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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104 100%

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 100%

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  με
προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%.

 Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε

απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60Ν Αποξήλωση κρασπέδων από πέτρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Αποξήλωση υφιστάμενων κρασπέδων από πέτρα οποιασδήποτε προέλευσης παντός τύπου και οποιονδήποτε

διαστάσεων με προσοχή προκειμένου να μην προκληθεί ζημιά στην υφιστάμενη πλακόστρωση αλλά και

στο ίδιο το κράσπεδο, μετά  του  κονιάματος  στρώσεως αυτών εις οιανδήποτε στάθμην από του

εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο πλήρης καθαρισμός του σκάμματος από υλικά αποξήλωσης και

καθαιρέσεως και ο πλήρης καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα. Η

φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των ακατάλληλων προϊόντων καθαίρεσης, ανεξαρτήτως αποστάσεως και

μεθόδου μεταφοράς, και η απόθεσή τους σε κατάλληλους χώρους.

(1 μμ)
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Εργασία          Βοηθ              (002)  h    0,60x        16,84 =        10,10

                  Εργ              (001)  h    0,20x        15,31 =         3,06

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             13,16

Τιμή ενός μμ € 13,16

δέκα τρία και δέκα έξι λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,16

(Ολογράφως) : δέκα τρία και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 7301Ν Επιστρωση με πλάκες απο πέτρα Λαγκάδας 0,20x0,50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7301 100%

Προμήθεια και επιστρωση με πλάκες απο πέτρα λαγκάδας της απολύτου επιλογής της υπηρεσίας

διαστάσεων 0,20Χ0,50 πάχους 7 εκ.  Η επίστρωση θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

-Η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου των πλακών συσκευασμένων σε παλέτες,

-Η παρασκευή και διάστρωση θα γινει με συγκολιτικό κονίαμα έδρασης (εργασία και υλικά). Το

κονίαμα θα περιλαμβάνει ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή με αναλογία 1 (κόλλα)

προς 2(τσιμέντοκονίαμα) καθώς και προσθήκη γαλακτώματος τύπου Revinex, για την ενίσχυση της

πρόσφυσης στο υποστρωμα, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του προιόντος,

-Η τοποποθέτηση, ο εγκιβωτισμός , η στερέωση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη

διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης

επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),

-Η πλήρωση των αρμών θα γίνει με κονιαμα θα πραγματοποιειται μετα απο επιμελή καθαρισμο των

αρμων απο σκόνη και ξενα υλικά.

-Ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική

απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών

συσκευασίας κλπ.

Ήτοι υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, περιλαμβανομένων

και των απαραίτητων αρμών διαστολής, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης,

τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της

τοποθέτησης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.

Τιμή τετραγωνικού μέτρου πλήρους περαιωμένης εργασίας

(1 m2)

α) Πλάκες παχ. 7cm                   m2      1,05x         95,00 =         99,75

β) Τσιμεντοκονίαμα 450kg

τσιμέντου                            m3     0,025x         58,88 =          1,47

γ) Τσιμεντοκονίαμα 600kg

τσιμέντου                            m3    0,0015x         73,12 =          0,11

δ) Πρόσμικτο ενισχυτικό             Kgr     3,00 x          1,35 =          4,05

Εργασία

                     Τεχν      (003)  h      0,90x         19,87 =         17,88

                      Εργ      (001)  h      0,40x         15,31 =          6,12

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα               129,38

Τιμή ενός μ2 129,38

εκατόν είκοσι εννέα και τριάντα οκτώ λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 129,38

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι εννέα και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΟΙΚ 7301.01Ν Επανατοποθέτηση υφιστάμενων μπαβέδων μετά από διαλογή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7301 100%

Επανατοποθέτηση υφιστάμενων μπαβέδων από πέτρα Βικίου πάχους μεταξύ 10cm έως 30cm, διαστάσεων

πλάτους περίπου 20cm και ελεύθερου μήκους από 20cm έως 60cm, έπειτα από διαλογή των

αποξηλωθέντων πλακοστρώσεων. Ορθογωνισμένων και τοποθετουμένων, κατόπιν διαβροχής δι' αφθόνου

ύδατος με αρμούς πλάτους το πολύ 1cm επί υποστρώματος πάχους 2cm, εκ τσιμεντοκονιάματος των

450kg τσιμέντου, μετά καθαρισμού των αρμών από  του  κονιάματος τούτου και πλήρους
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αρμολογήματος δια τσιμεντοκονιάματος των 600kg τσιμέντου δια λεπτοκόκκου καθαράς άμμου

(χρωματισμού σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας), ήτοι  υλικά  εν  γένει  επί

τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

(1 m2)

Υλικά

α) Τσιμεντοκονίαμα 450kg

τσιμέντου                     (1445) m3     0,025x         58,89 =          1,47

β) Τσιμεντοκονίαμα 600kg

τσιμέντου                     (1444) m3    0,0015x         73,12 =          0,11

Εργασία

                     Τεχν      (003)  h      0,45x         19,87 =          8,94

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα                10,52

Τιμή ενός m2 € 10,52

δέκα και πενήντα δύο λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,52

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΟΙΚ 7301.02Ν Επίστρωση με πλάκες από πέτρα Καβάλας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7301 100%

Επιστρώσεις δια πλακών τύπου Καβάλας πάχους 3cm, διαστάσεων πλάτους 20cm και ελεύθερου μήκους

από 20cm έως 60cm. Πλακών ορθογωνισμένων και τοποθετουμένων, κατόπιν διαβροχής δι' αφθόνου

ύδατος με αρμούς πλάτους το πολύ 1cm επί υποστρώματος πάχους 2cm, εκ τσιμεντοκονιάματος των

450kg τσιμέντου, μετά καθαρισμού των αρμών από  του  κονιάματος τούτου και πλήρους

αρμολογήματος δια τσιμεντοκονιάματος των 600kg τσιμέντου δια λεπτοκόκκου καθαράς άμμου

(χρωματισμού σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας), ήτοι  υλικά  εν  γένει  επί

τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνεται προσθήκη γαλακτώματος τύπου

Revinex, για την ενίσχυση της πρόσφυσης στο υποστρωμα, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του

προιόντος.

