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ΑΡΘΡΑ
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.10

Καθαίρεση κρασπεδορείθρων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226

Για την πλήρη καθαίρεση κρασπεδορείθρων χυτών ή πρόχυτων, από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα μετά
των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς των προιόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση προς
απόρριψη.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την αποσύνθεση των κρασπεδορείθρων με μηχανικά μέσα ή δια
χειρός, η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για την μεταφορά όλων των υλικών προς απόρριψη σε
οποιαδήποτε απόσταση, η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η δαπάνη
για χαμένους χρόνους και κάθε είδους σταλία αυτοκινήτων - μηχανημάτων κλπ, η δαπάνη για την
μόρφωση της τελικής ομαλής επίπεδης επιφάνειας κάτω από τις καθαιρέσεις ώστε να ακολουθήσει η
διάστρωση της από σκυρόδεμα, η δαπάνη προσκόμισης-αποκόμισης και χρήσης του απαιτούμενου
εξοπλισμού,η δαπάνη για τα κάθε είδους μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, η δαπάνη για την
αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς που θα προκληθεί σε δίκτυα κοινής ωφέλειας και σε πλακοστρώσεις
πεζοδρομίων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη, έγκαιρη και ασφαλή
εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των εκτελεσμένων καθαιρέσεων μέχρι το
καθορισμένο από την μελέτη βάθος. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση θα καταβάλλεται στον
ανάδοχο για επιπλέον καθαιρέσεις εκτός εάν δοθεί εντολή από την Υπηρεσία για τεκμηριωμένους
λόγους.
Σημειώνεται ότι στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς σε οποιαδήποτε
απόσταση των προιόντων καθαίρεσης.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 35,00
Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης, μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.μό.
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή,
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2237

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου
Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%.
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε
απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 11,20
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά
A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β01

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2151

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης,
Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαμβανομένων και των
γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών
υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών,
εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

Σελίδα 10 από 23

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

- Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες
αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη
επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος
- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση
σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών
κλπ)

- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος
- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων
εκσκαφών

- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε
απόσταση

- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής
για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου,
οχετού ή αγωγού

- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών
του ορύγματος

- Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην θέση
του ορύγματος

- Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης)

- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών
από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα
του Τιμολογίου.
ΕΥΡΩ
: 4,00
+ ΜΤΦ
Το παρόν
άρθρο
εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας
έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι
μεγαλύτερες
εκσκαφές
θεμελίων
τάφρων
στο σύνολό
τους στις
Δαπάνη μεταφοράς
εκτός
πόλεως,και
οδοί
καλήςκατατάσσονται
βατότητας, απόσταση
L (>=5km)
και γενικές
αστικές εκσκαφές
περιοχές και
L
πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
(>=5km)
(0,19€/m3.km)
10 x0,21+7,4x0,19 =
3,51
Για την (Αριθμητικά)
επιμέτρηση
εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη των
Συνολικό
κόστος άρθρου
Ευρώ
: των
7,51 7,51
γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη
: επτά και
πενήντα ένα
λεπτά
(πλάτος(Ολογράφως)
πυθμένα, κλίσεις
παρειών,
βαθμίδρες
καθ' ύψος).
A.T.
: 4 κυβικό μέτρο.
Τιμή ανά
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β02

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6087

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από αγωγούς
Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηρι-ζόμενους ή μή, μέσα στο
όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 "Αντιμετώπιση
δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις εκσκαφές".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη των μικροϋλικών,
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- η φθορά της ξυλείας,
- οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών,
- η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω της εν
γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.

Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό
δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών υπό
κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).

Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια ΔΕΗ)
ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην
εκτέλεση των εργασιών.
Ευρώ
(Αριθμητικά):
2,70
Επιμέτρηση
σε πραγματικό
όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών.
(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά
Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος.
A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α12

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2227

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από οπλισμένο
σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε
απόσταση.

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή και
απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε χώρους
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη
προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου
τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης,
- η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού
- ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε
σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η
απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά
τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01.
ΕΥΡΩ : 26,50 + ΜΤΦ
Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την
Δαπάνη
μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) και αστικές περιοχές L
καθαίρεση.
(>=5km)
(0,19€/m3.km)
10 x0,21+7,4x0,19 =
Συνολικό
κόστος άρθρου
Ευρώ
(Αριθμητικά)
: 30,0130,01

3,51

(Ολογράφως) : τριάντα και ένα λεπτό
A.T.

