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Η δαπάνη μεταφορικού έργου, που προστίθεται στις τιμές μονάδας ορισμένων άρθρων (όπου απαιτείται),
έχει προσδιορισθεί ως εξής:
α. για αδρανή, σε 3,27 €/m3.km, συνυπολογίζοντας διαδρομή περίπου 1,5 km σε αστική περιοχή και
διαδρομή 15 km σε οδούς καλής βατότητας εκτός πόλεως,
β. για προϊόντα εκσκαφών, κατεδαφίσεων, αποξηλώσεων (ΑΕΚΚ), σε 6,15 €/m3.km, συνυπολογίζοντας
διαδρομή περίπου 1,5 km σε αστική περιοχή, διαδρομή 30 km σε οδούς καλής βατότητας εκτός πόλεως
και 0,03 € πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης, λόγω της φύσης και των
ιδιαιτεροτήτων του έργου.

Α.Τ. 5
ΝΕΤ ΟΔΟ Α-12 ΣΧ
Καθαίρεση αόπλων ή ελαφρά οπλισμένων σκυροδεμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟIK-2227
Για την καθαίρεση αόπλου ή ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων,
πτερυγοτοίχων, τοίχων, κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδρομίων κ.λπ., που εκτελείται με ή χωρίς τη βοήθεια
μηχανικών μέσων ύστερα από ειδική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση. Στην εργασία περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες της καθαίρεσης με ή χωρίς τη
βοήθεια μηχανικών μέσων, της συγκέντρωσης όλων των υλικών που θα προκύψουν και της αποκομιδής σε
οποιαδήποτε θέση της επιλογής του Αναδόχου, προς απόθεση ή άλλη χρήση σε περιοχές επιτρεπόμενες
από τις Αρχές και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας, περιλαμβανομένης της δαπάνης απόθεσης.
Η καθαίρεση θα πραγματοποιηθεί με άκρα προσοχή ώστε, ανάλογα με τη μελέτη ή και τις εντολές της
Υπηρεσίας, να είναι δυνατή η συμπλήρωση του υπάρχοντος έργου με νέο τμήμα αυτού. Στη δαπάνη
περιλαμβάνεται η τυχόν προσωρινή εναπόθεση των προϊόντων καθαίρεσης, ο χαμένος χρόνος των
φορτοεκφορτώσεων (ανεξάρτητα από τις δυσχέρειες που παρουσιάζει η εργασία αυτή) και ο καθαρισμός
του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.
Επισημαίνεται ότι, η τιμή είναι ανεξάρτητη από τη θέση εκτέλεσης των εργασιών (μακριά ή κοντά, χαμηλά
ή ψηλά σε σχέση με την υπάρχουσα οδό κ.λπ.) και ότι ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να
αποφευχθεί η απόφραξη υπάρχοντος και διατηρούμενου οχετού.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης αόπλου ή ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος που μετράται σε όγκο
πριν από την καθαίρεση, με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση σε χώρο εγκεκριμένο από την
Υπηρεσία.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Στην τιμή μονάδας έχει συμπεριληφθεί η δαπάνη μεταφοράς 6,15 €/m3*km -τιμή χωρίς μεταφορά 12,20
€.
Ολογράφως: ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 18,35 €

Εργασία, τεχνίτης
Εργασία, εργάτης
Τιμή εφαρμογής

0,60 * 18,92
0,06 * 14,59

=
=

11,35
0,85
12,20
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Α.Τ. 36
ΝΕΤ ΟΙΚ 73.92 ΣΧ.

Κατασκευή δαπέδων με έγχρωμο βοτσαλόδεμα ή χαλικόδεμα και
γαρμπιλόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7373.1
Επίστρωση δαπέδου με έγχρωμο βοτσαλόδεμα ή χαλικόδεμα επί γαρμπιλοδέματος. Εφαρμογή χυτού
κονιάματος, το οποίο αποτελείται από λεπτόκοκκη άμμο ποταμού, έγχρωμα θραυστά αδρανή
(έγχρωμο χαλίκι 4-8 mm σε γαιώδεις αποχρώσεις), κεραμάλευρο, λευκό τσιμέντο, θηραϊκή γη και
υδράσβεστο σε κατ’ όγκον αναλογία ανάμιξης 4:4:2:2:1:1. Στο μείγμα προστίθενται ίνες οπλισμού (600
gr/m3) καθώς και πλαστικοποιητής για την ελάττωση της απαιτούμενης ποσότητας νερού. Το κονίαμα
διαστρώνεται σε πάχος 40 mm επάνω σε στρώση γαρμπιλοδέματος (με λιθοσύντριμμα κοκκομετρικής
διαβάθμισης 0,4 έως 1 cm και τσιμέντο 450 kg/m3), πάχους 50 mm (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
στα σχέδια της μελέτης), όταν ακόμη αυτό είναι νωπό, με τη βοήθεια δονητικού πήχη και
συμπυκνώνεται με κυλίνδρωση ή ελικοπτέρωση.
Η τελική επιφάνεια πρέπει να είναι επίπεδη και ομαλή, με την κλίση που προβλέπεται από τη μελέτη.
Πριν από την πήξη του κονιάματος, αλλά όταν η επιφάνεια είναι βατή, απομακρύνεται η λεπτή
επιφανειακή στρώση με βούρτσισμα και πλύσιμο, ώστε να αποκαλυφθούν τα αδρανή. Ακολουθεί
εμποτισμός με ρητίνη σταθεροποίησης-αδιαβροχοποίησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του
παρασκευαστή του προϊόντος. Η απόχρωση, η υφή και γενικά η εμφάνιση της τελικής επιφάνειας είναι
αυτή που παρουσιάζεται στη φωτογραφική τεκμηρίωση της Τεχνικής Περιγραφής.
Οι απαιτούμενοι αρμοί της επίστρωσης διαμορφώνονται εγκάρσια στη ζώνη επίστρωσης ανά 3 έως 4
m, με την τοποθέτηση σανίδων, πάχους 10 mm, κατακόρυφα, κατά τη διάστρωση του
γαρμπιλοδέματος. Η άνω επιφάνεια των σανίδων χρησιμεύει και ως οδηγός εφαρμογής της τελικής
επίστρωσης.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των υλικών καθώς και της
πλήρους κατασκευής της επίστρωσης (βοτσαλόδεμα και στρώση γαρμπιλοδέματος, αρμοί, ρητίνη
εμποτισμού κ.λπ.), σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΠΕΤΕΠ-01-01-01-00.
Πριν από την εφαρμογή στο έργο θα κατασκευασθούν δείγματα σύμφωνα με τις οδηγίες της
επίβλεψης, τα οποία, μετά από την έγκρισή τους θα αποτελέσουν γνώμονα ελέγχου και παραλαβής της
εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους επίστρωσης.
Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 42,00 €

Γαρμπιλόδεμα 250 kg τσιμέντου (ΝΕΤ ΟΙΚ 31.02.02)
Τσιμέντο 150 kg
Υλικά βοτσαλοδέματος
Εργασία βοτσαλοδέματος, τεχνίτης
Εργασία βοτσαλοδέματος, βοηθός
Τιμή εφαρμογής

78,00
150,00
227,30
0,90
0,70

* 0,05
=
* 0,10 * 0,05 =
* 0,04
=
* 18,92
=
* 16,04
=

3,90
0,75
9,09
17,03
11,23
42,00
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Α.Τ. 39
ΝΕΤ ΟΙΚ 32.01.06 ΣΧ

Μικρής κλίμακας κατασκευές αρχιτεκτονικών στοιχείων και αστικού
εξοπλισμού με σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 αυτοσυμπυκνούμενοαυτοεπιπεδούμενο, με επιλεγμένα αδρανή
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3215
Παρασκευή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος αυτοσυμπυκνούμενουαυτοεπιπεδούμενου κατηγορίας C25/30, με επιλεγμένα αδρανή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016), με τη διάστρωση και τη συμπύκνωση αυτού επί
των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς τη δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου. Θα χρησιμοποιηθούν αδρανή όχι χονδρόκοκκα, σε
γαιώδεις αποχρώσεις. Πριν από την εφαρμογή στο έργο θα κατασκευασθούν δείγματα σύμφωνα με τις
οδηγίες της επίβλεψης, τα οποία, μετά από την έγκρισή τους θα αποτελέσουν γνώμονα ελέγχου και
παραλαβής της εργασίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα προηγούμενα άρθρα Α.Τ. 37 και
Α.Τ. 38.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα αυτοσυμπυκνούμενοαυτοεπιπεδούμενο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη μελέτη διαστάσεις και ιδιότητες
Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 110,00 €

Σκυρόδεμα C25/30 (ΝΕΤ ΟΙΚ 32.01.06)
Προσαύξηση λόγω ειδικής σύνθεσης και αδρανών
Τιμή εφαρμογής

101,00 *
9,00 *

1,00
1,00

=
=

101,00
9,00
110,00
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Α.Τ. 45
ΝΕΤ ΟΙΚ 43.22 ΣΧ
Λιθοδομή από δομική πουρόπετρα-τραβερτίνη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4307
Κατασκευή λιθοδομής από επιλεγμένους φυσικούς λίθους και κατεργασία του κονιάματος των αρμών,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".
Οι λιθοδομές θα κατασκευασθούν από τραβερτίνη (πουρόπετρα), χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία των λίθων
(επιφάνεια κοπής) και θα αρμολογηθούν με έγχρωμο κονίαμα στην απόχρωση της πουρόπετρας.
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά επί τόπου και η εργασία δόμησης και αρμολόγησης της λιθοδομής.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 145,00 €

Λίθοι τραβερτίνη
Υλικά κονιαμάτων δόμησης και αρμολόγησης
Εργασία, τεχνίτης
Εργασία, εργάτης
Τιμή εφαρμογής

115,00
54,45
1,60
0,62

* 0,84
* 0,167
* 18,92
* 14,59

=
=
=
=

96,60
9,08
30,27
9,05
145,00
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Α.Τ. 46
ΝΕΤ ΟΙΚ 78.96 ΣΧ1