(1 m2)

Υλικά

α) Πλάκες από πέτρα Καβάλας παχ. 3cm(096) m2      1,05x     30,50 =        32,03

β) Τσιμεντοκονίαμα 450kg

τσιμέντου                     (1445) m3     0,025x         58,89 =          1,47

γ) Τσιμεντοκονίαμα 600kg

τσιμέντου                     (1444) m3    0,0015x         73,12 =          0,11

δ) Πρόσμικτο ενισχυτικό             Kgr     3,00 x          1,35 =          4,05

Εργασία

ε)                   Τεχν      (003)  h      0,45x         19,87 =          8,94

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα                46,60

Τιμή ενός m2 € 46,60

σαράντα έξι και εξήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 46,60

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και εξήντα λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16Ν Επιστρώσεις με πλάκες όδευσης τυφλών, κινδύνου, αλλαγής κατεύθυνσης και
εξυπηρέτησης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%

Επίστρωση με πλάκες όδευσης τυφλών, κινδύνου, αλλαγής κατεύθυνσης ή εξυπηρέτησης για την

κατασκευή δικτύου όδευσης τυφλών, με τσιμεντόπλακες ακμής 30 έως 40 εκ και πάχους 3 έως 5cm,

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση  52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621 31-12-2009) και κατόπιν έγκρισης

από την υπηρεσία. Οι πλάκες τοποθετούνται επί υποστρώματος πάχους έως 4 cm, εκ

τσιμεντοκονιάματος 450 kg τσιμέντου μετά πληρώσεως των κενών διά λεπτόρρευστου

τσιμεντoκονιάματος των 600Kg τσιμέντου. Περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών επιτόπου του

έργου, η χάραξη και τοποθέτηση των πλακών όδευσης, ο επιμελής καθαρισμός και διαμόρφωση των
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αρμών και η προσαρμογή τους με την υφιστάμενη πλακόστρωση. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

"η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες,

"η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),καθώς και η προσθήκη

γαλακτώματος τύπου Revinex, για την ενίσχυση της πρόσφυσης στο υποστρωμα, πάντα σύμφωνα με τις

οδηγίες του προιόντος.

"η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της

κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών

εργαλείων),

"η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),

"ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική

απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών

συσκευασίας κλπ.

Ήτοι υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, περιλαμβανομένων

και των απαραίτητων αρμών διαστολής, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης,

τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της

πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(1 m2)

Υλικά

α) Πλάκες                         (161)  m2     1,05x      13,75 =         14,44

β) Τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 450

                                   (1445) m3    0,04x      58,88 =          2,36

γ) Τσιμεντοκονίαμα 600kg τσιμέν-

   του.                           (1444) m3    0,002x      73,12 =          0,15

δ) Πρόσμικτο ενισχυτικό             Kgr     3,00 x          1,35 =          4,05

ε) Εργασία

                          Τεχν    (003)  h     0,50x       19,87 =          9,94

                           Εργ    (001)  h     0,20x       15,31 =          3,06

                                                       -------------------------

                                                       Αθροισμα            34,00

Τιμή ενός m2 € 34,00

τριάντα τέσσερα

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,00

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.22 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7422 100%

Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών, κατ' ορθή ή λοξή γωνία. Περιλαμβάνεται η κατεργασία των

ακμών συναντήσεως των πλακών, είτε κατά ημιγωνία (μπιζωτάρισμα) είτε κατ' εγκοπή (πατούρα -

αντιγώνι).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ακμών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΟΙΚ 7423Ν Αποκατάσταση όψεων καταστημάτων στα σημεία αποξηλωσης του πεζοδρομίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%

Αποκατάσταση του τμήματος των προσόψεων των καταστημάτων που θα προκύψει από την απομάκρυνση

του πεζοδρομίου.

Η κάλυψη των τμημάτων που θα αποκαλυφθούν μετα την απομάκρυνση των πεζοδρομίων, θα

πραγματοποιηθεί με τα ίδια υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στην πρόσοψη του εκαστοτε

καταστήματος, χάρην ομοιομορφίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η

τοποθέτηση οποιουδήποτε υλικού και μικροϋλικού που θα απαιτηθεί σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με

τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας.

Τιμή ανά τ.μ πρόσοψης προς αποκατάσταση

Εργασία
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                     Τεχν       (003)  h     1,50x        19,87 =         29,81

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα               29,81

Τιμή ενός τ.μ. € 29,81

είκοσι εννέα και ογδόντα ένα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 29,81

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.23Ν Επεξεργασία πλακών με κοπανάκι

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416 100%

Επεξεργασία της επιφάνειας του πεζοδρομίου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργαλεία

χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (δηλαδή επεξεργασία με κοπανάκι) σύμφωνα με τις

απαιτήσεις της μελέτης.

Στην τιμη περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση στοιχείων του πεζοδρομίου τα οποία πιθανόν να

θραυστούν ή ρηγματωθούν αν η επεξεργασία πραγματοποιηθεί στο τελειωμένο πεζοδρόμιο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2)Προμήθεια και επιστρωση με

Εργασία

                     Τεχν       (003)  h     0,57x        19,87 =         11,33

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα               11,33

Τιμή ενός τ.μ. 11,33

έντεκα και τριάντα τρία λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,33

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.95Ν Διαμόρφωση χυτών έγχρωμων αντιολισθηρών δαπέδων εξωτερικών χώρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%

Χυτό αντιολισθηρο δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 8-10 cm ποιότητας C16/20 με ίνες πολυπροπυλενίου

σε αναλογία 0,60 kg/m3, έγχρωμο,με επίπαση σκληρυντικού χρώματος, και χρώματος αρμών,

οποιουδήποτε σχεδίου, τεχνολογίας σταμπωτού χωρίς στάμπες. Με βερνίκι σφράγισης και χρήση

μίγματος χαλαζία ή γυάλινων σφαιριδίων  που αφήνει αντιολισθηρή και διάφανη επιφάνεια. Το πάχος

του δαπέδου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 7 cm.

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύμφωνα με τους ισχύοντες

κανονισμούς παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέματος, τις οδηγίες της

κατασκευάστριας εταιρείας,την αρχιτεκτονική μελετη και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ εγκαταστάσεων και

τυχόν άλλες κατασκευές)με την ενίσχυση με ίνες προπυλενίου προς αποφυγή ρηγματώσεων, λείανση με

ειδικές σπάτουλες.

- η επίπαση στο νωπό σκυρόδεμα του σκληρυντικού χρώματος (σε σκόνη) σε δύο

στρώσεις κάθετες μεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) και η τελική επεξεργασία της

προκύπτουσας επιφάνειας.

- η πλύση με νερό και διάλυμα οξέων για την απομάκρυνση του πλεονάζοντος χρώματος αρμών και την

αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας.

