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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A
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Κωδικός
Άρθρου

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
1 Καθαίρεση δαπέδων παντός τύπου από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, πλακών
πεζοδρομίου, κρασπέδων κ.λ.π. και υποστρώματος αυτών συνολικού πάχους μέχρι 20
cm με μηχανικά ή μη μέσα, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεως σε
θέσεις επιτρεπόμενες από τις Αρχές

001

ΝΑΟΙΚ 22.20.01ΣΧ

m2

28.139,00

2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη

002

ΝΑΟΙΚ 20.05.01

m3

1.000,00

3 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

003

ΝΑΟΙΚ 22.10.01

m3

50,00

4 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

004

ΝΑΟΔΟ Α12

m3

50,00

5 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών στύλων κάθετης σήμανσης με ή χωρίς
πινακίδα ή κιγκλιδωμάτων ή στυλίσκων ή μεταλλικών εμποδίων

005

ΝΑΟΙΚ 22.40.01ΣΧ

ΤΕΜ

20,00

6 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης

006

ΝΑΟΙΚ 22.15.01

m3

10,00

7 Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων

007

ΝΑΥΔΡ 16.02

ΤΕΜ

10,00

1 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας

008

ΝΑΟΔΟ Δ02.Α

m2

29.856,00

2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού

009

ΝΑΟΔΟ Δ08.Α

m2

15.621,00

3 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με
χρήση κοινής ασφάλτου

010

ΝΑΟΔΟ Δ09.1

m2

14.235,00

4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

011

ΝΑΟΔΟ Δ04

m2

34.441,00

5 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΕΣ) ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ
ΠΑΧΟΥΣ 0,03 m2

012

ΝΑΟΔΟ Δ07ΣΧ

m2

7.112,79

6 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος

013

ΝΑΟΔΟ Δ06

ton

304,52

7 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

014

ΝΑΟΔΟ Δ01

m

10,00

8 Ασφαλτική προεπάλειψη

015

ΝΑΟΔΟ Δ03

m2

5.971,00

9 Αδροποίηση επιφανείας υφισταμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων με τη μέθοδο της
σφαιριδιοβολής

016

ΝΑΟΔΟ Δ12

m2

500,00

10 Γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού ασφαλτικών στρώσεων, εφελκυστικής
αντοχής 40 kN/m κατά τις δύο διευθύνσεις

017

ΝΑΟΔΟ Δ11

m2

500,00

11 φωτοκαταλυτικό επίχρισμα σιμεντοειδούς βάσεως, κατάλληλο για την επεξεργασία και
την προστασία οδών με εφαρμογή ειδικού ρευστού ασφαλτομίγματος με πιγμέντα
ανοιχτόχρωμου RAL επιλογής της Υπηρεσίας.

018

ΝΑΟΙΚ 77.100.09Ν

m2

14.235,00

1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό

019

ΝΑΟΔΟ Ε17.2

m2

500,00

2 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους

020

ΝΑΟΔΟ Ε09.4

ΤΕΜ

374,00

3 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')

021

ΝΑΟΔΟ Ε10.2

ΤΕΜ

374,00

4 Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο
ανακλαστικές επιφάνειες

022

ΝΑΟΔΟ Ε15.4

ΤΕΜ

1.000,00

5 Πινακίδα εισόδου

023

ΝΑΟΔΟ Ε09.4Ν

ΤΕΜ

1,00

6 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ , Ειδικές
Πινακίδες αυτοστηριζόμενες

024

ΝΑΟΔΟ 9.4Ν

ΤΕΜ

30,00

7 Πινακίδες αναλάμποντος φανού-ένδειξης επικίνδυνων θέσεων

025

ΝΑΟΔΟ Ε9.4Ν1

ΤΕΜ

30,00

1 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με λευκές ή έγχρωμες
τσιμεντόπλακες που περιέχουν φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic cool
materials).

026

ΝΑΟΙΚ 79.82ΣΧ

m2

25.598,00

2 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων
που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)

027

ΝΑΟΙΚ 79.81

m2

1.500,00

3 Κατασκευή λωρίδων-οδηγών όδευσης για άτομα μειωμένης όρασης

028

ΝΑΟΔΟ Β54.01ΣΧ

m

1.728,00

4 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

029

ΝΑΟΔΟ Β30.3

kg

45.126,00

5 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

030

ΝΑΟΔΟ Β30.2

kg

1,15

2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

3. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
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6 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης
γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

031

ΝΑΟΔΟ Β29.3.1

m3

2.500,00

7 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

032

ΝΑΟΔΟ Β51

m

8.049,00

8 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΚΗΠΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

033

ΝΑΟΔΟ Β51Ν

m

5.000,00

9 ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ τύπου «Trief».

034

ΝΑΟΔΟ Β51ΣΧ

m

1.304,00

10 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο

035

ΝΑΟΔΟ Β29.2.1

m3

604,00

11 Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα

036

ΝΑΟΔΟ Β83

ΤΕΜ

10,00

12 Σχάρες Προστασίας Δένδρων

037

ΝΑΟΔΟ Β84ΣΧ

ΤΕΜ

1.500,00

13 Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

038

ΝΑΟΙΚ 32.05.04

m3

10,00

14 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα
C12/15

039

ΝΑΟΔΟ Β29.2.2

m3

10,00

15 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

040

ΝΑΟΙΚ 38.13

m2

3,00

16 Προσωρινή αντιστήριξη αποτόμων πρανών εκσκαφών

041

ΝΑΟΔΟ Β24

m2

17 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου

042

ΝΑΟΔΟ Β85

ΤΕΜ

1.541,00

18 Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του
οδοστρώματος

043

ΝΑΥΔΡ 16.27

ΤΕΜ

10,00

19 Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου ΟΚΩ στην στάθμη του οδοστρώματος

044

ΝΑΥΔΡ 16.27ΣΧ

ΤΕΜ

185,00

20 Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες

045

ΝΑΟΔΟ Β82Ν

ΤΕΜ

200,00

21 Σταθερά μαντεμένια κολωνάκια πεζοδρομίου ενδεικτικού τύπου CYLINDER MF της
URBANICA

046

ΝΑΟΙΚ 61.24.1Ν

ΤΕΜ

2.795,00

22 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων

047

ΝΑΥΔΡ 16.01

ΤΕΜ

1,00

23 Υπόγειοι κάδοι οικιακών απορριμμάτων

048

ΝΑΟΔΟ Β49.2Ν

ΤΕΜ

8,00

24 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm

049

ΝΑΟΙΚ 73.92

m2

6.380,00

25 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 10 cm
με επίστρωση από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου πάχους >4cm.

050

ΝΑΟΙΚ 73.92Ν

m2

1.000,00

26 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΡΕΙΘΡΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

051

ΝΑΟΔΟ Β29.3.1ΣΧ

m

9.350,00

27 Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος σε εμφανείς επιφάνειες παντός
είδους κατασκευών, επίπεδες ή καμπύλες οριζόντιες ή κατακόρυφες, με ειδική
κατεργασία με θραπίνα (πελέκημα)

052

ΝΑΟΔΟ Β32Ν

m2

14,00

28 Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος οριζόντιων επιφανειών δαπέδων από
σκυρόδεμα, με τελική ειδική κατεργασία με θραπίνα (πελέκημα)

053

ΝΑΟΔΟ Β32Ν1

m2

8,00

29 Επίστρωση δαπέδων με θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου, χρώματος
γκρι

054

ΝΑΟΔΟ Β52Ν

m2

15,00

30 Έγχυτα επί τόπου στοιχεία εγκιβωτισμού, διαστάσεων 0,10Χ0,12 m από σκυρόδεμα C
16/20

055

ΝΑΟΔΟ Β51Ν1

m

100,00

31 Έγχυτα επί τόπου στοιχεία εγκιβωτισμού, διαστάσεων 0,10Χ0,22 m από σκυρόδεμα C
16/20

056

ΝΑΟΔΟ 51Ν2

m

190,00

32 Έγχυτα επί τόπου στοιχεία εγκιβωτισμού, διαστάσεων 0,10Χ0,35 m από σκυρόδεμα C
16/20

057

ΝΑΟΔΟ Β51Ν3

m

160,00

1 Ξύλινη έδρα (κάθισμα) και πλάτη πάγκων, από ξυλεία PITCH PINE, κατάλληλα
επεξεργασμένης για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

058

ΝΑΟΙΚ 54.80.01ΣΧ

m3

1,00

2 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm

059

ΝΑΟΙΚ 61.05

kg

2.500,00

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

060

ΝΑΟΙΚ 61.06

kg

3.500,00

4 Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης

061

ΝΑΟΙΚ 61.24

kg

2.200,00

5 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος

062

ΝΑΟΙΚ 77.97

m2

210,00

6 Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών

063

ΝΑΥΔΡ 11.06

kg

6.000,00

7 Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 μm (μικρά).

064

ΝΑΥΔΡ 11.07.02

kg

6.000,00

8 Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε
διαβρωτικό περιβάλλον

065

ΝΑΥΔΡ 11.08.04

kg

7.800,00

1 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

066

ΝΑΟΙΚ 77.55

m2

90,00

2 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

067

ΝΑΟΙΚ 77.10

m2

5,00

3,00

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

7. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
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068

ΝΑΟΙΚ 77.100.02Ν

m2

261,00

1 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς

069

ΝΑΠΡΣ Β12.1Ν

ΤΕΜ

1,00

2 Διαμόρφωση Ζώνης όδευσης από χτενιστό σκυρόδεμα

070

ΝΑΠΡΣ Β05Ν1

m2

15,00

3 Ελαστικό πλευρικό κράσπεδο ή ισοδύναμο

071

ΝΑΠΡΣ Β05Ν2

m

60,00

4 Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιμο ύψος πτώσης ή ισοδύναμο

072

ΝΑΠΡΣ Β05Ν3

m2

190,00

5 Υπόβαση χυτού ελαστικού δαπέδου

073

ΝΑΠΡΣ Β05Ν4

m2

190,00

6 Μεταλλική κρήνη ή ισοδύναμο

074

ΝΑΠΡΣ Η05.1.9Ν

ΤΕΜ

1,00

7 Μεταλλικός κάδος απορριμμάτων ή ισοδύναμο

075

ΝΑΠΡΣ Β11.1Ν

ΤΕΜ

4,00

8 Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων

076

ΝΑΠΡΣ Β10.1Ν

ΤΕΜ

5,00

9 Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30
m

077

ΝΑΠΡΣ Ζ02.1

ΤΕΜ

10,00

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

078

ΝΑΠΡΣ Ζ01.2

ΤΕΜ

50,00

11 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού

079

ΝΑΠΡΣ Α06

m3

300,00

12 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα

080

ΝΑΠΡΣ Γ01

στρ.

0,30

13 Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας

081

ΝΑΠΡΣ Γ04

m2

300,00

14 Δένδρα, κατηγορίας Δ3

082

ΝΑΠΡΣ Δ01.3

ΤΕΜ

35,00

15 Θάμνοι, κατηγορίας Θ2

083

ΝΑΠΡΣ Δ02.2

ΤΕΜ

1.500,00

16 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α2

084

ΝΑΠΡΣ Δ03.2

ΤΕΜ

80,00

17 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

085

ΝΑΠΡΣ Δ07

m3

200,00

18 Προμήθεια φυτικής γης

086

ΝΑΠΡΣ Δ08

m3

200,00

19 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30
m

087

ΝΑΠΡΣ Ε01.1

ΤΕΜ

1.000,00

20 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50
m

088

ΝΑΠΡΣ Ε01.2

ΤΕΜ

100,00

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

089

ΝΑΠΡΣ Ε09.4

ΤΕΜ

1.000,00

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

090

ΝΑΠΡΣ Ε09.5

ΤΕΜ

100,00

23 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50
m

091

ΝΑΠΡΣ Ε11.1.2

ΤΕΜ

35,00

24 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

092

ΝΑΠΡΣ Ε13.1

στρ.

