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1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή
του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή
των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών,
σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του
παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1.1

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα
τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

1.1.2

Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης,
επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις
απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με τη σταλία μεταφορικών μέσων)
των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων,
σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (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
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Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του
τιμολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.
1.1.3

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας,
εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με
εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.1.4

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων
και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.1.5

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής
θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό
χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και
μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις
ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το
πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από
σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από
την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)

Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το
Δημόσιο

(β)

Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του
συγκεκριμένου έργου.

1.1.6

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.1.7

Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας
και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας
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των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων
εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της
αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.1.8

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως
‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.1.9

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις
στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται
σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.1.10

Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.1.11

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού που οφείλονται:
(α)

σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω.
κ.λπ.),

(β)

στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης
των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης
των εργασιών),

(γ)

στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),

(δ)

στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,

(ε)

στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε
είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΛΕΤΗΣ
3

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,
(ζ)

1.1.12

σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών,
βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από
την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται,
ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την
ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου
(πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την
προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για
την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.1.13

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών
αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι
δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της
οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού
εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ.
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]),

1.1.14

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο
του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς
και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών
που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.1.15

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν
περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.1.16

Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων
με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.1.17

Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό
αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα
οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά
στα τεύχη δημοπράτησης.
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1.1.18

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.1.19

Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε
στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη,
καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.1.20

Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.1.21

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης
χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.1.22

Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες
για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και
απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση
ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση
υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση
των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.1.23

Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.1.24

Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών
έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.25

Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

1.1.26

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή
προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
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1.1.27

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2)

θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες
εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν
μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου
όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης
εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών,
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α)

Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(1)

Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.

(2)

Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων,
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3)

Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(4)

Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους
όρους δημοπράτησης.

(5)

Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση
του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6)

Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης
(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα
του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.

(7)

Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις,
εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.
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(β)

(8)

Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9)

Για φόρους.

(10)

Για εγγυητικές.

(11)

Ασφάλισης του έργου.

(12)

Προσυμβατικού σταδίου.

(13)

Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

(14)

Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη
ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(1)

Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)

(2)

Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες
νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.

(3)

Νομικής υποστήριξης

(4)

Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση

(5)

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση
αυτοκινήτων

(6)

Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού

(7)

Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς

(8)

Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

(9)

Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

(10)

Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης,
κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο
του Έργου.
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Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά
έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά
όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι
εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των
μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
(1)

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από
σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:
DN / DM
όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν
Τιμολόγιο.
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη
υπάρχουσα διάμετρος.
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του
παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης
πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του
παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας
σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του
παρόντος Τιμολογίου.
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική
εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα
περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1
Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων
μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών
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2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.2

σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας
και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.
Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της,
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που
υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει
τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας,
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας
της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.
Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο
τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.
Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι
ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο
άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.
Στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών,
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα
 Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη
που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.
 Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη
υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented)
αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα
εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά
μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών
υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
 Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν
δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό
εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"
περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.
 Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί
βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες
κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των
σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών
ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)
2.2.2

ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
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Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς
λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες
ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος
και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες
ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και
ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα),
με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο
(δίφυλλο παράθυρο).
Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που
ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και
φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας
χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με
Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα
έλεγχου, με συσκευή μικροκυμάτων
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Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Έργων" διατάξεις, εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.
2.2.3.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα
μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά
είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό
και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο
είδος χρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών,
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται
σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα
με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω
παράγραφο "Ειδικοί όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι
αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται
σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m.
Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα
άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως
η δαπάνη των ικριωμάτων.
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα
οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί
ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κ.λπ.)
στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής
συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων
του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα
πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
α/α
1.

2.

Είδος
Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι
οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου
Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές με υαλοπίνακες που
καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.

Συντελεστής

2,30
2,70
3,00
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α/α

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

2.2.4.

Είδος
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου
Υαλοστάσια:
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολών
ε) σιδερένια
Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού,
γερμανικού) πλην ρολών
Ρολά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων
σιδηρού πλαισίου
Σιδερένιες θύρες:
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσματα σιδηρά:
α) ρολά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)
Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά:
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερμαντικά σώματα:
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών
σωμάτων

Συντελεστής
1,90
2,30
2,60
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος
μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που
παράγονται. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου
των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και
τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής
διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.
Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των
ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό
αστερίσκο.
2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας,
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι
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ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών
χαρακτηριστικών.
3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή
του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του
συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας"
που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή
του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου.
Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπιμο η επιλογή του
τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.
4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών
Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς
λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone
cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και
να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007.
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
Αγ. Μαρίνας
Καπανδριτίου
Μαραθώνα
Νάξου
Αλιβερίου
Μαραθώνα
Βέροιας
Θάσου
Πηλίου

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν – μελανό
Τεφρόχρουν – μελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ερέτριας
Αμαρύνθου
Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
Διονύσου

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωμο
Χιονόλευκο
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ιωαννίνων
Χίου
Χίου
Τήνου
Ρόδου
Αγίου Πέτρου
Βυτίνας
Μάνης
Ναυπλίου
Ναυπλίου
Μυτιλήνης
Τρίπολης
Σαλαμίνας
Αράχωβας

Ροδόχρουν
Τεφρό
Κίτρινο
Πράσινο
Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο
Ερυθρό
Ερυθρό
Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωμο
Γκρι με λευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρωμο
καφέ

5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών
(νερόλουστρο)
6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.
2.2.5.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης
φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις
αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα
σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του
αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ.
Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο
ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες
που διατίθενται για επανεπιχώσεις).
Οι πλάγιες -εντός του εργοταξίου- μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων
κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την
θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά,
συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος.
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60,
22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται
μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος,
πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης
οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών
διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης,
αγκυρώσεων, βλήτρων κ.λπ.

2.2.6.

ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ
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Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την
κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς
λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και
χρησιμοποιούνται μετά από επεξεργασία ώστε να αποκτήσουν κανονικά σχήματα και
διακριτές επιφάνειες (ημιλαξευτή λιθοδομή) ή κανονικά σχήματα σε σταθερά μεγέθη
και ομοιόμορφες επιφάνειες (λαξευτή λιθοδομή).
Οι λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν
θα έχουν σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί
επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 8 mm στην περίπτωση της
λαξευτής λιθοδομής και 15 mm περίπτωση της ημιλαξευτής λιθοδομής.
Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες:
- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους
ρύπους (λάσπη, σκουριά, χρώματα κλπ),
- επί τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιίας, ή
χρήσης ετοίμων κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με
σήμανση CE,
- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως
5% κατά βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως
σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2),
- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων,
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων.
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι),
κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά
οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς
και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της
ενότητας 45.
2.2.7.

ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι
γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και
υλικά):
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως αφαίρεση
ρύπων (με κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα),
χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κ.λπ.
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας
της εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδομικό χαρτί.
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών
οριοθέτησης κενών και ορίων κ.λπ.
γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται, εκτός αν αναφέρεται ρητά στην
περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου
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δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων
σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της
άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα
υλικά αυτά).
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες
διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).
2.2.8.

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι
γενικοί όροι:
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.),
στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται,
στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ
γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας
(νεοπρένιο, EPDM κλπ),
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών
στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με
βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με
βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

2.2.9.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Για τα άρθρα της ενότητας 77 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα
μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων
κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα
θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής
(κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών
από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάιλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ),
θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται
αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και
υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον
παραγωγό.
γ) Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή
εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΛΕΤΗΣ
16

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό
που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου
με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων
η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
2.2.10. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι
ακόλουθοι γενικοί όροι:
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών
αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του
προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας,
μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο
τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές
τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία
του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην
συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό,
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό
που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ),
των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
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Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς
των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με
βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες
τιμές μονάδας σε €/m3.km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0,28

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση ≥ 3 km
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας
εκσκαφές)

0,20
0,03

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων
του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον
τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως
καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, προστίθεται
στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον
εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση
του μεταφορικού έργου).

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΛΕΤΗΣ
18

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ/ΠΕΤΕΠ
(εργασίες οδοποιίας, οικοδομικές)
Σημείωση: η αναγραφή παύλας στη στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ/ΠΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη
ΕΤΕΠ ή προτεινόμενη ΠΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών.
Α.Τ.

Κωδ.
ΕΤΕΠ/ ΠΕΤΕΠ

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες

1

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00

ΟΔΟ Α-2.1

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των
γενικών εκσκαφών

2

-

ΟΙΚ 22.02

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

3

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01

ΟΔΟ Α-12

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

4

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01

5

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

6

-

Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να καταβάλλεται
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

7

-

60

-

Κωδ. Ν Ε Τ
ΟΔΟ Α-2

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΔΟ Α-12 ΣΧ Καθαίρεση αόπλων ή ελαφρά οπλισμένων σκυροδεμάτων
ΟΙΚ 22.51
ΟΙΚ 22.02.01

Αποξήλωση και διαχείριση όλων των υφισταμένων
ΟΙΚ 22.65.02
μεταλλικών στοιχείων και κατασκευών (π.χ. πινακίδες, ιστοί
ΣΧ
φωτισμού, κιγκλιδώματα κ.λπ.)
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς
ΠΡΣ Α6
την προμήθεια του υλικού

101 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-05-00

ΟΔΟ Β-1

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

8

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00

ΟΔΟ Β-2

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από
διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.

9

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών
μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

10 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00

Κατασκευές από σκυρόδεμα

ΠΕΤΕΠ-01-01-01-00,
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00,
ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00,
11
ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00,
12
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00,
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00
ΠΕΤΕΠ-01-03-00-00

ΟΙΚ 20.04.01

ΟΔΟ Β-29

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κωδ. Ν Ε Τ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.

Κωδ.
ΕΤΕΠ/ ΠΕΤΕΠ
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00

ΟΔΟ Β-30

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων

13
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00
14

ΟΔΟ Β-36

Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη

15

ΟΔΟ Β-49

Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπόνομων

16 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01

ΟΔΟ Β-51

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

17

ΠΕΤΕΠ-05-02-01-00

18

-

19

-

ΟΔΟ Β-64.2 Γεωυφάσματα Γεωύφασμα διαχωρισμού
Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από
πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές
ΥΔΡ
και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2
12.29.01.04
Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος,
SN4, DN 200 mm
Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών
ΟΔΟ Β-34
υπονόμων και φρεατίων
Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί
ΟΔΟ Β-85
ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου
Υπόβαση οδοστρωσίας Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού
ΟΔΟ Γ-1.1
πάχους

-

20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04
21

-

22 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00

ΟΔΟ Γ-1.2

Υπόβαση οδοστρωσίας Υπόβαση οδοστρωσίας
συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m

23 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00

ΟΔΟ Γ-2.1

Βάση οδοστρωσίας Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

24 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00

ΟΔΟ Γ-2.2

Βάση οδοστρωσίας Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

25 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00

ΟΔΟ Δ-1

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

26

ΟΔΟ Δ-3

Ασφαλτική προεπάλειψη

27 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01

ΟΔΟ Δ-4

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

28

ΟΔΟ Δ-5.1
ΟΔΟ Δ-8.1

Ασφαλτικές στρώσεις βάσης Ασφαλτική στρώση βάσης
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας Ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση
κοινής ασφάλτου

-

-

29 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04
30 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κωδ. Ν Ε Τ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης Πλευρικές
ΟΔΟ Ε-8.2.2 πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1
ΟΔΟ Ε-9

Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικινδύνων θέσεων

Στύλοι πινακίδων Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο
σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’)
Διαγράμμιση οδοστρώματος Διαγράμμιση οδοστρώματος
ΟΔΟ Ε-17.1
με ανακλαστική βαφή
Κατασκευή δαπέδων με έγχρωμο βοτσαλόδεμα ή
ΟΙΚ 73.92 ΣΧ
χαλικόδεμα και γαρμπιλόδεμα
ΟΔΟ Ε-10.1

Α.Τ.

