προδιαγραφών ΑΜΕΑ, ωφέλιμου φορτίου 600 κιλών (8 ατόμων),
ελάχιστων καθαρών εσωτερικών διαστάσεων θαλάμου 1,40 (απέναντι από την θύρα) και 1,10 (πλάτος)
και τριών (3) στάσεων, πλήρης, εντός φρεατίου, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην μελέτη,
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επιτόπου του έργου, εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων όλων των
απαιτουμένων εξαρτημάτων, υλικών και μικροϋλικών για την παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία. Ο ανελκυστήρας θα έχει ασφάλεια κλειδώματος εξωτερικών κλίσεων.
Επίσης :
Ηλεκτρολογικές εργασίες για την σύνδεση του πίνακα του μηχανοστασίου με τον γενικό πίνακα του
μηχανοστασίου με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (καλώδια, διακόπτες, ασφάλειες κτλ.).
Διαμόρφωση ανοιγμάτων διαστάσεων αναλόγων των θυρών του θαλάμου στο φρεάτιο, κάλυψη αυτών με
φύλλα ανοξείδωτης λαμαρίνας σε όλη της πρόσοψη του ανελκυστήρα και στις θέσεις όπου θα
τοποθετηθούν οι πόρτες των ορόφων. Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α) Όλα τα απαιτούμενα υλικά επί τόπου του έργου
β) όλες οι απαιτούμενες εργασίες και μικροϋλικά για την εφαρμογή της μελέτης της υπηρεσίας και
για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ανελκυστήρα
γ) η αποκατάσταση του κτιρίου και του χώρου σύμφωνα με όλους τους κανόνες της επιστήμης και της
τέχνης ώστε να παραδοθεί σε καλή λειτουργία καθώς και η απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών
από το χώρο και η εναπόθεσή τους όπου επιτρέπεται από τις αρχές
δ) η έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας (άδεια λειτουργίας) από αναγνωρισμένο φορέα από το
Ελληνικό Κράτος και η κατάθεση του φακέλου του ανελκυστήρα στην αρμόδια δημοτική Αρχή (πλήρης
διαδικασία έως της παραλαβής αριθμού μητρώου ανελκυστήρα) και γενικά κάθε εργασία, υλικό και
μικροϋλικό (π.χ. καλώδια, λάδια κλπ.) που δεν περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω αλλά απαιτείται
για την παράδοση του ανελκυστήρα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
ε)Κάθε εργασία για τους ελέγχους και δοκιμές λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 24.500,00
(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια

A.T.

: 44

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9000.ΝΒΠ2

Ανελκυστήρας υδραυλικός δύο στάσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 63

Προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε καλή λειτουργία Υδραυλικού ανελκυστήρα προσώπων, σύμφωνα
με το πρότυπο εγκατάστασης ΕΝ81-20, προδιαγραφών ΑΜΕΑ, ωφέλιμου φορτίου 600 κιλών (8 ατόμων),
ελάχιστων καθαρών εσωτερικών διαστάσεων θαλάμου 1,40 (απέναντι από την θύρα) και 1,10 (πλάτος)
και δύο (2) στάσεων, πλήρης, εντός φρεατίου, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην μελέτη,
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επιτόπου του έργου, εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων όλων των
απαιτουμένων εξαρτημάτων, υλικών και μικροϋλικών για την παράδοση σε πλήρη και κανονική
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λειτουργία. Ο ανελκυστήρας θα έχει ασφάλεια κλειδώματος εξωτερικών κλίσεων.
Επίσης :
Ηλεκτρολογικές εργασίες για την σύνδεση του πίνακα του μηχανοστασίου με τον γενικό πίνακα του
μηχανοστασίου με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (καλώδια, διακόπτες, ασφάλειες κτλ.).
Διαμόρφωση ανοιγμάτων διαστάσεων αναλόγων των θυρών του θαλάμου στο φρεάτιο, κάλυψη αυτών με
φύλλα ανοξείδωτης λαμαρίνας σε όλη της πρόσοψη του ανελκυστήρα και στις θέσεις όπου θα
τοποθετηθούν οι πόρτες των ορόφων. Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α) Όλα τα απαιτούμενα υλικά επί τόπου του έργου
β) όλες οι απαιτούμενες εργασίες και μικροϋλικά για την εφαρμογή της μελέτης της υπηρεσίας και
για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ανελκυστήρα
γ) η αποκατάσταση του κτιρίου και του χώρου σύμφωνα με όλους τους κανόνες της επιστήμης και της
τέχνης ώστε να παραδοθεί σε καλή λειτουργία καθώς και η απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών
από το χώρο και η εναπόθεσή τους όπου επιτρέπεται από τις αρχές
δ) η έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας (άδεια λειτουργίας) από αναγνωρισμένο φορέα από το
Ελληνικό Κράτος και η κατάθεση του φακέλου του ανελκυστήρα στην αρμόδια δημοτική Αρχή (πλήρης
διαδικασία έως της παραλαβής αριθμού μητρώου ανελκυστήρα) και γενικά κάθε εργασία, υλικό και
μικροϋλικό (π.χ. καλώδια, λάδια κλπ.) που δεν περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω αλλά απαιτείται
για την παράδοση του ανελκυστήρα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
ε)Κάθε εργασία για τους ελέγχους και δοκιμές λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 22.500,00
(Ολογράφως) : είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια

A.T.