:6

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2269Α

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
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Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται
ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τρέχον μέτρο
Ευρώ
1,00τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
(Ολογράφως) : ένα
A.T.

:7

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
χιλιόγραμμο0,35
(kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά
A.T.

: 34

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν1000.2

Αποξήλωση υπαρχόντων αναρτώμενων φωτιστικών σωμάτων και καλωδίων τους μετά
προσοχής και μεταφορά αυτών
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 52

Αποξήλωση υπαρχόντων αναρτώμενων από αλυσίδα ή συρματόσχοινο φωτιστικών σωμάτων (Φ.Σ.)-με ή
χωρίς τη χρήση μηχανικού μέσου- με προσοχή και μεταφορά αυτών σε χώρο που θα υποδείξει η
υπηρεσία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη της αποξήλωσης της αλυσίδας ή συρματόσχοινου
κρέμασης του προς καθαίρεση φωτιστικού (από τοίχο σε τοίχο) καθώς επίσης και του αντίστοιχου
καλωδίου οδοφωτισμού (από το προηγούμενο φωτιστικό μέχρι το φωτιστικό προς καθαίρεση) και κάθε
άλλου ηλεκτρολογικού σχετικού προϊόντος προς καθαίρεση(π.χ. ακροκιβώτιο σώματος μετά καλωδίου
τροφοδοσίας απο ακροκιβώτιο έως Φ.Σ. κ.τ.λ.π.) με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, μηχανικό ή μή, η
δαπάνη μετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακορύφων) στοιχείων και μεταφορών για την απομάκρυνση των
προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία καθώς και η δαπάνη
σταλίας των μεταφορικών μέσων.

(τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 19,35
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και τριάντα πέντε λεπτά

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΔΙΚΤΥΑ
A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.4

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2532

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής
και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),
καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),
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- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
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ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς
- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής
κενών,

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

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης
φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και
προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,
- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου
θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής
διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από
εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

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

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

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
Συντήρηση σκυροδέματος
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων
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Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών
τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο.
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(αξία υλικών, εργασία, χρήση μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά (Αριθμητικά):
κυβικό μέτρο
έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Ευρώ
126,00
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι
A.T.

: 10

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
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
14,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 154
|
1,21
16,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
1,58
18,0
|
ν
|
|
|
|
| 254
|
2,00
20,0
|
ν
|
|
|
|
| 314
|
2,47
22,0
|
ν
|
|
|
|
| 380
|
2,98
25,0
|
ν
|
|
|
|
| 491
|
3,85
28,0
|
ν
|
|
|
|
| 616
|
4,83
32,0
|
ν
|
|
|
|
| 804
|
6,31
40,0
|
ν
|
|
|
|
| 1257
|
9,86
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
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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.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β85

Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2548

Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε να μην προσκληθούν
ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεως
ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια 5
mm και επιμελής αρμολόγηση με την περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι τσιμεντοκονίες τελικής
διαμόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο θαλάσσης για την αποφυγή
ρηγματώσεων, ή, εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου έδρασής του.
Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα
του τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας καλύμματος έως
0,50 m2. (Αριθμητικά):
Για μεγαλύτερα
Ευρώ
40,30 φρεάτια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται με πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή
Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του καλύμματος.
(Ολογράφως) : σαράντα και τριάντα λεπτά
A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β85

Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου (βαρέως τύπου), επι οδών.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2548

Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε να μην προκληθούν
ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεως
ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, ή σκυροδέτηση νέων τοιχωμάτων ή λαιμού από σκυρόδεμα C16/20 με
αγκύρωση του νέου οπλισμού στο υφιστάμενο σκυρόδεμα, πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην
απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια ± 5 mm και επιμελής αρμολόγηση με την περιβάλλουσα νέα
πλακόστρωση. Οιτσιμεντοκονίεςτελικής διαμόρφωσης γύρω απότο πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται
με άμμο θαλάσσηςγιατην αποφυγή ρηγματώσεων, ή, εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται εποξειδικά
κονιάματα. Επίσης συμπεριλαμβάνεται και η παράδοση των μή επανατοποθετούμενων καλυμμάτων στην
αρμοδιαΥπηρεσία (ΔΕΥΑΧ).
Στηντιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος καιτου πλαισίου έδρασής του.
Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά ή επιγεμιζόμενα καλύμματα, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση
τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας καλύμματος
μεγαλύτερης
των 0,30m2.
Ευρώ
(Αριθμητικά):
60,00
(Ολογράφως) : εξήντα
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A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\11.02.04