Κωδ.
ΕΤΕΠ/ ΠΕΤΕΠ

31 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-06-00
32
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-06-00
33
34 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00
35 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-02-00
36

ΠΕΤΕΠ-01-01-01-00

ΟΙΚ 32.02

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας ή
πυργογερανού

ΠΕΤΕΠ-01-01-01-00,
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00,
37
ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00,
38
ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00,
39
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00,
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00

ΟΙΚ 38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

40 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00

ΟΙΚ 38.13

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

41 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00

ΟΙΚ 38.18

Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από
σκυρόδεμα

42 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00

ΟΙΚ 38.45

Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

43

-

ΟΙΚ 38.20

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

44

ΠΕΤΕΠ-01-02-01-00

ΟΙΚ 43.22 ΣΧ Λιθοδομή από δομική πουρόπετρα-τραβερτίνη
ΟΙΚ 78.96
ΣΧ1

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους πορφυρίτη
(ιγνιμβρίτη) 10x10x10 cm, με επιφάνειες επίπεδες, εν ξηρώ
Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους πορφυρίτη
ΟΙΚ 78.96
(ιγνιμβρίτη) 10x10x10 cm ή 10x20x10 cm, με επιφάνειες
ΣΧ2
επίπεδες, κολυμβητά
Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους πορφυρίτη
ΟΙΚ 78.96
(ιγνιμβρίτη) 10x10x5 cm, με επιφάνειες επίπεδες,
ΣΧ3
κολυμβητά (πεζοδρόμια)
Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους πορφυρίτη
ΟΙΚ 78.96
(ιγνιμβρίτη) 10x10x5 cm, με επιφάνειες επίπεδες (όρθια,
ΣΧ4
έντονη κλίση)
ΟΙΚ 75.36.02 Επίστρωση περιζωμάτων με πλάκες τραβερτίνη, πλάτους 20
ΣΧ1
cm και πάχους 4 cm
ΟΙΚ 75.36.02 Οδηγός τυφλών από πλάκες τραβερτίνη 40x40x4 cm
ΣΧ2
ανάγλυφες

45 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01-00
46 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-03-00
47

ΕΠ.ΕΤΕΠ:03-07-03-00

48

ΕΠ.ΕΤΕΠ:03-07-03-00

49

ΕΠ.ΕΤΕΠ:03-07-03-00

50

ΕΠ.ΕΤΕΠ:03-07-03-00

51

ΕΠ.ΕΤΕΠ:03-07-03-00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Α.Τ.

Κωδ.
ΕΤΕΠ/ ΠΕΤΕΠ

52

-

53

ΕΠ.ΕΤΕΠ:03-07-03-00

54

-

ΟΙΚ 78.96 ΣΧ Δάπεδα με διάτρητους τσιμεντοκυβόλιθους

55

-

ΟΙΚ 41.02.01
Επίστρωση με συλλεκτά αδρανή (κροκαλόστρωση)
ΣΧ

56

-

Κωδ. Ν Ε Τ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Κατασκευές με ολόσωμα τεμάχια τραβερτίνη, ποικίλων
ΟΙΚ 75.51 ΣΧ διαστάσεων, με στοκαρισμένες, παλαιωμένες και
αδιαβροχοποιημένες τις εμφανείς όψεις
Επιστρώσεις, επενδύσεις με πλάκες τραβερτίνη, πάχους 5
ΟΙΚ 75.41 ΣΧ cm, μεγάλων διαστάσεων, με στοκαρισμένες, παλαιωμένες
και αδιαβροχοποιημένες τις εμφανείς όψεις
Επεξεργασία (θραπινάρισμα) επιφάνειας σκυροδέματος με
ΟΙΚ 73.41 ΣΧ
μηχανικό τρόπο

ΟΙΚ 77.33

Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων

Ηλεκτροστατική βαφή μεταλλικών επιφανειών με
ΟΙΚ 77.55 ΣΧ υπερανθεκτικά χρώματα πούδρας, πιστοποιημένα κατά
Qualicoat Class 2 (με την αντιγραφιστική προστασία)
ΟΙΚ 79.08

58

-

59

-

61

-

62

-

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους
ή πλευράς >160 mm

63

-

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών
Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

64

-

65

-

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

ΟΙΚ 54.80.02
Καθιστικά και λοιπές κατασκευές με ξυλεία IROKO
ΣΧ
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους
ΟΙΚ 61.05
ή πλευράς έως 160 mm
ΟΙΚ 61.06
ΟΙΚ 64.01.01

OIK 64.32 ΣΧ Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος
OIK 61.24
ΠΡΣ Β1

Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες
βιομηχανικής προέλευσης

66 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03

Μεταλλικές σχάρες δένδρων

67

-

68

-

69

-

70

-

71

-

ΠΡΣ Β11.10 Κάδοι απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος
ΟΙΚ 64.26
ΣΧ1
ΟΙΚ 64.26
ΣΧ2

57 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00

Μεταλλικοί στυλίσκοι (εμπόδια στάθμευσης)

Μεταλλικοί στυλίσκοι (εμπόδια εισόδου) βυθιζόμενοι, με
ελατήριο
Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης και
ΟΙΚ 61.22 ΣΧ
προσανατολισμού (κεκλιμένες)
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κωδ. Ν Ε Τ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.

Κωδ.
ΕΤΕΠ/ ΠΕΤΕΠ

ΟΙΚ 79.22

Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ
EN 934-2

72

-

73

-

74

-

ΟΙΚ 79.23 ΣΧ Προσθήκη χρωστικών σε σκυρόδεμα και κονιάματα
Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο
ΥΔΡ 9.23.05 σκυρόδεμα Ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά
ΕΛΟΤ EN 14889-2
Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης
ΟΙΚ 77.95 ΣΧ προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής
βάσεως ή βάσεως σιλικόνης σε κάθε είδους επιφάνεια
ΥΔΡ 16.01 ΣΧ Συνδέσεις υδρορροών παρόδιων ιδιοκτησιών
ΟΙΚ 20.30 ΣΧ
ΥΔΡ
11.15.08
ΠΡΣ Β10.8
ΣΧ
ΟΙΚ 79.17
ΟΙΚ 79.18
ΥΔΡ 10.25
ΣΧ
ΥΔΡ 10.17
ΣΧ

Δαπάνη Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών &
Κατεδαφίσεων
Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433
βιομηχανικής προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι
εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με
εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο
Καθιστικά με πλάτη, με φορείς από χυτό αλουμίνιο και
δοκίδες τροπικού ξύλου, ενδ. τύπου PORTIQOA PQA151
(PQA151t tropical wood) της mmcité
Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή
γαλβανισμένη λαμαρίνα
Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές
(αυγουλιέρα)
Προετοιμασία επιφάνειας εφαρμογής νέων κονιαμάτων

Καθαρισμός-απορρύπανση υφισταμένων λιθοδομών που
διατηρούνται
Ανακατασκευή-αντικατάσταση φρεατίων σύνδεσης
ΥΔΡ 9.10.05
ιδιοκτησιών με δίκτυα ΟΚΩ (σε ανακατασκευαζόμενα
ΣΧ
πεζοδρόμια)

75 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-03-00
76

-

77

-

78 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-06

79

-

80 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-02
81

-

82

-

102

-

103

-

83
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00
84
85
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00
86

ΠΡΣ Δ1.

Δένδρα

ΠΡΣ Δ2.

Θάμνοι

ΠΡΣ Δ3.3

Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3

87 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00

ΠΡΣ Δ6.2

Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά
κατηγ. Π2

88 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00

Προμήθεια φυτικής γης

89 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-05-00

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός

90 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00

ΠΡΣ Δ8
ΠΡΣ Ε1.2
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ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κωδ. Ν Ε Τ

ΠΡΣ Ε3.2

ΕΡΓΑΣΙΑ
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m
Άνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής Άνοιγμα
λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m

Α.Τ.

Κωδ.
ΕΤΕΠ/ ΠΕΤΕΠ

91 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00

ΠΡΣ Ε9.3

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 - 1,50 lt

92 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00

ΠΡΣ Ε9.4

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt

93 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00

ΠΡΣ Ε9.5

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt

94 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00

ΠΡΣ Ε11.1.1

Υποστύλωση δένδρων Υποστύλωση δένδρου με την αξία
του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m

95 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-09-00

Λιπάνσεις Λίπανση φυτών με τα χέρια

96 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00

ΠΡΣ ΣΤ3.1

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων Μεγάλων
δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ
Φυτοπροστασία Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από
ΠΡΣ ΣΤ5.5
4 m με βιολογικά σκευάσματα
Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων
ΠΡΣ ΣΤ6.1
Βοτάνισμα με τα χέρια
Καθαρισμοί Καθαρισμός χώρου φυτών Καθαρισμός χώρου
ΠΡΣ ΣΤ8.1.1
φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους
ΠΡΣ ΣΤ4.3.1

97 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01
98 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00
99 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00
100 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α.Τ. 1
ΝΕΤ ΟΔΟ Α-2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:
 ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των
πρανών και του πυθμένα τους,
 για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
 τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των
γενικών εκσκαφών της οδού,
 για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
 τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
 για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες,
 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και
ο σχηματισμός των αναβαθμών,
 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ.
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές
ή προσωρινές θέσεις,
 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους,
 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή,
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση,
 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.,
 η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του
βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως
αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα
ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2),
 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων,
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που
οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης.
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς
περιορισμούς.
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο,
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού
τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών,
επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Ολογράφως: ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 6,80 €

Α.Τ. 2
ΝΕΤ ΟΔΟ Α-2.1

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με
τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με
την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους
καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε
απόσταση.
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Ολογράφως: ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 7,60 €

Α.Τ. 3
ΝΕΤ ΟΙΚ 22.02
Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2204
Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη από
το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές
αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως, με τη φόρτωση και τη μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΛΕΤΗΣ
26

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Αριθμητικώς: 26,15 €

Α.Τ. 4
ΝΕΤ ΟΔΟ Α-12
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.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την
καθαίρεση.
Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 30,35 €

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.
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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)
Ολογράφως: ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 18,35 €

Α.Τ. 6
ΝΕΤ ΟΙΚ 22.51
Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟIK-5276
Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε
οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου, με τη φόρτωση και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση.
Ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 50,00 €

Α.Τ. 7
ΝΕΤ ΟΙΚ 22.22.01

Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων κεράμων
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟIK-2241
Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε
στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2), με τη φόρτωση και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Ολογράφως: ΕΞΙ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 6,00 €

Α.Τ. 8
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-1
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-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 εξοπλισμό, 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 αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών
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 Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες
αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός αν 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.
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 και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και
πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη των
γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος
πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδες καθ’ ύψος)
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Ολογράφως: ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 9,85 €

Α.Τ. 9
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-2

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από 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, αντιστηριζόμενους ή μη, μέσα στο όρυγμα,

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΛΕΤΗΣ
29

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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,
 η φθορά της ξυλείας,
 οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών,
 η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλισμού 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.
Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών.
Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος.
Ολογράφως: ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 2,50 €

Α.Τ. 10
ΝΕΤ ΟΙΚ 20.04.01

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη
γαιώδη-ημιβραχώδη
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2122
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες,
πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος
μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30
m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία
πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και
την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-0000 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με τη φόρτωση και τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 24,15 €

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-29
Κατασκευές από σκυρόδεμα
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:
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 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, προβολοδόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),
 τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
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).
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Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο
κατασκευής:
01-01-01-00:
Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00:
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00:
Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00:
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00:
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00:
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00:
Ικριώματα
01-04-00-00:
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00:
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα
Α.Τ. 11
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-29.4.1

Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30 Κατασκευή
ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με
σκυρόδεμα C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2522
Ολογράφως: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 95,00 €
Α.Τ. 12
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-29.4.4

Κατασκευές από σκυρόδεμα Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C20/25 και C25/30 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2551
Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 131,00 €

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-30
Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 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, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) 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 συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη
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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 καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του
μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
Κουλούρες και
Ηλεκτροσυγκολλημένα
διάμετρος Ράβδοι ευθυγραμμισμένα
πλέγματα και
(mm)
προϊόντα
δικτυώματα
B500C
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0
















B500Α








B500C








B500Α








Ονομ.
διατομή
(mm2)

Ονομ.
μάζα/μέτρο
(kg/m)

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

B500C








Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ,
με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην
περίπτωση εγχύτων πασσάλων.
 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από
την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2).
 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.
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
Α.Τ. 13
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-30.2
Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος
B500C
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2612
Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 1,05 €
Α.Τ. 14
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-30.3
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-7018
Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 1,05 €