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους πορφυρίτη (ιγνιμβρίτη) 10x10x10 cm,
με επιφάνειες επίπεδες, εν ξηρώ
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7452
Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από πορφυρίτη (ιγνιμβρίτη), διαστάσεων 10x10x10 cm,
οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος και υφής, σύμφωνα με τη μελέτη. Οι κυβόλιθοι θα έχουν όλες τις
επιφάνειες επίπεδες (επιφάνειες κοπής).
Κατά την εν ξηρώ εφαρμογή (ΕΤΕΠ 09-14-03-00) οι κυβόλιθοι τοποθετούνται επάνω σε στρώση άμμου,
τελικού πάχους 4 cm. Θα χρησιμοποιηθεί άμμος χαλαζιακή θραυστή, λεπτόκοκκη-μεσόκκοκη. Η άμμος θα
διαστρωθεί, με την παρεμβολή γεωυφάσματος διαχωρισμού στρώσεων, επάνω σε κατάλληλα
συμπυκνωμένη στρώση έδρασης (βάση οδοστρωσίας) με αδρανή υλικά λατομείου, τελικού
(συμπυκνωμένου) πάχους 11 cm, η οποία θα διαμορφωθεί επάνω σε στρώση αποστράγγισης
(διαμόρφωση κλίσεων απορροής σύμφωνα με τη μελέτη) από αδρανή υλικά λατομείου (υπόβαση
οδοστρωσίας), τελικού -συμπυκνωμένου- πάχους 15 cm. Οι στρώσεις έδρασης και αποστράγγισης θα
κατασκευασθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (ΕΤΕΠ 05-03-03-00).
Οι κυβόλιθοι θα εφαρμοσθούν με ευθύγραμμους και ισοπαχείς αρμούς, σταθερού πλάτους 10 mm (με τη
βοήθεια μεταλλικού οδηγού ή κατάλληλων αποστατών). Για την ολοκλήρωση της επίστρωσης οι κυβόλιθοι
θα συμπιεστούν με δονητικές πλάκες, μετά από την αρμολόγησή τους με καθαρή χαλαζιακή θραυστή
λεπτόκοκκη άμμο.
Πλήρης κατασκευή της επίστρωσης με όλα τα υλικά επί τόπου και την εργασία διάστρωσης της άμμου και
τοποθέτησης και αρμολόγησης των κυβολίθων κατά τα ανωτέρω. Δεν περιλαμβάνεται η διάστρωση του
γεωυφάσματος και η κατασκευή των στρώσεων έδρασης και αποστράγγισης, που αποτελούν αντικείμενα
άλλων άρθρων του παρόντος τιμολογίου.
Τεχνικά χαρακτηριστικά ιγνιμβρίτη (πορφυρίτη-πόρφυτο Μυτιλήνης):
αντοχή σε μονοαξονική θλίψη (ΕΝ1342 και ΕΝ1926)
65 MPa
αντοχή σε κάμψη (ΕΝ1341 και ΕΝ12372)
17,8 MPa
αντίσταση σε τριβή (ΕΝ1341 -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C)
23,6 mm
υδαταπορρόφηση (ΕΝ1341 και ΕΝ13755)
4,6% κ. β.
αντίσταση σε ολισθηρότητα (ΕΝ1341 -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D)
SRVΥΓΡΗ: 58
ειδικό βάρος (ΕΝ1936)
2100 kg/m3
Πριν από την εφαρμογή στο έργο θα κατασκευασθούν δείγματα σύμφωνα με τις οδηγίες της
επίβλεψης, τα οποία, μετά από την έγκρισή τους θα αποτελέσουν γνώμονα ελέγχου και παραλαβής της
εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ολογράφως: ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 85,00 €

Κυβόλιθοι ιγνιμβρίτη
Άμμος διάστρωσης και αρμολόγησης
Εργασία, τεχνίτης
Εργασία, εργάτης
Τιμή εφαρμογής

63,00
15,40
0,57
0,10

* 1,15
=
* 0,50 * 0,04 =
* 18,92
=
* 14,59
=

72,45
0,31
10,78
1,46
85,00
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Α.Τ. 47
ΝΕΤ ΟΙΚ 78.96 ΣΧ2

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους πορφυρίτη (ιγνιμβρίτη) 10x10x10 cm ή
10x20x10 cm, με επιφάνειες επίπεδες, κολυμβητά
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7452
Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από πορφυρίτη (ιγνιμβρίτη), διαστάσεων 10x10x10 cm ή 10x20x10
cm, οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος και υφής, σύμφωνα με τη μελέτη. Οι κυβόλιθοι θα έχουν όλες τις
επιφάνειες επίπεδες (επιφάνειες κοπής).
Κατά την κολυμβητή -εν νωπώ- εφαρμογή (ΕΠ.ΕΤΕΠ:03-07-03-00) οι κυβόλιθοι τοποθετούνται επάνω
σε καλά συμπυκνωμένη στρώση (συγκολλητική στρώση) τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου ανά
m3 (με μικρή περιεκτικότητα σε νερό και με προσθήκη πλαστικοποιητή), πάχους 40 mm περίπου,
διαστρωμένη επί κοιτόστρωσης από σκυρόδεμα C20/25 ελαφρά οπλισμένο (πλέγμα Τ196 άνω και
κάτω).
Η επίστρωση θα επιπεδωθεί και θα συμπυκνωθεί με κατάλληλο μηχανικό δονητή. Οι αρμοί μεταξύ των
κυβολίθων, πλάτους 10 mm, πρέπει να είναι απόλυτα ευθύγραμμοι και ισοπαχείς (εφαρμογή με τη
βοήθεια μεταλλικού οδηγού ή κατάλληλων αποστατών). Για την αρμολόγησή τους θα χρησιμοποιηθεί
ισχυρό τσιμεντοκονίαμα (τουλάχιστον 600 kg τσιμέντου ανά m3) με μεγάλο ιξώδες. Παρασκευάζεται με
λευκό τσιμέντο, μαρμαρόσκονη και χρωστικές, με προσθήκη ρευστοποιητικών και πλαστικοποιητικών
πρόσμικτων. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την έγχυσή του στους αρμούς, ώστε ν’ αποφευχθεί ο
εγκλωβισμός αέρα καθώς και η ρύπανση των κυβολίθων.
Πλήρης κατασκευή της επίστρωσης με όλα τα υλικά επί τόπου και την εργασία διάστρωσης του
τσιμεντοκονιάματος (συγκολλητική στρώση) και τοποθέτησης και αρμολόγησης των κυβολίθων κατά τα
ανωτέρω. Δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή της κοιτόστρωσης, που αποτελεί αντικείμενο άλλων άρθρων
του παρόντος τιμολογίου.
Τεχνικά χαρακτηριστικά ιγνιμβρίτη (πορφυρίτη-πόρφυτο Μυτιλήνης):
αντοχή σε μονοαξονική θλίψη (ΕΝ1342 και ΕΝ1926)
65 MPa
αντοχή σε κάμψη (ΕΝ1341 και ΕΝ12372)
17,8 MPa
αντίσταση σε τριβή (ΕΝ1341 -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C)
23,6 mm
υδαταπορρόφηση (ΕΝ1341 και ΕΝ13755)
4,6% κ. β.
αντίσταση σε ολισθηρότητα (ΕΝ1341 -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D)
SRVΥΓΡΗ: 58
ειδικό βάρος (ΕΝ1936)
2100 kg/m3
Πριν από την εφαρμογή στο έργο θα κατασκευασθούν δείγματα σύμφωνα με τις οδηγίες της
επίβλεψης, τα οποία, μετά από την έγκρισή τους θα αποτελέσουν γνώμονα ελέγχου και παραλαβής της
εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ολογράφως: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 90,00 €

Κυβόλιθοι ιγνιμβρίτη
Κονίαμα διάστρωσης και αρμολόγησης
Εργασία, τεχνίτης
Εργασία, εργάτης
Τιμή εφαρμογής

63,00
54,45
0,60
0,20

*
*
*
*

1,15
0,06
18,92
14,59

=
=
=
=

72,45
3,28
11,35
2,92
90,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΧ. ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 48
ΝΕΤ ΟΙΚ 78.96 ΣΧ3

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους πορφυρίτη (ιγνιμβρίτη) 10x10x5 cm,
με επιφάνειες επίπεδες, κολυμβητά (πεζοδρόμια)
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7452
Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από πορφυρίτη (ιγνιμβρίτη), διαστάσεων 10x10x5 cm,
οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος και υφής, σύμφωνα με τη μελέτη. Οι κυβόλιθοι θα έχουν όλες τις
επιφάνειες επίπεδες (επιφάνειες κοπής).
Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο Α.Τ. 47.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 61,00 €

Κυβόλιθοι ιγνιμβρίτη
Κονίαμα διάστρωσης και αρμολόγησης
Εργασία, τεχνίτης
Εργασία, εργάτης
Τιμή εφαρμογής

39,00
54,45
0,54
0,22

*
*
*
*

1,15
0,05
18,92
14,59

=
=
=
=

44,85
2,72
10,22
3,21
61,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΧ. ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 49
ΝΕΤ ΟΙΚ 78.96 ΣΧ4

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους πορφυρίτη (ιγνιμβρίτη) 10x10x5 cm,
με επιφάνειες επίπεδες (όρθια, έντονη κλίση)
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7452
Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από πορφυρίτη (ιγνιμβρίτη), διαστάσεων 10x10x5 cm,
οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος και υφής, σύμφωνα με τη μελέτη. Οι κυβόλιθοι θα έχουν όλες τις
επιφάνειες επίπεδες (επιφάνειες κοπής).
Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται σε επιστρώσεις με έντονη κλίση (τμήματα οδών Σοφού, Παναγίας Δεξιάς,
Δημοσθένους).
Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο Α.Τ. 47.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ολογράφως: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 94,00 €

Κυβόλιθοι ιγνιμβρίτη
Κονίαμα διάστρωσης και αρμολόγησης
Εργασία, τεχνίτης
Εργασία, εργάτης
Τιμή εφαρμογής

63,00
54,45
0,76
0,24

*
*
*
*

1,15
0,067
18,92
14,59

=
=
=
=

72,45
3,67
14,38
3,50
94,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΧ. ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 50
ΝΕΤ ΟΙΚ 75.36.02 ΣΧ1

Επίστρωση περιζωμάτων με πλάκες τραβερτίνη, πλάτους 20 cm και πάχους
4 cm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7537
Επίστρωση περιζωμάτων με πλάκες τραβερτίνη Σκρα, πλάτους 20 cm και πάχους 4 cm, σύμφωνα με τη
μελέτη και την ΕΠ.ΕΤΕΠ:03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Οι πλάκες θα εφαρμοσθούν, με την παρεμβολή ισχυρού τσιμεντοκονιάματος (ενδεικτικού πάχους
στρώσης 5 cm) ως συνδετικού υλικού, σε υπόστρωμα-κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C20/25 ελαφρά
οπλισμένο (κολυμβητή τοποθέτηση, ΕΤΕΠ 05-02-02-00). Θα αρμολογηθούν με κατάλληλο για εξωτερικούς
χώρους υλικό αρμολόγησης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά τραβερτίνη Σκρα:
φαινόμενη ειδική πυκνότητα
2418 kg/m3 (ASTM C-97)
υδαταπορρόφηση
1,19% κ. ό. (ASTM C-97)
αντοχή σε θλίψη
30 MPa (ASTM C-170)
αντοχή σε κάμψη
6 MPa (ASTM C-99)
αντίσταση σε απότριψη
5,4 mm (DIN 52108 - 20 cycles)
χημική σύσταση
ασβεστίτης 98%, χαλαζίας 2%
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών τραβερτίνη (προέλευσης Σκρα) επί τόπου
έτοιμων, με την τελική επιφάνεια λεία αντιολισθητική, όπως προβλέπεται από τη μελέτη (λείανση,
στοκάρισμα κ.λπ.), τα υλικά καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσης και
αρμολόγησης και η εργασία κοπής των πλακών (προσαρμογή στη χάραξη), στρώσης, αρμολόγησης και
καθαρισμού. Δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή της κοιτόστρωσης, που αποτελεί αντικείμενο άλλου
άρθρου του παρόντος τιμολογίου.
Πριν από την εφαρμογή στο έργο θα κατασκευασθούν δείγματα σύμφωνα με τις οδηγίες της
επίβλεψης, τα οποία, μετά από την έγκρισή τους θα αποτελέσουν γνώμονα ελέγχου και παραλαβής της
εργασίας.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 20,00 €