Εσχάρες υδροσυλλογή, από ελατό χυτοσίδηρο με ράβδους κλεισώματος τεποθετημένες σε
σειρά
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6752

Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο, με ράβδους στήριξης και κλειδώματος. Εσχάρες
υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούςγραφίτη, ductile iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-01-04 "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο".
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, κατηγορίας D400 για εφαρμογές σε κανάλια που βρίσκονται στο
πλάι των αυτοκινητοδρόμων και οδών που φέρνουν έντονο φόρτο κυκλοφορίας. Η ποιότητα του ελατού
χυτοσιδήρου θα είναι τουλάχιστον GGG40 (GJS-400). Οι σχάρες θα είναι απαλλαγμένες από κάθε
ατέλεια χύτευσης και οποιαδήποτε εσοχή δεν θα αναπληρώνεται με ξένη ύλη. Η σχάρα θα είναι
εξωτερικών διαστάσεων 750x400mm. και για την καλύτερη σταθεροποίηση της θα τοποθετείται σε
ειδικές ράβδους στήριξης τύπου Τ. Η σχάρα θα διαθέτει εύκαμπτη ράβδο κλειδώματος με την οποία θα
συνδέεται και η οποία θα αποτρέπει την κλοπή της, χωρίς την χρήση περαιτέρω εξαρτημάτων και
κοχλιών. Η σχάρα θα φέρει κάθετες μπάρες και μία οριζόντια, σε σχέση με την τοποθέτηση της στις
άκρες των δρόμων, οι οποίες θα επιτρέπουν την ασφαλή διέλευση ακόμα και των ποδηλάτων. Τα
ανοίγματα της σχάρας θα έχουν απόσταση μεταξύ τους το ελάχιστο 21,0mm. Η επιφάνεια των σχαρών θα
είναι αντιολισθητική και πλήρως επιχρισμένη (εσχαρα και πλαίσιο) με μαύρη μη τοξική βαφή.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επίτόπου της εσχάρας καιτου πλαισίου έδρασης αυτής, η
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο
εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά
κονιάματα. Οι εσχάρες θα είναι πλήρως τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της
μελέτης.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφισταμένων κατασκευών (αντικατάσταση
εσχαρών).
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους πίνακες βαρών
του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες με βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των
ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμία
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και
αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,00
(Ολογράφως) : πέντε

}
A.T.

: 16

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.02
Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6752

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης
με σκυρόδεμα.
Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση)

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της φέρουσας
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2,90
ικανότητας.
(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά
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A.T.

: 19

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\12.10.01

Σύνδεση υφιστάμενης υδροροής σε νέο δικτυο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6711.1

Σύνδεση υφιστάμενης υδροροής σε νέο δικτυο.
Επέκταση υφιστάμενων υδρορροών ιδιοκτησιών με τον κατάλληλο αγωγό, ειδικά τεμάχια, ημιταύ
ελέγχου δικτύου σε εμφανή θέση, ανοικτές καμπύλες και κατάλληλο αγωγό (π.χ. Φ75 πάχους 3,2mm)
από PVC-U ο οποίος θα συνδέεται με ταυ με τον κατά μήκος της οδού νέο αγωγό απορροής ομβρίων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του
έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων (ημιταύ, τάπα, καμπύλες,
συστολές,ταυ)από PVC-U.
β. Η προσέγγιση, εκσκαφή, πλήρης εγκατάσταση, εγκιβωτισμός με άμμο, σύνδεση και στερέωση του
αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις) από
την υφιστάμενη έξοδο της υδρορροής της ιδιοκτησίας έως και το κατά μήκος της οδού νέο δίκτυο
απορροής ομβρίων.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 63,00
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης υδρορροής σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμης για
(Ολογράφως)
: εξήντα
τρία
την πλήρη
και κανονική
λειτουργία.
A.T.

: 25

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.
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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

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση
σκυροδέτησης.