Α.Τ. 15
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-36
Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2411
Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από
το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black bitumen paint) με χρήση
ρολού, βούρτσας ή πιστολέτου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση συρματόβουρτσας ή
πεπιεσμένου αέρα,
 η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή με
χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2,
 η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων
 η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση τουλάχιστον
0,15 lt/m2
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 1,60 €

Α.Τ. 16
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-49
Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπόνομων
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6752
Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων, με τα αντίστοιχα πλαίσια
έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, σύμφωνα με την
μελέτη και τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ).
Για τις εσχάρες των υπονόμων έχει εφαρμογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 ‘’Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό
χυτοσίδηρο’’
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,
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 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις με κατάλληλα μέσα (πχ. με χρήση
υδραυλικού γερανοβραχίονα),
 η προετοιμασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθμιση της απαιτουμένης τελικής στάθμης
του καλύμματος ή της εσχάρας με χρήση ανθεκτικών υποθεμάτων και η πάκτωση του πλαισίου
έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία.
Τιμή ανά kg τοποθετημένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυμμάτων φρεατίων.
Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 1,35 €

Α.Τ. 17
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-51
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2921
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους
0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση,
ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,
κόμβων κ.λπ., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση,
αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλοτύπους.
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,
 η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία
επιμετράται ιδιαιτέρως.
Ολογράφως: ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 8,80 €

Α.Τ. 18
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-64.2
Γεωυφάσματα Γεωύφασμα διαχωρισμού
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7914
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου για τον
διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών, βάρους 280 gr/m2,
εφελκυστικής αντοχής 15 kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση 50% (20%) κατά
ΕΛΟΤ EN ISO 10319, αντοχής σε διάτρηση 3000 N (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και πάχους 1,25 mm (κατά ΕΝ
ΙSO 9864).
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του
 το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών
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 η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος
 η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή
Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και μέσων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν
φθορές στο γεωύφασμα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας διαχωρισμού με γεωύφασμα.
Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 1,65 €

Α.Τ. 19
ΝΕΤ ΥΔΡ 12.29.01.04

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες
δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος,
SN4, DN 200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6711.2
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου
τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, με λεία εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια.
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο)
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN (stiffness number) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο
στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με
εξωτερικό δακτύλιο (μούφα) με παρεμβύσματα στεγάνωσης.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των
σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης.
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι
συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά
τμήματα.
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα:
 Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
 Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
 Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταφ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και
των ειδικών τεμαχίων.
12.29.01 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2,
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4.
12.29.01.04
Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 200 mm
Ολογράφως: ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 8,10 €
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Α.Τ. 20
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-34

Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και
φρεατίων
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6403
Κατασκευή επιχρίσματος πατητού πάχους 2,0 cm, με τσιμεντοκονίαμα των 650 kg και 900 kg τσιμέντου
CEM I (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόμων και φρεατίων, σύμφωνα με τη
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04 ‘’Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα
κονιάματα’’
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια όλων των υλικών (άμμου, τσιμέντου κλπ.),
• η παρασκευή του κονιάματος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες οι δύο
πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου και η τρίτη πατητή
αναλογίας 900 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου,
• η επίπαση με τσιμέντο, για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας.
Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στα φρεάτια με κατ’ αποκοπή τιμή μονάδας για το σύνολο των
εργασιών κατασκευής τους, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ολογράφως: ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 9,30 €

Α.Τ. 21
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-85

Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου
πεζοδρομίου
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-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 (τεμ) πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας καλύμματος έως
0,50 m2. Για μεγαλύτερα 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: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 36,80 €

Α.Τ. 22
ΝΕΤ ΟΔΟ Γ-1.1
Υπόβαση οδοστρωσίας Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-3121.Β
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου
τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με
συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους
Ολογράφως: ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 13,77 €

Α.Τ. 23
ΝΕΤ ΟΔΟ Γ-1.2
Υπόβαση οδοστρωσίας Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-3111.Β
Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή
υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m
Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 1,33 €

Α.Τ. 24
ΝΕΤ ΟΔΟ Γ-2.1
Βάση οδοστρωσίας Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-3211.Β
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου
τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με
συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια.
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους
Ολογράφως: ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 13,77 €

Α.Τ. 25
ΝΕΤ ΟΔΟ Γ-2.2
Βάση οδοστρωσίας Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-3211.Β
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή
υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m
Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 1,43 €

Α.Τ. 26
ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-1
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.
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
Ολογράφως: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 0,90 €

Α.Τ. 27
ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-3
Ασφαλτική προεπάλειψη
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-4110
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.),
 ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση,
 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκινούμενο
διανομέα ασφάλτου (Federal),
 η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),
 η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ασφαλτικής προεπάλειψης.
Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 1,10 €

Α.Τ. 28
ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-4
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-4120
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και
υπαίθρια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,
 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκινούμενο
διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν
απαιτείται).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 0,42 €

Α.Τ. 29
ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-5.1

Ασφαλτικές στρώσεις βάσης Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου
πάχους 0,05 m
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-4321.B
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη
μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με
θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι
την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
 η σταλία των μεταφορικών μέσων
 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της, ως εξής:
Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
Ολογράφως: ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 6,66 €

Α.Τ. 30
ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-8.1

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-4521.Β
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση
και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με
θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι
την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος,
 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως,
 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher,
 η σταλία των μεταφορικών μέσων,
 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα,
 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον
τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου
Ολογράφως: ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & ΔΕΚΑΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 7,16 €
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ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Α.Τ. 31
ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-8.2.2

Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης Πλευρικές πληροφοριακές
πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη
τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6541
Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανακλαστικών, με
ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις
ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου πάχους
3 mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος
της οποίος καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα
αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της.
 η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της
πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της
 τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ
κατά ΕΝ ISO 1461.
 η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα
συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών
 η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης
 η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν
απαιτείται)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.
Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 121,00 €

ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-9
Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικινδύνων θέσεων
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό
υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’.
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,
 η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης
 και η στερέωσή της επί του ιστού.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:
Α.Τ. 32
ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-9.1
Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6541
Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 49,00 €
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Α.Τ. 33
ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-9.3
Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6541
Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:
α. τριγωνικές (Ρ-1)
πλευράς 0,60 m
β. οκταγωνικές (Ρ-2)
εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,60 m
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)
πλευράς 0,40 m
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)
πλευράς 0,45 m
ε. κυκλικές
διαμέτρου 0,45 m
Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 31,50 €

Α.Τ. 34
ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-10.1

Στύλοι πινακίδων Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN
40 mm (1 ½ ‘’)
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2653
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½’’, dεξ =
48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00
‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την
στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή
στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται)
 η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 cm
 η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παραμένει κατακόρυφος και η
πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά)
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’).
Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 28,40 €

Α.Τ. 35
ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-17.1

Διαγράμμιση οδοστρώματος Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική
βαφή
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7788
Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και
διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υψηλής
οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
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 η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή
αποθήκευση (αν απαιτείται),
 η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και
την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους,
 ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σαρώθρου ή
απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση,
 η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα),
 η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του
χρησιμοποιουμένου υλικού,
 η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών,
 η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη
στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους.
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος
Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή
Ολογράφως: ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 3,45 €

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.
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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 €

ΝΕΤ ΟΙΚ 32.02

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016), με την
διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και
λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση
όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του
σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται 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 Αναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδετουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
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δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας) 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 (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
Α.Τ. 37
ΝΕΤ ΟΙΚ 32.02.03
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3213
Ολογράφως: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 70,00 €
Α.Τ. 38
ΝΕΤ ΟΙΚ 32.02.05
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3215
Ολογράφως: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 80,00 €

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 €

Α.Τ. 40
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.02
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3811
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ.
φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε
στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών
από σκυρόδεμα (τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία
ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 20,00 €

Α.Τ. 41
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.13
Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3841
Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα πλακέ
τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή ξυλεία με λιγότερες
από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση
πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατοστεγής σφράγιση των αρμών του
ξυλότυπου.
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρονη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιμή
επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ολογράφως: ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 18,00 €

Α.Τ. 42
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.18
Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3816
Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου
σκυροδέματος", με χρήση ξύλινων ή πλαστικών πηχίσκων διατομής έως 75x75 mm, οι οποίοι
στερεώνονται στους ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσταση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν
να προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονίας ή επισκευαστικού
κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Ολογράφως: ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 2,50 €

Α.Τ. 43
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.45

Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3873
Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) χαλυβδίνου
οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την
μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.
Ολογράφως: ΔΥΟ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 2,00 €

ΝΕΤ ΟΙΚ 32.20
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
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 συντάσσονται 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 καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του
μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
Κουλούρες και
Ηλεκτροσυγκολλημένα
διάμετρος Ράβδοι ευθυγραμμισμένα
πλέγματα και
(mm)
προϊόντα
δικτυώματα
B500C
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0







B500Α








B500C






B500Α








Ονομ.
διατομή
(mm2)

Ονομ.
μάζα/μέτρο
(kg/m)

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888

B500C






ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΛΕΤΗΣ
48

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
Κουλούρες και
Ηλεκτροσυγκολλημένα
διάμετρος Ράβδοι ευθυγραμμισμένα
πλέγματα και
(mm)
προϊόντα
δικτυώματα
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

B500C










B500Α

B500C



B500Α

B500C



Ονομ.
διατομή
(mm2)

Ονομ.
μάζα/μέτρο
(kg/m)

154
201
254
314
380
491
616
804
1257

1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και
όχι εναλλάξ .
• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας.
• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν
θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
Α.Τ. 44
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20.02
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3873
Ολογράφως: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 0,95 €

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
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Αριθμητικώς: 145,00 €

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 €

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
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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 €

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 €
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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 €

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
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Αριθμητικώς: 20,00 €

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 €

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 και στερέωσης (ανοξείδωτες καβίλιες κ.λπ.), 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 €

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
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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 και στερέωσης (ανοξείδωτες καβίλιες κ.λπ.), 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 €

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 €

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
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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 €

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 €

Α.Τ. 57
ΝΕΤ ΟΙΚ 77.33
Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7740
Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) γαλβανισμένης σιδηροκατασκευής
Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 0,30 €

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
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ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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 €

Α.Τ. 59
ΝΕΤ ΟΙΚ 79.08
Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7903
Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή
ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας
επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η
προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό
συνιστάται από τον προμηθευτή του.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που
χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.
Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 5,00 €
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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 €

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 €

Α.Τ. 62
ΝΕΤ ΟΙΚ 61.05

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως
160 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6104
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά έως
160 mm, ποιότητας S235J, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση
ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με
διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με
ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή
λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση
CE).
Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών πασσάλων για
τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής
Ολογράφως: ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Αριθμητικώς: 2,40 €

Α.Τ. 63
ΝΕΤ ΟΙΚ 61.06

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160
mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά
μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε
οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με
κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή
τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη και έδρασή τους επί των
στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής
Ολογράφως: ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 2,50 €

Α.Τ. 64
ΝΕΤ ΟΙΚ 64.01.01

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από
ευθύγραμμες ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6401
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από
ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών
ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των
κιγκλιδωμάτων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 4,00 €

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.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο
Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 38,00 €

Α.Τ. 66
ΝΕΤ OIK 61.24

Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής
προέλευσης
Κωδικός Αναθεώρησης OIK-6104
Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων σε οποιοδήποτε ύψος με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής
προέλευσης, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "'Εσχάρες
υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές", γαλβανισμένες εν θερμώ με οποιοδήποτε άνοιγμα
βρόχου, από λάμες και στρογγυλό σίδηρο. Προμήθεια εσχαρών επί τόπου, μικροϋλικά και εργασία
τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
Ολογράφως: ΕΞΙ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 6,00 €

Α.Τ. 67
ΝΕΤ ΠΡΣ Β1
Μεταλλικές σχάρες δένδρων
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6752
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης του δένδρου,
με επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιμασία επιφανείας με μεταλλοβολή και βαφή με δύο
στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο στρώσεις τελικής βαφής). Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι
συνδετήρες των σχαρών, καθώς και οι πάσης φύσεως δαπάνες εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων
και μέσων για την πλήρη εγκατάσταση της εσχάρας.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
Ολογράφως: ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 3,50 €

Α.Τ. 68
ΝΕΤ ΠΡΣ Β11.9
Κάδοι απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5104
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή
αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα
με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των
τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.
Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση μονού επιστήλιου κυλινδρικού κάδου (ενδ. τύπου Cerdanyola,
Mod. C- 21C, της FABREGAS ή ισοδυνάμου), μέγιστης χωρητικότητας 55 lt, βαμμένου με
ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα πολυεστερικής βάσης σε απόχρωση RAL 7030.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ολογράφως: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
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Αριθμητικώς: 250,00 €