Πλάκες τραβερτίνη
Κονίαμα διάστρωσης και αρμολόγησης
Εργασία, τεχνίτης
Εργασία, εργάτης
Τιμή εφαρμογής

82,00
54,45
0,50
0,10

* 1,05 *
* 0,055 *
* 18,92 *
* 14,59 *

0,20
0,20
0,20
0,20

=
=
=
=

17,22
0,60
1,89
0,29
20,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΧ. ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 51
ΝΕΤ ΟΙΚ 75.36.02 ΣΧ2 Οδηγός τυφλών από πλάκες τραβερτίνη 40x40x4 cm ανάγλυφες
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7537
Επίστρωση λωρίδων σήμανσης-προσανατολισμού (λωρίδα τυφλού) με πλάκες τραβερτίνη Σκρα, πλάτους
20 cm και πάχους 4 cm, με επιφάνεια ανάγλυφη (τύπος Α "κατεύθυνση", τύπος Β "κίνδυνος", τύπος Γ
"αλλαγή κατεύθυνσης", τύπος Δ "εξυπηρέτηση"), σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΠ.ΕΤΕΠ:03-07-03-00
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο Α.Τ. 50.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 105,00 €

Πλάκες τραβερτίνη
Κονίαμα διάστρωσης και αρμολόγησης
Εργασία, τεχνίτης
Εργασία, εργάτης
Τιμή εφαρμογής

87,60
54,45
0,50
0,10

*
*
*
*

1,04
0,055
18,92
14,59

=
=
=
=

91,09
2,99
9,46
1,46
105,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΧ. ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 52
ΝΕΤ ΟΙΚ 75.51 ΣΧ

Κατασκευές με ολόσωμα τεμάχια τραβερτίνη, ποικίλων διαστάσεων, με
στοκαρισμένες, παλαιωμένες και αδιαβροχοποιημένες τις εμφανείς όψεις
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7551
Κατασκευές με ολόσωμα τεμάχια τραβερτίνη Σκρα, ορθογώνια, ποικίλων διαστάσεων, στερεωμένα σε
υποδομή-θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα Οι ορατές επιφάνειες τραβερτίνη θα είναι αντικέ,
στοκαρισμένες και αδιαβροχοποιημένες, ενώ οι αρμοί μεταξύ των τεμαχίων θα είναι στεγανοί.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των τεμαχίων τραβερτίνη επί τόπου, έτοιμων για τοποθέτηση
και στερέωση στην προβλεπόμενη τελική θέση, τα μηχανήματα ή μηχανισμοί ανύψωσης και τοποθέτησης
κάθε τεμαχίου στην προβλεπόμενη θέση, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα και λοιπά υλικά
εφαρμογής-επικόλλησης, αρμολόγησης και καθαρισμού και η εργασία εφαρμογής, αρμολόγησης και
τελικού καθαρισμού. Δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή της υποδομής από οπλισμένο σκυρόδεμα
(αποτελεί αντικείμενο άλλων άρθρων του παρόντος τιμολογίου).
Τεχνικά χαρακτηριστικά τραβερτίνη Σκρα:
φαινόμενη ειδική πυκνότητα
2418 kg/m3 (ASTM C-97)
υδαταπορρόφηση
1,19% κ. ό. (ASTM C-97)
αντοχή σε θλίψη
30 MPa (ASTM C-170)
αντοχή σε κάμψη
6 MPa (ASTM C-99)
αντίσταση σε απότριψη
5,4 mm (DIN 52108 - 20 cycles)
χημική σύσταση
ασβεστίτης 98%, χαλαζίας 2%
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετηθέντων τεμαχίων
Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 4.900,00 €

Τεμάχια τραβερτίνη ολόσωμα 4.200,00 *
Υλικά τοποθέτησης, στερέωσης και στεγανοποίησης
138,80 *
Εργασία, τεχνίτης
16,00 *
Εργασία, βοηθός
8,00 *
Τιμή εφαρμογής

1,03
1,030
18,92
16,04

= 4.326,00
=
142,96
=
302,72
=
128,32
4.900,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΧ. ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 53
ΝΕΤ ΟΙΚ 75.41 ΣΧ

Επιστρώσεις, επενδύσεις με πλάκες τραβερτίνη, πάχους 5 cm, μεγάλων
διαστάσεων, με στοκαρισμένες, παλαιωμένες και αδιαβροχοποιημένες τις
εμφανείς όψεις
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7543
Επιστρώσεις, επενδύσεις κατασκευών υπαιθρίου χώρου με πλάκες τραβερτίνη Σκρα, πάχους 5 cm,
μεγάλων διαστάσεων, με στοκαρισμένες, παλαιωμένες και αδιαβροχοποιημένες τις εμφανείς όψεις,
σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΠ.ΕΤΕΠ:03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Οι πλάκες θα εφαρμοσθούν, με την παρεμβολή ισχυρού τσιμεντοκονιάματος ή άλλου κατάλληλου
συνδετικού υλικού, σε υποδομή από σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο και θα αρμολογηθούν με κατάλληλο
για εξωτερικούς χώρους υλικό αρμολόγησης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά τραβερτίνη Σκρα, όπως στα προηγούμενα άρθρα.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών τραβερτίνη (προέλευσης Σκρα) επί τόπου
έτοιμων για τοποθέτηση και στερέωση στην προβλεπόμενη τελική θέση, με την τελική επιφάνεια όπως
προβλέπεται από τη μελέτη (λείανση, στοκάρισμα κ.λπ.), τα μηχανήματα ή μηχανισμοί ανύψωσης και
τοποθέτησης κάθε τεμαχίου στην προβλεπόμενη θέση, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα και
λοιπά υλικά εφαρμογής-επικόλλησης, αρμολόγησης και καθαρισμού και η εργασία εφαρμογής,
αρμολόγησης και τελικού καθαρισμού. Δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή της υποδομής από οπλισμένο
σκυρόδεμα (αποτελεί αντικείμενο άλλων άρθρων του παρόντος τιμολογίου).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλακών που έχουν τοποθετηθεί
Ολογράφως: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 240,00 €

Πλάκες τραβερτίνη μεγάλων διαστάσεων
Υλικά τοποθέτησης, στερέωσης και στεγανοποίησης
Εργασία, τεχνίτης
Εργασία, βοηθός
Τιμή εφαρμογής

215,00
70,00
0,70
0,20

*
*
*
*

1,03
0,030
18,92
16,04

=
=
=
=

221,45
2,10
13,24
3,21
240,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΧ. ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 54
ΝΕΤ ΟΙΚ 73.41 ΣΧ
Επεξεργασία (θραπινάρισμα) επιφάνειας σκυροδέματος με μηχανικό τρόπο
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7341
Επεξεργασία (θραπινάρισμα) επιφάνειας σκυροδέματος με μηχανικό τρόπο. Δηλαδή επεξεργασία της
επιφάνειας του σκυροδέματος με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργαλεία χειρός, για την
απόκτηση αδρής επιφάνειας (θραπινάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.
Πλήρως περαιωμένη εργασία σύμφωνα με τη μελέτη, τις υποδείξεις της επίβλεψης και τις οδηγίες των
υλικών που θα επιλεγούν, με όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά και αναλώσιμα.
Πριν από την εφαρμογή στο έργο θα κατασκευασθούν δείγματα σύμφωνα με τις οδηγίες της
επίβλεψης, τα οποία, μετά από την έγκρισή τους θα αποτελέσουν γνώμονα ελέγχου και παραλαβής της
εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ολογράφως: ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 16,00 €

Αναλώσιμα
Εργασία, τεχνίτης
Τιμή εφαρμογής

27,60 *
0,70 *

0,10
18,92

=
=

2,76
13,24
16,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΧ. ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 55
ΝΕΤ ΟΙΚ 78.96 ΣΧ
Δάπεδα με διάτρητους τσιμεντοκυβόλιθους
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7452
Οι διάτρητοι τσιμεντοκυβόλιθοι (ενδεικτικού τύπου parking blocks της εταιρίας EPSILON-EPSILON S.A. ή
ισοδυνάμου), διαστάσεων 50x50x12 cm, θα τοποθετηθούν εν ξηρώ, ακριβώς όπως οι φυσικοί κυβόλιθοι
αντίστοιχα (βλ. ανωτέρω Α.Τ. 46), επάνω σε καλά συμπυκνωμένη και επιπεδωμένη στρώση άμμου με την
παρεμβολή γεωυφάσματος διαχωρισμού και θα συνδεθούν μεταξύ τους σε ενιαίο σύνολο μέσω των
κατάλληλα διαμορφωμένων πλευρών τους. Στα διάκενα των τσιμεντοκυβολίθων θα τοποθετηθεί
κηπόχωμα με την απαιτούμενη συμπύκνωση, για την ανάπτυξη χλόης.
Πλήρης κατασκευή της επίστρωσης με όλα τα υλικά επί τόπου και την εργασία διάστρωσης της άμμου και
τοποθέτησης και αρμολόγησης των κυβολίθων κατά τα ανωτέρω. Δεν περιλαμβάνεται η διάστρωση του
γεωυφάσματος και η κατασκευή των στρώσεων έδρασης και αποστράγγισης, που αποτελούν αντικείμενα
άλλων άρθρων του παρόντος τιμολογίου.
Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο Α.Τ. 46.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 25,00 €

Διάτρητοι τσιμεντοκυβόλιθοι (ανοικτού τύπου)
Άμμος διάστρωσης
Εργασία, τεχνίτης
Εργασία, εργάτης
Τιμή εφαρμογής

17,00
15,40
0,28
0,06

* 1,10
=
* 0,20 * 0,04 =
* 18,92
=
* 14,59
=

18,70
0,12
5,30
0,88
25,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΧ. ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 56
ΝΕΤ ΟΙΚ 41.02.01 ΣΧ
Επίστρωση με συλλεκτά αδρανή (κροκαλόστρωση)
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-4106
Χονδρόκοκκα συλλεκτά αδρανή, λευκά, κοκκομετρικής διαβάθμισης 15 έως 30 mm, θα διαστρωθούν,
χωρίς συνδετικό υλικό, σε κατάλληλα διαμορφωμένη και συμπυκνωμένη υποδομή (στρώση έδρασης βάση οδοστρωσίας, πάχους 15 cm, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00-, με τις προβλεπόμενες από τη
μελέτη στάθμες), με την παρεμβολή γεωυφάσματος διαχωρισμού στρώσεων, θα επιπεδωθούν και θα
συμπυκνωθούν με δονητική πλάκα ή άλλο κατάλληλο μέσο. Το γεωύφασμα θα καλύπτει και τις
περιμετρικές κατακόρυφες επιφάνειες εγκιβωτισμού της κροκαλόστρωσης κατά 5 cm τουλάχιστον
Πλήρης κατασκευή σύμφωνα με τη μελέτη και με τις οδηγίες του προμηθευτή των υλικών, με όλα τα
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά (προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση) και την
εργασία κατασκευής σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή της στρώσης
έδρασης (αποτελεί αντικείμενο άλλου άρθρου του παρόντος τιμολογίου).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους τελικής επιφάνειας συμπυκνωμένου πάχους 200 mm.
Ολογράφως: ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 9,00 €

Συλλεκτά αδρανή
Εργασία, τεχνίτης
Εργασία, εργάτης
Τιμή εφαρμογής

6,07 * 1,05
0,10 * 18,92
0,05 * 14,59

=
=
=

6,37
1,89
0,73
9,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΧ. ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 58
ΝΕΤ ΟΙΚ 77.55 ΣΧ.