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

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

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 90,00
Για κατασκευές
από: σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20.
(Ολογράφως)
ενενήντα
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
A.T.

: 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.1

Επιστρώσεις με φυσικό κυβόλιθο από πορφυρίτη πελεκητό διαστάσεων 10Χ10 με πάχος 5
έως 8 cm σε υφιστάμενο οδόστρωμα από άσφαλτο
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7452

Επιστρώσεις με φυσικό κυβόλιθο από πορφυρίτη
(χρώματος πορφυρού-γκρί)
πελεκητό,
χωρίς
λειότριψη,
διαστάσεων 10Χ10 με πάχος 5 έως 8 cm,
σύμφωνα με τις κατασκευαστικές
λεπτομέρειες των σχεδίων και
τις υποδείξεις της υπηρεσίας ήτοι
τοποθέτηση των κυβολίθων
πάνω σε υφιστάμενο οδόστρωμα από άσφαλτο, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1
:
2 1/2 των 150 kg
τσιμέντου πάχους 3-4 cm.
Οι αρμοί ανάμεσα στους κυβόλιθους θα πρέπει να είναι μέγιστου
εύρους 1cm. Ακολούθως θα γίνει αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα 450 kg με άμμο λεπτόκοκκη,
δηλ. καθάρισμα των αρμών και
βρέξιμο,
πλήρωση με κρησαρισμένη τσιμεντοκονία,
συμπίεση,
μόρφωση με εργαλείο σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.
Tέλος η επιφάνεια θα καθαριστεί
από τυχόν υπερχειλίσεις κατά το αρμολόγημα ή άλλες ακαθαρσίες και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 05-02-02-00.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται
η υπόβαση από άσφαλτο αλλά περιλαμβάνονται
τυχόν εξομαλυντικές στρώσεις από τσιμεντοκονίαμα για την μόρφωση κλίσεων της διατομής.
Η επιφάνεια των κυβολίθων πρέπει
ελαφρά αδρή χωρίς εξογκώματα.

να

είναι

φυσική όπως το προϊόν στη φυσική

εξόρυξη, δηλαδή

Η κοπή τους θα πρέπει να είναι πελεκητή σε όλες τις έδρες. Προδιαγραφές πετρώματος:
Αντοχή σε θλίψη | Κp/cm2 | 2016 |
ΕΛΟΤ
750 |
Αντοχή σε κάμψη | Kp/cm2 | 246 |
|
Αντοχή σε φθορά τριβής |
gr/cm2 |
2,6 |
Din 52108
|
Υδατοαπορροφητικότητα | | 0,5% |
Din 53103
|
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και οι εργασίες για τελειωμένη εργασία επίστρωσης ενός
τετραγωνικού μέτρου
(1 m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 87,00
(Ολογράφως)
: ογδόντα
Τιμή ανά
τετραγωνικό
μέτρο επτά
(m2).
A.T.

: 21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.2

Επιστρώσεις με κυβολίθους από πορφυρίτη πελεκητό, διαστάσεων 10x10x(4-6)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7452

Επιστρώσεις με φυσικό κυβόλιθο από πορφυρίτη
(χρώματος πορφυρού-γκρί)
πελεκητό,
χωρίς
λειότριψη,
διαστάσεων 10Χ10 με πάχος 4 έως 6 cm,
σύμφωνα με τις κατασκευαστικές
λεπτομέρειες των σχεδίων και
τις υποδείξεις της υπηρεσίας ήτοι
τοποθέτηση των κυβολίθων
πάνω σε υπόβαση από οπλ.
σκυρόδεμα C12/15 πάχους 10 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των
150 kg τσιμέντου πάχους 3-4 cm.
Οι αρμοί ανάμεσα στους κυβόλιθους θα πρέπει να είναι
μέγιστου εύρους 1cm. Ακολούθως θα γίνει αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα 450 kg με άμμο
λεπτόκοκκη,
δηλ. καθάρισμα των αρμών και
βρέξιμο,
πλήρωση με κρησαρισμένη
τσιμεντοκονία,
συμπίεση,
μόρφωση με εργαλείο σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Tέλος
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η επιφάνεια θα καθαριστεί από τυχόν υπερχειλίσεις κατά το αρμολόγημα ή άλλες ακαθαρσίες και
κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-02-00. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η υπόβαση από οπλ.
σκυρόδεμα.
Η επιφάνεια των κυβολίθων πρέπει να
δηλαδή ελαφρά αδρή χωρίς εξογκώματα.