: 45

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9000.ΝΒΠ3

Αναβατόριο ΑΜΕΑ κλίμακας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 63

Προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε καλή λειτουργία αναβατορίου κλίμακας για ΑΜΕΑ ανοικτού
τύπου που θα πρέπει να έχει κατ' ελάχιστο τα παρακάτω χαραχτηριστικά:
-Το αναβατόριο θα είναι προδιαγεγραμμένο για εξωτερική χρήση και θα φέρει σημανση CE και δήλωση
συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και προσβασιμότητας.
-Ωφέλιμο φορτίο 250 kg
-2 στάσεις (άνω και κάτω στάθμη)
-Υψομετρική διαφορά ερίπου 2,30 m
-Μήκος διαδρομής 4,90 m
-Ταχύτητα κίνησης 0,10 m/sec
-Διαστάσεις δαπέδου καμπίνας (0.90 Χ 1.2) m
-Αναδιπλούμενο δάπεδο αναβατορίου
-κινητή μπάρα ασφαλείας, η οποία θα προστατεύει τον χρήστη κατά την διάρκεια της κίνησης του
αναβατορίου, επίσης πτερύγια προσαρμοσμένα στην πλατφόρμα, που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε
αυτή και θα εμποδίζουν κατά την κίνηση του αναβατορίου το αμαξίδιο να κινηθεί. Όταν οι μπάρες
είναι σηκωμένες και τα πτερύγια κατεβασμένα το αναβατόριο δεν μπορεί να κινηθεί.
-Χειριστήρια στις (2) στάσεις με μπουτόν κλήσεως συνεχούς πιέσεως.
-Χειριστήριο εντός του θαλάμου με μπουτόν συνεχούς πιέσεως, κλειδί ασφάλειας.
Επίσης θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά τα παρακάτω συστήματα ασφαλείας :
Πυθμένας ασφαλείας: Αν το κάτω μέρος της πλατφόρμας προσκρούει σε εμπόδιο κατά την κάθοδο να
σταματά κάθε κίνηση και να επιτρέπεται μόνο η άνοδος, ώστε να απομακρυνθεί το εμπόδιο. Διόρθωση
στάθμης: Να υπάρχει σύστημα αυτόματης διόρθωσης σε περίπτωση απώλειας στάθμης. Η διόρθωση
στάθμης θα εξασφαλίζει ότι το αναβατόριο θα βρίσκεται ακριβώς στη στάθμη του την επόμενη φορά
που θα ξαναχρησιμοποιηθεί.
Βαλβίδα θραύσης: Σε περίπτωση μεγάλης διαρροής λαδιού, θα πρέπει να υπάρχει βαλβίδα θραύσης
ώστε να κλείνει, εγκλωβίζοντας το λάδι στο έμβολο και να αποτρέπει την απότομη κάθοδο.
Βαλβίδα χαμηλής πίεσης: Η βαλβίδα αυτή θα πρέπει να υπάρχει ώστε να σταματά την κάθοδο αν η
πίεση στο έμβολο κατέβει πολύ χαμηλά.
Αρπάγες: Σε περίπτωση υδραυλικής αστοχίας και μη λειτουργίας των υδραυλικών ασφαλιστικών,
δηλαδή της βαλβίδας θραύσης ή/και της βαλβίδας χαμηλής πίεσης θα πρέπει να υπάρχει μηχανικό
σύστημα αρπαγών συγκράτησης ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση κατάρρευσης.
Το αναβατόριο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Το αναβατόριο θα
δοκιμασθεί και θα παραδοθεί έτοιμο για λειτουργία και θα πρέπει να φέρει όλα τα απαραίτητα
πιστοποιητικά του (πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας κλπ). Η δαπάνη για την
πιστοποίηση του αναβατόριου και την έκδοση των σχετικών πιστοιητικών συμπεριλαμβάνεται στην
τιμή του παρόντος άρθρου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
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α) Όλα τα απαιτούμενα υλικά επί τόπου του έργου
β) όλες οι απαιτούμενες εργασίες και μικροϋλικά για την εφαρμογή της μελέτης της υπηρεσίας και
για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του αναβατορίου
δ) Η όποιαδήποτε επέμβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο του κτιρίου και η ηλετρική σύνδεση του με το
αναβατόριο
ε) Κάθε εργασία, υλικό και μικροϋλικό (π.χ. καλώδια, λάδια κλπ.) που δεν περιγράφεται αναλυτικά
παραπάνω αλλά απαιτείται για την παράδοση του αναβατορίου σε πλήρη λειτουργία.
στ)Κάθε εργασία για τους ελέγχους και δοκιμές λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 22.500,00
(Ολογράφως) : είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια

A.T.