Ηλεκτροστατική βαφή μεταλλικών επιφανειών με υπερανθεκτικά χρώματα
πούδρας, πιστοποιημένα κατά Qualicoat Class 2 (με την αντιγραφιστική
προστασία)
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7755
Ηλεκτροστατική βαφή μεταλλικών επιφανειών με υπερανθεκτικά χρώματα πούδρας, πιστοποιημένα
κατά Qualicoat Class 2, ενδ τύπου (σειράς) Interpon D2525 ή ισοδυνάμου, σε απόχρωση RAL 7030, σε
ελάχιστο πάχος υμένα 70 microns, με την απαιτούμενη προεργασία και τα αντίστοιχα υλικά (primer,
finish κ.λπ.), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών βαφής.
Στις ηλεκτροστατικά βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες η αντιγραφιστική προστασία θα εφαρμοσθεί
ηλεκτροστατικά με κατάλληλη πούδρα (ενδ. τύπου Interpon EC), απόλυτα συμβατή με την
ηλεκτροστατική βαφή, η οποία δεν θα αλλοιώνει την απόχρωση και εμφάνιση της υποκείμενης βαφής.
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών.
Πλήρως περαιωμένη εργασία (ηλεκτροστατική βαφή και αντιγραφιστική προστασία) ως ανωτέρω. Τα
ηλεκτροστατικά βαμμένα τεμάχια θα συνοδεύονται από δεκαετή εγγύηση ανθεκτικότητας και αντοχής
της βαφής στις συνθήκες του έργου.
Ενδεικτικά και συμβουλευτικά η ιδανικότερη διαδικασία ηλεκτροστατικής βαφής για θερμό
γαλβάνισμα είναι η εξής:
1. Θερμό γαλβάνισμα (ιδανικότερο πάχος γαλβανίσματος από 100 έως 200 μm)
2. Μηχανική προεργασία (επιφανειακή όταν το πάχος είναι μέχρι 200 μm, και μεγαλύτερου βάθους
όταν το πάχος ξεπερνά τα 200 μm -στη δεύτερη περίπτωση με τη μηχανική προεργασία
επιτυγχάνεται μείωση του πάχους γαλβανίσματος στα 150 μm και συνεπώς καλύτερη πρόσφυση
της οργανικής πούδρας ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται το στάδιο της χημικής
προεργασίας)
3. Χημική προεργασία (ενδεικτικά)
4. Θέρμανση του γαλβανισμένου σιδήρου ώστε να εξαφανιστούν τυχόν αέρια κ.ά. από την
επιφάνεια του γαλβανισμένου σιδήρου για την καλύτερη πρόσφυση της οργανικής πούδρας.
5. Ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως βαμμένης επιφάνειας
Ολογράφως: ΕΞΙ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 6,00 €

Υλικά προετοιμασίας της γαλβανισμένης επιφάνειας και
ηλεκτροστατικής βαφής
Εργασία, τεχνίτης
Τιμή εφαρμογής

0,20 * 10,15

=

2,03

0,21 * 18,92

=

3,97
6,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΧ. ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 60
ΝΕΤ ΟΙΚ 22.65.02 ΣΧ

Αποξήλωση και διαχείριση όλων των υφισταμένων μεταλλικών στοιχείων
και κατασκευών (π.χ. πινακίδες, ιστοί φωτισμού, κιγκλιδώματα κ.λπ.)
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟIK-2275
Αποξήλωση μεταλλικών στοιχείων και κατασκευών (π.χ. πινακίδες, ιστοί φωτισμού, κιγκλιδώματα κ.λπ.),
οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με τη συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την
ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης (ενδεχόμενη
επανάχρηση κ.λπ.).
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου
Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 0,30 €

Εργασία, τεχνίτης
Τιμή εφαρμογής

0,016 * 18,92

=

0,30
0,30

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΧ. ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 61
ΝΕΤ ΟΙΚ 54.80.02 ΣΧ.
Καθιστικά και λοιπές κατασκευές με ξυλεία IROKO
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-5605
Καθιστικά και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία IROKO, ισόβενη, χωρίς ελαττώματα δομής ή
εμφάνισης, οποιουδήποτε σχεδίου, σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία
(ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση των ακμών και των άκρων
τους σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο, με τα ανοξείδωτα εξαρτήματα στερέωσής τους σε μεταλλικούς
φορείς ή άλλα δομικά στοιχεία. Η ξυλεία θα πρέπει να έχει υποστεί την απαιτούμενη επεξεργασία,
ώστε είναι ανθεκτική στις καιρικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις και απρόσβλητη από έντομα και
μύκητες. Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, αναλώσιμα και εργασία πλήρους κατασκευής,
σύμφωνα με τα σχέδια και την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας.
Ολογράφως: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 2.080,00 €

Ξυλεία IROKO 1.300,00 * 1,10 * 0,70 = 1.001,00
Αναλώσιμα, εξαρτήματα, υλικά στερέωσης κ.λπ.
205,00 * 1,00
=
205,00
Εργασία, τεχνίτης
25,00 * 18,92
=
473,00
Εργασία, βοηθός
25,00 * 16,04
=
401,00
Τιμή εφαρμογής
2.080,00
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 65
ΝΕΤ OIK 64.32 ΣΧ
Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος
Κωδικός Αναθεώρησης OIK-6432
Προμήθεια και τοποθέτηση σχιστού-εκτατού μεταλλικού φύλλου (expanded), πάχους 3 mm, μήκους
οπής 56 mm, εύρους οπής 20 mm και βήματος 5 mm. Το τεμάχιο (πέτασμα) κάθε φατνώματος
διαμορφώνεται με περιμετρική αναδίπλωση (στραντζάρισμα), πλάτους 20 mm, σε ορθή γωνία.
Ενισχύεται με συνεχές περιμετρικό τελείωμα από χαλυβδόφυλλο, πάχους 2 mm, αναδιπλωμένο σε
μορφή ανισοσκελούς U, το οποίο περιβάλλει την αναδιπλωμένη ζώνη του εκτατού φύλλου. Κάθε
πέτασμα στερεώνεται στις αντίστοιχες πλευρές των ορθοστατών του φατνώματος με το περιμετρικό
τελείωμα στραμμένο προς την εξωτερική πλευρά.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και διαμόρφωση του φύλλου καθώς και η κατασκευή και τοποθέτηση
των πετασμάτων, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 38,00 €

Σχιστό-εκτατό μεταλλικό φύλλο (expanded)
Περιμετρικό τελείωμα, υλικά στερέωσης κ.λπ.
Εργασία, τεχνίτης
Εργασία, βοηθός
Τιμή εφαρμογής

16,50
3,69
0,60
0,30

* 1,10
* 1,00
* 18,92
* 16,04

=
=
=
=

18,15
3,69
11,35
4,81
38,00
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 69
ΝΕΤ ΟΙΚ 64.26 ΣΧ1
Μεταλλικοί στυλίσκοι (εμπόδια στάθμευσης)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6428
Για την αποτροπή κίνησης ή στάθμευσης αυτοκινήτων επάνω σε πεζοδρόμια και σε ζώνες ανεμπόδιστης
όδευσης πεζών, θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις στυλίσκοι, σε ενδεικτικές αποστάσεις 1,85 m
μεταξύ τους. Οι στυλίσκοι θα είναι κυλινδρικοί, ύψους 600 mm, από χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου 114 mm,
με συμπαγή κεφαλή αλουμινίου με τρεις διακοσμητικές αυλακώσεις και αντανακλαστική ταινία υψηλής
βαθμίδας, πλάτους 55 mm. Από το κάτω μέρος του σωλήνα και σε ύψος 150 mm θα υπάρχει ροδέλα Φ160
x 4 mm ως οριοθέτηση για την πάκτωσή του και αρμοκάλυπτρο της οπής πάκτωσης. Σε αυτό το τμήμα θα
υπάρχουν 3 οπές στο σώμα του σωλήνα για την καλύτερη πρόσφυσή του με το κονίαμα στερέωσης. Οι
στυλίσκοι θα είναι θερμογαλβανισμένοι και ηλεκτροστατικά βαμμένοι σε απόχρωση RAL 7030. Κάθε
στυλίσκος θα τοποθετείται σε οπή, διαμέτρου 150 mm και βάθους > 150 mm, η οποία διανοίγεται με
κατάλληλο μηχάνημα (ποτηροτρύπανο) και θα πακτώνεται με έγχυση τσιμεντοκονιάματος
περιεκτικότητας 500 kg τσιμέντου ανά m3.
Πλήρως περαιωμένη εργασία με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ολογράφως: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 80,00 €

Στυλίσκοι επί τόπου
Υλικά στερέωσης κ.λπ.
Εργασία, τεχνίτης
Τιμή εφαρμογής

70,00 * 1,10
1,11 * 1,00
0,10 * 18,92

=
=
=

77,00
1,11
1,89
80,00
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 70
ΝΕΤ ΟΙΚ 64.26 ΣΧ2
Μεταλλικοί στυλίσκοι (εμπόδια εισόδου) βυθιζόμενοι, με ελατήριο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6428
Για τον έλεγχο της εισόδου οχημάτων σε πεζοδρομημένα τμήματα θα τοποθετηθούν, σε κατάλληλες
θέσεις, στυλίσκοι κινητοί, ύψους 500 mm, ενδ. τύπου SCUDO ή ισοδυνάμου. Οι στυλίσκοι θα είναι
βυθιζόμενοι με ελατήριο, χαλύβδινοι ηλεκτροστατικά βαμμένοι σε απόχρωση RAL 7030, με μεγάλη
αντίσταση σε κρούση (ελάχ. 30.000 joule). Ο έλεγχος κίνησης θα πραγματοποιείται χειροκίνητα με ειδικό
κλειδί γαλλικού τύπου. Η φλάντζα εδάφους και το κάλυμμα κορυφής του στυλίσκου θα είναι
κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο.
Πλήρως περαιωμένη εργασία με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ολογράφως: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 600,00 €