είναι

φυσική όπως το προϊόν στη φυσική

εξόρυξη,

Η κοπή τους θα πρέπει να είναι πελεκητή σε όλες τις έδρες. Προδιαγραφές πετρώματος:
Αντοχή σε θλίψη | Κp/cm2 | 2016 |
ΕΛΟΤ
750 |
Αντοχή σε κάμψη | Kp/cm2 | 246 |
|
Αντοχή σε φθορά τριβής | gr/cm2 | 2,6 |
Din 52108 |
Υδατοαπορροφητικότητα | | 0,5% |
Din 53103 |
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και οι εργασίες για τελειωμένη εργασία επίστρωσης ενός
τετραγωνικού μέτρου
(1 m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 72,00
(Ολογράφως)
: εβδομήντα
δύο
Τιμή ανά
τετραγωνικό
μέτρο (m2).
A.T.

: 22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.68.1

Επιστρώσεις με φυσικές πλάκες από γρανίτη τύπου πελεκητού, τετραγωνικές με
διαστάσεις 40x40x3cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7564

Επιστρώσεις από φυσικές πλάκες από γρανίτη τύπου πελεκητού,
τετραγωνικές,
με διαστάσεις
40Χ40Χ3 cm,
χωρίς λειότριψη,
χρώματος μπέζ,
σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες
των σχεδίων και
τις υποδείξεις της υπηρεσίας ήτοι
τοποθέτηση των πλακών πάνω σε υπόβαση
από οπλ. σκυρόδεμα C12/15 πάχους 10 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1
:
2 1/2 των 150 kg
τσιμέντου πάχους 3-4 cm.
Οι αρμοί ανάμεσα στις πλάκες θα πρέπει να είναι
εύρους περίπου
1 cm. Ακολούθως θα γίνει αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα 450 kg με άμμο λεπτόκοκκη,
δηλ.
καθάρισμα των αρμών και βρέξιμο,
πλήρωση με κρησαρισμένη τσιμεντοκονία,
συμπίεση,
μόρφωση με εργαλείο σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.
Τέλος η επιφάνεια θα καθαριστεί
από τυχόν υπερχειλίσεις κατά το αρμολόγημα ή άλλες ακαθαρσίες και
κατά τα λοιπά σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 05-02-02-00.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται
η υπόβαση από οπλ.
σκυρόδεμα.
Η επιφάνεια των πλακών πρέπει να
ελαφρά αδρή χωρίς εξογκώματα.

είναι

φυσική όπως το προϊόν στη φυσική

εξόρυξη,

δηλαδή

Η κοπή τους θα πρέπει να είναι πελεκητή σε όλες τις έδρες. Προδιαγραφές πετρώματος:
Η αντοχή του υλικού να έχει
κατά προσέγγιση τα παρακάτω αποτελέσματα :
1.3
Αντοχή σε θλίψη εν ψυχρώ
(Ν/ιτιιτι2)-ΕΛΟΤ EN 1926
= 111, 0 N/mm2
1.4 Αντοχή σε κάμψη
(Ν/ιηιη2)-ΕΛΟΤ EN 12372
= 22, 30 N/mm2
1.5 Υδαταπορροφητικότητα-ΕΛΟΤ ΕΝ 1925
Η υδαταπορροφητικότητα πρέπει να είναι
κατά προσέγγιση Μ.Ο. = 0,90%
4. Ειδικό Βάρος-ΕΛΟΤ ΕΝ 1936
κατά προσέγγιση Μ.Ο.
2,49
kg/ m3
(μεταξύ 6-7 στη κλίμακα Mosh)
5. Αντοχή στη φθορά από απότριψη
(τριβή)-ΕΛΟΤ EN 1338
Να κατατάσσεται στον κλάδο 4
(<= 20 mm)
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και οι
εργασίες για τελειωμένη εργασία επίστρωσης
ενός τετραγωνικού μέτρου
(1 m2
),
ενώ δεν περιλαμβάνεται
η υπόβαση από οπλ.
σκυρόδεμα.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 81,00
(Ολογράφως)
: ογδόντα
Τιμή ανά
τετραγωνικό
μέτρο ένα
(m2).
A.T.