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 €

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 €

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
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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 €

Α.Τ. 72
ΝΕΤ ΟΙΚ 79.22
Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7922
Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών
εκάστου των ως άνω υλικών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις
εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.
Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 1,50 €

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.
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ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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 €

Α.Τ. 74
ΝΕΤ ΥΔΡ 9.23.05

Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα Ίνες
πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6361
Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο σκυρόδεμα των
διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε αναλογίες ανάμιξής τους
αποτελούν αντικείμενο των αντιστοίχων μελετών συνθέσεως.
Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων:
- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2
- χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1
Όλα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή κάθισης του
σκυροδέματος (ρευστοποιητές κ.λπ.) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη του ετοίμου σκυροδέματος
(εργοστασιακού ή εργοταξιακού) και δεν επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωμή.
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται
στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.
9.23.05 Ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6361
Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 5,80 €

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
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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 €

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 €

Α.Τ. 77
ΝΕΤ ΟΙΚ 20.30 ΣΧ

Δαπάνη Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
(κόστος υποδοχής)
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.
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
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πριν από την εκσκαφή, καθαίρεση ή αποξήλωση
Ολογράφως: ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 12,89 €
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ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Α.Τ. 78
ΝΕΤ ΥΔΡ 11.15.08

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής προέλευσης.
Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου
D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6620.1
Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής
προέλευσης", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο,
πολυμερές σκυρόδεμα, κ.λπ.) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα
(αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.
 Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
1433 "Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων - Ταξινόμηση,
σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης", με σήμανση CΕ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή
σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού.
 Προσημειωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή
κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του συστήματος
τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των πάσης
φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια απολήξεων και
διακλαδώσεων, σύστημα "κλειδώματος" της εσχάρας, μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών
που έχουν υποστεί αντιδιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και
στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των καναλιών
(τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, αναλόγως της φύσεως/συστάσεως
του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.
Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία φορτίου
κατά ΕΝ 1433.
Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη κλάση
Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN)
Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή
σε φορτίο 125 kN)
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση
C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)
Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων (ελάχιστη κλάση
C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN)
Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, αποβάθρες κλπ
(ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι αεροδρομίων
(ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά του.
Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 163,00 €
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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 €

Α.Τ. 80
ΝΕΤ ΟΙΚ 79.17

Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη
λαμαρίνα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7244
Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, με
στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτους 200 mm περίπου και πάχους 1 mm, οιασδήποτε μορφής,
με στηρίγματα από ειδικά γαλβανισμένα βύσματα και ειδικές ροδέλες, και σφράγιση των κενών με
μαστίχα σιλικόνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωμάτων και
στεγών με μεμβράνες PVC".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Ολογράφως: ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 2,50 €

Α.Τ. 81
ΝΕΤ ΟΙΚ 79.18
Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7912
Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος με μεμβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας) με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία
στερεώνεται μεταξύ του σιδηροπλισμού και των παρειών ορύγματος με κατάλληλους αποστατήρες, στην
εξωτερική επιφάνεια των τοιχίων πριν την επίχωσή τους και ματίζεται με επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία).
Ολογράφως: ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 9,00 €
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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 €

ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.
Δένδρα
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε
αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-0901-00.
Α.Τ. 83
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.3
Δένδρα κατηγορίας Δ3
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ολογράφως: ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 12,50 €
Α.Τ. 84
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.4
Δένδρα κατηγορίας Δ4
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 25,00 €

ΝΕΤ ΠΡΣ Δ2.
Θάμνοι
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε
αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-0901-00.
Α.Τ. 85
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ2.2
Θάμνοι κατηγορίας Θ2
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 4,30 €
Α.Τ. 86
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ2.3
Θάμνοι κατηγορίας Θ3
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ολογράφως: ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 7,40 €

Α.Τ. 87
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ3.3
Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5220
Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου,
πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και
φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση
μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ολογράφως: ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 7,00 €

Α.Τ. 88
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ6.2
Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. Π2
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5220
Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις δαπάνες
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής
αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών
κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την
διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 1,65 €

Α.Τ. 89
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ8
Προμήθεια φυτικής γης
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-1620
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Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η φυτική γη θα είναι
γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm), εύθρυπτη και κατά το δυνατόν
απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα
ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Ολογράφως: ΕΞΙ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 6,00 €

Α.Τ. 90
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε1.2

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός Άνοιγμα λάκκων
διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5120
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 1005-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 1,50 €

Α.Τ. 91
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε3.2

Άνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής Άνοιγμα λάκκων
διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5150
Άνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 1005-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
εργαλείων και μέσων για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 0,50 €

Α.Τ. 92
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.3
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 - 1,50 lt
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού
στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του
χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων
των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ολογράφως: ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 0,80 €

Α.Τ. 93
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.4
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους,
πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων
των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 1,10 €

Α.Τ. 94
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.5
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους,
πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων
των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 1,30 €

Α.Τ. 95
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε11.1.1

Υποστύλωση δένδρων Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για
μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5240
Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 1005-09-00.
Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο
κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται
η αξία και μεταφορά επί τόπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος
0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου
σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ολογράφως: ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 2,50 €

Α.Τ. 96
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ3.1
Λιπάνσεις Λίπανση φυτών με τα χέρια
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5340
Λίπανση φυτών με τα χέρια, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Στην τιμή
μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσματος και την εργασία διασποράς του στο λάκκο του
φυτού.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 0,05 €

Α.Τ. 97
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.3.1

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12
m, σε πλατείες, πάρκα κλπ
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5354
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα
και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην
τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των
προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι
αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 67,50 €

Α.Τ. 98
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ5.5

Φυτοπροστασία Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m με
βιολογικά σκευάσματα
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ -5362
Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών ή
βιολογικών μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-06-05-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των
εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ολογράφως: ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 11,00 €
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Α.Τ. 99
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ6.1

Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων Βοτάνισμα με τα
χέρια
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ -5551
Εκρίζωση με τσάπα των ζιζανίων μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί,
απομάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους σε
οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. Περιλαμβάνονται όλες
απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την
πλήρη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Ολογράφως: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 90,00 €

Α.Τ. 100
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ8.1.1

Καθαρισμοί Καθαρισμός χώρου φυτών Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση,
πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ -5390
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους από
τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού,
των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: 10,00 €

Α.Τ. 101
ΝΕΤ ΠΡΣ Α6

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια
του υλικού
Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ-1620
Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση παραπλεύρων
χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00
‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία των
αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση
και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη
λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και
μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση
συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.
Η προμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα άρθρα Δ7
και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Ολογράφως: ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 2,60 €
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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 €

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 €
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A.T. ΗΜ 1
ΑΤΗΕ N9312.22

Βάση ιστού οδοφωτισμού 6-9 m και φρεάτιο διακλάδωσης, διαστάσεων 1,50 x
0,50 x 0,80 m. Κατάλληλη για εγκιβωτισμό ιστών οδοφωτισμού.
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 101
100,00%
Βάση στήριξης ιστού οδοφωτισμού 6-9m κατασκευασμένη από στεγανό σκυρόδεμα ποιότητας C35/45
και οπλισμό ινών προπυλενίου. Συμπεριλαμβάνει φρεάτιο έλξης καλωδίων διαστάσεων 290 mmx 290
mmx 500 mm. Επιπλέον συμπεριλαμβάνει αγκύρια γαλβανισμένου χάλυβα Μ24, ροδέλες και
παξιμάδια. Με ενσωματωμένο πλαστικό σπιράλ σωλήνα Φ50 από το φρεάτιο έλξης μέχρι το κέντρο
των τεσσάρων αγκυρίων. Περιλαμβάνει οπές Φ110mm για την διέλευση σωλήνων. Κατάλληλη για
εγκιβωτισμό ιστών οδοφωτισμού.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 410,12

A.T.ΗΜ 2
ΑΤΗΕ N9312.35

Βάση για ιστό οδοφωτισμού ύψους 4-6 m, κατασκευασμένη από οπλισμένο
σκυρόδεμα με φρεάτιο έλξης καλωδίων, οπές έως Φ110 mm και δύο σωλήνες
σπιράλ διατομής Φ50 mm, για την όδευση καλωδίου μέχρι το φωτιστικό
σώμα.
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 101
100,00%
Η βάση θα είναι κατασκευασμένη από στεγανό σκυρόδεμα ποιότητας C35/45 και θα διαθέτει οπλισμό
από ίνες προπυλενίου. Θα έχει ενσωματωμένο φρεάτιο έλξης καλωδίων διαστάσεων 290mm x 290mm
x 500 mm. Θα διαθέτει, επίσης, ενσωματωμένους δύο πλαστικούς σωλήνες σπιράλ Φ50 mm από το
φρεάτιο μέχρι τον ιστό, καθώς και πλευρικές οπές Φ110 mm. Οι εξωτερικές διαστάσεις της βάσης θα
είναι 1000mm x 500mm x 700mm.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 218,22

A.T. ΗΜ 3
ΑΤΗΕ Ν8042.55.5.2

Eκτοξευτήρας νερού άρδευσης, στατικού τύπου (Spray), ενδεικτικού τύπου
ΒubblerPCB/PCN-50, της εταιρείας Hunter, με παροχή 0,11 m³/h.
Κωδ. αναθεώρησης :
ΗΛΜ 5
100,00%
Eκτοξευτήρας νερού άρδευσης, στατικού τύπου (Spray), ενδεικτικού τύπου ΒubblerPCB/PCN-50 ή
ισοδυνάμου, της εταιρείας Hunter, με παροχή 0,11 m³/h. Κατάλληλος για εφαρμογές σε παρτέρια
πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται οι ειδικοί σύνδεσμοι κάθε είδους, τα υλικά στερέωσης
κ.λπ. και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
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(Αριθμητικώς):

8,27

A.T. ΝΜ 4
ΑΤΗΕ Ν8043.1.1

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου
Φ 32 mm
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100,00%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 atm, για
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 32
mm
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 13,36

A.T. ΗΜ 5
ΑΤΗΕ Ν8043.1.2

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου
Φ 40 mm
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100,00%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 atm, για
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40
mm
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 13,88

A.T. ΗΜ 6
ΑΤΗΕ Ν8066.2.1

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cmX 50cm και
βάθος από 0,50 έως 1,00 m
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 10
100,00%
Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε έδαφος μέχρι 0,30 μ. επιπλέον του
βάθους φρεατίου και κατασκευής του φρεατίου δια σκυροδέματος των 300 χγρ. σιμέντου πάχους 10
εκ. και επίστρωση δια τσιμεντοκονιάματος των 600 χγρ. πάχους 1,00 εκ. ήτοι υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
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257,81

A.T. ΗΜ 7
ΑΤΗΕ Ν8104.10.1.6

Πλαστικός σφαιρικός διακόπτης από ΡΡ R80 Fusiolen ολικής ροής κατά DIN
1344 συνδεόμενος με χρήση των πλαστικών περικοχλίων, Ον. διαμέτρου DN
50 mm (Φ 2 ins)
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11
100,00%
Πλαστικός σφαιρικός διακόπτης από ΡΡ R80 Fusiolen ολικής ροής κατά DIN 1344 συνδεόμενος με
χρήση των πλαστικών περικοχλίων, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους
εγκατάστασης. Ον. διαμέτρου DN 50 mm (Φ 2 ins)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 76,88

A.T. ΗΜ 8
ΑΤΗΕ Ν8217.1.1.2

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ομβρίων, τύπου KP 250 της Grundfos,
πλήρες, για μανομετρικό ύψος 3,6 m, παροχής 8,0 m³/h.
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 21
100,00%
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ομβρίων, τύπου KP 250 της Grundfos ή ισοδυνάμου, πλήρες, για
μανομετρικό ύψος 3,6 m, παροχής 8,0 m³/h με την σωλήνωση κατάθλιψης και την διάταξη σύνδεσης
προς την κατάθλιψη και κατάδυση, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση
προς το δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 418,42