- η κοπή ψευδαρμών (ελέγχου συστολών) με χρήση αρμοκόφτη (επί σκληρυνμένου σκυροδέματος)

- η προστασία της τελικής επιφάνειας με δύο στρώσεις από ειδικό ματ αντιολοσθηρο σφραγιστικό

βερνίκι(sealer) και με χρήση μίγματος λεπτόκοκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα ή γυάλινων

σφαιριδίων με εφαρμογή επίπασης ή μίξη με το σφραγιστικό βερνίκι με ανάλωση 200 ml/m2 για να

δημιουργηθεί μια αντιολοσθηρή και διάφανη σφραγιστική τελική στρώση, πάντα σύμφωνα με τις

υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας και κατόπιν κατασκευής δειγμάτων για την τελική επιλογή

των πρόσμικτων υλικών με το τελικό επιθυμιτό αποτέλεσμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)σε €.

33,70
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τριάντα τρία και εβδομήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,70

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 15

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β09.1Ν Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Κατασκευή ξύλινης πέργολας ορθογωνικού σχήματος, από εμποτισμένη ξυλεία, ανθεκτική στις

κλιματολογικές συνθήκες (παραθαλάσσιο περιβάλλον και αυξημένη υγρασία) και τα εξαρτήματα

στήριξης και σύνδεσης θα είναι ανοξείδωτα. Οι βασικοί ορθοστάτες και οι δοκοί τραβέρσες

περιμετρικά θα σχηματίζουν διατομή κατάλληλη να δεχθεί (μη εμφανώς) ρολό ανασυρόμενου νάυλον

για προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, κρύο, αέρα κλπ). Η επικάλυψή τους θα

είναι με plexiglass ή πολυκαρμπονικό φύλλο πάχους 1,00 εκ., ώστε να εξασφαλίζεται η φωτεινότητα

του χώρου. Πάνω από την επιφάνεια αυτή τοποθετούνται ξύλινες περσίδες για ηλιοπροστασία. Οι

διαστάσεις και τα υλικά της ανωδομής θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια  και τις κατασκευαστικές

λεπτομέρειες της μελέτης και έπειτα από συνεννόηση με την επιβλέπουσα υπηρεσία.

(ΕΤΕΠ 10-02-02-01).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7.500,00

(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες πεντακόσια

A.T. : 16

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α 100%

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

Σελίδα 24 από 48



Τιμολόγιο μελέτης

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

- 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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 17

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α23 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Α 100%

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, υπό

τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 cm,

προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό συμπύκνωσης

τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή

που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά

ΕΛΟΤ EN 13286-2)

- Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του απαιτούμενου

νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,

- Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,20

(Ολογράφως) : δέκα επτά και είκοσι λεπτά
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A.T. : 18

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΔΧ1 Προσαυξησή τιμής αδρανών υλικών λόγω ειδικών συνθηκών

Σχετικό : ΝΑΟΔΟ 3211.ΒΣΧ Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 3221.Β 100%

Προσαύξηση της τιμής μονάδας αδρανών υλικών λατομείου  λόγω ειδικών συνθηκών (θαλασσίων

μεταφορών κλπ) σύμφωνα με την εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΧΩΔΕ .

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο m3

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T. : 19

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227 100%

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 καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την

καθαίρεση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,30

(Ολογράφως) : τριάντα και τριάντα λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β02 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087 100%

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από αγωγούς

Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηρι-ζόμενους ή μή, μέσα στο

όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00

"Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις εκσκαφές".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- η δαπάνη των μικροϋλικών,

- η φθορά της ξυλείας,

- οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών,

- η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω της

εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.

Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό

δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών

υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).
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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 εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 21

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης
γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532 100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που

παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου

κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,

αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,

σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου

σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως

απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),

καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα

προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- 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.
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Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις

διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε

λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από

εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

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

τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: 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

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων,

επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 94,20

(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και είκοσι λεπτά

A.T. : 22

Άρθρο : ΟΔΟ ΣΚΥΡ.1620 Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2551 100%

Προσάυξηση της τιμής μονάδας σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών (θαλάσσίων μεταφορών κ.λ.π.)

σύμφωνα με την εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

A.T. : 23

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.2 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2612 100%

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
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έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

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

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την

παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την

επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-

2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

________________________________________________________________________________

|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |

|_________|______________________________________________|_____________________|

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

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

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

|_________|________|________________|____________________|_________|___________|

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

|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |

|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |

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

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

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

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

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

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

Στος 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.

 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 24

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7018 100%
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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 συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την

παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την

επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-

2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

________________________________________________________________________________

|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |

|_________|______________________________________________|_____________________|

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

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

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

|_________|________|________________|____________________|_________|___________|

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

|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |

|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |

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

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

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

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

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

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

Στος 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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 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 25

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51Ν Κράσπεδα από πέτρα  τύπου Λάγκαδας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2921 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση κρασπέδου απο πέτρα τύπου Λαγκάδας διατομής πλάτους 0,15 μ., ύψους

0,30 μ., μήκος τουλάχιστον 0,60μ. με απότμηση ευθυγράμμων ή καμπυλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς

κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ''Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα''.

Η πέτρα θα είναι επεξεργασμένη ώστε να είναι λεία

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

"η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου κρασπέδων συσκευασμένων σε παλέτες,

"η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),

""η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία,  των ειδικών τεμαχίων σε καμπύλα σημεία, η διάνοιξη οπών

για την αποχέτευση ομβρίων όπου απαιτείται

"η τοποθέτηση, ο εγκιβωτισμός , η στερέωση των κρασπέδων κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη

διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης

επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),

"η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),

"ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική

απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών

συσκευασίας κλπ.

Ήτοι υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, περιλαμβανομένων

και των απαραίτητων αρμών διαστολής, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης,

τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της

τοποθέτησης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης

Τιμή τεμαχίου μήκους 1,00 μ πλήρους περαιωμένης εργασίας

(μμ)

α) Προμήθεια κρασπέδου από πέτρα τύπου Λαγκάδας

επί τόπου των έργων                (301) ΜΜ     1,00x  45,00 =             45,00

β) Τσιμεντοκονία για την έδραση και αρμολόγηση

650 Kg τσιμέντου και 1μ3 άμμου     (652) m3    0,002x    163,50 =           0,33

γ) Σκυρόδεμα αντιστηρίξεως κρασπέδων

300 Kg τσιμέντου                  (2522)       0,005x   173,21 =            0,87

δ) Εργασία προσεγγίσεως και τοπο-

θετήσεως κρασπέδου και διάστρωση

τσιμεντοκονίας

         Τεχνίτης                  (113)  h     0,40x    19,87 =            7,95

         Εργάτης ανειδίκευτος      (111)  h     0,40x    15,31 =            6,12

                                              ----------------------------------

                                                                           60,27

Tιμή ενός μμ € 60,27

εξήντα και είκοσι επτά λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,27

(Ολογράφως) : εξήντα και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 26

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β82 Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922 100%

Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων

- η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό αρμολόγησης,

μεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρου εκτέλεσης εργασιών και
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συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων αποξήλωσης), σύμφωνα με την

προβλεπόμενη από την μελέτη υποβιβασμένη στάθμη, με διάταξη, τύπο και μορφή πλακών απόλυτα

προσαρμοσμένη προς την υφιστάμενη πλακόστρωση.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της

πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.