: 46

Άρθρο : ΥΔΡ 6065

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα σωληνώσεως σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6065

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα σωληνώσεως σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες .
Για 1m3 εκσκαφής χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεως σε έδαφος οποιασδήποτε
φύσεως πλην βραχώδους και την επαναπλήρωση του χάνδακα.
Επιμέτρηση ανά m3 ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών.
(1 m3)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,81
(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα ένα λεπτά

A.T.

: 47

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.3

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

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. 3 Διατομής 5 Χ 4
mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 9,35
(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

: 48

Άρθρο : ΗΛΜ 13

Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 13

Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος διαμέτρου 1/2ins επιχρωμιωμένος,
ήτοι αναμικτήρ και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και
πλήρους εγκαταστάσεως επί νιπτήρος πορσελάνης.
(1τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 60,63
(Ολογράφως) : εξήντα και εξήντα τρία λεπτά

A.T.

: 49

Άρθρο : ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαικού (καθημένου) τύπου
Κωδικός αναθεώρησης:

Λεκάνη

αποχωρητηρίου εκ

πορσελάνης,

υψηλής

ΗΛΜ 14
πιέσεως, ευρωπαικού

(καθημένου)
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τύπου ήτοι λεκάνη και
πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεμ)

υλικά

στερεώσεως

και

συνδέσεως επί τόπου και εργασία

Ευρώ

(Αριθμητικά): 147,92
(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα επτά και ενενήντα δύο λεπτά

A.T.

: 50

Άρθρο : ΗΛΜ 43

Αγωγός τύπου NYA χάλκινος, μονόκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων, διατομής
1,5mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 43

Αγωγός τύπου NYA χάλκινος, μονόκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων, διατομής
1,5mm2 ήτοι αγωγός και μικρουλικά συνδέσεως (κως, ακροδέκτες, διακλαδωτήρες,
κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,91
(Ολογράφως) : ενενήντα ένα λεπτά

A.T.

: 51

Άρθρο : ΗΛΜ 43.ΝΒΠ1

Αγωγός τύπου NYA χάλκινος, μονόκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων, διατομής
2,5mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 43

Αγωγός τύπου NYA χάλκινος, μονόκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων, διατομής
2,5mm2 ήτοι αγωγός και μικρουλικά συνδέσεως (κως, ακροδέκτες, διακλαδωτήρες,
κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,01
(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T.

: 52

Άρθρο : ΗΛΜ 43.ΝΒΠ2

Αγωγός τύπου NYA χάλκινος, μονόκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων, διατομής
4mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 43

Αγωγός τύπου NYA χάλκινος, μονόκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων, διατομής
4mm2 ήτοι αγωγός και μικρουλικά συνδέσεως (κως, ακροδέκτες, διακλαδωτήρες,
κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,18
(Ολογράφως) : ένα και δέκα οκτώ λεπτά

A.T.

: 53

Άρθρο : ΗΛΜ 49

Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, Κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, Κομιτατέρ ή αλλέ
-ρετούρ ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,67
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα επτά λεπτά

A.T.

: 54

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο
(HDPE), διαμέτρου DN 90 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5
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Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων
ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE),
δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη
ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη
και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά
τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η
πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα
φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα
με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,50
(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

A.T.

: 55

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8813

Ρευματοδότης στεγανός ορατός πλήρης τύπου SCHUKO 16A
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης στεγανός ΙΡ55, επιτοιχος,ορατός, πλήρης , τύπου SCHUKO με καπάκι,
εντάσεως 16 Α δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση ρευματοδότου και μικροϋλικών
εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 14,05
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πέντε λεπτά

A.T.

: 56

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8974.ΝΒΠ9

Φωτιστικό Led panel στρογγυλό IP65 πλαφονιερα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα από πάνελ φωτοδιόδων (led panel), για ορατή τοποθέτηση σε οροφή
ή ή επίτοιχα στρογγυλό, ενδεικτικης διαμέτρου 300χιλ, προστασίας IP65, με θερμοκρασία
χρώματος των LED 4.000Κ ±5% και δείκτη CRI ίσο ή μεγαλύτερο του 80.
Περιλαμβάνει λαμπτήρα led φωτεινής απόδοσης τουλάχιστον 1400 lm.
Η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας (L80B20)
σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων
50.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει
χαμηλότερα από το 80% της αρχικής.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 57,00
(Ολογράφως) : πενήντα επτά

A.T.