0,05

1 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού κολουροκωνικός ύψους 4,00 m

093

ΝΑΗΛΜ
10.01.ΣΤ.01

ΤΕΜ

30,00

2 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού κολουροκωνικός ύψους 6,00 m

094

ΝΑΗΛΜ
10.01.ΣΤ.02

ΤΕΜ

13,00

3 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού κολουροκωνικός ύψους 8,00 m

095

ΝΑΗΛΜ
10.01.ΣΤ.04

ΤΕΜ

67,00

4 Διακοσμητικός καμπυλωτός μεταλλικός βραχίονας μονός

096

ΝΑΗΛΜ
10.20.ΣΤ.01

ΤΕΜ

54,00

5 Διακοσμητικός καμπυλωτός μεταλλικός βραχίονας διπλός

097

ΝΑΗΛΜ
10.20.ΣΤ.02

ΤΕΜ

12,00

6 Διακοσμητικός καμπυλωτός μεταλλικός βραχίονας τριπλός

098

ΝΑΗΛΜ
10.20.ΣΤ.03

ΤΕΜ

1,00

7 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας
διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος max 85W, φωτεινής ροής min 9.400lm, απόδοσης
min 110lm/W

099

ΝΑΗΛΜ
60.10.ΣΤ.11

ΤΕΜ

85,00

8 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας
διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος max 45W, φωτεινής ροής min 4.400lm, απόδοσης
min 110lm/W

100

ΝΑΗΛΜ
60.10.ΣΤ.02

ΤΕΜ

14,00

9 Φωτιστικά σώματα τύπου κορυφής με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος max 70W, φωτεινής ροής min 6.400lm, απόδοσης min
90lm/W

101

ΝΑΗΛΜ
60.20.ΣΤ.02

ΤΕΜ

22,00

102

ΝΑΗΛΜ
60.10.80.02

ΤΕΜ

3,00

3 ΒΑΦΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΜΕ ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΥΣΑ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

[3]

Κωδικός
Άρθρου

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

9. Η/Μ

10 Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων

Σελίδα 3 από 4

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
A/A

Είδος Εργασιών

[1]

[2]

Α.Τ.
[3]

Κωδικός
Άρθρου
[4]

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα

[5]

[6]

11 Ασύρματος Τοπικός Ελεγκτής Φωτιστικού

103

ΝΑΗΛΜ
60.50.ΣΤ.1

ΤΕΜ

130,00

12 Kόμβο Επικοινωνίας Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Φωτισμού

104

ΝΑΗΛΜ
60.50.ΣΤ.2

ΤΕΜ

1,00

13 Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού

105

ΝΑΗΛΜ
60.50.ΣΤ.3

ΤΕΜ

1,00

14 Καλώδιο H07RN-F Καλώδιο H07RN-F τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

106

ΑΤΗΕ 9338.ΣΤ.2.1

m

950,00

15 Καλώδιο H07RN-F Καλώδιο H07RN-F τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

107

ΑΤΗΕ 9338.ΣΤ.2.2

m

1.300,00

16 Καλώδιο H07RN-F Καλώδιο H07RN-F τριπολικό Διατομής 3 Χ 6mm2

108

ΑΤΗΕ 9338.ΣΤ.2.3

m

2.000,00

17 Σωλήνας προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
(HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος διαμέτρου 50mm

109

ΑΤΗΕ 9318.ΣΤ.2

m

1.600,00

18 Σωλήνας προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
(HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος διαμέτρου 63mm

110

ΑΤΗΕ 9318.ΣΤ.3

m

1.650,00

19 Σωλήνας προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
(HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος διαμέτρου 75mm

111

ΑΤΗΕ 9318.ΣΤ.4

m

50,00

20 Τρίγωνο γειώσεως τριών ηλεκτροδίων γειώσεως χαλύβδινης ράβδου ηλεκτρολυτικά
επιχαλκωμένη με χαλκό καθαρότητας 99,9%

112

ΑΤΗΕ 9344.ΣΤ

ΤΕΜ

3,00

21 Γείωση με ηλεκτρόδιο γείωσεως χαλύβδινο ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο με χαλκό
καθαρότητας 99,9% ελάχιστου πάχους επιχάλκωσης 250μm,διαμέτρου 17mm και
μήκους 1,5m

113

ΑΤΗΕ 9342.ΣΤ

ΤΕΜ

30,00

22 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ΡΝ 16 atm

114

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.42

m

200,00

23 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 16 atm

115

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.43

m

450,00

24 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 16 atm

116

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.44

m

100,00

25 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 16 atm

117

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.45

m

700,00

26 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 16 atm

118

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.46

m

250,00

27 Σύνδεση των νέων δικτύων στην υπάρχουσα υδραυλική εγκατάσταση αντλιοστασίου

119

ΑΤΗΕ 9220.ΣΤ.1

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΤΕΜ

Νέα Σμύρνη
/
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

1,00
/

ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σελίδα 4 από 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα
οδού Αιγαίου-Κράτητος
αρ.μελ. 53/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A
[1]

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
1 Καθαίρεση δαπέδων παντός
ΝΑΟΙΚ
τύπου από οπλισμένο ή άοπλο 22.20.01ΣΧ
σκυρόδεμα, πλακών
πεζοδρομίου, κρασπέδων
κ.λ.π. και υποστρώματος
αυτών συνολικού πάχους
μέχρι 20 cm με μηχανικά ή μη
μέσα, φορτοεκφόρτωση και
μεταφορά προϊόντων
καθαιρέσεως σε θέσεις
επιτρεπόμενες από τις Αρχές

ΟΙΚ 2236

001

m2

28.139,00

10,50

295.459,50

2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων ΝΑΟΙΚ
με χρήση μηχανικών μέσων σε 20.05.01
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

ΟΙΚ 2124

002

m3

1.000,00

14,37

14.370,00

3 Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα, με χρήση
συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

ΝΑΟΙΚ
22.10.01

ΟΙΚ 2226

003

m3

50,00

35,37

1.768,50

4 Καθαίρεση οπλισμένων
σκυροδεμάτων

ΝΑΟΔΟ Α12

ΟΙΚ 2227

004

m3

50,00

33,47

1.673,50

5 Αποξήλωση και
επανατοποθέτηση μεταλλικών
στύλων κάθετης σήμανσης με
ή χωρίς πινακίδα ή
κιγκλιδωμάτων ή στυλίσκων ή
μεταλλικών εμποδίων

ΝΑΟΙΚ
22.40.01ΣΧ

ΟΙΚ 2271Α

005

ΤΕΜ

20,00

22,05

441,00

6 Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα, με εφαρμογή
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

ΝΑΟΙΚ
22.15.01

ΟΙΚ 2226

006

m3

10,00

60,37

603,70

7 Αντιστήριξη στύλου εναερίων
δικτύων

ΝΑΥΔΡ 16.02

ΥΔΡ 6801

007

ΤΕΜ

10,00

28,50

285,00

Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

314.601,20

314.601,20

2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
1 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα
αστικής οδού με χρήση φρέζας

ΝΑΟΔΟ Δ02.Α

ΝΟΔΟ 1132

008

m2

29.856,00

3,00

89.568,00

2 Ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας αστικής οδού

ΝΑΟΔΟ Δ08.Α

ΝΟΔΟ 4521Β

009

m2

15.621,00

8,75

136.683,75

3 Αντιολισθηρές ασφαλτικές
στρώσεις κυκλοφορίας
συμπυκνωμένου πάχους 0,04
m με χρήση κοινής ασφάλτου

ΝΑΟΔΟ Δ09.1

ΝΟΔΟ 4521Β

010

m2

14.235,00

8,12

115.588,20

4 Ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη

ΝΑΟΔΟ Δ04

ΝΟΔΟ 4120

011

m2

34.441,00

0,40

13.776,40

5 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ
(ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΕΣ) ΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
0,03 m2

ΝΑΟΔΟ Δ07ΣΧ

ΟΔΟ 4421Β

012

m2

7.112,79

4,29

30.513,87

6 Ασφαλτικές στρώσεις
μεταβλητού πάχους
επιμετρούμενες κατά βάρος

ΝΑΟΔΟ Δ06

ΝΟΔΟ 4421Β

013

ton

304,52

73,86

22.491,85

7 Τομή οδοστρώματος με
ασφαλτοκόπτη

ΝΑΟΔΟ Δ01

ΟΙΚ 2269Α

014

m

10,00

0,86

8,60

8 Ασφαλτική προεπάλειψη

ΝΑΟΔΟ Δ03

ΝΟΔΟ 4110

015

m2

5.971,00

1,05

6.269,55

Σε μεταφορά

414.900,22

314.601,20
Σελίδα 1 από 9
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Από μεταφορά

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

414.900,22

9 Αδροποίηση επιφανείας
υφισταμένων ασφαλτικών
οδοστρωμάτων με τη μέθοδο
της σφαιριδιοβολής

ΝΑΟΔΟ Δ12

ΝΟΔΟ 1132

016

m2

500,00

2,30

1.150,00

10 Γαλβανισμένο χαλύβδινο
πλέγμα οπλισμού ασφαλτικών
στρώσεων, εφελκυστικής
αντοχής 40 kN/m κατά τις δύο
διευθύνσεις

ΝΑΟΔΟ Δ11

ΝΟΔΟ 2311

017

m2

500,00

6,70

3.350,00

ΟΙΚ 7744

018

m2

14.235,00

20,00

284.700,00

11 φωτοκαταλυτικό επίχρισμα
ΝΑΟΙΚ
σιμεντοειδούς βάσεως,
77.100.09Ν
κατάλληλο για την επεξεργασία
και την προστασία οδών με
εφαρμογή ειδικού ρευστού
ασφαλτομίγματος με πιγμέντα
ανοιχτόχρωμου RAL επιλογής
της Υπηρεσίας.
Σύνολο : 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

704.100,22

314.601,20

704.100,22

3. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1 Διαγράμμιση οδοστρώματος
με θερμοπλαστικά ή
ψυχροπλαστικά υλικό

ΝΑΟΔΟ Ε17.2

ΟΙΚ 7788

019

m2

500,00

17,10

8.550,00

2 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου
μεγέθους

ΝΑΟΔΟ Ε09.4

ΟΙΚ 6541

020

ΤΕΜ

374,00

46,70

17.465,80

3 Στύλος πινακίδων από
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα
DN 80 mm (3'')

ΝΑΟΔΟ Ε10.2

ΝΟΔΟ 2653

021

ΤΕΜ

374,00

42,90

16.044,60

4 Μεταλλικός μόνιμος
ανακλαστήρας οδοστρώματος,
με κορμό έμπηξης, με δύο
ανακλαστικές επιφάνειες

ΝΑΟΔΟ Ε15.4

ΟΙΚ 6532

022

ΤΕΜ

1.000,00

6,00

6.000,00

5 Πινακίδα εισόδου

ΝΑΟΔΟ Ε09.4Ν ΟΙΚ 6541

023

ΤΕΜ

1,00

500,00

500,00

6 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ,
Ειδικές Πινακίδες
αυτοστηριζόμενες

ΝΑΟΔΟ 9.4Ν

ΟΙΚ 6541

024

ΤΕΜ

30,00

80,00

2.400,00

7 Πινακίδες αναλάμποντος
φανού-ένδειξης επικίνδυνων
θέσεων

ΝΑΟΔΟ Ε9.4Ν1 ΟΙΚ 6541

025

ΤΕΜ

30,00

200,00

6.000,00

Σύνολο : 3. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

56.960,40

56.960,40

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
1 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων ΝΑΟΙΚ 79.82ΣΧ ΟΙΚ 7744
εξωτερικών χώρων με λευκές
ή έγχρωμες τσιμεντόπλακες
που περιέχουν
φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά
(photocatalytic cool materials).

026

m2

25.598,00

28,00

716.744,00

2 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων ΝΑΟΙΚ 79.81
εξωτερικών χώρων με
επίστρωση εγχρώμων
κυβολίθων που περιέχουν
ψυχρά υλικά (cool materials)

ΟΙΚ 7744

027

m2

1.500,00

35,00

52.500,00

3 Κατασκευή λωρίδων-οδηγών
όδευσης για άτομα μειωμένης
όρασης

ΝΑΟΔΟ
Β54.01ΣΧ

ΟΔΟ 2922

028

m

1.728,00

9,90

17.107,20

4 Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, xαλύβδινο
δομικό πλέγμα B500C

ΝΑΟΔΟ Β30.3

ΥΔΡ 7018

029

kg

45.126,00

1,00

45.126,00

5 Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, χάλυβας
οπλισμού σκυροδέματος
B500C

ΝΑΟΔΟ Β30.2

ΝΟΔΟ 2612

030

kg

1,15

1,00

1,15

Σε μεταφορά

831.478,35

1.075.661,82
Σελίδα 2 από 9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Από μεταφορά

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

831.478,35

6 Κατασκευή ρείθρων,
τραπεζοειδών τάφρων,
στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με
σκυρόδεμα C16/20

ΝΑΟΔΟ
Β29.3.1

ΝΟΔΟ 2532

031

m3

2.500,00

81,90

204.750,00

7 Πρόχυτα κράσπεδα από
σκυρόδεμα

ΝΑΟΔΟ Β51

ΝΟΔΟ 2921

032

m

8.049,00

8,40

67.611,60

8 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ
ΚΗΠΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΝΑΟΔΟ Β51Ν

ΟΔΟ 2921

033

m

5.000,00

7,00

35.000,00

9 ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ τύπου «Trief».