A.T. ΗΜ 9
ΑΤΗΕ
Ν8217.400.1.5

Φυγοκεντρική αντλία μονομπλόκ τύπου πισίνας, αυτόματης αναρρόφησης,
υδρολίπαντη, μεταβαλλόμενων στροφών, ικανότητας παροχής 8,40 m³/h και
μανομετρικού 12,0 mWS, ενδεικτικού τύπου VivtoriaPlus της εταιρίας
ASTRALpool
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 21
100,00%
Φυγοκεντρική αντλία μονομπλόκ τύπου πισίνας, αυτόματης αναρρόφησης, υδρολίπαντη,
μεταβαλλόμενων στροφών, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας τουλάχιστον 2,5 bar, με ενσωματωμένο
προφίλτρο. Θα είναι με σώμα πλαστικό υψηλής αντοχής, άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα και μηχανικό
ανοξείδωτο στυπιοθλήπτη, φτερωτή με πτερύγια από ειδικό πλαστικό υψηλής αντοχής, ικανότητας
παροχής 8,40 m³/h και μανομετρικού 12,0 mWS, ενδεικτικού τύπου VivtoriaPlus της εταιρίας
ASTRALpool ή ισοδυνάμου, πλήρως εγκατεστημένη.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 640,26
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A.T. ΗΜ 10
ΑΤΗΕ Ν8246.51.3

Στόμιο προσαγωγής, τοίχου ή δαπέδου, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316,
διατομής DN 50 ενδεικτικού τύπου 15839 της εταιρίας Astralpool.
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 17
100,00%
Στόμιο προσαγωγής, τοίχου ή δαπέδου, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, διατομής DN 50 ενδεικτικού
τύπου 15839 της εταιρίας Astralpool ή ισοδυνάμου, πλήρες δηλαδή προμήθεια του στομίου,
προσκόμιση και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως σε υπάρχουσα σωλήνωση.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 682,15

A.T. ΗΜ 11
ΑΤΗΕ Ν8247.100.2

Εξάρτημα υπερχείλισης, από ανοξείδωτο χάλυβα, με διατομή σύνδεσης DN
100, ενδεικτικού τύπου URK 100 E, της εταιρείας OASE.
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 17
100,00%
Εξάρτημα υπερχείλισης, από ανοξείδωτο χάλυβα, με διατομή σύνδεσης DN 100, ενδεικτικού τύπου
URK 100 E της εταιρείας OASE ή ισοδυνάμου, πλήρες δηλαδή προμήθεια των υλικών και μικροϋλικών,
προσκόμιση στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 977,15

A.T. ΗΜ 12
ΑΤΗΕ Ν8248.251.1

Εξάρτημα εκκένωσης δαπέδου, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 L, με διατομή
σύνδεσης DN 50, ενδεικτικού τύπου 0068 της εταιρίας Astralpool πλήρως
εγκατεστημένο.
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11
100,00%
Εξάρτημα εκκένωσης δαπέδου, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 L, με διατομή σύνδεσης DN 50,
ενδεικτικού τύπου 0068 της εταιρίας Astralpool ή ισοδυνάμου, πλήρες δηλαδή προμήθεια των υλικών
και μικροϋλικών, προσκόμιση στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 365,15

A.T. ΗΜ 13
ΑΤΗΕ Ν8251.100.2

Φίλτρο άμμου κατακόρυφο, παροχής έως 14 m³/h, διαμέτρου 0,61 m,
ενδεικτικού τύπου PYTHON T-610, με πολυβάνα σύνδεσης 1 1/2".
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 23
100,00%
Φίλτρο άμμου κατακόρυφο, παροχής έως 14 m³/h, διαμέτρου 0,61 m, ενδεικτικού τύπου PYTHON T610 ή ισοδυνάμου, με πολυβάνα σύνδεσης 1 1/2", πλήρως εγκατεστημένο δηλαδή προμήθεια του
φίλτρου και της πολυβάνας, των υλικών εγκαταστάσεως, συνδέσεως κ.λπ. και των μικροϋλικών,
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προσκόμιση και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως, δοκιμών ρυθμίσεως για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 655,99

A.T. ΗΜ 14
ΑΤΗΕ Ν8773.3.1

Καλώδιο H07RN-F 3χ1,5 mm² Καλώδιο H07RN-F 3χ1,5 mm²
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 47
100,00%
Εύκαμπτο καλώδιο ηλεκτρικών συνδέσεων με εξωτερικό μανδύα από λάστιχο χλωροπρενίου,
επιπρόσθετη μόνωση PVC και λεπτοπολύκλωνους αγωγούς χαλκού. Το καλώδιο θα έχει τάσεις αντοχής
750V, θερμοκρασία δοκιμών 60°C και θερμοκρασία βρασμού 160°C, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως
και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ)
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και
κανονική λειτουργία. Καλώδιο H07RN-F 3χ1,5 mm²
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 1,58

A.T. ΗΜ 15
ΑΤΗΕ
Ν8971.200.120.20

Στεγανό φωτιστικό σώμα οροφής με λαμπτήρα LED συνολικής ισχύος έως
36W, φωτεινή ροή τουλάχιστον ίση με 4.200lm, ενσωματωμένο τροφοδοτικό
και βαθμό προστασίας IP65. Ενδεικτικός τύπος: Philips CorelineWaterproof WT
120C 1xLED40S/840 ή ισοδύναμο
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 103
100,00%
Στεγανό φωτιστικό σώμα οροφής με λαμπτήρα LED συνολικής ισχύος έως 36W, φωτεινή ροή
τουλάχιστον ίση με 4.200lm, και ενσωματωμένο τροφοδοτικό.
Ο βαθμός προστασίας του φωτιστικού σώματος θα είναι IP 65. H απόδοση του φωτιστικού πρέπει να
είναι μεγαλύτερη ή ίση από 113m/W. Σε λευκό χρώμα. Θερμοκρασία Χρώματος 4000°K. Η μηχανική
αντοχή του φωτιστικού σώματος θα είναι ΙΚ08.
Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση
και παράδοση σε λειτουργία. Ενδεικτικός τύπος: Philips CorelineWaterproof WT 120C 1xLED40S/840 ή
ισοδύναμο
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 145,00

A.T. ΗΜ 16
ΑΤΗΕ
Ν8971.200.120.25

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου τύπου σποτ (spot), τετραγωνικής μορφής,
βαθμού προστασίας IP66, ηλεκτρικής κατανάλωσης έως 28W και φωτεινής
ροής >=3116lm. Ενδεικτικός τύπος: iGuzziniiPRO BX18 ή ισοδύναμο
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Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 103
100,00%
Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου τύπου σποτ (spot), τετραγωνικής μορφής, βαθμού προστασίας
IP66, ηλεκτρικής κατανάλωσης έως 28W και φωτεινής ροής >=3116lm. Η θερμοκρασία χρώματος του
λαμπτήρα θα είναι 4000°K ±5%, ενώ ο δείκτης CRI θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 80.
Κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου ειδικής επεξεργασίας. Το φωτιστικό σώμα θα φέρει σήμανση
ευρωπαϊκών προδιαγραφών CE, καθώς και πιστοποίηση ENEC από διεθνές ηλεκτροτεχνικό εργαστήριο.
Η βαφή του φωτιστικού σώματος θα παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στην έκθεση σε δυσμενείς καιρικές
συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. Το φωτιστικό σώμα θα διαθέτει οπτικό μέρος με διαχύτη
καθαρού (>99%) αλουμινίου. Το φωτιστικό θα έχει ενσωματωμένο τροφοδοτικό λειτουργίας και θα
διαθέτει κύκλωμα μονοχρωμικών LED. Θα διαθέτει συμμετρική δέσμη φωτός. Η αντοχή σε μηχανική
κρούση θα είναι ΙΚ07. Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN605981.
Ο χρόνος ζωής του λαμπτήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες.
Οι διαστάσεις του φωτιστικού σώματος θα είναι 192mm x 192mm x 200mm (±10%).
Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά, στερέωση, τοποθέτηση, ηλεκτρική σύνδεση και θέση σε
λειτουργία του φωτιστικού σώματος από τεχνικό προσωπικό. Ενδεικτικός τύπος: iGuzziniiPRO BX18 ή
ισοδύναμο
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 768,71

A.T. ΗΜ 17
ΑΤΗΕ
Ν8971.200.120.34

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου κορυφής, κυλινδρικής διατομής, στεγανό
IP65, ασύμμετρης δέσμης φωτός , λαμπτήρα LED συνολικής ισχύος έως 42W
και φωτεινής ροής >=2600m. Ενδεικτικός τύπος: Simes - SlotPole - S.3973N ή
ισοδύναμο
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 103
100,00%
Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου κορυφής, κυλινδρικής διατομής. Η βάση και η πλάκα έδρασης των
οργάνων του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένα από υψηλής πίεσης χυτό αλουμίνιο βαμμένο με
διπλή στρώση βαφής.
Το φωτιστικό θα έχει ενσωματωμένο τροφοδοτικό λειτουργίας και η οπτική μονάδα θα διαθέτει
τουλάχιστον πολλαπλά στοιχεία LED (LEDchips), με ανταυγαστήρες. Το φωτιστικό σώμα θα διαθέτει
ασύμμετρη δέσμη φωτός στα επίπεδα C90-270 και θα μπορεί να τοποθετηθεί σε ιστούς διαμέτρου
Ø76mm. Ο βαθμός προστασίας του φωτιστικού σώματος θα είναι IP665 κατά EN60598 και η αντοχή σε
μηχανική κρούση θα είναι ΙΚ09 κατά EN62262.
Οι διαστάσεις του φωτιστικού σώματος θα είναι H:500mm /Ø250mm (±10%).
Η ισχύς του λαμπτήρα LED θα είναι ηλεκτρικής κατανάλωσης έως 42W και φωτεινής ροής τουλάχιστον
ίσης με 2600lm. Η θερμοκρασία χρώματος του λαμπτήρα θα είναι 4.000 °K ±5% και ο δείκτης CRI
μεγαλύτερος ή ίσος με 70. Ο χρόνος ζωής του λαμπτήρα θα είναι 50.000 ώρες.
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά, στερέωση, τοποθέτηση, ηλεκτρική σύνδεση και θέση σε
λειτουργία του φωτιστικού σώματος από τεχνικό προσωπικό. Ενδεικτικός τύπος: Simes - SlotPole S.3973N ή ισοδύναμο.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 1.361,71

A.T. ΗΜ 18
ΑΤΗΕ
Ν8971.200.120.38

Φωτιστικό σώμα τύπου σποτ υποβρύχιας τοποθέτησης. Με βαθμό
προστασίας IP68 και προεγκατεστημένο καλώδιο 10m, ηλεκτρικής
κατανάλωσης έως 3χ1,2W και φωτεινής ροής >=298lm (συνολικά). Ενδεικτικός
τύπος: iGuzzini WATERAPP BH84 + iGuzzini 9907 ή ισοδύναμο
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 103
100,00%
Φωτιστικό σώμα τύπου σποτ κατάλληλο για υποβρύχια τοποθέτηση σε βάθος έως 5m. Το φωτιστικό
σώμα θα είναι κατασκευασμένο αποκλειστικά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L και θα φέρει
προεγκατεστημένο καλώδιο μήκους 10m. Το οπτικό μέρος θα φέρει διάφανο γυαλί πάχους
τουλάχιστον 6mm. Όλες οι βίδες του θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα ενώ οι
σφραγίσεις τους από σιλικόνη. Θα φέρει σήμανση ευρωπαϊκών προδιαγραφών CE και κλάση μόνωσης
ΙΙΙ. Το φωτιστικό θα τροφοδοτείται από εξωτερικό τροφοδοτικό σταθερού ρεύματος 350mA. Ο βαθμός
προστασίας του φωτιστικού σώματος θα είναι IP68 και η αντοχή σε μηχανική κρούση θα είναι ΙΚ08. Το
φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN60598-1.
Το φωτιστικό σώμα θα φέρει τρείς λαμπτήρες LED ηλεκτρικής κατανάλωσης μέχρι 1,2W ο καθένας και
φωτεινής ροής τουλάχιστον ίσης 298 lumen συνολικά. Η θερμοκρασία χρώματος του λαμπτήρα θα
είναι 6.500K, ενώ ο δείκτης χρωματικής απόδοσης του θα είναι μεγαλύτερος από 70.
Ο χρόνος ζωής του λαμπτήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά, στερέωση, τοποθέτηση, ηλεκτρική σύνδεση και θέση σε
λειτουργία του φωτιστικού σώματος από τεχνικό προσωπικό. Ενδεικτικός τύπος: iGuzzini WATERAPP
BH84 + iGuzzini 9907 ή ισοδύναμο.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 633,04