: 57

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.3

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας
με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
8732. 1
ευθύς
8732. 1. 3 Διαμέτρου Φ 16mm
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,98
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 58

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 7.Ν8

Πλαστική σωλήνα VPE κατάληλη για ύδρευση θέρμανση διαμέτρου 18Χ2mm ονομαστικής
πίεσης 10bar
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 7

Πλαστική σωλήνα VPE κατάληλη για ύδρευση θέρμανση διαμέτρου 18Χ2mm ονομαστικής
πίεσης 10bar τοποθετημένος πλήρως σε οιανδήποτε εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων
απάντων των ειδικών τεμαχίων (μούφες, γωνίες,καμπύλες, ταφ, συστολές κλπ), όπως
επίσης και των υλικών καθαρισμού και συγκολλήσεως, των υλικών στηρίξεως κλπ και
της εργασίας δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1m).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,12
(Ολογράφως) : έξι και δώδεκα λεπτά

A.T.

: 59

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8Ν.2

Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 40mm πιέσεως 6 ατμοσφαιρών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

~Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 40mm~ πιέσεως 6 ατμοσφαιρών, τοποθετημένος σε
εγκατάσταση αποχετεύσεως κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων απάντων των απαραιτήτων
εργασιών τοποθέτησης, των ειδικών
τεμαχίων (καμπύλες, ταυ, ημιταύ, συστολές, "S ", "Y" , κ.λπ.) καθώς και των
υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,66
(Ολογράφως) : έξι και εξήντα έξι λεπτά

A.T.

: 60

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8Ν.1

Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 100mm πιέσεως 6 ατμοσφαιρών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

~Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 100mm~ πιέσεως 6 ατμοσφαιρών, τοποθετημένος σε
εγκατάσταση αποχετεύσεως κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων απάντων των απαραιτήτων
εργασιών τοποθέτησης, των ειδικών
τεμαχίων (καμπύλες, ταυ, ημιταύ, συστολές, "S ", "Y" , κ.λπ.) καθώς και των
υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,12
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και δώδεκα λεπτά

A.T.

: 61

Άρθρο

: ΑΤΗΕ ΝΑ.8046.1.ΝΒΠ1

Σιφώνι δαπέδου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7121

Σιφώνι δαπεδου πλαστικο (ΡΡ), χώρων WC με κόφτρα οσμών, τριων εισόδων φ40-50mm
και έξοδο έως φ70mm με λαιμό και εσχάρα ανοξείδωτη διαστάσεων περίπου Φ100
ή 100χ100mm πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο μετά των μικροϋλικών καθώς
και της εργασίας διανοίξεων των απαραίτητων οπών.
Τιμή ανά τεμάχιο
(Για 1 τεμ πλήρως περαιωμένο ητοι εργασία και απαιτούμενα υλικά.

Τιμή ανά
Ευρώ

τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά): 35,40
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και σαράντα λεπτά
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A.T.

: 62

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8141.ΝΒΠ3

Αναμικτήρας (μπαταρία ) νιπτήρα, ΑΜΕΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 13

~Αναμικτήρας (μπαταρία ) θερμού ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, για άτομα με
ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμ. 1/2 ins, ορειχάλκινος,
επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 120,00
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T.

: 63

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8151.2.ΝΒΠ1

Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά
του από πορσελάνη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο
των εξαρτημάτων της πλήρης για ΑΜΕΑ~.Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από
πορσελάνη (κατάλληλο για ΑΜΕΑ) με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω
γωνιακού διακόπτη χρωμέ και τεμαχίου εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ
στα άκρα του γιά την προσαρμογή του, το πλαστικό κάθισμα με το κάλλυμα και
τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά
παράδοση σε κανονική λειτουργία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 350,00
(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

A.T.

: 64

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8160.ΝΒΠ1

Νιπτήρας πορσελάνης 60 Χ 40 cm ένθετος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 17

~Νιπτήρας πορσελάνης ένθετος διαστάσεων περιπου 60 Χ 40 cm~ κατάλληλος για παγκο,
πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins
στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και
τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
παραδοτέος σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 180,00
(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

A.T.

