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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.01.01 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

A.T. : 01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2101

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις

φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση

και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών"

 με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.01.02 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m

A.T. : 02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2101

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις

φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση

και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών"

 με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

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

A.T. : 03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122

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

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

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

ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή

συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την

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

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ01.2 Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50
m

A.T. : 04

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5352

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

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

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

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

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου
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εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των

εργασιών.

 Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00

(Ολογράφως) : δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΝΑΝ.01 Πάσσαλοι για στήριξη πινακίδων θέσης, υποδοχής, κεντρικές, επισήμανσης

A.T. : 05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5101

Μη επεξεργασμένη ξυλεία από ξύλο ιδιαίτερης ανθεκτικότητας τύπου Azobe με

καθορισμένες διαστάσεις και όγκο όπως αναλύονται παρακάτω.

Τύπος        Διαστάσεις       Όγκος (σε κ.μ.)

  1          130x7x7 cm          0,00637

  2          150x7x7 cm          0,00735

  3          165x7x7 cm          0,008085

  4          180x7x7 cm          0,00882

  5          195x7x7 cm          0,009555

Περιλαμβάνονται η αποφλοίωση, το πελέκημα, η εύθυνση και μόρφωση της επιφάνειας

και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Η τιμή ανά κυβικό μέτρο περιλαμβάνει την προμήθεια, τη μεταφορά σε θέση

τοποθέτησης (με αυτοκίνητο και ζώα φόρτου όπου χρειάζεται) και την τοποθέτηση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.300,00

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.03 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

A.T. : 06

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού

τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών

ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η

εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος

στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 101,00

(Ολογράφως) : εκατόν ένα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.02 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

A.T. : 07

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.4

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού

Σελίδα 13 από 17



Τιμολόγιο δημοπράτησης

προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί

μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 08

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

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

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

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

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

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

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

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

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

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

οπλισμού.

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

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

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

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

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

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

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

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

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

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

__________|________|________________|____________________|_________|____________

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

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

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
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 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

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

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

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

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

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

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΝΑΝ.07 Έμπηξη ξύλινων πασσάλων διαμέτρου ή πλευράς μέχρι 20 cm

A.T. : 09

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Έμπηξη ξύλινων πασσάλων μήκους μέχρι 2,0 m με την βαρειά ή μηχανικό πασσαλοπήκτη

στο προβλεπόμενο βάθος, εντός οποιουδήποτε εδάφους πλην ημιβράχου και βράχου,

εν ξηρώ ή σε νερό. Συμπεριλαμβάνεται η προστασία των κεφαλών με μεταλλική

στεφάνη, η ενδεχόμενη τοποθέτησης μεταλλικών αιχμών, η διαβροχή του τυχόν ξηρού

εδάφους και η κοπής με χειροπρίονο των κεφαλών μετά την έμπηξη.

Πάσσαλοι διαμέτρου ή πλευράς μέχρι 20 cm.

Τιμή ανά τεμάχιο εμπηχθέντος πασσάλου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΝΑΝ.02 Κεντρική πινακίδα

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Πινακίδα από φύλλο αλουμινίου διαστάσεων 150 x 90cm x 2mm (τύπου T-bond).

Στηρίζεται με βίδες σε ξύλινη πλάτη από κόντρα πλακέ θαλάσσης Α’ ποιότητας

(διαστάσεων 150 x 90 x 2cm) περασμένο με βερνίκι εξωτερικού χώρου. Η όλη

κατασκευή στηρίζεται σε κολώνες από ιδιαίτερα ανθεκτικό ξύλο τύπου Azobe

διαστάσεων 195 x 7 x 7 cm.

Στο φύλλο αλουμινίου επικολλάται βινύλιο ιδίων διαστάσεων υψηλής αντοχής

(10ετίας) με προστασία UV και πλαστικοποίηση στο οποίο έχουν εκτυπωθεί

πληροφορίες σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (πληροφορίες σε ελληνικά και

αγγλικά, ορειβατικός - πεζοπορικός χάρτης της περιοχής, οι βασικές πληροφορίες

της κάθε διαδρομής του δικτύου όπως χρόνος, μήκος, σημείο εκκίνησης, βαθμός

δυσκολίας, ένδειξη «βρίσκεστε εδώ» καθώς και υπόμνημα για τη σήμανση που

ακολουθείται).

Περιλαμβάνονται το φύλλο αλουμινίου, η υποστηρικτική ξύλινη πλάτη, το βινύλιο,

οι εκτυπώσεις, η γραφιστική εργασία και τα μικροϋλικά τοποθέτησης.
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Η τιμή ανά τεμάχιο περιλαμβάνει την προμήθεια, τη μεταφορά σε θέση τοποθέτησης

(με αυτοκίνητο και ζώα φόρτου όπου χρειάζεται) και την τοποθέτηση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΝΑΝ.03 Πινακίδα υποδοχής επισκεπτών

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Πινακίδα από φύλλο αλουμινίου διαστάσεων 35 x 45cm x 2mm. Στηρίζεται με βίδες σε

ξύλινο πάσσαλο διαστάσεων 180 x 7 x 7 cm. Στο φύλλο αλουμινίου επικολλάται

βινύλιο ιδίων διαστάσεων υψηλής αντοχής (10ετίας) με προστασία UV και

πλαστικοποίηση στο οποίο έχουν εκτυπωθεί πληροφορίες σύμφωνα με τις υποδείξεις

της Υπηρεσίας (πληροφορίες σε ελληνικά και αγγλικά, τίτλος και αριθμός διαδρομής,

τεχνικά στοιχεία όπως μήκος διαδρομής, χρόνος πεζοπορίας, βαθμός δυσκολίας,

υψομετρική καμπύλη, σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος κτλ., χάρτης της διαδρομής

(σε εικαστική απεικόνιση), μικρό κείμενο περιγραφής (προαιρετικά), φωτογραφίες,

ένδειξη «βρίσκεστε εδώ», αναφορά στην ιδία ευθύνη του επισκέπτη).