ΝΑΟΔΟ Β51ΣΧ

ΟΔΟ 2921

034

m

1.304,00

30,00

39.120,00

10 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων
κλπ. με σκυρόδεμα C12/15,
άοπλο

ΝΑΟΔΟ
Β29.2.1

ΝΟΔΟ 2531

035

m3

604,00

75,20

45.420,80

11 Περιζώματα δένδρων από
σκυρόδεμα

ΝΑΟΔΟ Β83

ΝΟΔΟ 2921

036

ΤΕΜ

10,00

20,00

200,00

12 Σχάρες Προστασίας Δένδρων

ΝΑΟΔΟ Β84ΣΧ

ΥΔΡ 6752

037

ΤΕΜ

1.500,00

150,00

225.000,00

13 Σκυροδέματα μικρών έργων
για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ
32.05.04

ΟΙΚ 3214

038

m3

10,00

95,00

950,00

14 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα
αγωγών, εξομαλυντικές
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα
C12/15

ΝΑΟΔΟ
Β29.2.2

ΝΟΔΟ 2531

039

m3

10,00

78,10

781,00

15 Ξυλότυποι εμφανών
σκυροδεμάτων

ΝΑΟΙΚ 38.13

ΟΙΚ 3841

040

m2

3,00

18,00

54,00

16 Προσωρινή αντιστήριξη
αποτόμων πρανών εκσκαφών

ΝΑΟΔΟ Β24

ΝΟΔΟ 2731

041

m2

3,00

190,00

570,00

17 Προσαρμογή στάθμης
υφιστάμενου φρεατίου επί
ανακατασκευαζόμενου
πεζοδρομίου

ΝΑΟΔΟ Β85

ΝΟΔΟ 2548

042

ΤΕΜ

1.541,00

35,10

54.089,10

18 Εντοπισμός και προσαρμογή
φρεατίου δικλίδας
(βανοφρεατίου) στην στάθμη
του οδοστρώματος

ΝΑΥΔΡ 16.27

ΟΙΚ 2226

043

ΤΕΜ

10,00

95,00

950,00

19 Εντοπισμός και προσαρμογή
φρεατίου ΟΚΩ στην στάθμη
του οδοστρώματος

ΝΑΥΔΡ
16.27ΣΧ

ΟΙΚ 2226

044

ΤΕΜ

185,00

133,00

24.605,00

20 Διαμόρφωση διαβάσεων
ατόμων με ειδικές ανάγκες σε
πεζοδρόμια και νησίδες

ΝΑΟΔΟ Β82Ν

ΝΟΔΟ 2922

045

ΤΕΜ

200,00

100,00

20.000,00

21 Σταθερά μαντεμένια κολωνάκια ΝΑΟΙΚ
πεζοδρομίου ενδεικτικού
61.24.1Ν
τύπου CYLINDER MF της
URBANICA

ΟΙΚ 6104

046

ΤΕΜ

2.795,00

150,00

419.250,00

22 Σύνδεση αγωγού εξόδου
φρεατίου υδροσυλλογής με το
δίκτυο ομβρίων

ΝΑΥΔΡ 16.01

ΥΔΡ 6744

047

ΤΕΜ

1,00

95,00

95,00

23 Υπόγειοι κάδοι οικιακών
απορριμμάτων

ΝΑΟΔΟ Β49.2Ν 50% ΥΔΡ 6752
50% ΟΙΚ 2112

048

ΤΕΜ

8,00

12.000,00

96.000,00

24 Κατασκευή βιομηχανικού
δαπέδου με υστερόχυτο
σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους
8 cm

ΝΑΟΙΚ 73.92

ΟΙΚ 7373.1

049

m2

6.380,00

25,00

159.500,00

25 Κατασκευή βιομηχανικού
δαπέδου με υστερόχυτο
σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους
10 cm με επίστρωση από
πολυμεγέθεις πλάκες
μαρμάρου πάχους >4cm.

ΝΑΟΙΚ 73.92Ν

ΟΙΚ 7373.1

050

m2

1.000,00

28,00

28.000,00

26 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΡΕΙΘΡΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΝΑΟΔΟ
Β29.3.1ΣΧ

ΝΟΔΟ 2532

051

m

9.350,00

7,00

65.450,00

Σε μεταφορά

2.318.874,85

1.075.661,82

1.075.661,82
Σελίδα 3 από 9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Από μεταφορά

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

2.318.874,85

27 Διαμόρφωση επιφανειακού
τελειώματος σκυροδέματος σε
εμφανείς επιφάνειες παντός
είδους κατασκευών, επίπεδες
ή καμπύλες οριζόντιες ή
κατακόρυφες, με ειδική
κατεργασία με θραπίνα
(πελέκημα)

ΝΑΟΔΟ Β32Ν

052

m2

14,00

14,00

196,00

28 Διαμόρφωση επιφανειακού
τελειώματος οριζόντιων
επιφανειών δαπέδων από
σκυρόδεμα, με τελική ειδική
κατεργασία με θραπίνα
(πελέκημα)

ΝΑΟΔΟ Β32Ν1

053

m2

8,00

8,00

64,00

29 Επίστρωση δαπέδων με
θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου,
χρώματος γκρι

ΝΑΟΔΟ Β52Ν

054

m2

15,00

6,20

93,00

30 Έγχυτα επί τόπου στοιχεία
εγκιβωτισμού, διαστάσεων
0,10Χ0,12 m από σκυρόδεμα
C 16/20

ΝΑΟΔΟ Β51Ν1

055

m

100,00

6,20

620,00

31 Έγχυτα επί τόπου στοιχεία
εγκιβωτισμού, διαστάσεων
0,10Χ0,22 m από σκυρόδεμα
C 16/20

ΝΑΟΔΟ 51Ν2

056

m

190,00

8,60

1.634,00

32 Έγχυτα επί τόπου στοιχεία
εγκιβωτισμού, διαστάσεων
0,10Χ0,35 m από σκυρόδεμα
C 16/20

ΝΑΟΔΟ Β51Ν3

057

m

160,00

10,70

1.712,00

Σύνολο : 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

2.323.193,85

1.075.661,82

2.323.193,85

5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
1 Ξύλινη έδρα (κάθισμα) και
πλάτη πάγκων, από ξυλεία
PITCH PINE, κατάλληλα
επεξεργασμένης για χρήση σε
εξωτερικούς χώρους

ΝΑΟΙΚ
54.80.01ΣΧ

ΟΙΚ 5621

058

m3

1,00

1.500,00

1.500,00

2 Φέροντα στοιχεία από
σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς
ύψους ή πλευράς έως 160 mm

ΝΑΟΙΚ 61.05

ΟΙΚ 6104

059

kg

2.500,00

2,40

6.000,00

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

ΝΑΟΙΚ 61.06

ΟΙΚ 6104

060

kg

3.500,00

2,50

8.750,00

4 Κατασκευή διαβαθρών και
δαπέδων με μεταλλικές
εσχάρες βιομηχανικής
προέλευσης

ΝΑΟΙΚ 61.24

ΟΙΚ 6104

061

kg

2.200,00

6,00

13.200,00

5 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις
επιφανειών σκυροδέματος

ΝΑΟΙΚ 77.97

ΟΙΚ 7744

062

m2

210,00

12,00

2.520,00

6 Αμμοβολή/μεταλλοβολή
χαλυβδίνων κατασκευών

ΝΑΥΔΡ 11.06

ΥΔΡ 6751

063

kg

6.000,00

0,19

1.140,00

7 Αντισκωριακή προστασία
χαλύβδινων κατασκευών
Εφαρμογή θερμού
γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 1641, με πάχος
επικάλυψης 75 μm (μικρά).

ΝΑΥΔΡ
11.07.02

ΥΔΡ 6751

064

kg

6.000,00

0,29

1.740,00

8 Τελική βαφή χαλυβδίνων
κατασκευών Τελική βαφή
χαλυβδίνων κατασκευών σε
διαβρωτικό περιβάλλον

ΝΑΥΔΡ
11.08.04

ΥΔΡ 6751

065

kg

7.800,00

0,29

2.262,00

Σύνολο : 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

37.112,00
Σε μεταφορά

37.112,00
3.435.967,67
Σελίδα 4 από 9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

Από μεταφορά

3.435.967,67

7. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
1 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί
σιδηρών επιφανειώνμε
χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως
νερού η διαλύτου

ΝΑΟΙΚ 77.55

ΟΙΚ 7755

066

m2

90,00

6,00

540,00

2 Υδροχρωματισμοί επιφανειών
σκυροδέματος ή
τσιμεντοκονιάματος με
ακρυλικό υδατοδιαλυτό
τσιμεντόχρωμα

ΝΑΟΙΚ 77.10

ΟΙΚ 7725

067

m2

5,00

3,50

17,50

3 ΒΑΦΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΜΕ
ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΥΣΑ
ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΝΑΟΙΚ
77.100.02Ν

ΟΙΚ 7744

068

m2

261,00

20,00

5.220,00

Σύνολο : 7. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

5.777,50

5.777,50

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
1 Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού παιδικής χαράς

ΝΑΠΡΣ Β12.1Ν ΟΙΚ 5104

069

ΤΕΜ

1,00

34.000,00

34.000,00

2 Διαμόρφωση Ζώνης όδευσης
από χτενιστό σκυρόδεμα

ΝΑΠΡΣ Β05Ν1

ΝΟΔΟ 2922

070

m2

15,00

22,00

330,00

3 Ελαστικό πλευρικό κράσπεδο
ή ισοδύναμο

ΝΑΠΡΣ Β05Ν2

ΝΟΔΟ 2922

071

m

60,00

38,00

2.280,00

4 Χυτό ελαστικό δάπεδο για
κρίσιμο ύψος πτώσης ή
ισοδύναμο

ΝΑΠΡΣ Β05Ν3

ΝΟΔΟ 2922

072

m2

190,00

126,95

24.120,50

5 Υπόβαση χυτού ελαστικού
δαπέδου

ΝΑΠΡΣ Β05Ν4

ΝΟΔΟ 2922

073

m2

190,00

12,79

2.430,10

6 Μεταλλική κρήνη ή ισοδύναμο

ΝΑΠΡΣ
Η05.1.9Ν

ΗΛΜ 11

074

ΤΕΜ

1,00

500,00

500,00

7 Μεταλλικός κάδος
απορριμμάτων ή ισοδύναμο

ΝΑΠΡΣ Β11.1Ν ΟΙΚ 5104

075

ΤΕΜ

4,00

185,00

740,00

8 Προμήθεια και τοποθέτηση
παγκακίων

ΝΑΠΡΣ Β10.1Ν ΟΙΚ 5104

076

ΤΕΜ

5,00

250,00

1.250,00

9 Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων,
εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού έως 0,30
m

ΝΑΠΡΣ Ζ02.1

ΠΡΣ 5354

077

ΤΕΜ

10,00

40,00

400,00

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

ΝΑΠΡΣ Ζ01.2

ΠΡΣ 5352

078

ΤΕΜ

50,00

2,00

100,00

11 Πλήρωση νησίδων με φυτική
γη σε αστικές περιοχές , χωρίς
την προμήθεια του υλικού

ΝΑΠΡΣ Α06

ΠΡΣ 1620

079

m3

300,00

2,60

780,00

12 Γενική μόρφωση επιφάνειας
εδάφους για την φύτευση
φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα

ΝΑΠΡΣ Γ01

ΠΡΣ 1140

080

στρ.

0,30

105,00

31,50

13 Διάστρωση υλικών στην
επιφάνεια της κονίστρας

ΝΑΠΡΣ Γ04

ΠΡΣ 1620

081

m2

300,00

0,25

75,00

14 Δένδρα, κατηγορίας Δ3

ΝΑΠΡΣ Δ01.3

ΠΡΣ 5210

082

ΤΕΜ

35,00

12,50

437,50

15 Θάμνοι, κατηγορίας Θ2

ΝΑΠΡΣ Δ02.2

ΠΡΣ 5210

083

ΤΕΜ

1.500,00

4,30

6.450,00

16 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α2

ΝΑΠΡΣ Δ03.2

ΠΡΣ 5220

084

ΤΕΜ

80,00

4,50

360,00

17 Προμήθεια κηπευτικού
χώματος

ΝΑΠΡΣ Δ07

ΠΡΣ 1710

085

m3

200,00

8,50

1.700,00

18 Προμήθεια φυτικής γης

ΝΑΠΡΣ Δ08

ΠΡΣ 1620

086

m3

200,00

6,00

1.200,00

19 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά
εδάφη με εργαλεία χειρός,
διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ
0,30 m

ΝΑΠΡΣ Ε01.1

ΠΡΣ 5130

087

ΤΕΜ

1.000,00

0,60

600,00

Σε μεταφορά

77.784,60

3.441.745,17
Σελίδα 5 από 9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Από μεταφορά

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

77.784,60

20 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά
εδάφη με εργαλεία χειρός,
διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ
0,50 m

ΝΑΠΡΣ Ε01.2

ΠΡΣ 5120

088

ΤΕΜ

100,00

1,50

150,00

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

ΝΑΠΡΣ Ε09.4

ΠΡΣ 5210

089

ΤΕΜ

1.000,00

1,10

1.100,00

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

ΝΑΠΡΣ Ε09.5

ΠΡΣ 5210

090

ΤΕΜ

100,00

1,30

130,00

23 Υποστύλωση δένδρου με την
αξία του πασσάλου Για μήκος
πασσάλου πάνω από 2,50 m

ΝΑΠΡΣ Ε11.1.2 ΠΡΣ 5240

091

ΤΕΜ

35,00

4,00

140,00

24 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με
σπορά

ΝΑΠΡΣ Ε13.1

092

στρ.