: 65

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8160.ΝΒΠ2

Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης ειδικός για ΑΜΕΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 17

~Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης ειδικός για ΑΜΕΑ, με ύψος του επάνω μέρος του
νιπτήρα 0,85 μ, και ύψος του κάτω μέρος του νιπτήρα 0,7 μ, συνοδευόμενος από
ράφι στο ίδιο ύψος. Τα 0,70 μ, ύψος για το κάτω μέρος του θα εξασφαλίζονται με
κατασκευή της αποχέτευσης τέτοια που να μην ενοχλεί τα πόδια του χρήστη
αναπηρικού αμαξιδίου. Η αγκύρωση του νιπτήρα θα είναι τέτοια που να αντέχει σε
κατακόρυφη φόρτιση 100 κιλών. Περιλαμβάνονται η βαλβίδα χρωμέ
(στραγγιστήρα) με πώμα με άλυσο, το σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ιντσες,
τα στηρίγματα, χαλκοσωλήνες , ρακόρ και λοιπά υλικά και γενικά εξαρτήματα για την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και παραδοτέως σε λειτουργία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 250,00
(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα
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A.T.

: 66

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8169.ΝΒΠ2

Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 Χ 15 cm χωρίς χειρολαβή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 Χ 15 cm χωρίς χειρολαβή δηλαδή
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι

A.T.

: 67

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8169.ΝΒΠ1

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.60 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

~Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνηςμήκους 0.60 cm ~δηλαδή υλικά και μικροϋλικά
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 35,00
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T.

: 68

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8178.2.1

Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm ~δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και
εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 17,27
(Ολογράφως) : δέκα επτά και είκοσι επτά λεπτά

A.T.

: 69

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ ΝΒΠ.8840.7

Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός IP65
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας 3 σειρών στεγανός ΙΡ 65 πλαστικός ή πολυκαρβονικός πλήρης. Με τα όργανα: 1
διακόπτη 1*40, 1 ασφάλεια 40Α, 1 ρελέ ΑΒΒ 16/10, 1 μεταγωγικό 1-2, 4 ασφάλειες 16Α, 4 ασφάλειες
10Α, και 2 ενδεικτικές λυχνίες 10Α.
Με τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες,
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά. Προμήθεια και εργασία συνδεσμολογίας
των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με
πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, σύνδεση των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε
εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 200,00
(Ολογράφως) : διακόσια

A.T.

: 70

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΝΑ.26

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα εξωτερικός στεγανός
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Ηλεκρικός πίνακας αποτελούμενος από κιβώτιο πλαστικό, εξωτερικό, στεγανό προστασίας ΙΡ65, τριών
σειρών διαστάσεων 55*31 εκ. με τα όργανα αυτού (διακόπτες, ασφάλειες, ρελέ διαφυγής,
ενδεικτικές λυχνίες, φωτοκύτταρο κτλ) και μετά των στηριγμάτων, οπών εισόδου και εξόδου των
ηλεκρογραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων, εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ, μικροϋλικών και του
χρωματισμού των μεταλλικών μερών με μεταλλικό χρώμα ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση
περιλαμβανόμενης της εργασίας εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων του πίνακα, της συνδέσεως
των ηλεκρικών γραμμών αφίξεως και αναχωρήσεως των δοκιμών κπλ για παράδοση σε λειτουργία.
λ1
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 570,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια εβδομήντα

A.T.

: 71

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.29.ΝΒΠ3

Χειρολαβή ανακλινόμενη τουαλέτας ΑΜΕΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6428

Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας - χειρολαβής τουαλέτας ΑΜΕΑ, από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας
AISI 304, ανακλινόμενη, με χαρτοθήκη, με διάμετρο 30-40 χιλ, αντιολισθητική επιφάνεια και
ενδεικτικό μήκος 75cm. κατάλληλα στρηριγμένη στον τοίχο ώστε να αντέχει φορτίο τουλάχιστον 100
kg, έτοιμη για δοκιμή και χρήση.
Τιμή τεμάχιο τοποθετημένης πλήρους χειρολαβής.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 120,00
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T.

: 72

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.
Ευρώ

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

A.T.

: 73

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.12

Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6116

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη,
διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών γωνιών
τοιχοπετασμάτων, στερεούμενα με γαλβανισμένες βίδες, στον μεταλλικό σκελετό του
τοιχοπετάσματος.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,90
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 74

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.13

Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6116

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη,
διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών
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επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον
τοίχο.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,60
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T.

: 75

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.16.03

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6418

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες,
ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό.
Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 17,40
(Ολογράφως) : δέκα επτά και σαράντα λεπτά

A.T.

: 76

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.03

Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6403

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ,
πολυσύνθετου σχεδίου από ράβδους συνήθων διατομών αλλά πυκνές και οιουδήποτε σχεδίου που γενικά
συνδέονται με εντορμίες και ήλωση με ή χωρίς χυτοσιδηρές κεφαλές στους ήλους ή άλλα
διακοσμητικά στοιχεία.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η
εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,70
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 77

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.29

Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6428

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI
304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή
ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με
την μελέτη.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι

A.T.