A.T. ΗΜ 19
ΑΤΗΕ
Ν8971.200.120.54

Φωτιστικό σώμα προβολέα εξωτερικού χώρου, ορθογωνικής διατομής,
στεγανό IP66, συμμετρικής δέσμης φωτός, πολλαπλοί λαμπτήρες LED
συνολικής ισχύος έως 80W και φωτεινής ροής >=9100lm. Ενδεικτικός τύπος:
Disano - 1888 Rodio ή ισοδύναμο
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 103
100,00%
Φωτιστικό σώμα προβολέα εξωτερικού χώρου, ορθογωνικής διατομής. Το σώμα του προβολέα θα
είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο, ώστε να
σχηματίζονται πτερύγια (ψύκτρες) για την αποτελεσματική απαγωγή της θερμότητας. Θα είναι
βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας, ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής
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σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Θα διαθέτει βραχίονα στήριξης από γαλβανισμένο χάλυβα
και γωνιόμετρο διαβαθμισμένο σε μοίρες για σωστή και ακριβή στόχευση.
Το φωτιστικό θα έχει ενσωματωμένο τροφοδοτικό λειτουργίας και η οπτική μονάδα θα διαθέτει
πολλαπλά στοιχεία LED, με φακό PMMA. Το φωτιστικό σώμα θα διαθέτει συμμετρική δέσμη φωτός. Ο
βαθμός προστασίας του φωτιστικού σώματος θα είναι κατ' ελάχιστο IP66, θα έχει κλάση μόνωσης II και
η αντοχή σε μηχανική κρούση θα είναι τουλάχιστον ΙΚ08.
Οι διαστάσεις του φωτιστικού σώματος θα είναι 568mm x 333mm x 85mm (±10%).
Η ισχύς του λαμπτήρα LED θα είναι ηλεκτρικής κατανάλωσης έως 80W και φωτεινής ροής τουλάχιστον
ίσης με 9100lm. Η θερμοκρασία χρώματος του λαμπτήρα θα είναι 4.000 °K ±10% και ο δείκτης CRI
μεγαλύτερος ή ίσος με 80. Ο χρόνος ζωής του λαμπτήρα θα είναι 80.000 ώρες.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά, στερέωση, τοποθέτηση, ηλεκτρική σύνδεση και θέση σε
λειτουργία του φωτιστικού σώματος από τεχνικό προσωπικό. Ενδεικτικός τύπος: Disano - 1888 Rodio ή
ισοδύναμο.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 441,71

A.T. ΗΜ 20
ΑΤΗΕ Ν9305

Διάστρωση με πλάκες τσιμέντου πάχους 5 cm, τετραγωνικές, πλευράς άνω
των 30 cm
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 10
100,00%
Διάστρωση με πλάκες τσιμέντου πάχους 5 cm, τετραγωνικές, πλευράς άνω των 30 cm, ημίλευκες, Α΄
κατηγορίας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση πλακών τσιμέντου επάνω σε στρώση άμμου
πάχους 0,10 m για την προστασία υπογείων τροφοδοτικών καλωδίων μαζί με την αξία προμήθειας,
μεταφοράς και διαστρώσεως της άμμου (το πλάτος διαστρώσεως θα είναι 30 cm)
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 8,99

A.T. ΗΜ 21
ΑΤΗΕ Ν9322.1.4

Ιστός χαλύβδινος γαλβανισμένος εν θερμώ, κυλινδρικός από έλασμα πάχους
3mm. Συνολικό μήκος ιστού 5,60m.
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 101
100,00%
Ιστός ηλεκτροφωτισμού χαλύβδινος, γαλβανισμένος εν θερμώ, κυλινδρικός από έλασμα πάχους 3mm.
Σταθερής διαμέτρου διατομής 102mm και συνολικού μήκους 5,60m εκ των οποίων τα 0,60m είναι
θαμμένα στη βάση μπετόν.
Ο ιστός σε απόσταση 500mm (±10%), πάνω από το έδαφος, φέρει οπή για την τοποθέτηση του
ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως. Η οπή κλείνει με θυρίδα από έλασμα ίδιου πάχους, στερεωμένη
με ανοξείδωτες βίδες. Η όλη κατασκευή πρέπει να εκτελεστεί κατά τρόπο, ώστε να μην παρουσιάζει
ελαττώματα. Ο ιστός μετά από την σχετική προεργασία, δηλαδή την απόξεση, τον καθαρισμό και
λοιπές εργασίες, για να μην διακρίνονται τα σημεία ραφής του, θα βαφεί με δύο στρώσεις
αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο, ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες και
επιδράσεις, αποχρώσεως της αρεσκείας της επιβλέψεως.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση του ιστού. Συνολικό μήκος
ιστού 5,60 m.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 440,27

A.T. ΗΜ 22
ΑΤΗΕ Ν9322.1.12

Ιστός χαλύβδινος γαλβανισμένος εν θερμώ, κυλινδρικός από έλασμα πάχους 3
mm Συνολικό ύψος ιστού 8,00m.
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 101
100,00%
Ιστός ηλεκτροφωτισμού χαλύβδινος γαλβανισμένος εν θερμώ (πάχος γαλβανίσματος 70mm).
κυλινδρικός από έλασμα πάχους 3 mm, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός
χαλύβδινου ιστού κυλινδρικού σχήματος διατομής Φ120mm, κατασκευασμένου από έλασμα 8,00m για
να αποφευχθούν όσο είναι δυνατόν οι ηλεκτροσυγκολλήσεις και να εξασφαλισθεί ικανοποιητική
αισθητική εμφάνιση. Ο κορμός του ιστού θα είναι ηλεκτροσυγκολλημένος σε βάση κατάλληλη για
εγκιβωτισμό μέσα σε σκυρόδεμα. Το ωφέλιμο ύψος του ιστού θα είναι τα 7,00 m. Ο ιστός θα φέρει σε
απόσταση 2,00 m από τη βάση του οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει με
κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα πάχους 3 mm. Ο ιστός μετά από την σχετική προεργασία δηλαδή την
απόξεση, τον καθαρισμό και λοιπές εργασίες για να μην διακρίνονται τα σημεία ραφής του θα βαφεί
με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο ανθεκτικού στις καιρικές
συνθήκες και επιδράσεις, αποχρώσεως της αρεσκείας της επιβλέψεως.
Ο ιστός στα τελευταία 0,40m θα φέρει σιδηροσωλήνα ή τούμπο από έλασμα του ίδιου πάχους με το
έλασμα του σιδηροιστού που θα προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 0,40m ακόμη κατάλληλα
ηλεκτροσυγκολλημένο για την τοποθέτηση και την στερέωση πάνω σε αυτόν του βραχίονα ή
απευθείας του φωτιστικού σώματος. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να
μην παρουσιάζει ελαττώματα. Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία της βάσεως στήριξης. Συνολικό ύψος
ιστού 8,00 m.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 680,27

A.T. ΗΜ 23
ΑΤΗΕ Ν9341.4

Χάλκινη πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500x500x5mm, με συγκολλημένο
χάλκινο πολύκλωνο αγωγό διατομής 35mm². Ενδεικτικός τύπος: ΕΛΕΜΚΟ 63
20 505 ή ισοδύναμο
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 45
100,00%
Πλάκα γείωσης από χαλκό (Cu). Έχει διαστάσεις 500x500x5 mm (Μήκος x Πλάτος x Πάχος). Στην πλάκα
είναι συγκολλημένος, με εξώθερμη κόλληση, πολύκλωνος αγωγός χαλκού διατομής 35 mm² και μήκους
περίπου 1 m. Τοποθετείται εντός λάκκου βάθους τουλάχιστον 1 m.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση της πλάκας γειώσεως. Ενδεικτικός
τύπος: ΕΛΕΜΚΟ 63 20 505 ή ισοδύναμο
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
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(Αριθμητικώς):

108,42

A.T. ΗΜ 24
ΑΤΗΕ Ν9412

Καθαίρεση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος προβολέα με λαμπτήρα
εκκένωσης, αποξήλωση μεταλλικού ιστού, ακροκιβωτίου και παρελκόμενων
υλικών και μεταφορά τους σε μέρος που θα υποδείξει η επιβλέπουσα αρχή.
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 103
100,00%
Καθαίρεση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος προβολέα με λαμπτήρα εκκένωσης και αποξήλωση και
μεταφορά μεταλλικού ιστού , δηλαδή εργασία για την αποσύνδεση της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως και
την αποσύνδεση του φωτιστικού σώματος από του μεταλλικού βραχίονα του τσιμεντοιστού,
αποξήλωση μεταλλικού ιστού από την βάση και μεταφορά του στον τόπο υπόδειξης της υπηρεσίας και
αποκατάσταση του σημείου όπου ήταν τοποθετημένος.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 166,02
[*] (166,02+0)

A.T. ΗΜ 25
ΑΤΗΕ Ν9761.120.4

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο (PP) κατά DIN 8077, PN 20, SDR 7,4,
ονομαστικής διαμέτρου DN 40 (εξωτερική διάμετρο 40 mm, πάχους
τοιχώματος 5,5 mm).
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100,00%
Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο (PP) κατά DIN 8077, PN 20, SDR 7,4, ονομαστικής διαμέτρου
DN 40 (εξωτερική διάμετρο 40 mm, πάχους τοιχώματος 5,5 mm). Δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους
ειδικά τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά επί τόπου
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 9,52

A.T. ΗΜ 26
ΑΤΗΕ Ν9761.120.6

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο (PP) κατά DIN 8077, PN 20, SDR 7,4,
ονομαστικής διαμέτρου DN 63 (εξωτερική διάμετρο 63 mm, πάχους
τοιχώματος 8,6 mm).
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100,00%
Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο (PP) κατά DIN 8077, PN 20, SDR 7,4, ονομαστικής διαμέτρου
DN 63 (εξωτερική διάμετρο 63 mm, πάχους τοιχώματος 8,6 mm). Δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους
ειδικά τεμάχια , άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά επί τόπου
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 14,64
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A.T. ΗΜ 27
ΑΤΗΕ 8731.2.3

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών τύπου Μπέργκμαν σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 41
100,00%
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών τύπου Μπέργκμαν, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα
απαραίτητα προστόμια, ίσια ή καμπύλα από πορσελάνη και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως
κλπ. σπιράλ Διαμέτρου Φ 16 mm
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 0,64

A.T. ΗΜ 28
ΑΤΗΕ 8766.3.2

Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 46
100,00%
Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών
και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου
και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως,
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως. τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 5,42
A.T. ΗΜ 29
ΑΤΗΕ 8773.2.2

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Διπολικό - Διατομής 2 Χ
2,5 mm2
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 47
100,00%
Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και
κανονική λειτουργία Διπολικό - Διατομής 2 Χ 2,5 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 2,54

A.T. ΗΜ 30
ΑΤΗΕ 8773.2.3

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Διπολικό - Διατομής 2 Χ
4 mm2
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 47
100,00%
Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και
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μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και
κανονική λειτουργία Διπολικό - Διατομής 2 Χ 4 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 3,30

A.T. ΗΜ 31
ΑΤΗΕ 8773.2.4

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Διπολικό - Διατομής 2 Χ
6 mm2
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 47
100,00%
Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και
κανονική λειτουργία Διπολικό - Διατομής 2 Χ 6 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 4,18

A.T. ΗΜ 32
ΑΤΗΕ 8773.3.1

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό - Διατομής 3
Χ 1,5 mm2
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 47
100,00%
Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και
κανονική λειτουργία Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 1,5 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 2,51

A.T. ΗΜ 33
ΑΤΗΕ 8773.3.2

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό - Διατομής 3
Χ 2,5 mm2
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 47
100,00%
Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και
κανονική λειτουργία Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 2,5 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 3,20
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

A.T. ΗΜ 34
ΑΤΗΕ 8773.3.5

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό - Διατομής 3
Χ 10 mm2
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 47
100,00%
Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και
κανονική λειτουργία Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 10 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 7,10

A.T. ΗΜ 35
ΑΤΗΕ 8773.5.3

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής
4 Χ 4 mm2
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 47
100,00%
Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και
κανονική λειτουργία Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 4 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 5,03

A.T. ΗΜ 36
ΑΤΗΕ 8773.6.4

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής
5 Χ 6 mm2
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 47
100,00%
Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και
κανονική λειτουργία Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 7,46

A.T. ΗΜ 37
ΑΤΗΕ 8816

Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο και ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10
Ατάσεως
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 49
100,00%
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
250 V Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο και ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
πλήρης δηλαδή προμήθεια εγκατάσταση και σύνδεση
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΕΚΑ
(Αριθμητικώς): 10,00