Στυλίσκοι επί τόπου, πλήρεις με τον μηχανισμό
Υλικά στερέωσης κ.λπ.
Εργασία, τεχνίτης
Εργασία, εργάτης
Τιμή εφαρμογής

570,00
64,00
0,60
0,40

* 1,00
* 0,20
* 18,92
* 14,59

=
=
=
=

570,00
12,80
11,36
5,84
600,00
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Α.Τ. 71
ΝΕΤ ΟΙΚ 61.22 ΣΧ

Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης και
προσανατολισμού (κεκλιμένες)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6122
Η πινακίδα θα έχει ολικές εξωτερικές διαστάσεις 1,40x1,07 m. Διαιρείται σε δυο σαφώς διακριτές
περιοχές-τμήματα ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο, με ένα φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα, πάχους 2
mm και σχήματος L γενικών διαστάσεων 0,26/0,52x1,07 m (αριστερά), με εγχάραξη σήματος Δήμου
Βέροιας και τίτλων (εσώγλυφα) και ένα σύνθετο φύλλο αλουμινίου τύπου etalbond, πάχους 5 mm και
γενικών διαστάσεων 0,73/0,99x1,07 m, με εκτύπωση των οικοδομικών τετραγώνων του χάρτη σε
χρώμα RAL 7043 (traffic grey) και επισήμανση των μνημείων (δεξιά) σε χρώμα NCS: S4040-Y70R. Το
μεταξύ των δυο περιοχών της πινακίδας διάκενο θα είναι 50 mm. Τα δυο μεταλλικά φύλλα θα έχουν
αναδιπλωμένη την κάτω πλευρά ώστε να καλύπτεται ο σκελετός της πινακίδας και την άνω πλευρά
ώστε να καλύπτεται ο αρμός της με το φέρον τοιχίο. Ο σκελετός της πινακίδας θα αποτελείται από
κοιλοδοκούς 100x50x5 mm περιμετρικά και κοιλοδοκούς 80x50x5 mm εσωτερικά. Επί του σκελετού θα
στερεωθούν τα μεταλλικά φύλλα με επικόλληση και μηχανικά (κοχλίωση, πριτσίνωμα κ.λπ.).
Η πινακίδα θα έχει κλίση 67ο ως προς την κατακόρυφο και θα στερεωθεί στα φέροντα τοιχία
σκυροδέματος μηχανικά (με κοχλιώσεις) μέσω ζεύγους ελασμάτων 100x130x10 mm, μήκους 1,35 m
(ορθογώνιο+οξυκόρυφο) στο χαμηλότερο τοιχίο και ελάσματος 100x130x10 mm, μήκους 1,35 m
(οξυκόρυφο) στο υψηλότερο τοιχίο, κατάλληλα διαμορφωμένων (στραντζαριστά κ.λπ.). Όλα τα
χαλύβδινα μέλη της πινακίδας (σκελετός και στερέωση) θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα σε
απόχρωση RAL 7043 (traffic grey), ενώ τα εξαρτήματα μηχανικής στερέωσης θα είναι ανοξείδωτα. Σε
όλες τις εμφανείς επιφάνειες της κατασκευής (πινακίδα και υποδομή) θα εφαρμοσθεί διαφανής
αντιγραφιστική επάλειψη (antigraffiti) μη θυσιαζόμενη (καθαρισμός επιφανειών με πλύση, χωρίς
ανάγκη επανάληψης της προστατευτικής επίστρωσης), με υδρόφοβα υλικά, διαφανής, μόνιμης
προστασίας, μετά από κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής. Στις ηλεκτροστατικά
βαμμένες επιφάνειες η αντιγραφιστική προστασία θα εφαρμοσθεί ηλεκτροστατικά με κατάλληλη
συμβατή πούδρα (ενδ. τύπου Interpon EC).
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής των πινακίδων (με εκτυπώσεις, εγχαράξεις, ηλεκτροστατική
βαφή κ.λπ.) και εγκατάστασής τους με όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά και εξαρτήματα.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ολογράφως: ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 900,00 €

Υλικά κατασκευής, βαφής, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και
339,80 * 1,00
στερέωσης (κατασκευής και εγκατάστασης) της πινακίδας
Εργασία κατασκευής και εγκατάστασης της πινακίδας, τεχνίτης
5,50 * 18,92
Εργασία κατασκευής και εγκατάστασης της πινακίδας, βοηθός
3,50 * 16,04
Εργασία χάραξης 295,00 * 1,00
Εργασία εκτύπωσης 105,00 * 1,00
Τιμή εφαρμογής

= 339,80
= 104,06
= 56,14
= 295,00
= 105,00
900,00
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 73
ΝΕΤ ΟΙΚ 79.23 ΣΧ
Προσθήκη χρωστικών σε σκυρόδεμα και κονιάματα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7923
Προμήθεια και προσθήκη στο σκυρόδεμα (C25/30) ανόργανων χρωστικών ουσιών σύμφωνα με τη μελέτη
και τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών, για την επίτευξη του προδιαγραφόμενου χρωματικού και
αισθητικού αποτελέσματος.
Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) χρωστικών, με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις εγκεκριμένες
μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.
Ολογράφως: ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 8,00 €
Τιμή χρωστικών βάσει τιμοκαταλόγου.
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 75
ΝΕΤ ΟΙΚ 77.95 ΣΧ

Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο
συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης σε κάθε είδους
επιφάνεια.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744
Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος, κεραμικών, μαρμάρων, λιθωδών
υλικών, ξύλου κ.λπ. μη θυσιαζόμενη (καθαρισμός επιφανειών με πλύση, χωρίς ανάγκη επανάλειψης της
προστατευτικής επίστρωσης), με υδρόφοβα υλικά, διαφανή, μόνιμης προστασίας, μετά από κατάλληλη
προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00
"Αντιρρυπαντική επάλειψη" και τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 5,00 €

Υλικά και μικροϋλικά
Εργασία, τεχνίτης
Τιμή εφαρμογής

2,35 * 1,00
0,14 * 18,92

=
=

2,35
2,65
5,00
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 76
ΝΕΤ ΥΔΡ 16.01 ΣΧ
Συνδέσεις υδρορροών παρόδιων ιδιοκτησιών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6744
Προσαρμογή των υφισταμένων στα πεζοδρόμια απολήξεων υδρορροών των κτιρίων στη διαμορφούμενη
κατάσταση, ώστε να οδηγούνται τα όμβρια στα νέα ρείθρα είτε σε φρεάτια ομβροσυλλογής.
Πλήρως περαιωμένη εργασία με όλα τα απαιτούμενα υλικά (σωλήνες, φρεάτια, εξαρτήματα κ.λπ.) και
μικροϋλικά. Περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες μικρής κλίμακας τοπικές εκσκαφές για τη
διαμόρφωση θέσεων φρεατίων, οδεύσεων αγωγών κ.λπ.
Τιμή ανά τεμάχιο -απόληξη υδρορρόης- (τεμ)
Ολογράφως: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 95,00 €

Σωλήνες, φρεάτια και λοιπά υλικά και μικροϋλικά
Εργασία, τεχνίτης
Εργασία, εργάτης
Τιμή εφαρμογής

62,52 * 1,00
1,10 * 18,92
0,80 * 14,59

=
=
=

62,52
20,81
11,67
95,00
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 77
ΝΕΤ ΟΙΚ 20.30 ΣΧ
Δαπάνη Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171
Δαπάνη για την παράδοση σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση μη αξιοποιήσιμων στο έργο αποβλήτων από
τις κάθε είδους εκσκαφές, τις καθαιρέσεις ή αποξηλώσεις και τις κατασκευές (ΑΕΚΚ), όπως αυτά
καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ.
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ ο ανάδοχος οφείλει να συμβληθεί με εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης. Για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ
(επεξεργασμένων ή μη επεξεργασμένων) απαιτείται να διαθέτει Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Στερεών
Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων σε ισχύ. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος συνεργάζεται με εταιρία συλλογής
και μεταφοράς στερεών αποβλήτων θα πρέπει η συνεργαζόμενη εταιρία να διαθέτει Άδεια Συλλογής και
Μεταφοράς Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων και να έχει σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η διαλογή των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των
αποβλήτων στη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων προς τη μονάδα
επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από τον διαχειριστή της μονάδας επεξεργασίας
ΑΕΚΚ. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των υλικών περιλαμβάνεται στα οικεία άρθρα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πριν από την εκσκαφή, καθαίρεση ή αποξήλωση
Ολογράφως: ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 12,89 €
Τιμή βάσει τιμοκαταλόγου.
Αφορά στις ποσότητες των άρθρων με Α.Τ.1, Α.Τ.8, Α.Τ.10, Α.Τ.2, Α.Τ.3, Α.Τ.4, Α.Τ.5, Α.Τ.7
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 79
ΝΕΤ ΠΡΣ Β10.8 ΣΧ

Καθιστικά με πλάτη, με φορείς από χυτό αλουμίνιο και δοκίδες τροπικού
ξύλου, ενδ. τύπου PORTIQOA PQA151 (PQA151t tropical wood) της mmcité ή
ισοδυνάμου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5104
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση καθιστικών με φορείς από χυτό αλουμίνιο, με κάθισμα
αποτελούμενο από οκτώ δοκίδες τροπικής ξυλείας διαστάσεων 1,80x0,04x0,03 m και δυο
καμπυλωμένες 1,80x0,04x0,032 m και με πλάτη από έξι δοκίδες τροπικής ξυλείας διαστάσεων
1,80x0,04x0,03 m και μια καμπυλωμένη 1,80x0,045x0,03 m, στερεωμένες στους φορείς με κοχλίες από
ανοξείδωτο χάλυβα. Τα καθιστικά θα στερεωθούν σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα με κοχλίες Μ10,
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Βάρος κάθε καθιστικού 38 kg.
Πλήρως περαιωμένη εργασία με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 1.050,00 €

Προμήθεια και μεταφορά καθιστικού
Υλικά έδρασης, στερέωσης κ.λπ.
Εργασία κατασκευής βάσης και στερέωσης, τεχνίτης
Εργασία κατασκευής βάσης και στερέωσης, εργάτης
Τιμή εφαρμογής

900,00
171,10
3,00
1,70

* 1,00
* 0,40
* 18,92
* 14,59

=
=
=
=

900,00
68,44
56,76
24,80
1.050,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΧ. ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 82
ΝΕΤ ΥΔΡ 10.25 ΣΧ
Προετοιμασία επιφάνειας εφαρμογής νέων κονιαμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6370
Προετοιμασία επιφάνειας δαπέδων ή δομικών στοιχείων για την εφαρμογή νέων κονιαμάτων, με
αποξήλωση και απομάκρυνση αποκολλημένων ή σαθρών υλικών, επιμελή καθαρισμό της επιφάνειας
εφαρμογής και δημιουργία γέφυρας πρόσφυσης (επάλειψη με κατάλληλα υλικά κ.λπ.), στις θέσεις που
καθορίζονται από τη μελέτη. Πλήρως περαιωμένη εργασία με όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά,
αναλώσιμα, μηχανήματα κ.λπ.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας εφαρμογής
Ολογράφως: ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 11,00 €