: 23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.68.2

Επιστρώσεις σε λωρίδες για την όδευση τυφλών με πλάκες γρανίτη 30x30x3,5cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7564

Επιστρώσεις σε λωρίδες για την όδευση τυφλών με πλάκες γρανίτη 30χ30εκ. και 40χ40εκ και καθαρού
πάχους 3,5εκ.
Οι πλάκες θα έχουν αντιολισθηρή φλογισμένη επιφάνεια και κατάλληλη επεξεργασία τωνπαράπλευρων
εδρών ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης επαφή μεταξύ τους χωρίς αρμό.
Οι πλάκες θα είναι τεσσάρων τύπων (ως προς την κατεργασία της τελικής επιφάνειας:
Τύπος Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, Τύπος Β ΚΙΝΔΥΝΟΣ, Τύπος Γ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, Τύπος Β ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
σύμφωνα με τα αναλυτικά σχέδιατης απόφασης 52907/09 (ΦΕΚ 2611/Β/31-12-09) του ΥΠΕΚΑ που
αποτελεί αναπόσταστο τμήμα αυτής της περιγραφής.
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σχέδια της μελέτη και τις οδηγίεςτ ης επίβλεψης.
Η τοποθέτηση των πλακών θα γίνει πάνω σε υπόβαση από οπλ. σκυρόδεμα C12/15 πάχους 10 cm με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1: 2 1/2των 150 kg τσιμέντου πάχους 3-4 cm. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι
δεν πρέπει να υπάρχει αρμός ανάμεσα στις πλάκες.
Το πέτρωμα θα είναι γρανίτης σε χρώμα της επιλογής της Υπηρεσίας (συνήθως γκρί) και θα πρέπει να
έχει κατά προσέγγιση τις παρακάτω ιδιότητες
1. Αντοχή σε θλίψη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1926 = 131 MPa
2. Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12372 = 10,34 MPa
3. Συντελεστής υδαταπορροφητικότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13755 = 0,50%
4. Σκληρότητα μεταξύ 5-7 στη κλίμακα Mosh
5. Πυκνότητα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1936 = 2600-2700kg/m3
Στην τιμή περιλαβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η κοπή, η κατεργασία, η τοποθέτηση των πλακών ,
η εφαρμογή με ιδιαίτερη επιμέλεια των πλακών στα όρια της στρώσης, το αρμολόγημα και ο τελικός
καθαρισμός της επιφάνειας ενος τετραγωνικού μέτρου (1 m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 66,00
(Ολογράφως)
: εξήντα
έξι (m2).
Τιμή ανά
τετραγωνικό
μέτρο
A.T.

: 24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.3.1

Επιστρώσεις με σχιστολιθικές ψαμμιτικές πλάκες ορθογωνικές τύπου πελεκητού με πλάτος
20 cm, διάφορα μήκη , και πάχος 3,5 έως 5 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2922

Επιστρώσεις από σχιστολιθικές ψαμμιτικές πλάκες, τύπου πελεκητού, ορθογωνικές, χωρίς λειότριψη,
χρώματος αποχρώσεων της ώχρας, με πλάτος 20 cm, διάφορα μήκη, και πάχος 3,5 έως 5 cm, σύμφωνα με
τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες των σχεδίων και τις υποδείξεις της υπηρεσίας ήτοι τοποθέτηση
των πλακών πάνω σε υπόβαση από οπλ. σκυρόδεμα C12/15 πάχους 10 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 :
2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3-4 cm. Οι αρμοί ανάμεσα στις πλάκες θα πρέπει να είναι
μέγιστου εύρους 1 cm. Ακολούθως θα γίνει αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα 450 kg με άμμο
λεπτόκοκκη, δηλ. καθάρισμα των αρμών και βρέξιμο, πλήρωση με κρησαρισμένη τσιμεντοκονία,
συμπίεση, μόρφωση με εργαλείο σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Tέλος η επιφάνεια θα
καθαριστεί από τυχόν υπερχειλίσεις κατά το αρμολόγημα ή άλλες ακαθαρσίες και κατά τα λοιπά
σύμφωνα με τις προσδιαγραφές της μελέτης.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η υπόβαση από οπλ. σκυρόδεμα.
Η επιφάνεια των πλακών πρέπει να είναι φυσική όπως το προϊόν στη φυσική εξόρυξη, δηλαδή ελαφρά
αδρή χωρίς εξογκώματα.
Η κοπή τους θα πρέπει να είναι πελεκητή σε όλες τις έδρες.
Προδιαγραφές πετρώματος:
Η χημική σύσταση του πετρώματος θα πρέπει να παρουσιάζει κατά προσέγγιση τη παρακάτω σύνθεση :
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ | % επι ξηρού δείγματος|
------------|----------------------|
|
Al203
|
1,38
|
|
CaO
|
0,88
|
|
SiO2
|
93,30
|
|
MgO
|
0,21
|
|
Fe2O3
|
1,57
|
|
K2O
|
1,09
|
|
Na2O
|
1,05
|
Η αντοχή του υλικού να έχει κατά προσέγγιση τα παρακάτω αποτελέσματα :
1. Αντοχή σε θλίψη εν ψυχρώ (Ν/mm2)-EΛOT EN 1926 = 111,0 Ν/mm2
2. Αντοχή σε κάμψη (Ν/mm2)-EΛOT EN 12372 = 22,30 Ν/mm2
3. Υδαταπορροφητικότητα-ΕΛΟΤ ΕΝ 13755
Η υδαταπορροφητικότητα πρέπει να είναι κατά προσέγγιση Μ.Ο. = 0,90%
4. Σκληρότητα μεταξύ 6-7 στη κλίμακα Mosh
5. Αντοχή στη φθορά από απότριψη (τριβή)-EΛOT EN 1338
Να κατατάσσεται στον κλάδο 4 (<= 20 mm)
6. Πυκνότητα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1936 = 2500kg/m3
Ευρώ
(1 m2)