0,05

2.000,00

100,00

ΠΡΣ 5510

Σύνολο : 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

79.404,60

3.441.745,17

79.404,60

9. Η/Μ
1 Χαλύβδινος ιστός
οδοφωτισμού κολουροκωνικός
ύψους 4,00 m

ΝΑΗΛΜ
10.01.ΣΤ.01

ΗΛΜ 101

093

ΤΕΜ

30,00

450,00

13.500,00

2 Χαλύβδινος ιστός
οδοφωτισμού κολουροκωνικός
ύψους 6,00 m

ΝΑΗΛΜ
10.01.ΣΤ.02

ΗΛΜ 101

094

ΤΕΜ

13,00

680,00

8.840,00

3 Χαλύβδινος ιστός
οδοφωτισμού κολουροκωνικός
ύψους 8,00 m

ΝΑΗΛΜ
10.01.ΣΤ.04

ΗΛΜ 101

095

ΤΕΜ

67,00

750,00

50.250,00

4 Διακοσμητικός καμπυλωτός
μεταλλικός βραχίονας μονός

ΝΑΗΛΜ
10.20.ΣΤ.01

ΗΛΜ 101

096

ΤΕΜ

54,00

170,00

9.180,00

5 Διακοσμητικός καμπυλωτός
μεταλλικός βραχίονας διπλός

ΝΑΗΛΜ
10.20.ΣΤ.02

ΗΛΜ 101

097

ΤΕΜ

12,00

270,00

3.240,00

6 Διακοσμητικός καμπυλωτός
μεταλλικός βραχίονας τριπλός

ΝΑΗΛΜ
10.20.ΣΤ.03

ΗΛΜ 101

098

ΤΕΜ

1,00

370,00

370,00

7 Φωτιστικά σώματα
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα
με φωτεινές πηγές τεχνολογίας
διόδων φωτοεκπομπής (LED),
ισχύος max 85W, φωτεινής
ροής min 9.400lm, απόδοσης
min 110lm/W

ΝΑΗΛΜ
60.10.ΣΤ.11

ΗΛΜ 103

099

ΤΕΜ

85,00

430,00

36.550,00

8 Φωτιστικά σώματα
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα
με φωτεινές πηγές τεχνολογίας
διόδων φωτοεκπομπής (LED),
ισχύος max 45W, φωτεινής
ροής min 4.400lm, απόδοσης
min 110lm/W

ΝΑΗΛΜ
60.10.ΣΤ.02

ΗΛΜ 103

100

ΤΕΜ

14,00

430,00

6.020,00

9 Φωτιστικά σώματα τύπου
κορυφής με φωτεινές πηγές
τεχνολογίας διόδων
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος
max 70W, φωτεινής ροής min
6.400lm, απόδοσης min
90lm/W

ΝΑΗΛΜ
60.20.ΣΤ.02

ΗΛΜ 103

101

ΤΕΜ

22,00

430,00

9.460,00

ΝΑΗΛΜ
60.10.80.02

ΗΛΜ 52

102

ΤΕΜ

3,00

2.750,00

8.250,00

11 Ασύρματος Τοπικός Ελεγκτής ΝΑΗΛΜ
Φωτιστικού
60.50.ΣΤ.1

ΗΛΜ 105

103

ΤΕΜ

130,00

100,00

13.000,00

12 Kόμβο Επικοινωνίας
Κεντρικού Συστήματος
Διαχείρισης Φωτισμού

ΝΑΗΛΜ
60.50.ΣΤ.2

ΗΛΜ 105

104

ΤΕΜ

1,00

2.000,00

2.000,00

13 Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης
Φωτισμού

ΝΑΗΛΜ
60.50.ΣΤ.3

ΗΛΜ 105

105

ΤΕΜ

1,00

30.000,00

30.000,00

14 Καλώδιο H07RN-F Καλώδιο
H07RN-F τριπολικό Διατομής
3 Χ 2,5mm2

ΑΤΗΕ
9338.ΣΤ.2.1

ΗΛΜ 102

106

m

950,00

6,65

6.317,50

Σε μεταφορά

196.977,50

10 Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ
αναχωρήσεων

3.521.149,77
Σελίδα 6 από 9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Από μεταφορά

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

196.977,50

15 Καλώδιο H07RN-F Καλώδιο
H07RN-F τριπολικό Διατομής
3 Χ 4mm2

ΑΤΗΕ
9338.ΣΤ.2.2

ΗΛΜ 102

107

m

1.300,00

7,16

9.308,00

16 Καλώδιο H07RN-F Καλώδιο
H07RN-F τριπολικό Διατομής
3 Χ 6mm2

ΑΤΗΕ
9338.ΣΤ.2.3

ΗΛΜ 102

108

m

2.000,00

7,89

15.780,00

17 Σωλήνας προστασίας
υπογείων καλωδίων από
πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας (HDPE), διπλού
δομημένου τοιχώματος
διαμέτρου 50mm

ΑΤΗΕ
9318.ΣΤ.2

ΗΛΜ 5

109

m

1.600,00

3,69

5.904,00

18 Σωλήνας προστασίας
υπογείων καλωδίων από
πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας (HDPE), διπλού
δομημένου τοιχώματος
διαμέτρου 63mm

ΑΤΗΕ
9318.ΣΤ.3

ΗΛΜ 5

110

m

1.650,00

5,38

8.877,00

19 Σωλήνας προστασίας
υπογείων καλωδίων από
πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας (HDPE), διπλού
δομημένου τοιχώματος
διαμέτρου 75mm

ΑΤΗΕ
9318.ΣΤ.4

ΗΛΜ 5

111

m

50,00

7,71

385,50

20 Τρίγωνο γειώσεως τριών
ηλεκτροδίων γειώσεως
χαλύβδινης ράβδου
ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένη
με χαλκό καθαρότητας 99,9%

ΑΤΗΕ 9344.ΣΤ

ΗΛΜ 5

112

ΤΕΜ

3,00

320,00

960,00

21 Γείωση με ηλεκτρόδιο
γείωσεως χαλύβδινο
ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο
με χαλκό καθαρότητας 99,9%
ελάχιστου πάχους
επιχάλκωσης
250μm,διαμέτρου 17mm και
μήκους 1,5m

ΑΤΗΕ 9342.ΣΤ

ΗΛΜ 5

113

ΤΕΜ

30,00

65,00

1.950,00

22 Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 40 mm / ΡΝ 16
atm

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.42

ΥΔΡ 6622.1

114

m

200,00

3,70

740,00

23 Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 16
atm

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.43

ΥΔΡ 6622.1

115

m

450,00

4,50

2.025,00

Σε μεταφορά

242.907,00

3.521.149,77

3.521.149,77
Σελίδα 7 από 9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Από μεταφορά

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

242.907,00

24 Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 16
atm

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.44

ΥΔΡ 6622.1

116

m

100,00

5,60

560,00

25 Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 16
atm

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.45

ΥΔΡ 6622.1

117

m

700,00

7,00

4.900,00

26 Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 16
atm

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.46

ΥΔΡ 6622.1

118

m

250,00

8,80

2.200,00

27 Σύνδεση των νέων δικτύων
στην υπάρχουσα υδραυλική
εγκατάσταση αντλιοστασίου

ΑΤΗΕ
9220.ΣΤ.1

ΗΛΜ 22

119

ΤΕΜ

1,00

2.000,00

2.000,00

Σύνολο : 9. Η/Μ

252.567,00

Σε μεταφορά

3.521.149,77

252.567,00

3.773.716,77
Σελίδα 8 από 9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΑ

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

1

2

3

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

4

5

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
6

7

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
8

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

9

10

Άθροισμα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

3.773.716,77
18,00%

679.269,02

Άθροισμα
Απρόβλεπτα

4.452.985,79
15,00%

667.947,87

Άθροισμα

5.120.933,66

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

100.000,00

Άθροισμα

5.220.933,66

ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

18.000,00

Άθροισμα

5.238.933,66

Πρόβλεψη αναθεώρησης

3.001,82

Άθροισμα
ΦΠΑ

5.241.935,48
24,00%

1.258.064,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

6.500.000,00
Νέα Σμύρνη
/
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

/

ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σελίδα 9 από 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα
οδού Αιγαίου-Κράτητος
αρ.μελ. 53/2018
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ΑΡΘΡΑ
A.T.

: 001

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 22.20.01ΣΧ

Καθαίρεση δαπέδων παντός τύπου από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, πλακών
πεζοδρομίου, κρασπέδων κ.λ.π. και υποστρώματος αυτών συνολικού πάχους μέχρι 20
cm με μηχανικά ή μη μέσα, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεως σε
θέσεις επιτρεπόμενες από τις Αρχές
Σχετικό
:
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2236
100%
Για την αποξήλωση δαπέδων από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, πλακών πεζοδρομίου, κρασπέδων, ρείθρων,
ασφαλτοτάπητα κ.λ.π. και υποστρώματος αυτών συνολικού πάχους έως 20cm (τυχόν τοπικές εξάρσεις της
επιφανείας επέμβασης συνολικού εμβαδού μικροτέρου του ενός (1)m2 δεν λαμβάνονται υπ' όψιν για το συνολικό
πάχος και ουδεμία πρόσθετη αποξημίωση θα καταβάλεται στον ανάδοχο) με μηχανικά ή όχι μέσα, μετά των πλάγιων
μεταφορών της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση των αχρήστων προϊόντων σε θέσεις
απόρριψης επιτρεπόμενες από τις Αρχές, 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 ή και με τα χέρια, εν ξηρώ
ή μέσα σε νερό, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Οι εργασίες γίνονται σύμφωνα με τη μελέτη
και τις ΕΤΕΠ 15-02-02-01 "Καθαίρεση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα" και ΕΤΕΠ 1402-02-02 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός"
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη:
- προσέγγισης μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εκσκαφής με οποιοδήποτε μέσο ή και με τα χέρια και υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων, μόρφωσης των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της
σκάφης, σχηματισμού των αναβαθμών
- διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (χωματοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ)
και μεταφοράς 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 δαπάνη του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη
εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης
σε τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και διαμόρφωσης των αποθέσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων
δημοπράτησης και της περιβαλλοντικής μελέτης.
- αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο,
αποξήλωσης πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης συρματόπλεκτων κιβωτίων (SΕRAZANETI), μανδροτοίχων από
λιθοδομή, γενικών λιθοδομών και οπτοπλινθοδομών (θεμελίων ή ανωδομής), κρασπεδορείθρων και στερεών
εγκιβωτισμού, που βρίσκονται εντός του όγκου των εκσκαφών.
- απαιτούμενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς και η δαπάνη εκθάμνωσης
κοπής, ξερίζωσης και απομάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως περιμέτρου σε οποιαδήποτε απόσταση.
- αντιμετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από συναντώμενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε
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λειτουργία, από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών, λόγω δυσχερειών από συναντώμενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία
κλπ.
- συμπύκνωσης της σκάφης των ορυγμάτων 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, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO T 180).
- κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωμάτων με κατάλληλες μεθόδους σύμφωνα με τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης
- κάθε είδους σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού λόγω του πλήθους και της διασποράς των παρεμβάσεων και
η δαπάνη αντιμετώπισης κάθε είδους δυσκολίας για την εφαρμογή των μέτρων προσωρινής ή μόνιμης αντιστήριξης
των πρανών
- επανεπίχωσης (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων
- καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας,
σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε φάσεις που
υπαγορεύθηκαν από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση την πραγματική επιφάνεια του χώρου επέμβασης. Για τυχόν διαφορά του συνολικού
πάχους που θα υπερβαίνει τα 20cm ο ανάδοχος θα αποζημιώνεται με το άρθρο ΝΑΟΙΚ 20.05.01 του εγκεκριμένου
τιμολογίου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφανείας μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων
σε οποιαδήποτε απόσταση.
(1 m2) Τετραγωνικό μέτρο
Ευρώ
(Αριθμητικά): 10,50
(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 002

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2124
100%
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 38 (>=5km)
(0,21€/m3.km)
38 x 0,21x1,3 =
10,37
Συνολικό κόστος άρθρου 14,37
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 14,37
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα επτά λεπτά

A.T.

: 003

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2226
100%
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε
στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων
και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων
σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα
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πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ : 25,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 38 (>=5km)
(0,21€/m3.km)
38 x 0,21x1,3 =
10,37
Συνολικό κόστος άρθρου 35,37
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 35,37
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και τριάντα επτά λεπτά

A.T.

: 004

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.
ΕΥΡΩ : 23,10 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 38 (>=5km)
(0,21€/m3.km)
38 x 0,21x1,3 =
10,37
Συνολικό κόστος άρθρου 33,47
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 33,47
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και σαράντα επτά λεπτά

A.T.

: 005

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.40.01ΣΧ
Σχετικό :

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών στύλων κάθετης σήμανσης με ή χωρίς
πινακίδα ή κιγκλιδωμάτων ή στυλίσκων ή μεταλλικών εμποδίων
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2271Α
100%

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών στύλων κάθετης σήμανσης με ή χωρίς πινακίδα ή κιγκλιδωμάτων
ή στυλίσκων ή μεταλλικών εμποδίων, με ιδιαίτερη προσοχή και επανατοποθέτηση τους στην ίδια θέση. Στην
τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία για την αποξήλωση, την μεταφορά σε χώρο φύλαξης, την αποθήκευση, την
επαναφορά στη θέση τοποθέτησης και την πλήρη επανατοποθέτηση των στύλων ή των κιγκλιδωμάτων ή των
στυλίσκων ή των μεταλλικών εμποδίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών στερεώσεως - πάκτωσης (σκυρόδεμα
κ.λπ.)
Υλικά και μικροϋλικά ανηγμένα σε ώρες βοηθού κι εργάτη.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,05
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πέντε λεπτά
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A.T.