: 78

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.01.04

Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, Κουφώματα από
ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6501

Τυποποιημένα κουφώματα, βιομηχανικής κατασκευής, από διατομές αλουμινίου ελαχίστου πάχους 2,5
mm, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ISO 9000 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους
στοιχείων τους χαρακτηριστική της σειράς (κατά την εμπορική ονομασία του κατασκευαστή), με
δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, χωρίς να περιλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και
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ασφαλείας, αλλά με την υποχρέωση της τοποθέτησης τους, με σκελετό κάσσας (πλαισίου) και
ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2,0 mm, διατομής ορθογωνικής ή
Π, με ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας,
ανεμοστεγανότητας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.
Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 200,00
(Ολογράφως) : διακόσια

A.T.

: 79

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05.ΝΜ2

Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6502

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες,
ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου" οποιαδήποτε χρώματος επιλογής υπηρεσίας
εκτός λευκού.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 185,00
(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα πέντε

A.T.

: 80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25

Κινητές σίτες αερισμού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6530

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση
εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με
εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ), μικροϋλικά και
εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T.

: 81

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.31.01

Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7231

Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή
μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01
"Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά
την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο
επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά
το απαιτουμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην
περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση
ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και
της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm.
Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 82

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,
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υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο
υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της
τελικής επιφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 36,00
(Ολογράφως) : τριάντα έξι

A.T.

: 83

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,
σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της
πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των
600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό
υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών
επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 33,50
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 84

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96.ΝΜ1

Κατασκευή ελαστικού δαπέδου στίβου με ελαστικό συνθετικό συνθετικό τάπητα πάχους 15
-20 χιλ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7316

Η προμήθεια, επίστρωση, διαγράμμιση καινούργιου αθλητικού δαπέδου ελαστικού συνθετικού δαπέδου
γηπέδου πολλαπλών χρήσεων.Το αθλητικό ελαστικό συνθετικό δάπεδο γηπέδου θα είναι τύπου cuchion
υψηλής απορροφητικότητας σε κραδασμούς που προφυλάσσουν από τραυματισμούς.Το συγκεκριμένο υλικό
cushion είναι πολυστρωματικί σύστημα ακρυλικών ρητινών σε συνδιασμό με κοκκώδες καουτσούκ.
Αποτελείται από χυτό συνθετικό τάπητα τύπου TARTAN ΠΆΧΟΥς 15-20 χλστ. σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της Γ.Γ.Α..
Εφαρμόζεται πάνω σε κάθε επίπεδη επιφάνεια από μπετόν, μωσαϊκό ή άσφαλτο και η οποία πρέπει να
είναι απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού υλικού.
Κατόπιν η επιφάνεια υποστρώματος περιχύνεται με ειδικό primer για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση
μεταξύ της επιφάνειας αυτού και του συνθετικού τάπητα.
Το συνθετικό δάπεδο είναι ελαστικό και έχει σαν βάση ελαστικούς κόκκους (καουτσούκ) E.P.D.M.
χρώματος πράσινου και κόκκινου με κοκκομετρική διαβάθμιση 1- 3,5 χιλιοστά συνδεδεμένους με
BINDER ( κόλλα) πολυουρεθάνης. Το μίγμα αυτό αναμιγνύεται σε ειδικό μαλακτήρα και διαστρώνεται
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επιτόπου (χυτό) με ειδικό θερμαντικό μηχάνημα (finisher) στο επιθυμητό πάχος. Το πάχος μπορεί
να ποικίλει ελαφρά ώστε να καλύπτει τις τυχόν ανωμαλίες της ασφάλτου.
Η γραμμογράφηση του γηπέδου γίνεται με λευκές ή εγχρωμες γραμμές πάχους 5 εκ. με πολυουραθανικά
χρώματα συμβατά με την συνθετική επιφάνεια του τάπητα και ανθεκτικά στην χρήση και την υπεριώδη
ακτινοβολία.
Ο τάπητας να είναι πιστοποιημένος και ελεγμένος και να φέρει την έγκριση της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης και η διαγράμμιση του να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
Γ.Γ.Α..
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 30,00
(Ολογράφως) : τριάντα

A.T.