Tιμή κατ' αποκοπήν (τεμ), πλήρους δαιμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 115,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε

A.T. : 27

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β85 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 100%

Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε να μην προσκληθούν

ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεως

ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια  5

mm και επιμελής αρμολόγηση με την περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι τσιμεντοκονίες τελικής

διαμόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο θαλάσσης για την αποφυγή

ρηγματώσεων, ή, εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου έδρασής του.

Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα

του τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας καλύμματος έως

0,50 m2. 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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,30

(Ολογράφως) : σαράντα και τριάντα λεπτά

A.T. : 28

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 100%

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 τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00

(Ολογράφως) : ένα

A.T. : 29

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ02.3 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132 100%

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού

μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική

επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού

οδοστρώματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από
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την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση

- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού

- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακής

σήμανσης

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος

υφιστάμενου οδοστρώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,85

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 30

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4120 100%

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών

στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό

γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια

και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,

φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και

χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα

ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 31

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β 100%

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την

έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη

εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την

εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
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- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον

τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.

 .

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,92

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 32

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΔΧ3 Πρόσθετη αποζημίωση για ασφαλτική  στρώση  πάχους 0,05 m λόγω ειδικών συνθηκών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 4521.Β 100%

Προσάυξηση της τιμής μονάδας για ασφαλτική στρώση πάχους 5 εκ λόγω ειδικών συνθηκών (θαλάσσίων

μεταφορών κ.λ.π.) σύμφωνα με την εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Σε περίπτωση που η ασφαλτική στρώση είναι πάχους μικρότερου των 5 εκ η τιμή προσαρμόζεται

ανάλογα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης πάχους 5 εκ(m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,22

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι δύο λεπτά

A.T. : 33

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε8Ν Πίνακες ανακοινώσεων ανοικτού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα ανακοινώσεων ανοικτού τύπου με πλαίσιο διαστάσεων 100 x 150 από

χάλυβα εν θερμώ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η κατασκευή του πίνακα ανοικτού τύπου με πλαίσιο με διαστάσεις 100x150 cm από Χάλυβα S235 και

γαλβάνισμα εν θερμώ μετά από κατάλληλη επεξεργασία των επιφανειών. Στύλοι από κοιλοδοκό

διατομής αναλόγως διαστάσεων πινακίδας και ορατά ύψη στύλων 300 cm. Το άνω άκρο του στύλου

κλείνει με επίπεδη τάπα ή με διακοσμητική σφαίρα.

Συνδετήριες δοκοί από σωλήνα ή κοιλοδοκό.

- ηλεκτροστατική βαφή με ανθεκτική πολυεστερική πούδρα σε απόχρωση RAL επιλογή της επιβλέπουσας

υπηρεσίας

- τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης του πίνακα, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ κατά

ΕΝ ISO 1461. Στερέωση με πάκτωση, δηλαδή πρόσθετο ύψος του ιστού κατά 30 cm

- η μεταφορά του πίνακα και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα

συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων και λοιπών φθορών

- η τοποθέτηση και στερέωση του πίνακα επί δαπέδου χωρίς φθορές

Τιμή ανά τεμάχιο πίνακα τοποθετημένου σε δάπεδο

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

A.T. : 34

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε8.1Ν Πίνακας ανακοινώσεων κλειστού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα ανακοινώσεων κλειστού τύπου διαστάσεων 100 x 150 από χάλυβα εν

θερμώ.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η κατασκευή του πίνακα κλειστού τύπου (κουτί με πόρτα στη μια όψη) με διαστάσεις 100x150 cm

από Χάλυβα S235 και γαλβάνισμα εν θερμώ μετά από κατάλληλη επεξεργασία των επιφανειών. Στύλοι

από κοιλοδοκό διατομής αναλόγως διαστάσεων πινακίδας και ορατά ύψη στύλων 300 cm. Το άνω άκρο

του στύλου κλείνει με επίπεδη τάπα ή με διακοσμητική σφαίρα. Στην πόρτα ανοξείδωτα εξαρτήματα

(μεντεσέδες και κλειδαριές) και plexiglass ή άθραυστοι υαλοπίνακες. Αποστάτες μεταξύ κουτιού

και στύλων.

- ηλεκτροστατική βαφή με ανθεκτική πολυεστερική πούδρα σε απόχρωση RAL επιλογή της επιβλέπουσας

υπηρεσίας

- τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης του πίνακα, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ κατά

ΕΝ ISO 1461. Στερέωση με πάκτωση, δηλαδή πρόσθετο ύψος του ιστού κατά 30 cm

- η μεταφορά του πίνακα και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα

συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων και λοιπών φθορών

- η τοποθέτηση και στερέωση του πίνακα επί δαπέδου χωρίς φθορές

Τιμή ανά τεμάχιο πίνακα τοποθετημένου σε δάπεδο

Ευρώ (Αριθμητικά): 730,00

(Ολογράφως) : επτακόσια τριάντα

A.T. : 35

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788 100%

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και

διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό 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:

- 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 σάρωθρου 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.

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,80

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά

A.T. : 36

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ 26.53Ν Απομάκρυνση αστικού εξοπλισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653 100%

Απομάκρυνση οποιουδήποτε αστικού εξοπλισμού με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε

παραμόρφωση, φθορά κλπ του εξοπλισμού, χωρίς επανατοποθέτηση τους σε νέες θέσεις. Αναλυτικά

περιλαμβάνεται, η απομάκρυνση του αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, ζαρντινιέρες, καλαθάκια,
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πίνακες ανακοινώσεων κ.α.).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Αποξήλωση

                     Τεχίτης          (113)  h    0,50x     19,87 =         9,94

                                              ----------------------------------

                                                                            9,94

Τιμή ενός τεμ € 9,94

εννέα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,94

(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 37

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ 2653Ν Κολωνάκι Πεζοδρομίου στρογγυλό από γαλβανισμένο χάλυβα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2653 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση κολωνάκι πεζοδρομίου στρογγυλής διατομής περίπου 200mm από

γαλβανισμένο (εν θερμώ) χάλυβα κατασκευών S235,μετά από κατάλληλη επεξεργασία των επιφανειών.