: 006

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2226
100%
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε
στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής
του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση
των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά
μέσα".
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου
αέρα και συναφή εξοπλισμό.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩ : 50,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 38 (>=5km)
(0,21€/m3.km)
38 x 0,21x1,3 =
10,37
Συνολικό κόστος άρθρου 60,37
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 60,37
(Ολογράφως) : εξήντα και τριάντα επτά λεπτά

A.T.

: 007

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.02

Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων

Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6801
100%
Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων Ο.Κ.Ω. ξύλινου ή μεταλλικού ή από
σκυρόδεμα, κατά την εκτέλεση εργασιών επί υπογείων δικτύων.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά, μέσα και
εργασίες για την ασφαλή αντιστήριξη του στύλου, καθώς και η αποσυναρμολόγηση
και απομάκρυνση των στηριγμάτων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 28,50
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T.

: 008

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ02.Α

Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας

Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 1132
100%
Απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (φρεζάρισμα), σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος". Εκτέλεση της εργασίας με ελάχιστη
όχληση της κυκλοφορίας ή κατά τις ώρες περιορισμένης κυκλοφορίας (συμπεριλαμβανομένων των νυκτερινών
ωρών).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσκόμιση και αποκόμιση του αποξεστικού εξοπλισμού στις θέσεις εκτέλεσης του φρεζαρίσματος, με χρήση
πλατφόρμας εάν απαιτείται.
- Η μετακίνηση του εξοπλισμού από θέση σε θέση απόξεσης
- Η τοποθέτηση ευανάγνωστων εντύπων σημειωμάτων αναγγελίας της ημέρας και ώρας εκτέλεσης των εργασιών
κατά μήκος των οδών ώστε να απομακρυνθούν τα σταθμεύοντα οχήματα.
- Η μετακίνηση τυχόν παραμενόντων, παρά την ειδοποίηση, οχημάτων που δυσχεραίνουν την εκτέλεση των
εργασιών.
- Η προσκόμιση και τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και μέσων καθοδήγησης της κυκλοφορίας στην ζώνη
εκτέλεσης των εργασιών (περιλαμβανομένης φωτεινής σήμανσης εάν οι εργασίες εκτελούνται την
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νύκτα).
- Η απόξεση του υφισταμένου τάπητα σε βάθος έως 50 mm.
- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε
απόσταση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κυκλοφορίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) απόξεσης ασφαλτικού τάπητα.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 3,00
(Ολογράφως) : τρία

A.T.

: 009

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.Α

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού

Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 4521Β
100%
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή μετά την
εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), με ασφαλτοσκυρόδεμα 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", συμπυκνωμένου πάχους 50 mm, αστικών οδών, με χρήση διαστρωτή ασφάλτου (finisher).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Οι πάσης φύσεως δυσχέρειες λόγω στενότητος χώρου, η προειδοποίηση των οδηγών να μην σταθμεύουν τα οχήματά
τους στις προς ασφαλτόστρωση οδούς με ευδιάκριτα έντυπα μηνύματα, καθώς και η τυχόν απαιτούμενη μετακίνηση
των οχημάτων μη συμμορφωθέντων οδηγών.
- Η διάνοιξη οπών αγκύρωσης (πικούνισμα) με κατάλληλο μηχάνημα (τύπου Arrow) οδών που δεν έχουν υποστεί
φρεζάρισμα.
- Η εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης με ασφαλτικό γαλάκτωμα ψυχρού τύπου σε αναλογία
τουλάχιστον 500 gr/m2.
- Η προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, διάστρωση με finisher και συμπύκνωση του
ασφαλτοσκυροδέματος.
- Η εργοταξιακή σήμανση σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης ασφαλτόστρωσης.
ΕΥΡΩ : 8,10 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 38 (>=5km),
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)

38

x 0,05/0,704 x 0,24 =

0,65

Συνολικό κόστος άρθρου 8,75
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 8,75
(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 010

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ09.1

Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση
κοινής ασφάλτου
Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 4521Β
100%
Κατασκευή αντιολισθηρής 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 σκληρά θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, πυκνής σύνθεσης (τύπου 1), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-12-01 "Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων σκληρών και λοιπών αδρανών υλικών και της ασφάλτου
μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
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- 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
- 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 αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-12-014, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της
χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:
Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
.
ΕΥΡΩ : 7,60 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση38 (>=5km),
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)
38x 0,04/0,704x0,24 =
0,52
Συνολικό κόστος άρθρου 8,12
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 8,12
(Ολογράφως) : οκτώ και δώδεκα λεπτά

A.T.

: 011

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): 0,40
(Ολογράφως) : σαράντα λεπτά

A.T.

: 012

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ07ΣΧ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΕΣ) ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,03 m2

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΔΟ 4421Β
100%
Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, 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, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".
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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 διάστρωση του με finisher
. η σταλία των μεταφορικών μέσων
. η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
. η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των
επιφανειακών ιχνών.
. οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά
σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλλειψη
ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
05-03-11-04, για έργα κατηγορίας Β(1.500.001-5.000.000 €).
ΕΥΡΩ : 3,90 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 38 (>=5km),
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)
38x 0,03 /0,704 x 0,24 =
Συνολικό κόστος άρθρου 4,29
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,29
(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι εννέα λεπτά

A.T.

: 013

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ06

0,39

Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος

Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 4421Β
100%
Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή ταπητιδίων
και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας,
με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου
ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις
κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".
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 και η διάστρωσή του
- η σταλία των μεταφορικών μέσων
- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των
επιφανειακών ιχνών
- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά
σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.)
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλλειψη
ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.
Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος.
Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.
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ΕΥΡΩ : 68,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 38 (>=5km),
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)
38/1,7 x 0,24 =
5,36
Συνολικό κόστος άρθρου 73,86
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 73,86
(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και ογδόντα έξι λεπτά

A.T.

: 014

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): 0,86
(Ολογράφως) : ογδόντα έξι λεπτά

A.T.

: 015

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03

Ασφαλτική προεπάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 4110
100%
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα,
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- 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),
- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),
- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς
αυτού στον τόπο διάστρωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,05
(Ολογράφως) : ένα και πέντε λεπτά

A.T.

: 016

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ12

Αδροποίηση επιφανείας υφισταμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων με τη μέθοδο της
σφαιριδιοβολής
Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 1132
100%
Eφαρμογή μεθόδου αδροποίησης (βελτίωσης μικροϋφής και μακροϋφής)
υφισταμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής(shot
blasting)για την αύξηση της αντιολισθηρότητάς τους, με τεκμηρίωση εκ μέρους του
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Αναδόχου ότι ο μηχανικός εξοπλισμός που προτίθεται να διαθέσει έχει
αδροποίηση ασφαλτικών ταπήτων.

χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την

Πεδίο εφαρμογής:
Σε όλους τους τύπους ασφαλτικών ταπήτων, εφόσον δεν έχει επηρεασθεί η δομική
ακεραιότητα των οδοστρωμάτων και δεν υπάρχουν επιφανειακές ανωμαλίες
(ρηγματώσεις, τροχαυλακώσεις κλπ). Δεν εφαρμόζεται σε ασφαλτικές αντιολισθηρές στρώσεις τύπου
επιφανειακής επάλειψης.
Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας:
Η εργασία γίνεται αποδεκτή όταν πληρείται τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
1. Με την μέθοδο κηλίδας άμμου σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 13036-1 προκύπτει
αύξηση του βάθους μακροϋφής τουλάχιστον 25% σε σχέση με τη μετρηθείσα τιμή
αμέσως πριν την εφαρμογή της μεθόδου.
2. Από τη μέτρηση στατικής αντίστασης σε ολίσθηση με χρήση του οργάνου British
Pendulum Skid Friction Tester (εκκρεμές), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 13036-4,
προκύπτει ένδειξη SRT>=80.
Υποχρεώσεις του Φορέα Ανάθεσης:
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου υποχρεούται:
1. Πριν την εφαρμογή της σφαιριδιοβολής να καταγράψει τα μακροσκοπικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά
του ασφαλτοτάπητα (αδρανών και ασφάλτου), το άχος στρώσης κλπ (βάσει επιτόπιων και εργαστηριακών
ελέγχων του ΚΕΔΕ ή
έγκυρων διαθέσιμων στοιχείων του φορέα ανάθεσης) καθώς και τυχόν λοιπά
στοιχεία (π.χ. κυκλοφοριακός φόρτος, στοιχεία ατυχημάτων), τα οποία θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της μεθόδου κατά τη διάρκεια
της πιλοτικής εφαρμογής της.
2. Μετά την εφαρμογή της σφαιριδιοβολής να καταγράψει εκ νέου το πάχος του
ασφαλτοτάπητα
3. Να καταγράφει ανά τρίμηνο και επί διετία την εξέλιξη της αντιολισθηρότητας του οδοστρώματος ήτοι βάθος
μακροϋφής και στατική αντίσταση σε ολίσθηση
(μετρήσεις αντίστοιχες με αυτές που θα ληφθούν πριν και μετά την σφαιριδιοβολή
για την αποδοχή της εργασίας)
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η κινητοποίηση, λειτουργία και αποκινητοποίηση του μηχανήματος σφαιριδιοβολής
και των πάσης φύσεως μέσων και λοιπού εξοπλισμού που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
- Η αφαίρεση υπαρχόντων ανακλαστήρων οδοστρώματος (μάτια γάτας) πριν από την
έναρξη εκτέλεσης των εργασιών.
- Η διάθεση του πάσης φύσεως ειδικευμένου και μη προσωπικού.
- Τα πάσης φύσεως αναλώσιμα που απαιτούνται για την εφαρμογή της μεθόδου μεταλλικά σφαιρίδια κλπ).
- Οι πάσης φύσεως καθυστερήσεις του συνεργείου σφαιριδιοβολής λόγω
κυκλοφοριακού φόρτου ή άλλων αντίξοων συνθηκών.
- Η εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες Οδηγίες
της ΓΓΔΕ, καθώς και η απομάκρυνσή της μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Περιλαμβάνονται ρυμουλκούμενα
φωτεινά βέλη,
προειδοποιητικές και ρυθμιστικές πινακίδες, ανακλαστικοί κώνοι κλπ.
- Η συλλογή των προϊόντων που προκύπτουν από την εφαρμογή της αδροποίησης και
η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση.
- Η εκτέλεση μετρήσεων αντιολισθηρότητας με την μέθοδο που καθορίζεται στην
μελέτη, πριν και μετά την εκτέλεση των εργασιών. Οι μετρήσεις για την
παρακολούθηση της εξέλιξης της αντιολισθηρότητας (τριμηνιαίες) θα γίνονται με
μέριμνα της Δημοπρατούσας Αρχής.
Δεν περιλαμβάνονται και τιμολογούνται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:
- Η διαγράμμιση του οδοστρώματος
- Η τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αδροποίησης
όρους και προϋποθέσεις του παρόντος.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2,30
(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά

A.T.

ασφαλτικών ταπήτων,

σύμφωνα με

τους

: 017

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ11

Γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού ασφαλτικών στρώσεων, εφελκυστικής αντοχής 40
kN/m κατά τις δύο διευθύνσεις
Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 2311
100%
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Χαλυβδίνο πλέγμα οπλισμού ασφαλτικών ταπήτων από σύρμα διπλής πλέξης Φ2,4 mm εφελκυστικής αντοχής 380-550
Ν/mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3, βρόχου 8x10 cm, με σύρμα ενίσχυσης ακμών Φ 3,0 mm και πρόσθετες εγκάρσιες
ράβδους ενίσχυσης (κατά την έννοια του πλάτους του φύλλου) ,ανά δύο βρόχους, Φ 4,4 mm, πλεγμένες εντός
του πλέγματος κατά την κύρια διεύθυνση, όλα γαλβανισμένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10244-2 (πίνακας 2, κλάση Α).
Εφελκυστική αντοχή πλέγματος, κατά τις δύο διευθύνσεις, 40 kN/m, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13581.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του πλέγματος σε ρολούς
- Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής με χρήση μηχανικού σαρώθρου. Η επιφάνεια εφαρμογής του πλέγματος
θα πρέπει να είναι στεγνή.
- Η εκτύλιξη των ρολών του πλέγματος με χρήση μηχανήματος με προσαρμοσμένη διάταξη ανάρτησης/εκτύλιξης.
Η επικάλυψη των διαδοχικών φύλλων του πλέγματος θα είναι τουλάχιστον 15 cm κατά μήκος και 30 cm κατά
πλάτος. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η επικάλυψη πέραν των δύο φύλλων πλέγματος στην αυτή θέση.
- Η εξομάλυνση και τάνυση του πλέγματος με χρήση ελαστικοφόρου οδοστρωτήρα ή αναλόγου μηχανήματος καθώς
και η στερέωσή του μέχρι την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης, είτε με σειράδια ασφαλτικού κατά τόπους είτε
με κάρφωμα με ειδικές καρφίδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του πλέγματος.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας οπλισμένης ασφαλτικής στρώσης, με ανηγμένες τις επικαλύψεις του
πλέγματος.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,70
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 018