A.T. ΗΜ 38
ΑΤΗΕ 8827.3.2

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 49
100,00%
Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και
μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση SCHUKO - Εντάσεως 16 Α ( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΕΚΑ
(Αριθμητικώς): 10,00

A.T. ΗΜ 39
ΑΤΗΕ 8915.1.1

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 6 Α
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 55
100,00%
Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS ή ισοδυνάμου
κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς
εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις
του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον
πίνακα μονοπολικός Εντάσεως 6 Α
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 8,05

A.T. ΗΜ 40
ΑΤΗΕ 9335.1

Ακροκιβώτιο ιστού για μονό βραχίονα
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 104
100,00%
Ακροκιβώτιο ιστού δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός ακροκιβωτίου ιστού
που φέρει στο κάτω μέρος δύο οπές για την είσοδο και την έξοδο μέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών
υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής και στο επάνω μέρος μια οπή για την διέλευση επίσης
μέσω καταλλήλου στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεως του φωτιστικού σώματος. Μέσα στο
ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούμενες ασφάλειες των 6Α τύπου ταμπακιέρας
καθώς και κοχλίες προσδόσεως του χαλκού γειώσεως και του αγωγού γειώσεως του φωτιστικού
σώματος. ιστού για μονό βραχίονα
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 58,85
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

A.T. ΗΜ 41
ΑΤΗΕ 9335.2

Ακροκιβώτιο ιστού για διπλό βραχίονα
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 104
100,00%
Ακροκιβώτιο ιστού δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός ακροκιβωτίου ιστού
που φέρει στο κάτω μέρος δύο οπές για την είσοδο και την έξοδο μέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών
υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής και στο επάνω μέρος μια οπή για την διέλευση επίσης
μέσω καταλλήλου στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεως του φωτιστικού σώματος. Μέσα στο
ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούμενες ασφάλειες των 6Α τύπου ταμπακιέρας
καθώς και κοχλίες προσδόσεως του χαλκού γειώσεως και του αγωγού γειώσεως του φωτιστικού
σώματος. ιστού για διπλό βραχίονα
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 67,61

A.T. ΗΜ 42
ΑΤΗΕ 8559.1.1

Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου Διαμέτρου 100 mm
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 39
100,00%
Ανεμιστήρας ελικοειδής με στεγανό μονοφασικό κινητήρα 220 βόλτ, 50 περιόδων που συνοδεύεται
από τις βοηθητικές του διατάξεις (περσίδες, διακόπτες αναστροφής κλπ), δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση για παράδοση σε λειτουργία τοίχου Διαμέτρου 100
mm
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ
(Αριθμητικώς): 120,00

A.T. ΗΜ 43
ΑΤΗΕ Ν8068.2.1

Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος από 0,50 έως 1,00 m διαστάσ. 40cm X 50cm
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 10
100,00%
Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης , δηλ. εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα
200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου
και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του
πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων
εκσκαφών και αχρήστων υλικών.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 259,54

A.T. ΗΜ 44
ΑΤΗΕ Ν8106.601.5

Σφαιρική βάνα (ballvalve) πλαστική απο PVC, Φ75
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 12
100,00%
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σφαιρική βάνα (ballvalve) πλαστική από PVC, Φ75, πλήρης με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και
την εργασία δοκιμών και πλήρους εγκατάστασης και ασφαλούς λειτουργίας.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 105,90

A.T. ΗΜ 45
ΑΤΗΕ Ν8735.2.2

Στεγανό κυτίο διακλαδώσεως βαθμού προστασίας IP66, πλαστικό,
διαστάσεων 300 x 220 x 120 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση στο έδαφος.
Κωδ. αναθεώρησης :
ΗΛΜ 41
100,00%
Στεγανό κυτίο διακλαδώσεως βαθμού προστασίας IP66, πλαστικό, διαστάσεων 300 x 220 x 120 mm,
κατάλληλο για τοποθέτηση στο έδαφος.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 26,58

A.T. ΗΜ 46
ΑΤΗΕ
Ν8971.200.120.26

Ταινία LED τοποθετημένη σε προφίλ αλουμινίου, κατάλληλο για τοποθέτηση
σε δοκούς οροφής περγκολών. Η ταινία LED θα είναι στεγανή με βαθμό
προστασίας IP65, ηλεκτρικής κατανάλωσης έως 12W/m και φωτεινής ροής
>=1084lm/m. Ενδεικτικός τύπος: Signcomplex LED Strip SC-2835HLS-NW-24V +
GLP GPV-100 series-24 ή ισοδύναμο
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 103
100,00%
Ταινία LED (LED Strip) τοποθετημένη σε προφίλ αλουμινίου, κατάλληλο για τοποθέτηση σε δοκούς
οροφής περγκολών. Η ταινία θα διαθέτει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP65 (αδιάβροχη) και θα
είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με υγρασία και σκόνη. Θα φέρει σήμανση
ευρωπαϊκών προδιαγραφών CE.
Η ταινία LED θα είναι ηλεκτρικής κατανάλωσης έως 12W/m, φωτεινής ροής τουλάχιστον 1084lm/m και
θα διαθέτει τουλάχιστον 126LEDs/m. Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 4.000°Κ ±5% και ο δείκτης CRI
θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 90.
Η τροφοδοσία των ταινιών LED θα επιτυγχάνεται μέσω εξωτερικού τροφοδοτικού σταθερής τάσης
εξόδου 24V (DC) και κατάλληλης ισχύος. Ο βαθμός προστασίας του τροφοδοτικού θα είναι IP67 και θα
διαθέτει πιστοποίηση CE. Η τάση εισόδου του τροφοδοτικού θα είναι 230V, 50Hz.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά, στερέωση, τοποθέτηση, ηλεκτρική σύνδεση και θέση σε
λειτουργία του φωτιστικού σώματος (LED Strip + προφίλ αλουμινίου) από τεχνικό προσωπικό.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 92,21

A.T. ΗΜ 47
ΑΤΗΕ 8036.9

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 5
100,00%
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση
μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως Διαμέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 73,88

A.T. ΗΜ 48
ΑΤΗΕ 8072

Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 29
100,00%
Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά, πλήρως εγκατεστημένα με
στεγανοποιήσεως
( 1 Kg )
Χιλιόγραμμο (Κιλό)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 2,60

το

ανάλογο

παρέμβυσμα

A.T. ΗΜ 49
ΑΤΟΕ 6301

Σιδηραί κλίμακες
Κωδ. αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6301
100,00%
Σιδηραί κλίμακες καρφωταί ευθύγραμμοι ή κυκλικαί ή μικταί οιουδήποτε πλάτους, με βαθμίδας
οιασδήποτε διατομής, μετά ή άνευ πλατυσκάλων. Σκελετός εξ ενός ή περισσοτέρων ορθοστατών εκ
σιδηροσωλήνος εσωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 2ins και ράβδων μορφοσιδήρου, βαθμιδοφόροι
και μέτωπα μετ' επενδύσεως, εκ λαμαρίνης μαύρης ή εκ σιδηρολαμών άνευ επενδύσεως, πατήματα
εσχαρωτά εκ στρογγύλων ή ορθογωνικής διατομής ράβδων ή εξ αναγλύφου (μπακλαβωτής) μαύρης
λαμαρίνης πάχους τουλάχιστον 3mm, πλατύσκαλα και κιγκλιδώματα απλά συμφώνως σχεδίω της
Υπηρεσίας, ήτοι υλικά εν γένει επί τόπου, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής τοποθετήσεως
και στερεώσεως διά σιδηρών πακτουμένων διχάλων.
( 1 Kg )
Χιλιόγραμμο (Κιλό)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 15,46

A.T. ΗΜ 50
ΝΑΤΕΟ 617

Άμμος εκ χειμάρρων ή ορυχείων διαστάσεων 0,05-0,70εκ
Κωδ. αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2162
100,00%
Άμμος εκ χειμάρρων ή ορυχείων διαστάσεων 0,05-0,70εκ, (ανά m3 ασυμπιέστου υλικού, μετρουμένου
επ' αυτοκινήτου ή εις σωρούς). Παραγωγή άμμου, ήτοι εκσκαφή, κοσκίνισμα διά μηχανικού κοσκίνου
(εφ' όσον το ποσοστό του απορριπτέου δεν υπερβαίνει το 25% του συνόλου) μετά της εργασίας
φορτώσεως επ' αυτοκινήτου και της μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση.
( 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 8,67
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A.T. ΗΜ 51
ΝΑΤΗΕ
Ν8247.101.1

Εξάρτημα υπερχείλισης, από ανοξείδωτο χάλυβα με αποσπώμενο καλάθι
συλλογής, με διατομή σύνδεσης DN 50, ενδεικτικού τύπου A-100 της εταιρίας
Astralpool ή ισοδυνάμου πλήρως εγκατεστημένο
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 17
100,00%
Εξάρτημα υπερχείλισης, από ανοξείδωτο χάλυβα με αποσπώμενο καλάθι συλλογής, με διατομή
σύνδεσης DN 50, ενδεικτικού τύπου A-100 της εταιρίας Astralpool ή ισοδυνάμου, πλήρες δηλαδή
προμήθεια των υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 1.058,75

A.T. ΗΜ 52
ΝΑΤΗΕ
Ν9230.101.1

Συσκευή απολύμανσης νερού από ανοξείδωτο χάλυβα 316 L, με λαμπτήρα,
ισχύος 13 W, παραγωγής ακτινοβολίας UV-C, για παροχή έως 10.000 l/h,
ενδεικτικού τύπου Heliox UV LP Inox της εταιρίας ASTRALpool ή ισοδυνάμου,
πλήρως εγκατεστημένο.
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 59
100,00%
Συσκευή απολύμανσης νερού από ανοξείδωτο χάλυβα 316 L, με λαμπτήρα, ισχύος 13 W, παραγωγής
ακτινοβολίας UV-C, για παροχή έως 10.000 l/h, ενδεικτικού τύπου Heliox UV LP Inox της εταιρίας
ASTRALpool ή ισοδυνάμου, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του
έργου και εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 2.457,19

A.T. ΗΜ 53
ΝΕΤ ΗΛΜ
60.10.80.2

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού
οκτώ αναχωρήσεων
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 52
100,00%
Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55
για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή οδοφωτισμού''.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με
περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2
mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη
ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m² (50 μm), βαμμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους
ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη
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κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα
στοιχεία του κυρίου του έργου
· η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ
· η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το
πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των
υπογείων καλωδίων.
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης.
· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
· η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων
φωτισμού, αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή
άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα
φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου
τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.
· τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους
μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ
μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης
νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή
«καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου).
· η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο
λειτουργίας
Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 2.750,00

A.T. ΗΜ 54
ΝΕΤ ΗΛΜ
60.10.80.3

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού
είκοσι αναχωρήσεων
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 52
100,00%
Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55
για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή οδοφωτισμού''.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίρριχτη στέγη
με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους
2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη
ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m² (50 μm), βαμμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους
ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη
κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα
στοιχεία του κυρίου του έργου
· η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ
· η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το
πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των
υπογείων καλωδίων.
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· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης.
· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
· η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων
φωτισμού, αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή
άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα
φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου
τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.
· τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους
μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ
μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης
νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή
«καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου).
· η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο
λειτουργίας
Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 3.250,00

A.T. ΗΜ 55
ΝΕΤ ΗΛΜ
60.10.85.1

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων
καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm
Κωδ. αναθεώρησης:
ΟΔΟ 2548
100,00%
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με
δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα
φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος
· η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου
· η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων
· στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία
(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)
· η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΞΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 60,00

A.T. ΗΜ 56
ΝΕΤ ΗΛΜ
60.20.40.12

Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από
πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90
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mm
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 5
100,00%
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων
ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE),
δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1, ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη
ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη
και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά
τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η
πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα
στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα
με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 7,50

A.T. ΗΜ 57
ΝΕΤ ΗΛΜ
62.10.40.1

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM),
ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 3 x 1,5 mm².
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 46
100,00%
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.)
καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R
(πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, περιλαμβανομένων των
υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση,
ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 2,30

A.T. ΗΜ 58
ΝΕΤ ΗΛΜ
62.10.48.1

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι.
διατομής 6 mm².
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 45
100,00%
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού,
περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα,
ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των
μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού
(1m)
Μέτρο
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
3,10