Κατάλληλο για την αντοχή του σε προσκρούσεις οχημάτων. Βαμμένο  ηλεκτροστατικά με ανθεκτική

πολυεστερική πούδρα σε απόχρωση RAL (9007) επιλογής της υπηρεσίας , για άψογη εμφάνιση και

προστασία. Με αντανακλαστική μεμβράνη ώστε να είναι ορατή τις νυχτερινές ώρες. Ορατό ύψος

κολωνακιού 47 εκ.,η στερέωσή τους θα γίνει με πάκτωση με αγκύριο στο έδαφος με τσιμέντο και σε

βάθος ικανοποιητικό για την ασφαλή πάκτωση του.

Τα προμηθευόμενα υλικά θα τηρούν σύστημα ποιότητα ISO.

Στην τιμή περιλαμβάνεται, υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου και εργασία πλήρους

κατασκευής, και στερέωσης έτοιμο προς λειτουργία με ασφάλεια, σύμφωνα με τις οδηγίες της

επίβλεψης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Υλικά

Κολωνάκι πεζοδρομίου στρογγυλής διατομής 114mm

                                        (Τ.Ε.)τεμ    1x99,00 =         99,00

Τσιμεντοκονίαμα 450kg τσιμέντου

                                 (1445) m3     0,01x       58,88 =      0,59

Εργασία

                     Τεχν       (003)  h     0,30x         19,87 =      5,96

                      Εργ       (001)  h    0,10x          15,31 =      1,53

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα               107,08

Τιμή ενός τεμ € 107,08

εκατόν επτά και οκτώ λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 107,08

(Ολογράφως) : εκατόν επτά και οκτώ λεπτά

A.T. : 38

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.01Ν Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο ή άοπλο
σκυρόδεμα.

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1 100%

Καθαιρέσεις τμημάτων κάθε είδους κατασκευών λιμενικών έργων σε οποιοδήποτε ύψος άνω της

θαλάσσης χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών. Καθαιρέσεις από υλικά πάσης φύσεως (οπλισμένο ή άοπλο

σκυρόδεμα ή λιθοδέματα ή μεταλλικές κατασκευές, δέστρες, προσκρουστήρες, κλίμακες, εξοπλισμός

θαλάσσιας σήμανσης κλπ) με προσοχή χωρίς πρόκληση ζημιών στο απομένον τμήμα, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά

μέσα", με την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές

αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος

και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο

πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της
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καθαίρεσης, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρεσης, ανεξαρτήτως

αποστάσεως και μεθόδου μεταφοράς, και η απόθεσή τους σε κατάλληλους χώρους.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 82,00

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

A.T. : 39

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1 100%

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και

στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους

απαιτουμένων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων

κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε

οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση

αναλυτική επιμέτρηση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,40

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και σαράντα λεπτά

A.T. : 40

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301 100%

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης

φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών

ορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών,

φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας,

σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00

"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την

διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου

ή/και συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς

σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις,

ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση

ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και

εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που

απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και

ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης

- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου

από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία,

φόρτωση και μεταφορά των υλικών.

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία

πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με

τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη

ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών

κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των

αχρήστων καρφοβελονών.

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και
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καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή

παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς

μηχανικά μέσα

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,20

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά

A.T. : 41

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας

ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου

και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του

καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης

με σκυρόδεμα.

 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).

 Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή

επιμέτρηση με ζύγιση)

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της

φέρουσας ικανότητας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

A.T. : 42

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\11.01.03.12Ν Καλύμματα φρεατίων επιγεμιζόμενα

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση καλυμμάτων φρεατίων από γαλβανισμένο (εν θερμώ) χάλυβα με ανάλογο

πλαίσιο, στο οποίο θα υπάρχει η δυνατότητα επιγεμίσματος και διαμόρφωσης της τελικής

επιφάνειας. Οι εσωτερικές διαστάσεις του καλύμματος είναι 40 x 40 cm. Τα προμηθευόμενα υλικά θα

τηρούν σύστημα ποιότητα ISO 9001. Η πλήρωση του καπακιού του φρεατίου θα επιγεμιστεί με

οπλισμένο (Φ8/10) έγχρωμο χυτό αντιολισθηρό δάπεδο από σκυρόδεμα (άρθρο ΝΑΟΙΚ 78.95Ν) σε χρωμα

σύμφωνα με το ίδιο άρθρο και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας ή με πλάκες τύπου κίνδυνος

(άρθρο ΝΑΟΙΚ 73.16Ν). Το καπάκι θα ασφαλίζει στο πλαίσιο με τέσσερις βίδες και θα έχει

προσαρμοσμένο δακτύλιο στεγανοποίησης για την διασφάλιση της απόλυτης στεγανότητας του

φρεατίου. Το βάθος γεμίσματος θα είναι περίπου 4 εκατοστά και το ύψος του πλαισίου στήριξης

περίπου 5-6 εκατοστά.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών επιτόπου του έργου, τα μεταλλικά κλειδιά

ανύψωσης φρεατίων, το έγχρωμο οπλισμένο σκυρόδεμα επιγεμίσματος ή πλάκες τύπου κίνδυνος, η

τοποθέτηση και προσαρμογή του φρεατίου με την περιμετρική δαπεδόστρωση και ο εγκιβωτισμός του

πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Υλικά

Κάλυμμα επιγεμιζόμενο εσωτρεικές διαστάσεις 40 x 40 cm

                                        (Τ.Ε.τεμ    1x140,00 =        140,00

Τσιμεντοκονίαμα 450kg τσιμέντου

                                 (1445) m3     0,01x       58,88 =      0,59

Εργασία

                     Τεχν       (003)  h     0,30x         19,87 =      5,96

                      Εργ       (001)  h    0,10x          15,31 =      1,53

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα               148,08
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Τιμή ενός τεμ € 148,08

εκατόν σαράντα οκτώ και οκτώ λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 148,08

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα οκτώ και οκτώ λεπτά

A.T. : 43

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.02.04 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως

τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου

έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση

στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη

συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών

(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση

τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε

βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται

αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.

 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.