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.100.09Ν

φωτοκαταλυτικό επίχρισμα σιμεντοειδούς βάσεως, κατάλληλο για την επεξεργασία και την
προστασία οδών με εφαρμογή ειδικού ρευστού ασφαλτομίγματος με πιγμέντα ανοιχτόχρωμου
RAL επιλογής της Υπηρεσίας.
Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7744
100%
Η δημιουργία ψυχρού και φωτοκαταλυτικού ασφαλτοτάπητα γίνεται ως εξής :
1) Εφόσον ο ασφαλτοτάπητας είναι παλαιός θα πρέπει να κάνουμε υδροβολή για να τον καθαρίσουμε και να
ανοίξουμε τους πόρους του. Σε σημεία όπου έχουμε ρύπους από λάδια θα πρέπει νε εφαρμόσουμε ειδικό
καθαριστικό για την απομάκρυνση τους.
Στην περίπτωση που ο ασφαλτοτάπητας είναι καινούργιος δεν είναι απαραίτητη η παραπάνω διαδικασία ,το
μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να περιμένουμε την εξάτμιση των διαλυτών του νέου ασφαλτοτάπητα.
2) Στην συνέχεια ακολουθεί η εφαρμογή ειδικού ρευστού ψυχρού ασφαλτομίγματος.
Το ψυχρό ρευστό ασφαλτόμιγμα προκύπτει από την ανάμιξη στο έργο ειδικών πιστοποιημένων ασφαλτικών
ρητινών με λευκές παιπάλες , λεπτόκοκκων αδρανών και πιγμέντων.
Είναι υλικό αδιάβροχο το οποίο διαστρώνεται εν ψυχρώ και εφαρμόζεται πάνω σε παλαιό ή νέο ασφαλτοτάπητα
καθώς και σε σκυρόδεμα.
Το μείγμα των αδρανών θα πρέπει να είναι λευκό για να έχουμε μεγάλη ανακλαστικότητα στην υπέρυθρη
ακτινοβολία, και η επιλογή των πιγμέντων θα πρέπει να είναι σε ανοιχτόχρωμο RAL για να έχουμε μεγάλη
ανακλαστικότητα και στην ορατή ακτινοβολία.
Σημαντικός είναι και ο τρόπος ανάμιξης των συστατικών του χρώματος που πρέπει να γίνει επιτόπου του
έργου. Αρχικά γίνεται η ανάμιξη των ασφαλτικών ρητινών με τις λευκές παιπάλες και τα λευκά λεπτόκοκκα
αδρανή. Μόλις έχουμε ομοιόμορφο μείγμα προσθέτουμε αργά και τα πιγμέντα και τα αναμειγνύουμε μέχρι να
έχουμε ξανα ομοιομορφία στο μείγμα. Η τελική κατανάλωση του μείγματος θα πρέπει να είναι κατά μέσο όρο
1,0 Kg ανά τετραγωνικό μέτρο. (πάχος 10μικρά).
Στο αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνονται η προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και η εφαρμογή του
υλικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστού του υλικού (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
πλήρους εφαρμογής.)
Φωτοκαταλυτικό επίχρισμα τσιμεντοειδούς βάσεως με ιδιότητες αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρύπων και
μικροβίων, τύπου PHOTO-SOUND® της ACTIVA, κατάλληλο για την επεξεργασία και την προστασία οδών,
πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων και χώρων στάθμευσης οχημάτων με ασφαλτική ή τσιμεντοειδή επίστρωση, σε πάχος
μεγαλύτερο των 2000 μικρών, με υλικό συνοδευόμενο από πιστοποιητικό εξειδικευμένου εργαστηρίου, στο οποίο
θα αναφέρονται οι ιδιότητές του, καθώς και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του. Το μίγμα που προκύπτει από
ανάμιξη των προιόντων θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό μετρήσεων based on ISO standard 22197.
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Το ασφαλτικό προιόν θα πρέπει να συνοδεύεται από το ISO της εταιρείας που το παράγει καθώς και από
πιστοποιητικό μέτρησης αντοχής στην τριβή ,την βεβαίωση ότι είναι κατάλληλο για την συγκεκριμένη
εφαρμογή καθώς και ότι έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα ή σε κάποια Ευρωπαϊκή χώρα.
Το μίγμα που προκύπτει από ανάμιξη των προιόντων θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό μετρήσεων από το
University of Athens Physics Department, Section Applied Physics Group Building Environmental Studies.
Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνουν από συνεργείο το οποίο να έχει κάνει εφαρμογή στην Ελλάδα ή
σε χώρα της Ευρώπης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και η εφαρμογή των απραίτητων
-σύμφωνα με τον προμηθευτή- στρώσεων του τελικού χρώματος (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα,
εξοπλισμός και εργασία).
Φωτοκαταλυτικό επίχρισμα σιμεντοειδούς βάσεως, κατάλληλο για την επεξεργασία και την προστασία οδών,
πεζοδρομίων, ποδηλατο-δρόμων και χώρων στάθμευσης
οχημάτων με ασφαλτική ή τσιμεντοειδή
επίστρωση, σε πάχος μεγαλύτερο των 2000 μικρών
Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι

A.T.

: 019

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε17.2

Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό

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 θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό.
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 17,10
(Ολογράφως) : δέκα επτά και δέκα λεπτά

A.T.

: 020

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε09.4

Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6541
100%
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο
από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ
05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)"
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,
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- η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης
- και η στερέωσή της επί του ιστού.
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:
Ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:
α. τριγωνικές
(Ρ-1)
πλευράς 0,90 m
β. οκταγωνικές (Ρ-2)
εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,60 m
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)
πλευράς 0,65 m
ε. κυκλικές
διαμέτρου 0,65 m
Ευρώ
(Αριθμητικά): 46,70
(Ολογράφως) : σαράντα έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 021

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε10.2

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')

Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 2653
100%
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T,
κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 3", dεξ = 89,9 mm,
πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05- 04-07-00 "Διατάξεις
στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
"η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με ηλεκτροσυγκολ-λημένη κυκλική στεφάνη
στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις
0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης
γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm μήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20
cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα)
- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και διαμέτρου 50 cm
- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση
της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά)
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 42,90
(Ολογράφως) : σαράντα δύο και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 022

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε15.4

Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές
επιφάνειες
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6532
100%
Ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας), προσωρινοί ή μόνιμοι, με λεία την άνω επιφάνεια της κεφαλής
και με εσοχές για την προσαρμογή των ανακλαστικών στοιχείων, με μορφή, διαστάσεις, σήμανση και
φωτομετρικές ιδιότητες των ανακλαστικών στοιχείων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1463 -1.
Στην τιμή περιλαμβάνεται οι δαπάνες προμηθείας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των ανακλαστήρων και
της κόλλας δύο συστατικών, χάραξης των σημείων τοποθέτησης στο οδόστρωμα, τοπικού καθαρισμό της
επιφάνειας και τοποθέτησης και συγκόλλησης των ανακλαστήρων.
Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένου ανακλαστήρα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,00
(Ολογράφως) : έξι
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A.T.

: 023

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε09.4Ν

Πινακίδα εισόδου

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6541
100%
Η πινακίδα εισόδου θα περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που προδιαγράφονται στην Υ.Α. 27934/2014
(Β’ 2029) τροποποιητικής και συμπληρωματικής της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931).
Θα έχει συνολικό ύψος 1,95 m και μήκος 1,00 m. Ο δομικός σκελετός της θα συντίθεται από πλαίσιο κοιλοδοκών
διατομής 50x50x2.5 mm σε σχήμα Π. Οι κοιλοδοκοί θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα
και βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή. Θα θεμελιώνονται σε πέδιλο από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm, ενώ
μετά την ολοκλήρωση της πάκτωσης δεν θα υπάρχει καμία προεξοχή στο έδαφος στο σημείο στήριξης, προς αποφυγή
ατυχημάτων. Στην εσωτερική πλευρά των 2 κάθετων κοιλοδοκών, θα είναι συγκολλημένες αυτογενώς λάμες
διαστάσεων 80x5 mm από το ίδιο υλικό, πάνω στις οποίες θα συγκολλάται η επιφάνεια της πινακίδας. Οι λάμες
θα είναι τοποθετημένες σε απόσταση 30mm από την οριζόντια κοιλοδοκό.
Η επιφάνεια της πινακίδας θα είναι κατασκευασμένη από κράματα αλουμινίου, με πάχος ελάσματος 3 mm και
με γενικές διαστάσεις: πλάτος 90 cm και ύψος 107 cm. Οι καθ’ ύψος πλευρές της πινακίδας θα συγγκολούνται
στις λάμες των κοιλοδοκών, αφήνοντας κενό 30mm από το πάνω μέρος του πλαισίου. Η πίσω όψη της πινακίδας
θα διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένα νεύρα. Πάνω στην μπροστινή όψη του φύλλου αλουμινίου θα επικολλάται
αυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη, στην οποία θα έχουν εκτυπωθεί ψηφιακά όλες οι απαιτούμενες
πληροφορίες που θα έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία. Η μεμβράνη αυτή θα διαθέτει κατάλληλη προστατευτική
αντιρρυπαντική επικάλυψη (για προστασία έναντι graffiti ή/και εύκολη αφαίρεση αυτών).
Η κατασκευή θα παρέχει τη δυνατότητα αντικατάστασης της αυτοκόλλητης μεμβράνης όποτε χρειαστεί. Τα
εξαρτήματα στερέωσης – σύνδεσης –όπου απαιτούνται- θα είναι γαλβανισμένα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης,
η πλήρης τοποθέτηση, τα απαιτούμενα εργαλεία και τα θεμέλια σκυροδέματος

Ευρώ

(Αριθμητικά): 500,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια

A.T.

: 024

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ 9.4Ν

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ , Ειδικές Πινακίδες
αυτοστηριζόμενες
Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6541
100%
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο
από μεμβράνη τύπου ΙΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ
05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’.
Η κατασκευή των πινακίδων σήμανσης του Κ.Ο.Κ. διέπεται από τις ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές
Σ 303-74, Σ 306-74 Σ 310 και Σ 311. Η συμμόρφωση θα πιστοποιείται από αναγνωρισμένο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση
οίκο. Η διάρκεια ζωής των πινακίδων θα είναι τουλάχιστον 10 χρόνια.
Πινακίδα οδοσήμανσης τύπου Metro Flex - ένα προειδοποιητικό σήμα ένδειξης κατεύθυνσης/κινδύνου.
Αποτελείται από μια ενιαία ανθεκτική κατασκευή με ειδική βάση και μηχανισμό στήριξης που απορροφάει τις
συγκρούσεις. Το ύψος της θα κυμαίνεται μεταξύ 1,00-1,30μ. Θα πακτώνεται με ανοξείδωτα Α2 αγκύρια με
τσιμεντοειδές υλικό βαρυτικής έγχυσης.
Διαθέτει μεμβράνη υψηλής αντανάκλασης τύπου ΙΙΙ τύπου 3Μ η οποία θα εξασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα
ανεξαρτήτως των συνθηκών του περιβάλλοντος (χαμηλός φωτισμός, άσχημες καιρικές συνθήκες) σύμφωνα με το
σχέδιο και την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 80,00
(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T.

: 025

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε9.4Ν1

Πινακίδες αναλάμποντος φανού-ένδειξης επικίνδυνων θέσεων

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6541
100%
Οι σηματοδότες SOLAR LED αποτελούν μία συσκευή σήμανσης που τοποθετείται σε διασταυρώσεις οδών, σε
διαβάσεις πεζών και σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται ιδιαίτερη σήμανση.
Ο σηματοδότης SOLAR LED ρύθμισης κυκλοφορίας αποτελείται από μία υπομονάδα διαμέτρου 210 mm. Η υπομονάδα
διαθέτει ανεξάρτητο σύστημα πρόσβασης στο εσωτερικό της. Το σώμα παρέχει υψηλή στεγανότητα στην εσωτερική
ηλεκτρική κατασκευή και στο φωτιστικό. Το υλικό κατασκευής του σώματος είναι υψηλής ποιότητας,
πολυκαρβονικό (PC), σε μαύρη απόχρωση (RAL 9005), ιδιαίτερα ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και στην
έκθεση σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος. Η
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χρήση των φωτιστικών τύπου LED, επιφέρει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, και επιτρέπει την τροφοδοσία
του σηματοδότη από μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ 20 W, σε συνδυασμό με ρυθμιστή φόρτισης και ειδική
μπαταρία μεγέθους 17 Ah. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης και λειτουργίας σε θέσεις χωρίς παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος. Η υπομονάδα του σηματοδότη είναι εξοπλισμένη με ειδικά πλαστικά εξαρτήματα (σκιάδια)
που εξασφαλίζουν την σωστή λειτουργία του σηματοδότη ακόμα και σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας.
Εξωτερικά, η διάταξη του σηματοδότη SOLAR LED ρύθμισης κυκλοφορίας, διαθέτει κατάλληλα σημεία και
εξαρτήματα για να στερεωθεί η μονάδα πάνω σε μεταλλικούς ιστούς. Ο σηματοδότης φέρει σήμανση CE που
αποδεικνύει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 89/106 ότι έχει περάσει όλους τους απαραίτητους
εργαστηριακούς ελέγχους και ικανοποιεί όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σε αυτόν.