: 85

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96.ΝΜ2

Κατασκευή ελαστικού ακρυλικού δαπέδου για tennis, basketball, volleyball και handball
μεταβλητού πάχους 1.7 – 2.0 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7316

Κατασκευή αθλητικού δαπέδου με χρήση ακρυλικών υλικών.
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1)
Κατασκευή αθλητικού δαπέδου με χρώμα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες,
ακρυλικής βάσης συνολικού πάχους 1,7 έως 2,00 mm, με υψηλή αντοχή σε φθορά, στις υπεριώδεις
ακτίνες και στην εντατική χρήση, με τελική επιφάνεια χωρίς αρμούς, ματ, αδρή και αντιολισθηρή
στην επιθυμητή από την υπηρεσία απόχρωση. Η κατασκευή του δαπέδου γίνεται σε υπάρχον υπόστρωμα
ασφαλτικής ή τσιμεντοειδούς βάσης, το οποίο πρέπει να είναι υγιές και ομαλό.
Στην τιμή περιλαμβάνεται τα υλικά και η εργασία που αφορούν στην επιδιόρθωση της υφιστάμενης
επιφάνειας (κάλυψη ρωγμών, εξομάλυνση ανωμαλιών) και απαλλαγή της από υλικά που μπορεί να
επηρεάσουν την εφαρμογή της βαφής (σκόνες, λάδια γράσα, μπογιές κ.α.) στην εφαρμογή των
στρώσεων των ακρυλικών υλικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών καθώς και στη διαγράμμιση
του γηπέδου με χρώμα υψηλής αντοχής κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες με βάση από ακρυλικές
ρητίνες.
Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα και εγκεκριμένα από διεθνείς οργανισμούς και από την
Υπηρεσία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 12,00
(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T.

: 86

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.95.04

Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7499

Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο πλάτους έως 5 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.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).
Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 10,10
(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά
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A.T.

: 87

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.01

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7511

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο
άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 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.
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).
Σοβατεπιά από

μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 9,50
(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 88

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.01

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7531

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 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, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το
εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).
Ποδιές παραθύρων από

μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 78,50
(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T.

: 89

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.03

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με
ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου.
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :
25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 84,00
(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

A.T.

: 90

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 10,10
(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

A.T.

: 91

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01

βάσεως.

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικήςπολυβινυλικής βάσεως
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 9,00
(Ολογράφως) : εννέα

A.T.

: 92

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.81.02

ακρυλικής ή

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με
υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής
διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως

νερού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 14,00
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T.

: 93

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των
γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την
μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής
ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα
και εργασία.
Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 12,40
(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

A.T.

: 94

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.99

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7797

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου
ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας
(εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).
Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για
την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,34
(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 95

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.01

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με
σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού
ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός
τιμολογείται ιδιαιτέρως).
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου
μικρότερου από 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12
προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.
Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,00
(Ολογράφως) : δέκα τρία
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A.T.

: 96

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.10.02

Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809

Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, με σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια
επιφάνεια, μετά των υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ
βίδες) με την εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 31,50
(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 97

Άρθρο : ΟΙΚ ΝΑΟΔΟ.ΝΜ1

Πλακοστρώσεις με τσιμεντόπλακες διαφόρων ειδών πάχους 3-5 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 2922

Για την πλήρη πλακόστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κλπ.,
ανεξαρτήτως σχεδίου, με αντιολισθηρές τσιμεντένιες πλάκες διαφόρων ειδών (βοτσαλόπλακες, για
ΑΜΕΑ, κλπ), βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι) πάχους έως 5 εκ., άνω στρώσης πάχους τουλάχιστον
2.50 εκ. από τσιμέντο οποιουδήποτε χρώματος (ανάλογα τις οδηγίες της υπηρεσίας), οποιωνδήποτε
διαστάσεων ή/και σχήματος, ανάλογα με την επιφάνεια που θα πλακοστρωθεί), οι οποίες θα πληρούν
πλήρως τις κρατικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές, και οι οποίες θα τοποθετούνται με αρμούς
πλάτους 5 mm εκτός των πλακών ΑΜΕΑ που θα τοποθετούνται χωρίς αρμούς.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των πλακών,
των υλικών στερέωσης, αρμολόγησης κλπ και όλων των απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης
των τσιμεντοπλακών, η δαπάνη ασβεστοτσιμεντοκονιάματος έδρασης πάχους 2,5 έως 3,0 εκ. σύστασης
0.04 m3 ασβέστη, και 350 χγρ τσιμέντου ανά m3, η δαπάνη αρμολόγησης με τσιμεντομαρμαροκονία από
εγχώριο τσιμέντο αναλογίας 650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 μαρμαροκονίας, η δαπάνη καθαρισμού των
αρμών και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως:
€ 20,00
είκοσι
Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι

A.T.