 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron),

της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

A.T. : 44

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9770.5Ν Σύνδεση ιδιωτικής παροχής με το κολλεκτέρ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%

Σύνδεση ιδιωτικής παροχής με το κολλεκτέρ. Αντικατάσταση του υφιστάμενου χαλκοσωλήνα με νέο

πλαστικό σωλήνα απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο HEL διαμέτρου 18*2.0 μέσα σε σωλήνα σπιράλ

προστασίας Φ28, κοκκινης ή μπλέ σήμανσης,  πλήρως τοποθετημένος.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, τοποθέτηση όλων των υλικών και μικρουλικών καθώς και η

προμήθεια και η σύνδεση με ειδικά τεμάχια κλπ και ο έλεγχος στεγανότητας της νέας σύνδεσης

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 45

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8043Ν Σωλήνας  υδρορροής PVC ορθογωνικής διατομής

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 9 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα υδρορροής PVC κλειστού τύπου, ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων

10 x 6 cm, πάχους τοιχώματος 2.2 mm για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή

με σύνδεση με διαμορφωμένη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας,

πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος, τα υλικά συνδέσεως

κτλ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Τα προμηθευόμενα υλικά θα τηρούν σύστημα ποιότητα ISO

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των
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σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

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.

δ. Υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής συνδέσεων με το

δίκτυο απορροής, και στερέωσης έτοιμο προς λειτουργία με ασφάλεια, σύμφωνα με  τις οδηγίες της

επίβλεψης.

Τιμή μέτρου μήκους σωλήνα. ( μμ)

Σωλήνας PVC 6 x 10 μμ,  (Τιμή Εμπορίου)  μμ          1,30x 4,30          =  5,59

Εργασία

                        Τεχν       (003)  h        0,10 x 19,87          =  1,99

 Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ) € 7,58

επτά και πενήντα οκτώ λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,58

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 46

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β01Ν Σχάρες δένδρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χαλύβδινης γαλαβανισμένη εν θερμώ σχάρας στη

λεκάνη άρδευσης του δένδρου,με εξωτερικές διαστάσεις 1000x1000mm και εσωτερικές διαστάσεις

400x400mm ή 500x500mm, με επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας και βαφής. Επιφάνεια με σχέδιο

κοπής - διάτρησης από έλασμα από χάλυβα. Επιφανειακή επεξεργασία γαλβάνισμα εν θερμώ και

ηλεκτροστατική βαφή (αστάρι και χρώμα σε απόχρωση RAL (9007) επιλογής της επιβλέπουσας

υπηρεσίας). Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα τελάρα στήριξης από χάλυβα και τα εξαρτήματα

πάκτωσης τους στο δάπεδο. Η επιφανειακή επεξεργασία του τελάρου θα είναι όμοια με αυτήν της

σχάρας. 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)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,12

(Ολογράφως) : έξι και δώδεκα λεπτά

A.T. : 47

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.2Ν Καθιστικά χωρίς πλάτη από σκυρόδεμα και ξύλο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. Καθιστικά χωρίς πλάτη σχήματος Π κατασκευασμένα

από βάσεις από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής καλουπομένο σε μεταλλότυπο και με

προσεκτικά επιλεγμένα αδρανή και κάθισμα από ξυλεία τροπική ανθεκτική σε παραθαλάσσιο

περιβάλλον. Οι βάσεις απο σκυρόδεμα διαθέτουν οπλισμό από χαλυβδινο πλέγμα. Διαστάσεις

καθιστικού περίπου μήκους 2,00μ, πλάτους 0,60μ και ύψους 0,45-0,50μ. Οι βάσεις από πρόχυτο

σκυρόδεμα σε μεταλλότυπο και σε απόχρωση έπειτα από συννενόηση με την επιβλέπουσα υπηρεσία

(βαφή με τσιμεντόχρωμα μετά από στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών) και με τελική επιφάνεια

λεία. Η ξυλεία για το καθιστικό θα είναι τροπικής προέλευσης επεξεργασμένα με έγχρωμο

μηκυτοκτόνο και βερνίκι νερού ή κεριού μετά από τρίψιμο των επιφανειών και απότμηση των ακμών.

Μεταξύ των ξύλων και των βάσεων θα υπάρχουν χαλυβδινοι εν θερμώ γαλβανισμένοι τάκοι για την

στήριξη των ξύλων. Η στήριξη στο πεζοδρόμιο γίνεται με στριφόνια αφανώς κάτω από τις βάσεις ή

επικαθήμενα στο δάπεδο.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους

στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο,

η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του

προμηθευτή, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη

μέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων

εργασιών του

έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, με τα περιγραφόμενα χαρακτηριστικά τους

Υλικά

Καθιστίκό από σκυρόδεμα και ξυλεία
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                                        (Τ.Ε.) τεμ    1x470,00 =        470,00

Εργασία

                     Τεχν       (003)  h     0,50x         19,87 =      9,94

                      Εργ       (001)  h    0,50x          15,31 =      7,66

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα               487,60

Τιμή ενός τεμ € 487,60

τετρακόσια ογδόντα επτά και εξήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 487,60

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα επτά και εξήντα λεπτά

A.T. : 48

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.5Ν Απορριμματοδέκτης με στέγαστρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Αποριιμματοδέκτης τριγωνικής μορφής χωρητικότητας 70 λίτρων κατασκευασμένος από ενισχυμένο

χάλυβα διάτρητο με Laser. Οι διάστάσεις του είναι περίπου 1,00 μ ύψος και 0,40 μ. περίπου

πλάτος. Οι πλευρές του είναι ελαφρώς κουμπαριστές. Στην κορυφή του φέρει στέγαστρο τριγωνικό

επίσης ελαφρώς κουρμπαριστό, για την αποφυγή εισροής βρόχινων υδάτων στο εσωτερικό του. Η

στήριξη του πραγματοποιείται μέσω τριών στιβαρών ορθοστατών με τριγωνικές πεπλατισμένες βάσεις

με οπές, για τη χρήση βιδών (Μ8) κατά τη στερέωση του στο έδαφος. Εσωτρεικά ο απορριμματοδέκτης

φέρει χαλύβδινο οδηγό για τη συγκράτηση σακούλας απορριμμάτων. Η συλλογή απορριμμάτων θα

γινεται με διάνοιξη της μίας του πλευράς (θύρας) η οποία συγκρατείται με ισχυρούς μεντεσέδες

και φέρει τριγωνική κλειδαριά με κλείστρο ασφαλείας. Ο απορριμματοδέκτης είναι επεξεργασμένος

με υλικό υψηλής προστασίας από τη διάβρωση και τη σκουριά (τύπου FERRUS). Επιπλέον φέρει στρώση

εποξειδικού primer και είναι βαμμένος με πολυεστερική βαφή πούδρας σε φούρνο σε απόχρωση (RAL

9007) σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Το τιμολόγιο περιλαμβάνει υλικά και