Η συμμόρφωση θα πιστοποιείται από αναγνωρισμένο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οίκο. Η διάρκεια ζωής των πινακίδων
θα είναι τουλάχιστον 10 χρόνια. Σύμφωνα με το σχέδιο και την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 200,00
(Ολογράφως) : διακόσια

A.T.

: 026

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.82ΣΧ

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με λευκές ή έγχρωμες τσιμεντόπλακες που
περιέχουν φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic cool materials).
Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7744
100%
Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωμάτων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκές ή έγχρωμες τσιμεντόπλακες,
περιέχουσες φωτοκαταλυτικά και ψυχρά υλικά, διαστάσεων 30 x 30 cm ή μεγαλύτερων, οποιουδήποτε σχεδίου.
Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιμεντοπλακών της συγκεκριμένης κατηγορίας θα προσδίδεται με
ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη
ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής τσιμεντόπλακες.
Όταν προβλέπεται η διαμόρφωση αρμών στην πλακόστρωση, η πλήρωση τους θα γίνεται με τσιμεντοειδές υλικό,
ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το οποίο θα εφαρμόζεται επιμελώς με σύριγγα
αρμολόγησης, χωρίς υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας.
Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρμολόγηση με υδαρές κονίαμα που εφαρμόζεται στις συμβατικές
πλακοστρώσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό επέρχεται μείωση ή/και απώλεια των ψυχρών και φωτοκαταλυτικών
χαρακτηριστικών της επίστρωσης.
Οι ψυχρές επιδόσεις των τσιμεντοπλακών εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους στην ηλιακή
ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιες
πλάκες θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:
________________________________________________________________________________
Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων τσιμεντόπλακων βασισμένων
σε τεχνολογία ψυχρών και φωτοκαταλυτικών υλικών
________________________________________________________________________________
Κατηγοριοποίηση
|Αρχικός συντελεστής| Αρχικός συντελεστής |Αρχικός συντελεστής
προιόντων
| ανακλαστικότητας | αντανακλαστικότητας |
εκπομπής στο
|
στην ηλιακή
| στο εγγύς υπέρυθρο | υπέρυθρο(Infrared
|
ακτινοβολία
|
φάσμα
|
Emittance)
|
(SR)
|
(SRnir)
|
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 1
|
|
|
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ
|
|
|
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ | SR >= 0, 60
|
>= 0,65
|
>= 0,85
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 2
|
|
|
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, |
|
|
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,
|
|
|
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,
|
|
|
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ
| SR >= 0, 50
|
>= 0,60
|
>= 0,85
______________________________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 3
|
|
|
ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
| SR >= 0, 65
|
>= 0,80
|
>= 0,85

Οι φωτοκαταλυτικές ιδιότητες των τσιμεντοπλακών θα εξασφαλίζονται με επιφανειακή επεξεργασία έτοιμων
πλακών, με χρήση συστήματος φωτοκαταλυτικών υλικών (υποστρώματος για την δημιουργία
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υδρόφοβης επιφάνειας και τελικής φωτοκαταλυτικής στρώσης με ικανότητα διείσδυσης στο υπόβαθρο), ή άλλη
μέθοδο που εφαρμόζεται από τον προμηθευτή των πλακών.
Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιμεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές
διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.
Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην ηλιακή
ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα ASTM Ε 903/ASTM G159), του συντελεστή εκπομπής
στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371) και της φωτοκαταλυτικής ικανότητας του δομικού
υλικού έναντι του μονοξείδιου του αζώτου (με βάση τα Πρότυπα ISO 22197-1 ή JIS R 1701-1).
Κριτήριο αποδοχής των τσιμεντοπλακών φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας είναι η επίτευξη μείωσης των οξειδίων
του αζώτου (NOx) σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και μικροϋλικά
επί τόπου και την εργασία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 28,00
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T.

: 027

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.81

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που
περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7744
100%
Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκούς ή έγχρωμους κυβόλιθους περιέχοντες
ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήματος, σε οποιαδήποτε υποδομή.
Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβόλιθων της συγκεκριμένης κατηγορίας θα προσδίδεται με
ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη
ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής κυβόλιθους.
Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβόλιθων εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους στην ηλιακή
ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιοι
κυβόλιθοι θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:
________________________________________________________________________________
Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων κυβόλιθων με ψυχρά υλικά
________________________________________________________________________________
Κατηγοριοποίηση
|Αρχικός συντελεστής| Αρχικός συντελεστής |Αρχικός συντελεστής
προιόντων
| ανακλαστικότητας | αντανακλαστικότητας |
εκπομπής στο
|
στην ηλιακή
| στο εγγύς υπέρυθρο | υπέρυθρο(Infrared
|
ακτινοβολία
|
φάσμα
|
Emittance)
|
(SR)
|
(SRnir)
|
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 1
|
|
|
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ
|
|
|
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ | SR >= 0,50
|
>= 0,50
|
>= 0,85
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 2
|
|
|
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, |
|
|
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,
|
|
|
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,
|
|
|
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ
| SR >= 0,40
|
>= 0,50
|
>= 0,85

Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές
διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.
Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην ηλιακή
ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα ASTM Ε 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής
στο υπέρυθρο, με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371.
Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και μικροϋλικά
επί τόπου και την εργασία.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 35,00
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε
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A.T.

: 028

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β54.01ΣΧ

Κατασκευή λωρίδων-οδηγών όδευσης για άτομα μειωμένης όρασης

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΔΟ 2922
100%
Κατασκευή λωρίδων-οδηγών όδευσης για άτομα μειωμέμης όρασης, οιουδήποτε σχεδίου διάταξης, με ψυχρές
έγχρωμες τσιμεντόπλακες οιουδήποτε χρώματος, διαστάσεων 40Χ40 cm με ειδικές ραβδώσεις στην άνω επιφάνειά
τους ή με φολίδες στα ειδικά σημεία, πάχους 5 cm, με αρμούς μέγιστου πλάτους 8 mm, που τοποθετούνται
σε υπόστρωμα πάχους 3 cm, από τσιμεντοκονίαμα, μετά του καθαρισμού των αρμών από το κονίαμα και πλήρους
αρμολογήματοςμε ειδικό τσιμεντοειδή στόκο, ο οποίος θα τοποθετείται επί τόπου στους αρμούς με την χρήση
ειδικής φύσιγγας αρμολόγησης χωρίς υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας.
Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρμολόγηση με υδαρές κονίαμα που εφαρμόζεται στις συμβατικές
πλακοστρώσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό επέρχεται μείωση ή/και απώλεια των ψυχρών χαρακτηριστικών της
επίστρωσης.
Οι ψυχρές ιδιότητες των εγχρώμων τσιμεντοπλακών θα αφορούν στη μάζα των υλικών και όχι σε επιφανειακή
τους επεξεργασία με κάποιο ψυχρό υλικό επικάλυψης ή βαφής, σε συνολικό πάχος που είναι σύμφωνο με τις
συνήθεις πρακτικές κατασκευής του κάθε υλικού και θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακόλουθου
πίνακα:
________________________________________________________________________________
Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων τσιμεντοπλακών με ψυχρά υλικά
________________________________________________________________________________
Κατηγοριοποίηση
|Αρχικός συντελεστής| Αρχικός συντελεστής |Αρχικός συντελεστής
προιόντων
| ανακλαστικότητας | αντανακλαστικότητας |
εκπομπής στο
|
στην ηλιακή
| στο εγγύς υπέρυθρο | υπέρυθρο(Infrared
|
ακτινοβολία
|
φάσμα
|
Emittance)
|
(SR)
|
(SRnir)
|
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 1
|
|
|
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ
|
|
|
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ | SR >= 0,60
|
>= 0,65
|
>= 0,85
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 2
|
|
|
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, |
|
|
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,
|
|
|
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,
|
|
|
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ
| SR >= 0,50
|
>= 0,60
|
>= 0,85
______________________________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 3
|
|
|
ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
| SR >= 0,65
|
>= 0,80
|
>= 0,85

Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιμεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές
διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1339.
Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην ηλιακή
ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα: ASTM Ε 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής
στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371).
Οι ψυχρές τσιμεντόπλακες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι των παρακάτω τύπων:
-Τύπου Α: "ΟΔΗΓΟΣ" ριγέ με 5 πλατιές και αραιές ρίγες, οι οποίες τοποθετούνται με τις ρίγες παράλληλα
με τον άξονα της κίνησης για να κατευθύνουν τα άτομα με προβλήματα όρασης στην πορεία τους. Με τις ρίγες
κάθετα στον άξονα κίνησης σηματοδοτείται η αλλαγή διεύθυνσης.
-Τύπου Β: "ΚΙΝΔΥΝΟΣ" φολιδωτές με έντονες φολίδες σε σειρά. Οι πλάκες αυτές τοποθετούνται ως ακολούθως:
i. Στην αλλαγή κατεύθυνσης
ii. Στην έξοδο κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) πεζοδρομίων προς τη διάβαση πεζών
iii.Περιμετρικά υφιστάμενων εμποδίων (στοιχεία αστικού εξοπλισμού κλπ)
iv. Γενικά όπου υπάρχει εμπόδιο στην πορεία
-Τύπου Γ: "ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ" με ανάγλυφη σήμανση
Οι τσιμεντόπλακες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης με βάση το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1339,
θα ελέγχονται δε με κάθε πρόσφορο τρόπο, για να διαπιστωθεί εάν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος.
Η Επίβλεψη, έχει το δικαίωμα να ζητήσει δειγματοληψία και διενέργεια ελέγχων σε εργαστήριο της επιλογής
της ως προς την συμμόρφωση των υλικών προς τις απαιτήσεις του παρόντος.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών
οιουδήποτε χρώματος, του τσιμεντοκονιάματος, κλπ υλικά, καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής των
λωρίδων σε οποιοδήποτε σημείο του έργου.
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) λωρίδων
Ευρώ

(Αριθμητικά): 9,90
(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 029

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.3

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 7018
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 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.
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- 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.
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 1,00
(Ολογράφως) : ένα

A.T.

: 030

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 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
|
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|
|
|
|
|
|

20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

|
|
|
|
|
|

ν
ν
ν
ν
ν
ν

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

314
380
491
616
804
1257

|
|
|
|
|
|

2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
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): 1,00
(Ολογράφως) : ένα

A.T.

: 031

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,
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- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως
ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων
αυτοφερομένων δοκών),
- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,
- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x
10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα
γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης
αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα
με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου
σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση
του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις
των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης
ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του
φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται
από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν
τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση
υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο
κατασκευής:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
Συντήρηση σκυροδέματος
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

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): 81,90
(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 032

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 2921
100%
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m και
ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα
παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους
επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος
οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
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- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης
έδρασης,
- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά
και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των
κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας
C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιμετράται
ιδιαιτέρως.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 8,40
(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά

A.T.

: 033

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51Ν

ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΚΗΠΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΔΟ 2921
100%
Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, διατομής
0.07Χ0.25 μ. με απότμηση, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας,
πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση,
αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών
πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις
προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι
μικρότερου των 0,50 μ. με λεία επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με κατασκευή πίσω
από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10Χ0,20μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη
εγκιβωτισμού τους, η δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 άμμου καθώς
και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς τη βάση έδρασής του.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,00
(Ολογράφως) : επτά

A.T.

: 034

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51ΣΧ

ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ τύπου «Trief».

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΔΟ 2921
100%
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με ομοιογενές γκρί χρώμα
~RAL7042 (traffic grey), διατομής πλάτους 0,45 εως 0,50 m και ύψους 0,40 έως 0,45 m, σύμφωνα με τα σχέδια
λεπτομερειών της μελέτης και τις απεικονίσεις, ευθύγραμμων και καμπύλων στη διατομή, με ομαλή επιφάνεια
τύπου «Γ», κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 έχοντας σήμανση CE σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1794 Β΄28/8/2009, προς κατασκευή
νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση
με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Τα κράσπεδα αυτά τοποθετούνται στις κεντρικές νησίδες των οδών και όπου αυτές υπάρχουν για ασφαλή
διαχωρισμό από τις λωρίδες κυκλοφορίας, και όπου δεν προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας. Δύναται
να τοποθετηθούν αν χρειαστεί και σε άλλα σημεία κατόπιν εντολής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος
οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών ΜΑΖΙ με το σκυρόδεμα της βάσης
έδρασης,
• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά
και υψομετρικά σε βάση από σκυρόδεμα 10 εκατοστών και πλάτος 80 cm, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου
των 0,50 m με ματ επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος
διατομής 0,20x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με
τσιμεντοκονία τύπου Isomat MegaGrout.
• Η ενσωμάτωση στο μίγμα κατά την παραγωγή κατάλληλου pigment ωστε να προκύπτει ομοιόμορφος χρωματισμός
περίπου RAL7042 (traffic grey).
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου ΜΕ την βάση έδρασής του από σκυρόδεμα.
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα
Αριθμητικά:
30,00€
Ευρώ

(Αριθμητικά): 30,00
(Ολογράφως) : τριάντα

A.T.

: 035

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.2.1

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο

Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 2531
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.
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
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πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται
από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν
τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση
υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο
κατασκευής:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
Συντήρηση σκυροδέματος
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους (τραπεζοειδών,
τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 75,20
(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε και είκοσι λεπτά

A.T.