Περιλαμβάνονται ο γραφιστικός σχεδιασμός, ο εικαστικός χάρτης, η εκτύπωση και

επικόλληση του βινυλίου καθώς και τα μικροϋλικά τοποθέτησης.

Η τιμή ανά τεμάχιο περιλαμβάνει την προμήθεια, τη μεταφορά σε θέση τοποθέτησης

(με αυτοκίνητο και ζώα φόρτου όπου χρειάζεται) και την τοποθέτηση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΝΑΝ.04 Πινακίδα επισήμανσης

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Πινακίδα από φύλλο αλουμινίου τριγωνικού σχήματος διαστάσεων 20 x 20 x 20 cm x

2 mm. Στηρίζεται με βίδες σε κολώνα από ιδιαίτερα ανθεκτικό ξύλο τύπου Azobe

διαστάσεων 180 x 7 x 7 cm.

Στο φύλλο αλουμινίου επικολλάται βινύλιο ιδίων διαστάσεων υψηλής αντοχής

(10ετίας) με προστασία UV και πλαστικοποίηση στο οποίο έχουν εκτυπωθεί

πληροφορίες, γραμμένες με μαύρα γράμματα σε λευκό φόντο, σύμφωνα με τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας. Η πινακίδα θα έχει έντονο κόκκινο περίγραμμα πάχους

περίπου 3cm. Στις πληροφορίες θα περιέχονται οι εξής επισημάνσεις, σε ελληνικά

και αγγλικά ή εναλλακτικά με εικονίδια: Κίνδυνος πτώσης βράχων, απότομες κλίσεις,

διάσχιση εποχικών χειμάρρων.

Περιλαμβάνονται το φύλλο αλουμινίου, το βινύλιο, οι εκτυπώσεις, η γραφιστική

εργασία και τα μικροϋλικά τοποθέτησης.

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας αλουμινίου, όπου θα

αναγράφονται οι πληροφορίες, περιλαμβάνει την προμήθεια, τη μεταφορά σε θέση

τοποθέτησης (με αυτοκίνητο και ζώα φόρτου όπου χρειάζεται) και την τοποθέτηση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΝΑΝ.05 Πινακίδα θέσης για σήμανση μονοπατιού

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Πινακίδα από αυτοκόλλητο βινύλιο υψηλής αντοχής (10ετίας) με προστασία UV και

πλαστικοποίηση, διαστάσεων 6,5 x 6,5 cm, η οποία επικολλάται σε λειασμένο ξύλο

μεγάλης ανθεκτικότητας τύπου Azobe, διαστάσεων όπως αναλύονται παρακάτω.

Τύπος     Αριθμός αυτοκόλλητων ανά πινακίδα     Διαστάσεις    Κυβικά μέτρα ξύλου

  1                       1                     130x7x7 cm       0.00637  m3
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Τιμολόγιο δημοπράτησης

  2                  Από 2 έως 3                150x7x7 cm       0.00735  m3

  3                  Από 4 έως 5                165x7x7 cm       0.008085 m3

  4                  Από 6 έως 7                180x7x7 cm       0.00882  m3

  5                  Από 8 έως 10               195x7x7 cm       0.009955 m3

Περιλαμβάνονται ο γραφιστικός σχεδιασμός των πινακίδων βινυλίου (στα ελληνικά

και με λατινικούς χαρακτήρες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 - οι χαρακτήρες

είναι χρώματος μαύρου και το φόντο λευκό) για την αναφορά των πληροφοριών θέσης,

προορισμού, χρόνου, απόστασης, διαδρομής και βέλους κατεύθυνσης (σύμφωνα με τα

σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας), η εκτύπωση καθώς και τα μικροϋλικά

τοποθέτησης.

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκτυπωμένου βινυλίου περιλαμβάνει την προμήθεια, τη

μεταφορά σε θέση τοποθέτησης (με αυτοκίνητο και ζώα φόρτου όπου χρειάζεται) και

την τοποθέτηση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 440,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΝΑΝ.06 Χρωματισμός για την υπόδειξη κατεύθυνσης πεζοπορίας

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Τοποθέτηση σημάτων χρώματος λευκού-κόκκινου διαστάσεων έως 15 x 7cm σε παράλληλη

διάταξη σε βράχους, δέντρα ή άλλες σταθερές επιφάνειες που θα βοηθούν τον

πεζοπόρο να μην χάνει το μονοπάτι.

Χρώμα ακρυλικής/πολυουρεθανικής σύνθεσης υψηλής ποίοτητας με προσθήκη σκληρυντή.

Εφαρμογή ακρυλικού/πολυουρεθανικού τελικού χρώματος δύο συστατικών (χρώμα και

σκληρυντής σε αναλογία 4:1)

Περιλαμβάνονται το χρώμα, ο σκληρυντής, τα μικροϋλικά τοποθέτησης, η μετακίνηση

του εργάτη στα προτεινόμενα μονοπάτια και η τοποθέτηση των σημάτων.

Η τιμή υπολογίζεται ανά 1 μέτρο σήμανσης.

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,18

                      

Ο μελετητής ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ

Αγρονόμος και τοπογράφος Μηχανικός

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός
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