Υλικά, μικροϋλικά κ.λπ.
Εργασία, τεχνίτης
Εργασία, εργάτης
Τιμή εφαρμογής

7,48 * 1,00
0,14 * 18,92
0,06 * 14,59

=
=
=

7,48
2,65
0,88
11,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΧ. ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 102
ΝΕΤ ΥΔΡ 10.17 ΣΧ
Καθαρισμός-απορρύπανση υφισταμένων λιθοδομών που διατηρούνται
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6730
Πλήρης καθαρισμός από βαφές, εξανθήματα, γκράφιτι κ.ά. και απορρύπανση υφισταμένων λιθοδομών
και λοιπών στοιχείων, τα οποία προβλέπεται να διατηρηθούν, με χρήση κατάλληλων καθαριστικών και
υδροβολής υψηλής πίεσης. Τα υλικά καθαρισμού θα εφαρμοσθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του
παραγωγού τους.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και απομάκρυνση του εξοπλισμού
υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία νερού κ.λπ.), η χρήση ικριωμάτων για την
προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής (αν απαιτείται), η εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο
προσωπικό εφοδιασμένο με προστατευτικές στολές πλήρους κάλυψης και κράνος πλήρους κεφαλής, η
ανάλωση νερού και η λήψη μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης
Ολογράφως: ΕΞΙ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 6,00 €

Υλικά, αναλώσιμα, μικροϋλικά κ.λπ.
Εργασία, τεχνίτης
Εργασία, βοηθός
Τιμή εφαρμογής

2,55 * 1,00
0,14 * 18,92
0,05 * 16,04

=
=
=

2,55
2,65
0,80
6,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΧ. ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Τ. 103
ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.05 ΣΧ

Ανακατασκευή-αντικατάσταση φρεατίων σύνδεσης ιδιοκτησιών με δίκτυα
ΟΚΩ (σε ανακατασκευαζόμενα πεζοδρόμια)
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6329
Επισκευή, ανακατασκευή ή αντικατάσταση φρεατίων σύνδεσης ιδιοκτησιών με δίκτυα ΟΚΩ, τα οποία
βρίσκονται σε πεζοδρόμια που θα αποξηλωθούν. Ενδεικτικές εσωτερικές διαστάσεις φρεατίου 40x40x50
cm. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής του φρεατίου και σύνδεσής του με τους αγωγούς, με την
ενδεχόμενα απαιτούμενη τοπική εκσκαφή και με όλα τα απαραίτητα υλικά (σκυρόδεμα, ξυλότυποι,
στεγανωτικά, κάλυμμα χυτοσιδηρό κ.λπ.), μικροϋλικά και εργαλεία επί τόπου. Η τελική στάθμη του
καλύμματος θα ταυτίζεται με την προβλεπόμενη τελική στάθμη του πεζοδρομίου στη θέση αυτή.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ολογράφως: ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 85,00 €

Σκυρόδεμα C20/25 (ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.05 - ΥΔΡ6329)
Ξυλότυποι (ΝΕΤ ΥΔΡ 9.01 - ΥΔΡ6301)
Οπλισμός (ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26 - ΥΔΡ6311)
Τσιμεντοκονία επένδ. (ΝΕΤ ΟΔΟ Β-34 - ΥΔΡ6403)
Κάλυμμα (ΝΕΤ ΟΔΟ Β-49 - ΥΔΡ6752)
Σύνδεση, εκσκαφή κ.λπ. σε εργασία, τεχνίτης
Σύνδεση, εκσκαφή κ.λπ. σε εργασία, εργάτης
Τιμή εφαρμογής

85,00
8,00
0,15
9,30
1,35
0,70
0,35

*
*
*
*
*
*
*

0,154
=
2,60
=
70,00 * 0,95 =
0,83
=
10,96
=
18,92
=
14,59
=

13,09
20,80
10,24
7,72
14,80
13,24
5,11
85,00
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΧ. ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
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https://mail.google.com/mail/u/0?ik=73b79f52ef&view=pt&search=all&...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ <p.skarlatos@gmail.com>

FW:
1 µήνυµα
Olympia Chatzopoulou <oly@otenet.gr>
Προς: p_s@otenet.gr

22 Μαρτίου 2019 - 12:35 µ.µ.

From: Andreas Kalantzis [mailto:andreas@livingstones.gr]
Sent: Thursday, March 21, 2019 7:14 PM
To: 'Olympia Chatzopoulou'
Subject: RE:

Αγαπητή κυρία Χατζοπούλου καλησπέρα σας

Παρακάτω σας δίνουμε την προσφορά μας για τα ειδικά τεμάχια της ράμπας από πωρόλιθο
(τραβερτίνη)
που παράγουμε στο λατομείο της εταιρίας μας στο Σκρα Αξιούπολης.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

1. Ειδικά τεµάχια πωρόλιθου Σκρα για την κατασκευή ράµπας εισόδου
και βάθρου, ειδικών διαστάσεων, πάχους 15 cm µε στοκαρισµένες,
παλαιωµένες και αδιαβροχοποιηµένες τις εµφανείς τους όψεις, µε
µπιζουταρισµένες ακµές όπου προβλέπεται και µε οπές για καβίλιες

4.200,00 €/m3

2. Ειδικά τεµάχια πωρόλιθου Σκρα για την κατασκευή ράµπας εισόδου
και βάθρου, ειδικών µεγάλων διαστάσεων, πάχους 5 cm µε στοκαρισµένη, παλαιωµένη και αδιαβροχοποιηµένη επιφάνεια.

215,00 €/m2

Όλες οι παραπάνω τιμές αφορούν παράδοση στο εργοτάξιο στη Βέροια και δεν περιλαμβάνουν τον

4/3/2019, 11:30 PM

Gmail - FW:
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https://mail.google.com/mail/u/0?ik=73b79f52ef&view=pt&search=all&...

Φ.Π.Α.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση, παραμένουμε στη διάθεσή σας.
Εάν χρειάζεστε τιμή μονάδος για προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω προσφορά μας,
παρακαλούμε ενημερώστε μας.
Στις παραπάνω τιμές θα μπορούσαμε να προσφέρουμε έκπτωση έως 30%.

Σας ζητούμε ακόμα μια φορά συγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντησή μας.

Με εκτίμηση

Ανδρέας Καλαντζής
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΒΕΕ

www.livingstones.gr
τηλ. 23810-22815 κιν. 6974-031495

From: Olympia Chatzopoulou [mailto:oly@otenet.gr]
Sent: Wednesday, March 20, 2019 12:23 PM
To: 'Andreas Kalantzis' <andreas@livingstones.gr>
Subject: RE:

Σας ευχαριστώ πολύ

From: Andreas Kalantzis [mailto:andreas@livingstones.gr]
Sent: Wednesday, March 20, 2019 11:27 AM
To: 'Olympia Chatzopoulou'
Subject: RE:

Καλημέρα σας κυρία Χατζοπούλου.

Το υλικό στη φωτογραφία – με βεβαιότητα - δεν είναι δικό μας (πωρόλιθος Σκρα).

4/3/2019, 11:30 PM
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Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη προέρχονται από διάφορα λατομεία πωρόλιθου.
Κυρίως από τα παρακάτω:
-

Λατομείου πωρόλιθου στο Σκρα Αξιούπολης (το δικό μας λατομείο που είναι και το μοναδικό ενεργό)

-

Λατομείου πωρόλιθου στην Όρμα Αριδαίας (έχει κλείσει και η εκμεταλλεύτρια εταιρία δεν υπάρχει πια)

Λατομείου πωρόλιθου στο Βαμβακόφυτο Σερρών (έχει κλείσει και η εκμεταλλεύτρια εταιρία δεν υπάρχει
πια)
-

Από διάφορα λατομεία της Τουρκίας

Πιθανολογώ ότι το υλικό στη φωτογραφία προέρχεται από κάποιο τούρκικο λατομείο.
Η άποψή μου είναι ότι σε δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας ο πωρόλιθος πρέπει να είναι στοκαρισμένος για να
περιορίζεται η φθορά του και η κατακράτηση ρύπων.
Επίσης θεωρώ ότι κάπου – κάπου πρέπει να γίνεται και μια υποτυπώδης συντήρηση, πχ πλύσιμο με ζεστό νερό
για να καθαρίζονται τα δάπεδα από τους ρύπους και μια φορά στη δεκαετία να αντικαθιστούνται και κάποια
κομμάτια που σπάνε για διάφορους λόγους.

Για ό,τι άλλο χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας

ΜΦΧ
Αντρέας Καλαντζής
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΒΕΕ

From: Olympia Chatzopoulou [mailto:oly@otenet.gr]
Sent: Wednesday, March 20, 2019 11:06 AM
To: 'Andreas Kalantzis' <andreas@livingstones.gr>
Subject: RE:

κ. Καλαντζή καληµέρα
Κανένα πρόβληµα, έχουµε περιθώριο, µόνο θα ήθελα να σας στείλω µια φωτογραφία από τα φιλέτα τραβερτίνο
στην
Μητροπόλεως στη Θεσσαλονίκη για να µου πείτε τι πήγε τόσο λάθος.
Με εκτίµηση
Ολυµπία Χατζοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολιτικός Μηχανικός
Παύλου Μελά 27 ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 / 242964 fax: 2310 / 242964

4/3/2019, 11:30 PM

Gmail - FW:
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e mail: oly@otenet.gr

www.olychatzopoulou.blogspot.com

From: Andreas Kalantzis [mailto:andreas@livingstones.gr]
Sent: Tuesday, March 19, 2019 7:03 PM
To: 'Olympia Chatzopoulou'
Subject: RE:

Καλησπέρα σας κυρία Χατζοπούλου.

Σας ζητώ ειλικρινά συγνώμη που μέχρι σήμερα δεν κατάφερα να ανταποκριθώ στο αίτημά σας, λόγω φόρτου
εργασίας.
Πιστεύω ότι αύριο θα μπορέσω να σας στείλω τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Και πάλι να με συγχωρείτε

Με εκτίμηση
Ανδρέας Καλαντζής
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΒΕΕ

From: Olympia Chatzopoulou [mailto:oly@otenet.gr]
Sent: Thursday, March 14, 2019 5:01 PM
To: 'KALANTZIS ANDREAS' <andreas@livingstones.gr>
Subject:

Download link
https://we.tl/t-YvHAoedID7

4/3/2019, 11:30 PM
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κ. Καλαντζή σας ξαναστέλνω το αρχείο πιο ενηµερωµένο, δηλαδή µε περισσότερες διαστάσεις

4/3/2019, 11:30 PM

Gmail - FW: Προσφορά ΟΛ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

1 από 3

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=73b79f52ef&view=pt&search=all&permthid=thread-f:16...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ <p.skarlatos@gmail.com>

FW: Προσφορά ΟΛ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
1 µήνυµα
Olympia Chatzopoulou <oly@otenet.gr>
Προς: p_s@otenet.gr

4 Μαρτίου 2019 - 5:52 µ.µ.