μικρουλικά καθώς και την εργασία για την πλήρη και ασφαλή τοποθέτηση του κάδου.    Στις τιμές

μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους

στοιχείων των απορριμματοδεκτών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο,η

συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του

προμηθευτή, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη

μέτρων προστασίας των απορριμματοδεκτών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων

εργασιών του έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου απορριμματοδέκτη, με τα περιγραφόμενα χαρακτηριστικά του

Υλικά

Απορριμματοδέκτης από χαλύβα

                                        (Τ.Ε.) τεμ    1x390,00 =        390,00

Εργασία

                     Τεχν       (003)  h     0,50x         19,87 =      9,94

                      Εργ       (001)  h    0,50x          15,31 =      7,66

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα               407,60

Τιμή ενός τεμ € 407,60

τετρακόσια επτά και εξήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 407,60

(Ολογράφως) : τετρακόσια επτά και εξήντα λεπτά

A.T. : 49

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.3 Θάμνοι, κατηγορίας Θ3

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%

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 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 3  Θάμνοι κατηγορίας  Θ3

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,40

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά

A.T. : 50

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710 100%

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο,

αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το

δυνατόν απαλλαγμένο 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)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 51

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε02.1 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ
0,30 Χ 0,30 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130 100%

Aνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και

καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών,

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή

περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,

εργαλείων και μέσων.

 ΝΑΠΡΣ Ε02. 1  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,75

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : 52

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%

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)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,10

(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά

A.T. : 53

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 8.01.02 Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου
σκυρόδεμα, κατηγορίας C20/25

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4240 100%

Κατασκευή ανωδομών λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς oπλισμένο σκυρόδεμα
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(κρηπιδοτοίχων, προβλητών, μώλων, κυματοθραυστών, νησίδων κλπ.) σε οποιοδήποτε

ύψος άνω της θάλασσας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  09-09-01-00

"Ανωδομές Λιμενικών Έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα".

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος της προβλεπόμενης από την μελέτη κατηγορίας ή

η επί τόπου παραγωγή του σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος

- οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος

- η προσκόμιση, συναρμολόγηση, χρήση, αποσυναρμολόγηση και οι μετακινήσεις των

απαιτουμένων σιδηροτύπων, συνδέσμων και ικριωμάτων

- η προσκόμιση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους σε στρώσεις πάχους

όχι μεγαλυτέρου των 0.40 m, καθώς και η συμπύκνωσή του ανά στρώση με δονητές

- η επίπαση της τελευταίας (άνω) στρώσεως της ανωδομής με μίγμα σκληρών αδρανών

και τσιμέντου, σύμφωνα με την μελέτη συνθέσεως, το οποίο  ενσωματώνεται στην

μάζα του νωπού σκυροδέματος, καθώς και η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας με

μηχανικά μέσα ή /και χειρωνακτική υποβοήθηση

- η συντήρηση του σκυροδέματος

- η διαμόρφωση εγκαρσίων αρμών διαστολής στις θέσεις που προβλέπονται από την

μελέτη και η  πλήρωση και σφράγιση αυτών (εργασία και υλικά), σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην μελέτη

- ο εγκιβωτισμός στο σκυρόδεμα σωλήνων διέλευσης παροχών, η διαμόρφωση φρεατίων,

καναλιών, θέσεων πακτώσεως δεστρών, προσκρουστήρων, κρίκων προσδέσεως, κλιμάκων

αναρριχήσεως και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού ανωδομής λιμενικών έργων, σύμφωνα

με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Ο σιδηροπλισμός, τα βλήτρα στις θέσεις των αρμών (dowels), οι σωληνώσεις

διέλευσης δικτύων και τα στοιχεία αγκύρωσης του εξοπλισμού ανωδομής

επιμετρώνται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

 Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας

C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : 54

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 9.05 Χαλύβδινοι κρίκοι πρόσδεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4500 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινων κρίκων πρόσδεσης σκαφών, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-13-02-00 "Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα

εξαρτήματα κρηπιδωμάτων".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και προσκόμιση στο έργο χαλυβδίνων κρίκων, πλήρων με την διάταξη

αγκύρωσής τους, ελκτικής ικανότητας και λοιπών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την

μελέτη

- η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και προσωρινή στερέωσή τους στις προβλεπόμενες

θέσεις, ούτως ώστε να παραμένουν ακλόνητoι κατά την σκυροδέτηση της ανωδομής

του σκυροδέματος

- η τελική βαφή τους με χρώμα εποξειδικής βάσεως (coal tar epoxy) υψηλής

ανθεκτικότητος στο θαλάσσιο περιβάλλον, σε δύο στρώσεις πάχους ξηρού υμένα

εκάστης τουλάχιστον 125 μm

Τιμή ανά χιλιόγραμμο κρίκου πρόσδεσης και αντίστοιχης διάταξης αγκύρωσης (kg),

βάσει των σχετικών πινάκων του κατασκευαστή.  Oι προσκομιζόμενοι προς

τοποθέτηση κρίκοι θα ελέγχονται από την Υπηρεσία δειγματοληπτικά με ζύγιση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,30

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα λεπτά
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A.T. : 55

Άρθρο : ΟΔΟ ΣΚΥΡ Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2551 100%

Προσάυξηση της τιμής μονάδας σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών (θαλάσσίων μεταφορών κ.λ.π.)

σύμφωνα με την εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

A.T. : 56

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν60.10.1 Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών

Κωδικός αναθεώρησης:

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-101)

Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη

εγκατάσταση ιστού ηλεκτροφωτισμού οδών από πρεσσαριστό ανοδειωμένο ριγωτό αλουμίνιο,

ηλεκτροστατικά βαμμένο με διπλή στρώση βαφής σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας (9007), εξ.

διατομής Φ120,  πάχους αλουμινίου 3,75mm. & ύψους 4,1m. Στην κορυφή θα υπάρχει υποδοχέας από

χυτό αλουμίνιο Φ60 & ύψους 150mm,  σύμφωνα με τις προδιαγραφές Η-Μ εργασιών, την Τ.Σ.Υ. και τα

λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:

α.την προκατασκευασμένη οπλισμένη βάση ιστού οδών περιλαμβανομένων και του συστήματος πάκτωσης

και της αντιδιαβρωτικής προστασίας τους που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή, είτε σε

έρεισμα, είτε στο πεζοδρόμιο, διαμορφωμένη ώστε να περιλαμβάνει και φρεάτιο τραβήγματος

καλωδίων με κατάλληλο κάλυμμα

β. το καλώδιο τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 4Χ2,5 & ΝΥΥ 3χ2,5 από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του

προηγούμενου ιστού), μέχρι το ακροκιβώτιο, πλήρως εγκατεστημένο σε υπόγειο δίκτυο μέσα σε

σωλήνα

γ.το υπόγειο δίκτυο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του

υπόψη ιστού, είτε με σωληνώσεις ΡΕ Φ90 6 ατμ. στο έρεισμα και στο σώμα της οδού είτε με

σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο Φ 4 "πράσινη ετικέτα" σε πεζοδρόμια γεφυρών και σε

άλλα τεχνικά έργα, περιλαμβανομένης της εκσκαφής των τάφρων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων,

της προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισμού των

σιδηροσωλήνων με σκυρόδεμα καθώς και της επανεπίχωσης των τάφρων,

δ.το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού μονό ή πολλαπλό

ε.το χάλκινο αγωγό γείωσης Φ25 του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούμενου

ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού & ηλεκτρόδιο γείωσης σε κάθε φωτιστικό.