A.T. ΗΜ 59
ΝΕΤ ΗΛΜ
62.10.48.3

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι.
διατομής 25 mm².
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 45
100,00%
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού,
περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα,
ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των
μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 5,70

A.T. ΗΜ 61
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.5.1

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με
χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
Κωδ. αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2124
100,00%
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το
χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η
στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα),
με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00
''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων''
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
( 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 10,15

A.T. ΗΜ 62
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.10

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.
Κωδ. αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2162
100,00%
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων
αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προϊόντων έως 10,00 m, με την έκριψη,
διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-07-02-00 ''Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων''.
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Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], ο
οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου.
( 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΤΕΣΣΕΡΑ
(Αριθμητικώς): 4,00

A.T. ΗΜ 63
ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.1

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ
10 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100,00%
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά
EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και
μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε
τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 0,55

A.T. ΗΜ 64
ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.2

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ
10 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100,00%
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά
EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και
μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε
τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 0,65

A.T. ΗΜ 65
ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.4

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ
10 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 40
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100,00%
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Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά
EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και
μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε
τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 1,35

A.T. ΗΜ 66
ΝΕΤ ΠΡΣ Η2.1.3

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες PVC. Σωλήνας από PVC ονομαστικής πίεσης 4 atm.
Φ 50
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100,00%
Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1256, ονομαστικής πίεσης 4 atm, με κεφαλή σύνδεσης,
εγκατεστημένος σε υπόγειες διαβάσεις, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-0100. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σωλήνων, των
απαιτουμένων μικροϋλικών σύνδεσης, του οδηγού από γαλβανισμένο σύρμα (όταν απαιτείται) και η
εργασία εγκατάστασης σε υπόγειες διαβάσεις σωλήνων άρδευσης ή καλωδίων. Δεν περιλαμβάνεται ο
εγκιβωτισμός των σωλήνων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 1,60

A.T. ΗΜ 67
ΝΕΤ ΠΡΣ Η2.2.3

Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 6 atm. Φ 75
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100,00%
Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονομαστικής πίεσης 6 atm, με μούφα σύνδεσης και
ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προμήθεια σωλήνων και πλαστικών
εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία
σύνδεσης των σωλήνων για τη διαμόρφωση του αγωγού, ανεξαρτήτως αριθμού συνδέσεων, σύμφωνα
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγματος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί
σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του
δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΤΕΣΣΕΡΑ
(Αριθμητικώς): 4,00
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A.T. ΗΜ 68
ΝΕΤ ΠΡΣ Η2.2.4

Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 6 atm. Φ 90
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100,00%
Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονομαστικής πίεσης 6 atm, με μούφα σύνδεσης και
ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προμήθεια σωλήνων και πλαστικών
εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία
σύνδεσης των σωλήνων για τη διαμόρφωση του αγωγού, ανεξαρτήτως αριθμού συνδέσεων, σύμφωνα
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγματος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί
σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του
δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 5,25

A.T. ΗΜ 69
ΝΕΤ ΠΡΣ Η2.2.5

Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 6 atm. Φ 110
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100,00%
Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονομαστικής πίεσης 6 atm, με μούφα σύνδεσης και
ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προμήθεια σωλήνων και πλαστικών
εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία
σύνδεσης των σωλήνων για τη διαμόρφωση του αγωγού, ανεξαρτήτως αριθμού συνδέσεων, σύμφωνα
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγματος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί
σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του
δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 7,30

A.T. ΗΜ 70
ΝΕΤ ΠΡΣ Η3.1.2

Αρδευτικά δίκτυα. Σιδηροσωλήνες. Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο
με ραφή, βαρέως τύπου. Φ 3/4''
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 5
100,00%
Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
10255, ήτοι προμήθεια σωλήνων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, και δοκιμασία
αγωγού, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Τα ειδικά τεμάχια (σταυροί,
ταυ, μούφες, καμπύλες, συστολές, ρακόρ κλπ), επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα
του τιμολογίου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
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(1m)
ΕΥΡΩ

Μέτρο
(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
4,60

A.T. ΗΜ 71
ΝΕΤ ΠΡΣ Η3.1.3

Αρδευτικά δίκτυα. Σιδηροσωλήνες. Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο
με ραφή, βαρέως τύπου. Φ 1''
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 5
100,00%
Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
10255, ήτοι προμήθεια σωλήνων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, και δοκιμασία
αγωγού, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Τα ειδικά τεμάχια (σταυροί,
ταυ, μούφες, καμπύλες, συστολές, ρακόρ κλπ), επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα
του τιμολογίου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 7,00

A.T. ΗΜ 72
ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.12.3

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες
χωρίς ραφή. Φ 1 1/2", 4 εξόδων
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 5
100,00%
Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή (tubo), δηλαδή σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι με
σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10220, με πώματα συγκολλητά, με τα προβλεπόμενα στόμια εισόδου εξόδου και την υποδοχή βαλβίδας εισαγωγής - εξαγωγής αέρος, επιτόπου το έργου, με τα μικροϋλικά
και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών πίεσης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 19,50

A.T. ΗΜ 73
ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.2.2

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα Φ
3/4
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 12
100,00%
Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την
εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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(Αριθμητικώς):

6,80

A.T. ΗΜ 74
ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.2.3

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα Φ
1
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 12
100,00%
Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την
εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 7,60

A.T. ΗΜ 75
ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.2.5

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα Φ
1 1/2
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 12
100,00%
Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την
εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
(Αριθμητικώς): 14,00

A.T. ΗΜ 76
ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.2

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί
κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 3/4''
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11
100,00%
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 7,70

A.T. ΗΜ 77
ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.3

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί
κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 1''
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11
100,00%
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ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 9,80

A.T. ΗΜ 78
ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.5

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί
κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 1 1/2''
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11
100,00%
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΙΚΟΣΙ
(Αριθμητικώς): 20,00

A.T. ΗΜ 79
ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.11.3

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Βαλβίδες
αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ΡΝ 16 atm. Φ 1''
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11
100,00%
Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ορειχάλκινες, ΡΝ 16 atm. Προμήθεια
επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης,
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 7,50

A.T. ΗΜ 80
ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.11.5

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Βαλβίδες
αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ΡΝ 16 atm. Φ 1 1/2''
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11
100,00%
Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ορειχάλκινες, ΡΝ 16 atm. Προμήθεια
επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης,
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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(Αριθμητικώς):

14,50

A.T. ΗΜ 81
ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.12.3

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Μειωτές πίεσης
ΡΝ 16 atm. Φ 1 "
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11
100,00%
Μειωτές πίεσης, με σώμα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης ανοξείδωτα, ονομ. πίεσης
ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 45,00

A.T. ΗΜ 82
ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.12.5

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Μειωτές πίεσης
ΡΝ 16 atm. Φ 1 1/2 "
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11
100,00%
Μειωτές πίεσης, με σώμα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης ανοξείδωτα, ονομ. πίεσης
ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΚΑΤΟ
(Αριθμητικώς): 100,00

A.T. ΗΜ 83
ΝΕΤ ΠΡΣ Η7.2.3

Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-δεξαμενές. Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων,
πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 1'' μακρύ - ενεργή επιφάνεια : 510
cm² - max παροχή : 6 m³/h
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100,00%
Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονομαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον ενισχυμένο με
ίνες υάλου, με απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο, υπό την μεγίστη παροχή μικρότερες
από 0,50 atm.
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 85,00
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A.T. ΗΜ 84
ΝΕΤ ΠΡΣ Η7.2.5

Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-δεξαμενές. Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων,
πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 1 1/2'' μακρύ - ενεργή επιφάνεια:
510 cm² - max παροχή : 11 m³/h
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100,00%
Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονομαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον ενισχυμένο με
ίνες υάλου, με απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο, υπό την μεγίστη παροχή μικρότερες
από 0,50 atm.
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
(Αριθμητικώς): 96,00

A.T. ΗΜ 85
ΝΕΤ ΠΡΣ Η8.2.4.1

Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Σταλακτηφόροι. Σταλακτηφόροι Φ20 mm από
ΡΕ με αυτορυθμιζόμενουςσταλάκτες, με απόσταση σταλακτών 33 cm.
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100,00%
Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες, με λαβύρινθο
μακράς διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης με μεμβράνη, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για πίεση λειτουργίας από 0,80 έως
3,50 atm. Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του
έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη
εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 0,65

A.T. ΗΜ 86
ΝΕΤ ΠΡΣ Η8.3.1.2

Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Εκτοξευτήρες. Εκτοξευτήρες
αυτοανυψούμενοι, στατικοί. με σώμα ανύψωσης 10 cm
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100,00%
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 2,0 - 5,0 m, με
ακροφύσιο σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής, ενσωματωμένο ή πρόσθετο, με
αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain).
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Η
αξία του ακροφύσιου πληρώνεται τιμολογείται ιδιαίτερα σύμφωνα με τα άρθρα Η 8.3.18.
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
4,60

A.T. ΗΜ 87
ΝΕΤ ΠΡΣ Η9.1.3.5

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες. Βάνες ελέγχου
άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής. Με μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, Φ 3/4'' με απώλειες <0,3 m στα 5 m³/h
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100,00%
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ευθείας ροής, με χαμηλές απώλειες, ονομ. πίεσης 10 atm,
περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flowcontroller),
εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.
Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης,
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΝΕΝΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 90,00

A.T. ΗΜ 88
ΝΕΤ ΠΡΣ Η9.1.3.6

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες. Βάνες ελέγχου
άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής. Με μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, Φ 1'' με απώλειες <0,3 m στα 8 m³/h
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100,00%
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ευθείας ροής, με χαμηλές απώλειες, ονομ. πίεσης 10 atm,
περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flowcontroller),
εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.
Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης,
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ
(Αριθμητικώς): 120,00

A.T. ΗΜ 89
ΝΕΤ ΠΡΣ Η9.2.11

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστέςεξαρτήματα. Αισθητήρας βροχής
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 62
100,00%
Αισθητήρας βροχής (rainsensor) με τα καλώδια και λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης, το εγχειρίδιο
χρήσεως/λειτουργίας, πλήρως εγκατεστημένος και δοκιμασμένος.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΓΔΟΝΤΑ
80,00

A.T. ΗΜ 90
ΝΕΤ ΠΡΣ
Η9.2.14.1.2

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστέςεξαρτήματα. Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές. Στεγανό κουτί για
προγραμματιστές, μεταλλικό διαστάσεων/πάχους 50Χ40Χ20/1,2
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100,00%
Στεγανό κουτί προγραμματιστών, μεταλλικό, για τοποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών
άρδευσης κλπ, με πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, με αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα
στήριξης εξαρτημάτων, με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων,
βαθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της
πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία
τοποθέτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΞΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 60,00

A.T. ΗΜ 91
ΝΕΤ ΠΡΣ Η9.2.15.3

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστέςεξαρτήματα. Καλώδια τύπου J1VV-U (ΝΥΥ) διατομής 4 x 1,5 mm²
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 47
100,00%
Καλώδιο τύπου JIVV-U (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του έργου, με την
εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και
ελέγχου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 0,80

A.T. ΗΜ 92
ΝΕΤ ΠΡΣ Η9.2.5.1

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστέςεξαρτήματα. Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου.
Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 4 - 6
Κωδ. αναθεώρησης:
ΗΛΜ 52
100,00%
Οικιακός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων
προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή
κεντρικής ηλεκτροβάνας και με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας.
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με τα πάσης φύσεως εξαρτημάτά του καθώς και
εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΙΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς): 200,00

A.T. ΗΜ 93
ΥΔΡ Ν5001.1

Eσχάρα αποτροπής εισόδου στερεών, ανοξείδωτη AISI316 διαστάσεων 70χ50
cm, πάχους 20 mm.
Κωδ. αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6752
100,00%
Eσχάρα αποτροπής εισόδου στερεών, ανοξείδωτη AISI316, διαστάσεων 70χ50 cm, πάχους 20 mm,
περιμετρικού τελάρου στραντζαριστή λαμαρίνα 20χ10χ3 mm, με ανοίγματα (καρέ) 70χ70mm από
λάμες ανοξείδωτες 10χ3 mm αναρτημένη από την οροφή από ανοξείδωτη αλυσίδα και με οδηγούς
σχήματος "Π" από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 316 30χ30χ3 mm.
Τα παραπάνω, καθώς και όλα τα μικροϋλικά, μαζί με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σύμφωνα με
τις οδηγίες της επίβλεψης.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 102,68

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΛΕΤΗΣ
105