: 98

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΝΑ.6

Πλακοστρώσεις με κυβόλιθο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟ 2922

Επιστρώσεις με κυβόλιθο οποιουδήποτε σχήματος, σχεδίου χρώματος και επεξεργασίας
σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας επί τσιμεντοκονιάματος των 350 κιλών σε οποιαδήποτε
υποδομή (σκυρόδεμα ή φυσικό έδαφος) με την συμπύκνωση της τελικής επιφάνειας και με την
αρμολόγηση με ψιλή άμμο ποταμού ενξηρώ ή με κονίαμα των 450 κιλών τσιμέντου.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς επί τόπου του έργου των κυβόλιθων , των
υλικών στερέωσης, αρμολόγησης κλπ και όλων των απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης, η
δαπάνη έδρασης και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
του έργου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους επίστρωσης
Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι

A.T.

: 99

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β48

Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2672

Κατασκευή πλαισίων, καλυμμάτων, εσχαρών, αγκυρώσεων και λοιπών απλών σιδηρών εξαρτημάτων
Σελίδα 53 από 58
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φρεατίων, σύμφωνα με την μελέτη, από μορφοχάλυβα κατηγορίας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025,
γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των απαιτουμένων διατομών μορφοχάλυβα και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τα σχέδια
(κοπές, λοξοτμήσεις, διατρήσεις, συγκολλήσεις κλπ) σε εγκατάσταση εξοπλισμένη με τις
απαιτούμενες εργαλειομηχανές
- το θερμό γαλβάνισμα της έτοιμης κατασκευής
- τα απαιτούμενα εξαρτήματα λειτουργίας και στερέωσης (στροφείς, περικόχλια κλπ), όλα
γαλβανισμένα εν θερμώ
- η μεταφορά των ετοίμων γαλβανισμένων στοιχείων στην θέση εγκατάστασης
- η διάνοιξη οπών σε υπάρχοντα στοιχεία από σκυρόδεμα για την πάκτωση των γαλβανισμένων
στοιχείων
- η παρασκευή και εφαρμογή τσιμεντοκονίας για την έδραση και πάκτωση των στοιχείων
- η τοποθέτηση και στερέωση των γαλβανισμένων στοιχείων στις προβλεπόμενες από την μελέτη
θέσεις και στάθμες
Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται και οι οπλισμοί σύνδεσης των πλακών ή φορέων πρόσβασης με τα
ακρόβαθρα.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο γαλβανισμένων σιδηρών εξαρτημάτων πλήρως τοποθετημένων.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,60
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T.

: 100

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β81

Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2922

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες,
επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm.
Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές πλάκες
από σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες,
- η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),
- η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της
κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών
εργαλείων),
- η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),
- ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών,
υλικών συσκευασίας κλπ.
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 17,30
(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα λεπτά
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A.T.

: 101

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

Στην τιμή μονάδος προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:
- 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
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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
ακόλουθες περιπτώσεις εφαρμογής.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 86,50
(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και πενήντα λεπτά

A.T.

: 102

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03

Ασφαλτική προεπάλειψη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 4110

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.),
- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση,
- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα
ασφάλτου (Federal),
- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),
- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,20
(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 103

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 4120

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια
και υπαίθρια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,
- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,45
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

A.T.

: 104

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 4521Β

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ασφαλτικού σκυροδέματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
- η σταλία των μεταφορικών μέσων
- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον
τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
.
ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
σε τ.μ. πάχους 0,05
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km )
18 x 0,24 x0,05
=
0,22
Συνολικό κόστος άρθρου 7,92
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,92
(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα δύο λεπτά

A.T.

: 105

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.Α

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 4521Β

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή μετά
την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις
κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος", συμπυκνωμένου πάχους 50 mm, αστικών οδών, με χρήση
διαστρωτή ασφάλτου (finisher).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Οι πάσης φύσεως δυσχέρειες λόγω στενότητος χώρου, η προειδοποίηση των οδηγών να μην
σταθμεύουν τα οχήματά τους στις προς ασφαλτόστρωση οδούς με ευδιάκριτα έντυπα μηνύματα, καθώς
και η τυχόν απαιτούμενη μετακίνηση των οχημάτων μη συμμορφωθέντων οδηγών.
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- Η διάνοιξη οπών αγκύρωσης (πικούνισμα) με κατάλληλο μηχάνημα (τύπου Arrow) οδών που δεν έχουν
υποστεί φρεζάρισμα.
- Η εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης με ασφαλτικό γαλάκτωμα ψυχρού τύπου σε αναλογία
τουλάχιστον 500 gr/m2.
- Η προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, διάστρωση με finisher και συμπύκνωση του
ασφαλτοσκυροδέματος.
- Η εργοταξιακή σήμανση σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης ασφαλτόστρωσης.
ΕΥΡΩ : 9,30 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
σε τ.μ. πάχους 0,05
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km )
18 x 0,24 x0,05
=
0,22
Συνολικό κόστος άρθρου 9,52
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