From: Andreas Kalantzis [mailto:andreas@livingstones.gr]
Sent: Monday, March 04, 2019 5:37 PM
To: 'Olympia Chatzopoulou'
Subject: RE: Προσφορά ΟΛ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Προς: Ολυµπία Χατζοπούλου
Αρχιτέκτονα & Πολιτικό µηχανικό Α.Π.Θ
Παύλου Μελά 27 – 54622 Θεσσαλονίκη
Αγαπητή κυρία Χατζοπούλου,
βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλλουµε την παρακάτω προσφορά µας για τον πωρόλιθο (τραβερτίνη)
που παράγουµε στο λατοµείο της εταιρίας µας στο Σκρα Αξιούπολης.
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ

Ειδικά τεµάχια πωρόλιθου Σκρα για την κατασκευή καναλιών νερού,

ειδικών διαστάσεων µε στοκαρισµένες, παλαιωµένες και αδιαβροχοποιηµένες τις εµφανείς τους όψεις, µε µπιζουταρισµένες ακµές όπου
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προβλέπεται, µε εκγκοπές για παροχή νερού και µε οπές για καβίλιες
στερέωσης όπου προβλέπονται.
2.

3.700,00 €/m3

Πέτρα πωρόλιθου Σκρα για χτίσιµο ακανόνιστη, για χτίσιµο, θραυσµένη

µε υδραυλική σφύρα, χωρίς συσκευασία (χύµα 15 m3/φορτίο)
3.

115,00 €/m3

Κυβόλιθοι πωρόλιθου Σκρα διαστάσεων 10x10x5 cm µε επιφάνεια

100,00 €/m2

αστοκάριστη - αµµοβολισµένη και φθαρµένες τις 4 ορατές ακµές τους
4.

Κυβόλιθοι πωρόλιθου Σκρα διαστάσεων 10x10x5 cm µε αγυάλιστη

80,00 €/m2

επιφάνεια, χωρίς επεξεργασία ακµών
5.

Κυβόλιθοι πωρόλιθου Σκρα διαστάσεων 10x10x5 cm µε στοκαρισµένη,

110,00 €/m2

παλαιωµένη επιφάνεια και µε στρογγυλεµένες ακµές
6.

Πλάκες πωρόλιθου Σκρα πάχους 7 cm, ελευθέρων διαστάσεων, µε

επιφάνεια στοκαρισµένη - παλαιωµένη κι επεξεργασµένες ακµές,
εµβαδού από 0,20 έως 0,75 m2 ανά πλάκα

150,00 €/m2

Όλες οι παραπάνω τιµές αφορούν παράδοση στο εργοτάξιο στη Βέροια και δεν περιλαµβάνουν τον Φ.Π.Α
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση, παραµένουµε στη διάθεσή σας.
Εάν χρειάζεστε τιµή µονάδος για προϊόντα που δεν περιλαµβάνονται στην παραπάνω προσφορά µας, παρακαλούµε ενηµερώστε µας.
Στις παραπάνω τιµές θα µπορούσαµε να προσφέρουµε έκπτωση µέχρι 30%.
Από µια γρήγορη µατιά των σχεδίων παρακαλούµε σηµειώστε ότι:
1.

Το µήκος των ειδικών τεµαχίων µε κωδικό 3, από το σχέδιο προκύπτει 104 και όχι 95,6 cm (βλ. ΤΟΜΗ 3-3).

2.

Κάτω από τα τεµάχια µε κωδικό 8 υπάρχουν ειδικά τεµάχια που δεν έχουν κωδικό και διαστάσεις στο σχέδιο (βλ. ΤΟΜΗ 2-2).

3.

Ο κωδικός 14 επαναλαµβάνεται σε ειδικά τεµάχια διαφορετικών διαστάσεων (βλ. ΚΑΤΟΨΗ).

4.

Με επίπεδους αρµούς στα ειδικά τεµάχια, δεν µπορεί να επιτευχθεί πλήρη στεγανοποίηση.
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Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε ειδική διαµόρφωση στη συναρµογή των ειδικών τεµαχίων µεταξύ τους και τη χρήση στεγανωτικών
υλικών.
Με εκτίµηση
Ανδρέας Καλαντζής
∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΒΕΕ

www.livingstones.gr
τηλ. 23810-22815 κιν. 6974-031495

From: Olympia Chatzopoulou [mailto:oly@otenet.gr]
Sent: Thursday, February 28, 2019 1:41 PM
To: 'KALANTZIS ANDREAS' <andreas@livingstones.gr>
Subject: Προσφορά ΟΛ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

κ. Καλαντζή
Σας στέλνω το σχέδιο µε τα ολόσωµα τεµάχια τραβερτίνη, µέσω wetransfer.
Οι ορθογωνικές πλάκες πάχους 7εκ καλύπτουν επιφάνεια 350µ2
Ευχαριστώ
Ολυµπία Χατζοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολιτικός Μηχανικός
Παύλου Μελά 27 ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 / 242964 fax: 2310 / 242964
e mail: oly@otenet.gr

www.olychatzopoulou.blogspot.com

25/7/2019, 10:54 µ.µ.

IGNIS
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ O.E.
ΠΕΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗΛΕΣΒΟΥ
Νέες Κυδωνιές Τ. Θ. 5 Λέσβου 81100
Τηλ- Fax: 22510-94040
e-mail: infofa),ignis.gr
website: www.ignis.gr
-

ΠΡΟΣ: Ολυμπία Χατζοπούλου
Μυτιλήνη, 04/10/2019

Προσφορά
Για την προμήθεια :
• Κυβόλιθων πορφυρίτη (ιγνιμβρίτη) 10x10x10 cm,
με επιφάνειες επίπεδες

63 €/ m2

• Κυβόλιθων πορφυρίτη (ιγνιμβρίτη) 10x10x10 cm
ή 10x20x10 cm με επιφάνειες επίπεδες

63 €/m2

• Κυβόλιθων πορφυρίτη (ιγνιμβρίτη) 10x10x5 cm,
με επιφάνειες επίπεδες

39€/m2

• Κυβόλιθων πορφυρίτη (ιγνιμβρίτη) 10x10x5 cm,
με επιφάνειες επίπεδες

39 €/ m2

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Παράδοση στην έδρα μας.
Το υλικό μας διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που προβλέπονται από
τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

-Ο -

ΑΦΠΡΟΣ

TIETPOTEXNlfO:
Ε Π Ε Ξ Ε Ρ ί;
ΙΕΕΣ

ΚΥ.

ΕΣΒΟΥ

ΡΠ0418971- &OYiM w w i H I , ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Αφεντούλης Ιωάννης

ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΕ-750Π-03[07.08.2014]

ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΜ : 800117450 / ΔOY: ΚΑΒΑΛΑΣ
Κηπιά- Καβάλας Τ.κ : 64100
Τηλ: 25920 51151 -51400 / Fax: 51262

Ημερονηνία

29/08/18

Web:www.akrolithos.gr / E-mail: info@akrolithos.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΑΦΜ:
Δ.Ο.Υ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Δημος Βεροιας
ΤΗΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ :

ΠΟΛΗ:
ΤΚ:
ΤΗΛ: 2310242964
ΚΙΝ: 6977451045
FΑΧ:
Ε-ΜΑΙL: oly@otenet.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α

*
*

*
*

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ

1

Κυβόλιθος γρανίτης κιτρο (μπεζ) διαστάσεις περιπου 10x10x10cm με όλες τις πλευρές
σπασμένες με πρέσσα (Για 1m2 επι εδάφους με άρμο 1cm χρειάζονται περίπου 83 τεμαχια)

0,80 €/τεμαχ.

2

Κυβόλιθος γρανίτης κιτρο (μπεζ) διαστάσεις 10x10x4cm με όλες τις πλευρές κομμένες και την
μια μεγάλη "Σαγρέ". (Για 1m2 επι εδάφους με άρμο 1cm χρειάζονται περίπου 83 τεμαχια)

0,86 €/τεμαχ.

3

Κυβόλιθος ζαχαρί - συννεφόπετρα 10x10x5cm με όλες τις πλευρές κομμένες
(Για 1m2 επι εδάφους με άρμο 1cm χρειάζονται περίπου 83 τεμαχια)

0,66 €/τεμαχ.

4

Κυβόλιθος γρανίτης ροζέ διαστάσεις περιπου 10x10x5cm με όλες τις πλευρές σπασμένες με
πρέσσα (1 τόνος βγάζει με άρμο 1cm περίπου 8,60m2)

360€/τον.

5

Κυβόλιθος γρανίτης ροζέ διαστάσεις περιπου 10x10x10cm με όλες τις πλευρές σπασμένες με
πρέσσα (1 τόνος βγάζει με άρμο 1cm περίπου 4,3m2)

360€/τον.

6

Φασες από γρανίτη γκρι 20cm πλάτος, ελευθερο μήκος, επιφάνεια "Σαγρέ" 5cm

16€/τρεχ.μετρ.

7

Φασες από γρανίτη γκρι 20cm πλάτος, ελευθερο μήκος, επιφάνεια "Σαγρέ" 3cm

12€/τρεχ.μετρ.

8

Σχάρα από γρανίτη γκρι 30x50cm και πάχος 5cm με κομμένες επιφάνειες

88€/τρεχ.μετρ.

9

Πλακες 30x50x5cm πάχος από γρανιτη γκρι με την επάνω επιφάνεια "Σαγρέ"

27€/τρεχ.μετ.

Ο Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω τιμές
Τόπος παραδοσης : Βεροια
Χρόνος ισχύς προσφοράς : 31/12/2018
Οι "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ" της εταιρείας μας, οι οποίοι αφορούν οποιαδήποτε πώληση μας, είναι αναρτημένοι
στο site της εταιρείας μας, στην ηλεκρονική διεύθυνση www.akrolithos.gr
Αν δεν τους βρείτε, παρακαλώ ζητήστε γραπτώς από την εταιρεία μας να σας αποσταλλούν.

ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΒΕΕ.

Όνομα - Υπογραφή

ΞΥΛΕΙΑ Iroko – kappawood.gr | ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΙΑ Ο.Ε. | ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥ...
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Evangelia Iordanidou <evangelie.iordanidou@gmail.com>

Information about Portiqoa bench
Karol Giszczak <k.giszczak@mmcite.cz>
Προς: Evangelia Iordanidou <evangelie.iordanidou@gmail.com>

19 Δεκεμβρίου 2018 - 2:30 μ.μ.

Hi,

Thats ok. The general price of the 1pc bench without the transport costs is

park bench

Portiqoa

PQA151

t

tropical

-

1.8 m park bench, tropical wood seat and backrest,
aluminium sides

668 EUR

Please let me know if you would require more details.
I have also attached the technical sheet with detaiuled escription of materials used.