στ.τον αγωγό γείωσης διατομής κατάλληλης για τη διατομή των αγωγών τροφοδότησης από το

ακροκιβώτιο μέχρι το φρεάτιο του ιστού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον

τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και

μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της

βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των

ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού

δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας

για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική

λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη

δημοπράτησης.

Τιμή για ένα τεμάχιο ιστού ηλεκτροφωτισμού οδών

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ

(Αριθμητικά): 1800,00 €

(1 τεμ)

 1.763,30   Μήκους  λ2

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.800,00

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια
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A.T. : 57

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01 Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

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 ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή οδοφωτισμού".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου 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), βαμένου 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.

- 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 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, ως

εξής:

 Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.500,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια

A.T. : 58

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8992.1.2 Φωτιστικό σώμα κορυφής, τύπου αντεστραμμένου κώνου, για λυχνίες  ιριδιούχου
μετάλλου 150w

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Φωτιστικό  σώμα  κορυφής,  τύπου αντεστραμμένου κώνου ,  για  λυχνίες   ιριδιούχου μετάλλου

150w για ιστό μικρού ύψους , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ολόσωμου

φωτιστικού  σώματος,  κατάλληλου  για  λυχνίες  ιριδιούχου μετάλλου 150w και  για τοποθέτηση σε

κορυφή ιστου ελεύθερου ύψους μέχρι 7,00m.  Τούτο αποτελείται από πλαστικό ανακλαστήρα άριστης

ποιότητας, διαστάσεων 585 χ585mm ανθεκτικό  σε κρούσεις και εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από

μεταλλική βάση από κράμα  αλουμινίου, που περιβάλλεται από πλαστική επένδυση και από κάλυμμα

άριστης  ποιότητας,  σχήματος  ανεστραμμένου

κολούρου κώνου, που παρεμβάλλεται μεταξύ βάσεως και ανακλαστήρα.  Στη βάση είναι

ενσωματωμένο μεταλλικό στέλεχος οξειδομένο ανοδικά ηλεκτρολυτικά, πάνω στο οποίο

είναι  συνδεδεμένα  όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς συνδεσμολογημένα.  Ολα τα μη

βαμμένα   μεταλλικά   μέρη   είναι  ηλεκτρολυτικώς  ανοδικώς  οξειδωμένα.   Υψος

φωτιστικού  σώματος  περίπου 600mm.   Προστασία τουλάχιστον P33 κατά DIN 40050 ή
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ισοδύναμη κατά τους διεθνείς κανονισμούς.

(1 τεμ)

 1.363.3   Ισχύος  λ2

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.400,00

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια

A.T. : 59

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9392 Αποσύνδεση - αποξήλωση πίλαρ

Σχετικό : ΑΤΗΕ 9392 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 110 100%

Ηλεκτρική αποσύνδεση πίλαρ , δηλαδή ηλεκτρική αποσύνδεση των αφικνουμένων και αναχωρούντων

καλωδίων από το  πίλαρ ηλεκτροφωτισμού & αποξήλωση - μεταφορά  πίλαρ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 60

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.02.02 Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστών φωτισμού, ύψους από 14,0 m μέχρι 20,0 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100 100%

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων ιστών φωτισμού, από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα, με ή

χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των

εργασιών.

- η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.

- η κοπή του ιστού κοντά στη βάση του, η κατάκλισή του και η αφαίρεση των βραχιόνων, των

φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως.

- η αποξήλωση του παραμένοντος τμήματος του ιστού σε στάθμη -5cm από την επιφάνεια του

πεζοδρομίου, και η πλήρωση της οπής με τσιμεντοκονία, μέχρι την στάθμη του υπάρχοντος

πεζοδρομίου.

- η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η

επιμελής μόνωσή τους.

- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην

προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 Αφαίρεση και απομάκρυνση ιστού ύψους από 14,0 m μέχρι 20,0 m.

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T. : 61

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC
διατομής 4 x 10 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε

φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από

πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV

-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), 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
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 Διατομής 4 x 10 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,50

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

A.T. : 62

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 100%

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), ως εξής:

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 63

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9375.1 Προβολέας στενής δέσμης, ενδοδαπέδιος. Ισχύος 70 W.

Κωδικός αναθεώρησης:

Προβολέας στενής δέσμης, ενδοδαπέδιος, ρυθμιζόμενο ( 6 - 16 μοίρες)  με λαμπτήρα ιχύος 70W &

διχροικό φίλτρο για θερμ. Φωτός 2300οΚ, με το σύστημα έναυσης και λειτουργίας.  Διαθέτει εξ.

Κάλυμα από θερμοπλαστικό υλικό ενώ το τελέιωμα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.  Τα όργανα έναυσης-

λειτουργίας έχουν τοποθετηθεί σε αποσπόμενο δίσκο για εύκολη συντήρηση.  Το προστατευτικό γυαλί

είναι πάχους 12 mm  ενώ το επιτρεπόμενο βάρος είναι 2000 Kg.  Kατα τα λοιπά όπως στις

προδιαγραφές, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένος προς λειτουργία.

Ισχύος 70 W.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

A.T. : 64

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9347 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Σύνδεση  μετρητού  ΔΕΗ δηλαδή  υλικά εργασία, και καταβολή στη ΔΕΗ της σχετικής

δαπάνης συνδέσεως, αναγόμενα σε εργασία για την σύνδεση ενός μετρητού της ΔΕΗ.

(1 τεμ)

$500$

Τιμή ανά τεμ.
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Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

ΧΙΟΣ       5/7/2017 ΧΙΟΣ       5/7/2017         

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.ΧΙΟΥ

ΜΑΜΟΥΝΗ ΠΟΛΥΑΝΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΥΡΙΠΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'
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