(Αριθμητικά): 61,13
(Ολογράφως) : εξήντα ένα και δέκα τρία λεπτά
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A.T.

: 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9322.1ΝΛΒ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΙΣΧΥΟΣ 30W
Κωδικός αναθεώρησης:

Το σώμα του παραδοσιακού φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και
θα είναι βαμμένο, ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία.
Το τελικό χρώμα θα είναι γκρί ανθρακί πανομοιότυπο με αυτό του ιστού ή του βραχίονα που θα
τοποθετηθεί.
Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κορυφή ιστού με κυλινδρική απόληξη διατομής Φ60mm. Θα
φέρει κάλυμμα για την φωτεινή πηγή από επίπεδο διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 5mm,
υψηλής μηχανικής αντοχής. Θα είναι σύμφωνο με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης.
Το φωτιστικό θα έχει FULL CUT-OFF συμμετρική κατανομή φωτισμού. Με το άνοιγμα του καλύμματος και
για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διακόπτη ασφαλείας ενώ θα
υπάρχει ειδική διάταξη ασφαλείας που θα συγκρατεί το κάλυμμα του ανοικτό ώστε ο συντηρητής να
έχει ελεύθερα και τα δύο του χέρια. Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (έναν ανά LED) από κατάλληλο
συνθετικό υλικό για την διαμόρφωση της φωτεινής δέσμης. Θα διαθέτει ηλεκτρονική διάταξη για
αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο
εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του. Θα πρέπει
επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που να προστατεύουν τα LED από τις διακυμάνσεις του
ηλεκτρικού δικτύου διανομής και τα ρεύματα αιχμής και διατάξεις που να επιτρέπουν τη λειτουργία
του φωτιστικού, ακόμη κι όταν ένα ή περισσότερα από τα LED παύσουν να λειτουργούν. Η φωτεινή ροή
των LEDS θα είναι τουλάχιστον 5.100lm ενώ η ηλεκτρική ισχύς τους δεν θα είναι μεγαλύτερη από
30W. Η φωτεινή ροή του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 4.200lm ενώ η συνολική κατανάλωση ισχύος
του φωτιστικού (LEDs + LED driver) δεν θα υπερβαίνει τα 33W. Ο βαθμός απόδοσης των LED (LED
efficacy) θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 165 lm/W και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού (Fixture
efficacy) θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 130 lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι
4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα
είναι τουλάχιστον 60.000 ώρες λειτουργίας (L70B20) σύμφωνα με το πρότυπο LM80. Το φωτιστικό θα
φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός
προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει καλώδιο τροφοδοσίας διατομής
τουλάχιστον 2x1,5mm2 εάν έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή 3x1,5mm2 εάν έχει κλάση μόνωσης Ι, με στεγανό
ΙΡ67 ταχυσύνδεσμο. Το φωτιστικό θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ08. Θα
φέρει πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει
συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological safety). Επιπλέον, θα φέρει πιστοποιητικό
ENEC, επίσης από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών, με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα
πρότυπα ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) και ΕΝ60598-2-3 (luminaires-street
lighting), το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού (και όχι μόνο ένα
δείγμα) και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή. H πιστοποίηση της
παραγωγικής διαδικασίας θα γίνεται από φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ ή φορείς
που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά σχήματα πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων και περιλαμβάνουν
επιθεώρηση της παραγωγής. Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι επίσης σύμφωνη με τα πρότυπα
ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 & ΕΝ62493. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα
πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων
καθώς κι ISO 14001 (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Το φωτιστικό θα πρέπει να
συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τον
κατασκευαστή.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει δείγμα στην επίβλεψη, με όλα τα απαραίτητα
πιστοποιητικά που να βεβαιώνουν και να αποδεικνύουν τις παραπάνω προδιαγραφές του φωτιστικού
καθώς.
Στην τιμή
περιλαμβάνεται
Ευρώ
(Αριθμητικά):
780,00 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος και του συμβατού βραχίονα (του ιδίου
εργοστασίου με το φωτιστικό) όπου απαιτείται σύμφωνα με την μελέτη) όλα τα απαραίτητα
(Ολογράφως)
: επτακόσια
ογδόντα
μικρούλικα,
επί τόπου
εργασία
τοποθέτησης επί ιστού ή βραχίονα, σύνδεσης με το δίκτυο (από
ακροκιβώτιο έως φωτιστικό σώμα) και τη γείωση, δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία.
A.T.