With regards

Karol Giszczak
senior export manager
m +420 734 890 517

mmcité1 a.s.
Bílovice 519
687 12 Bílovice
Czech Republic
k.giszczak@mmcite.cz
www.mmcite.com

From: Evangelia Iordanidou <evangelie.iordanidou@gmail.com>
Sent: Wednesday, December 19, 2018 1:16 PM
To: Karol Giszczak <k.giszczak@mmcite.cz>
Subject: Re: Information about Portiqoa bench

Dear Mrs. Giszczak

Thank you for your instant respond.

For the time being we are interested for the bench. The project is placed in a small town
close to Thessaloniki. As about the delivery adress, it is currently unknown because we are at
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=af41785c6d&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1620283347368302980&simpl=msg-f%3A1620283…
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the design stage and we don't only need to describe the construction of the bench but also the
cost of it. Although it is very possible that the delivery adress will be in Thessaloniki.

We would prefer the Jatoba tropical wood. Concerning the aluminium side parts we would prefer
them not to be powder coated.

I hope that this information is enough for you to send us a general cost.

Thank you in advance.

Sincerely,
Evangelia Iordanidou

Στις Τετ, 19 Δεκ 2018 στις 1:25 μ.μ., ο/η Karol Giszczak <k.giszczak@mmcite.cz> έγραψε:
Dear Mrs. Iordaninidou,

Could you specify a little more detail of your project?
Where is the project exactly placed?
Is there any other elements of furniture included that i could offer you?
What would be the delivery address?
What type of wood would you prefer?
We offer Jatoba tropical wood as well as acacia wood.
Jatoba tropical wood – darker cherry colour, exceptionally hard and resistant to fungus
Acacia (Robinia) wood – yellow-brown colour hard wood secured in Europe

Would you prefer the aluminium side parts to be powder coated?
If so what would colour, pleasee below available colours

[Κρυμμένο ανεφερόμενο κείμενο]
[Κρυμμένο ανεφερόμενο κείμενο]

PQA151_text_en.pdf
132K
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ΒΤΘΙΖΟΜΕΝΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ(ΣΙΜΗ ΣΕΜΑΧΙΟΤ ΚΑΣΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)
Α/Α ΦΩΣΟΓΡΑΦΚΑ

1
2
3

Α/Α ΦΩΣΟΓΡΑΦΚΑ

TYΠΟ
PILLAR
B275/600.6C L
PILLAR B
275/800.6C L
PILLAR B
275/800.10C L

MOTEΡ

ΔΚΑΜΕΣΡΟ ΣΑΧΤΣΗΣΑ S

ΤΨΟ ΔΚΑΚΟΠΗ

ΠΕΡΚΛΑΜΒΑΝΕΚ

ΤΛΚΚΟ

ΠΑΧΟ

ΤΧΝΟΣΗΣΑ
ΧΡΗΗ

Impact
Break-in
resistance proof

ΣΚΜΗ

ΣΚΜΗ ΚΝΟΧ

ΣΙΜΗ με
συστημα
ασφαλειας

ΣΙΜΗ ΙΝΟΧ με
συστημα
ασφαλειας

ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ

275

5

600

ΚΑΣΕΒΑΙΝΕΙ

ΦΩΣΑΚΚΑ

ΑΣΑΛΚ 7016 6,00mm

3000

20000

250000

4.039,92 €

4.745,16 € 4.039,92 €

4.745,16 €

ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ

275

6,5

800

ΚΑΣΕΒΑΙΝΕΙ

ΦΩΣΑΚΚΑ

ΑΣΑΛΚ 7016 6,00mm

3000

20000

250000

4.209,48 €

4.950,36 € 4.209,48 €

4.950,36 €

ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ

275

6,5

800

ΚΑΣΕΒΑΙΝΕΙ

ΦΩΣΑΚΚΑ

ΑΣΑΛΚ 7016 10,00mm

3000

20000

667000

4.890,96 €

5.961,60 € 4.932,36 €

5.927,04 €

Impact
Break-in
resistance proof

1

STOPPY MBB KIT
219/500.C 230 C

ΜΗΧΑΝΙΚΟ

220

9

500

ΚΑΣΕΒΑΙΝΕΙ

OXI

ΑΣΑΛΚ 7016

AYΞHMENH

10500

150000

2.065,32 €

2.578,32 € 3.423,24 €

2

STOPPY MBB KIT
219/700.C 230 C

ΜΗΧΑΝΙΚΟ

220

9

700

ΚΑΣΕΒΑΙΝΕΙ

OXI

ΑΣΑΛΚ 7016

AYΞHMENH

10500

150000

2.570,40 €

2.792,88 € 3.725,64 €

3

STOPPY B
115/500

ΜΗΧΑΝΙΚΟ

115

7

500

ΚΑΣΕΒΑΙΝΕΙ

OXI

ΑΣΑΛΚ 7016

OIKIAKH

6000

60000

1.514,52 €

4

STOPPY B
200/700

ΜΗΧΑΝΙΚΟ

200

9

700

ΚΑΣΕΒΑΙΝΕΙ

ΑΣΑΛΚ 7017

OIKIAKH

6000

60000

2.022,12 €

ΦΩΣΑΚΚΑ

ΠΑΧΟ

ΤΧΝΟΣΗΣΑ
ΧΡΗΗ

MOTEΡ

ΠΕΡΚΛΑΜΒΑΝΕΚ

ΤΛΚΚΟ

ΣΚΜΗ

ΣΚΜΗ INOX
ΜΕ ΦΩΣΑΚΚΑ
ΚΑΚ BUZZER

TYΠΟ

ΔΚΑΜΕΣΡΟ ΣΑΧΤΣΗΣΑ S

ΤΨΟ ΔΚΑΚΟΠΗ

ΣΚΜΗ ΜΕ
ΦΩΣΑΚΚΑ ΚΑΚ
BUZZER

ΒΤΘΙΖΟΜΕΝΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΑΝΣΙΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΚΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ (ΣΙΜΗ ΣΕΜΑΧΙΟΤ ΚΑΣΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)
Α/Α ΦΩΣΟΓΡΑΦΚΑ

TYΠΟ

MOTEΡ

1

XPASS B
275/800C L

ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ

275

4

800

2

XPASS B
330/1200
BODY L

ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ

330

6,5

1200

TYΠΟ

ΑΚΣΚΟΛΟΓΚΑ

PERSEO CBE
230.P SD

ΠΛΑΚΕΣΑ ΓΚΑ ΒΤΙΚΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΣΑΤΣΟΧΡΟΝΗ
ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ 4 ΚΟΛΩΝΑΚΚΑ Θ 2 ΧPASS 1200

ΔΚΑΜΕΣΡΟ ΣΑΧΤΣΗΣΑ S

ΤΨΟ ΔΚΑΚΟΠΗ

ΠΑΧΟ

ΤΛΚΚΟ

ΚΑΣΕΒΑΙΝΕΙ

ΦΩΣΑΚΚΑ

ΑΣΑΛΚ 7016 10,00mm

2000

ΚΑΣΕΒΑΙΝΕΙ

ΦΩΣΑΚΚΑ

ΑΣΑΛΚ 7016 25,00mm

2000

EΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΤΘΙΖΟΜΕΝΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ
Α/Α ΦΩΣΟΓΡΑΦΚΑ

1

ΤΧΝΟΣΗΣΑ
ΧΡΗΗ

ΠΕΡΚΛΑΜΒΑΝΕΚ

ΣΚΜΗ

366,48 €

Impact
Break-in
resistance proof
800000

ΣΚΜΗ
6.427,80 €

ΣΚΜΗ ΚΝΟΧ

ΣΙΜΗ με
συστημα
ασφαλειας

7.499,16 € 6.427,80 €

2100000 13.413,60 € 15.564,96 €

ΣΙΜΗ ΙΝΟΧ με
συστημα
ασφαλειας

7.499,16 €

ΒΤΘΙΖΟΜΕΝΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ME EMBOΛΟ ΑΕΡΙΟΤ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ
Α/Α

ΦΩΣΟΓΡΑΦΚΑ
ΣΤΠΟ
1
2
3

DAMPY B
115/500
DAMPY B
219/500
DAMPY B
219/700

ΩΙΗΗ

ΑΕΡΚΟ
ΕΛΑΣΗΡΚΟΤ
ΑΕΡΚΟ
ΕΛΑΣΗΡΚΟΤ
ΑΕΡΚΟ
ΕΛΑΣΗΡΚΟΤ

ΔΚΑΜΕΣΡΟ

Impact
ΚΛΕΚΔΩΜΑ resistance

ΤΨΟ

ΠΑΧΟ

115

4

220

6

220

6

ΜΕ ΣΡ.
500 ΚΛΕΚΔΚ
ΜΕ ΣΡ.
500 ΚΛΕΚΔΚ
ΜΕ ΣΡ.
700 ΚΛΕΚΔΚ

5000

Break-in
proof
30000

ΣΚΜΗ
759,96 €

ΣΚΜΗ ΚΝΟΧ

ΣΙΜΗ με LED

ΣΙΜΗ με LED
INOX

884,16 €

10000

60000 1.599,84 € 2.071,44 € 1.828,44 € 2.315,88 €

10000

60000 1.774,08 € 2.365,92 € 2.008,80 € 2.607,12 €

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΣΑΘΕΡΑ
Α/Α

ΦΩΣΟΓΡΑΦΚΑ
ΣΤΠΟ
ΩΙΗΗ
RANCH C
275/600CN L ΣΑΙΕΡΟ
1
RANCH C
275/800CN L ΣΑΙΕΡΟ
2
FLANGE
RANCH C
ΦΛΑΝΣΖΑ
3
4
5
6

7
8
9

RANCH B
219/500
ΣΑΙΕΡΟ
RANCH B
219/700
ΣΑΙΕΡΟ
RANCH D
275/800CN L ΣΑΙΕΡΟ
RANCH D
219/1100
ΦΛΑΝΣΖΑ
RANCH E
330/1200C LI ΣΑΙΕΡΟ
RANCH D
219/1101
ΦΛΑΝΣΖΑ

ΔΚΑΜΕΣΡΟ

ΤΨΟ

ΠΑΧΟ

ΣΡΟΜΟΚΡ Break-in
ΑΣΚΑ
proof

ΡΑΛ

ΣΚΜΗ

ΣΚΜΗ ΚΝΟΧ

275

3

600

7016

866,88 € 1.306,80 €

275

3

800

7016

977,40 € 1.482,12 €

275

ΣΙΜΗ με LED

ΣΙΜΗ με LED
INOX

252,36 €

220

3

500

7016

514,44 €

884,16 €

750,24 € 1.125,00 €

220

3

700

7016

700,92 € 1.116,00 €

942,12 € 1.357,20 €

275

10

800

7016 ΝΑΚ

275
330
275

730000 1.334,16 €

1.562,04 € 2.215,08 €

340,20 €
14

1200

7016 ΝΑΚ

2100000 2.385,36 € 3.138,84 €
705,60 €

3.515,40 €