: 31

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04.Ν

Κολωνάκι οριοθέτησης από σκυρόδεμα εμφανή οπλισμένο.
Κωδικός αναθεώρησης:

Κολωνάκι οριοθέτησης από σκυρόδεμα οπλισμένο με εμφανή αδρανή και επεξεργασία
αμμοβολής, κυκλικής διατομής διαμέτρου 17 εκ.ολικού ύψους έως 80 εκ. πάνω από
την τελική επιφάνεια δαπέδου 60εκ.σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και της
οδηγίες της επόβλεψης.
Τιμή ανά τεμάχιο
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140,00
εκατόν σαράντα
Ευρώ
(Αριθμητικά): 140,00
(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα
A.T.

: 32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\52.76.02Ν1

Ξύλινο καθιστικό (παγκάκι) με πλάτη 2,20X0,68Χ0,80 m σε βάσεις από εμφανές αμμοβολισμένο σκυρόδεμα
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5621

Ξύλινο καθιστικό(παγκάκι)με πλάτη σε βάσεις από σκυρόδεμα διαστάσεων 2,20X0,68 m και ύψους
εμφανούς 80 cm και καθίσματος 40 cm.
Οι βάσεις διαστάσεων σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια κατασκευάζονται από σκυρόδεμα ποιότητας
C16/20 με εμφανή αδρανή και επεξεργασία αμμοβολής και οπλίζονται με διπλό πλέγμα Τ196 (10X10
cm). Σε όλες τις γωνίες τοποθετούνται φαλτσογωνιές ή τετραγωνικά πηχάκια για την δημιουργία
εγκοπών σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες της επίβλεψης. Η καθιστική επιφάνεια κατασκευάζεται
από επιλεγμένη ξυλεία IROCO Α' ποιότητας, υψηλής σκληρότητας και αντοχής.
Τα ξύλα είναι κατάλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους, ώστε να μορφώνουν μια ενιαία επίπεδη και ομαλή
επιφάνεια έδρασης, διαστάσεων 60X196 cm πάχους 5 cm. Οι επιφάνειες των ξύλων είναι πλήρως
κατεργασμένες και φέρουν κατάλληλη μόρφωση των ακμών κατα το σχέδιο. Βιδώνεται με κασονόβιδες Μ
6X70 γαλβανιζέ και περικόχλια ασφαλείας.
Βάφεται με βαφή ανελίνης, σε ανοιχτόχρωμη απόχρωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδίου και
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Τα χρώματα
είναι υδατοδιαλυτά,
μη τοξικά και μη αναφλέξιμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
Ευρώ
(Αριθμητικά)
: 1.300,00
Ευρωπαικής Ενωσης.
(Ολογράφως) χίλια τριακόσια
:
Η όλη κατασκευή περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα υλικά και εργασία για την πλήρη και έντεχνη
κατασκευή του.
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