: 036

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β83

Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 2921
100%
Διαμόρφωση περιζώματος δένδρου με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και τοποθέτηση των στοιχείων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20,
- το κονίαμα πάκτωσης,
- η πλήρης ευθυγράμμισή τους με την περιβάλλουσα πλακόστρωση
- ο επιμελής καθαρισμός από προϊόντα εκσκαφής, υπολείμματα υλικών κλπ.
Τιμή ανά πλήρως διαμορφωμένο περίζωμα ως άνω (τεμ), ανεξαρτήτως διαστάσεων.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι

A.T.

: 037

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β84ΣΧ

Σχάρες Προστασίας Δένδρων

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6752
100%
Σχάρες Προστασίας Δένδρων διαιρούμενες με τελλάρο έδρασης γαλβανισμένες εν θερμώ κατά ISO 1461 τύπου
ASCO. Προμήθεια και τοποθέτηση με πάκτωση μεταλλικών περιζωμάτων δένδρων ΚΛΑΣΗΣ Β 125, τύπου εσχάρας
τετράγωνες με κυκλική οπή στη μέση τελικών διαστάσεων 1000x1000 mm. Το μεταλλικό στοιχείο θα είναι απόλυτα
ευθυγραμμισμένο με την περιβάλλουσα πλακόστρωση. Αποτελούνται από δυο όμοια συμμετρικά τμήματα τα οποία
κατά την τοποθέτησή τους ενώνονται με μεταλλικό έλασμα και βίδες αντικλεπτικού τύπου. Οι σχάρες
χρησιμοποιούνται σε δενδροδόχους.
Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται σύμφωνα
με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94.
Στην περίμετρο -σε επαφή με την όμορη πλακόστρωση και στην ίδια τελική άνω στάθμη («περασιά»)τοποθετούνται προκατασκευασμένα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 χρώματος λευκού (με λευκό
τσιμέντο), διατομής πλάτους ~0,06 m και ύψους ~0,25 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης,
με απότμηση, ευθυγράμμων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 έχοντας σήμανση CE σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1794 Β΄28/8/2009,
τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της
παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται:
• Η προμήθεια, διαμόρφωση του σημείου περιμετρικά του δέντρου, τοποθέτηση της σχάρας,
• Όλα τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια και οι κοχλίες ασφαλείας και παντός είδους μικρο-υλικά,
• Η προμήθεια, έδραση και τοποθέτηση του ειδικού κρασπέδου περιζώματος ως άνω,
• Κάθε άλλη εργασία για την πλήρη, έντεχη και ασφαλή κατασκευή.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως ολοκληρωμένης εργασίας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 150,00
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T.

: 038

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04

Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3214
100%
Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες
μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος
(ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται
η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και
η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό
μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση
μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη
τιμή του άρθρου 32.02.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 95,00
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T.

: 039

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.2.2

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15

Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 2531
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
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Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως
ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων
αυτοφερομένων δοκών),
- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,
- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x
10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα
γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης
αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα
με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου
σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση
του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις
των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης
ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του
φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται
από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν
τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση
υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο
κατασκευής:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
Συντήρηση σκυροδέματος
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα και βάσεις
έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων
κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος
C12/15.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 78,10
(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και δέκα λεπτά

A.T.

: 040

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3841
100%
Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με
κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση
(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη
του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".
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Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η
υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη
τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 18,00
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T.

: 041

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β24

Προσωρινή αντιστήριξη αποτόμων πρανών εκσκαφών

Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 2731
100%
Προσωρινή αντιστήριξη αποτόμων πρανών εκσκαφής κατά μήκος οδού υπό κυκλοφορία, με πάκτωση κατακορύφων
πλατυπέλμων διατομών μορφοχάλυβα ανά αποστάσεις και γεφύρωση του μεταξύ τους διακένου με ξύλινο ή
μεταλλικό σανίδωμα, κατά την διάρκεια εργασιών υποβιβασμού της στάθμης ερυθράς της οδού, σύμφωνα με την
σχετική μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των μορφοχαλύβων και των υλικών διαμόρφωσης του σανιδώματος, διατομών
και μηκών σύμφωνα με την μελέτη, καθώς και η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του σκυροδέματος πάκτωσης
- η εισκόμιση, οι μετακινήσεις από θέση σε θέση εργασίας, η χρήση και η αποκόμιση του απαιτούμενου
μηχανικού εξοπλισμού
- η διάτρηση των οπών πάκτωσης των χαλυβδίνων δοκών, η συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων διάτρησης,
η προσέγγιση και καταβιβασμός των δοικών στα διατρήματα, η κατακορύφωσής τους και η πλήρωση των οπών
μέχρι την προβλεπόμενη από την μελέτη στάθμη με σκυρόδεμα C12/15,
- η σταδιακή τοποθέτηση των σανίδων μεταξύ των δοκών κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, καθώς και η απόσυρσή
τους και η κοπή με οξυγόνο/ασετυλίνη των προεξεχόντων τμημάτων των χαλυβδίνων δοκών πάνω από την
προβλεπόμενη από την μελέτη στάθμη, όταν δεν υφίσταται πλέον ανάγκη αντιστήριξης
- η συλλογή και απομάκρυνση από το έργο των υλικών σανιδώματος και των αποκοπέντων τεμαχίων των χαλυβδίνων
δοκών,
- η λήψη των απαιτουμένων μέτρων προστασίας του εργαζομένου προσωπικού και των διερχομένων οχημάτων
Επιμετράται η κατακόρυφη επιφάνεια μεταξύ της στάθμης της υπάρχουσας οδού και της στάθμης της νέας σκάφης
χωματουργικών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αντιστηριζόμενης επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 190,00
(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

A.T.

: 042

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
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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): 35,10
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και δέκα λεπτά

A.T.

: 043

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.27

Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του
οδοστρώματος
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2226
100%
Προσαρμογή φρεατίου δικλίδας, εμφανούς ή καλυμμένου στην στάθμη του οδοστρώματος.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
- Ο εντοπισμός της θέσης της καλυμμένης δικλίδας με χρήση ανιχνευτή μετάλλων, με
βάση τα υπάρχοντα σχέδια του δικτύου κλπ στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία
(σκαριφήματα, παλιές εξασφαλίσεις κλπ), με έρευνα σε οποιαδήποτε ακτίνα
απαιτηθεί προς τούτο.
- Η εκσκαφή γύρω από τον σωλήνα χειρισμών και η προσθήκη της απαιτούνενης
προέκτασης ή η αντικατάστασή του, ούτως ώστε το κάλυμμα του βανοφρεατίου να
ευρίσκεται στην στάθμη της ερυθράς της οδού.
- Η επανεπίχωση του ορύγματος με συμπυκνωμένο διαβαθμισμένο θραυστό υλικό
λατομείου και η αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα ή της πλακόστρωσης γύρω από
το κάλυμμα.
- Η εξάρτηση τηςν θέσεως του βανοφρεατίου από σταθερά σημεία (εξασφάλιση) και η
σύνταξη σχετικού σκαριφήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Τιμή ανα φρεάτιο δικλίδας (εντοπισμός, προσαρμογή, σκαρίφημα).(τεμ).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 95,00
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T.

: 044

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.27ΣΧ

Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου ΟΚΩ στην στάθμη του οδοστρώματος

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2226
100%
Προσαρμογή φρεατίου ΟΚΩ , εμφανούς ή καλυμμένου στην στάθμη του οδοστρώματος.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Ο εντοπισμός της θέσης του καλυμμένου φρεατίου με χρήση ανιχνευτή μετάλλων, με βάση τα υπάρχοντα σχέδια
του δικτύου κλπ στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία (σκαριφήματα, παλιές εξασφαλίσεις κλπ), με έρευνα σε
οποιαδήποτε ακτίνα απαιτηθεί προς τούτο.
β. Η αποξήλωση, με προσοχή των πλαισίων του καλύματος ή της εσχάρας, η μεταφορά των πλαισίων και ων
χυτοσιδηρών ή άλλου τύπου καλυμάτων λειτουργίας σε κατάλληλες θέσεις,η καθαίρεση των αναγκαίων τμημάτων
του φρεατίου (5-10 εκατοστά καθ' ύψος, ώστε να είναι δυνατή η πρόσφυση νέου και παλιού σκυροδέματος),
η συμπλήρωση του λαιμού με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25( ή άλλης κατηγορίας ανάλογα με τις προδιαγραφές)
κατά περίπτωση, η στερέωση στη νέα στάθμη των πλαισίων και η τοποθέτηση των καλυμάτων, εσχαρών , η
συμπλήρωση με ασφαλτικό σκυρόδεμα και η αποκατάσταση της τυχόν διαφοράς στάθμης μεταξύ πλαισίου και
καπακιού με ελαστομερές υλικό κ.τ.λ.
γ. Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των πλεοναζόντων υλικών
σε χώρο απόρριψης.
δ. Οι δαπάνες για την σήμανση της περιοχής του φρεατίου καθώς και για περίπτωση διάστρωσης νέων ασφαλτικών
επιστρώσεων, οι δαπάνες επισήμανσης αυτού, τοποθέτησης μεταλλικού ελάσματος πάνω στο κάλυμά του,
απομάκρυνσης του μεταλλικού ελάσματος μαζί με την πάνω σ' αυτό διαστρωθείσα ποσότητα ασφαλτομίγματος
κ.τ.λ.
Τιμή ανά τεμάχιο φρεατίου (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 133,00
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα τρία

A.T.

: 045

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β82Ν

Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες
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Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 2922
100%
Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
-η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων
-η πλήρης κατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό αρμολόγησης, μεταφορά υλικών
επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρου εκτέλεσης εργασιών και 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.
-Η τοποθέτηση των ανα περίπτωση κατάλληλων πλακών όδευσης τυφλών σύμφωνα με την νομοθεσία και τις ειδικές
ισχύουσες προδιαγραφές.
Οι παρειές που ορίζουν το κεκλιμένο επίπεδο ορίζονται συμφώνα με τις υποχρεωτικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες,
από προκατασκευασμένα πρισματικά στοιχεία σκυροδέματος.
Oποιαδήποτε προσαρμογή υλικού, απόχρωσης και γεωμετρίας γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης της Επιβλέπουσας
Υπηρεσίας.
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της πλακόστρωσης
μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.
Tιμή κατ’ αποκοπήν (τεμ), πλήρους διαμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 100,00
(Ολογράφως) : εκατό

A.T.

: 046

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.24.1Ν

Σταθερά μαντεμένια κολωνάκια πεζοδρομίου ενδεικτικού τύπου CYLINDER MF της URBANICA

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6104
100%
Κολωνάκια πεζοδρομίου Φ25 x h. 48 cm, μονοκόμματα από χυτοσίδηρο με λεία επιφάνεια, βαμμένα με δύο στρώσεις
primer και δύο στρώσεις ακρυλικής πολυουρεθάνης και με τοποθετημένη ανακλαστική ταινία.
Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση με πάκτωση στο έδαφος με τσιμέντο.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 150,00
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T.

: 047

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.01

Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων

Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6744
100%
Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο δίκτυο ομβρίων από
προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως διατομής αγωγού δικτύου).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φυσεως μικροϋλικά, ο εξοπλισμός, τα
μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 95,00
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T.

: 048

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β49.2Ν

Υπόγειοι κάδοι οικιακών απορριμμάτων

Σχετικό :

Κωδικοί αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6752

50%

ΟΙΚ 2112
50%
Αφορά την κατασκευή του φρεατίου και την προμήθεια και έντεχνη τοποθέτηση και κάλυψη συστοιχίας 2
υπόγειων κάδων αποριμμάτων (1 γενικών απορριμμάτων και 1 ανακύκλωσης)
Το σύστημα των υπόγειων κάδων θα αποτελείται από υπόγειο και υπέργειο τμήμα.(Βλέπε σχέδια και συνημμένη
ειδική τεχνική προδιαγραφή)
Υπόγειο τμήμα
Προστατευτικό φρεάτιο
Για την σταθεροποίηση του εδάφους και την στεγανοποίηση το υπόγειο τμήμα θα αποτελείται από ένα φρεάτιο
από προκατασκευασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή της κατασκευής όπως στα σχέδια
και την ειδική τεχνική προδιαγραφή
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Κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων
Ο εσωτερικός χώρος του ως άνω προστατευτικού φρεατίου θα στεγάζει τον κάδο αποθήκευσης των απορριμμάτων
με γεωμετρική χωρητικότητα 3m3 περίπου (±10%).
Ο κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υλικό πλήρως ανθεκτικό στη
διάβρωση και επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήματα και προσκρούσεις (υποχρεωτικά από πλαστικό
υλικό PEHD ολόσωμης κατασκευής χωρίς ραφές) σύμφωνα με τα σχέδια και τη συνημμένη ειδική τεχνική
προδιαγραφή
Τρόπος αποκομιδής κάδου αποθήκευσης
Ο τρόπος αποκομιδής ορίζεται στη συνημμένη τεχνική προδιαγραφή
Πλατφόρμα ασφαλείας.
Κατά την εξαγωγή του κάδου αποθήκευσης, η εν λόγω πλατφόρμα θα μετακινείται προς τα πάνω ώστε να καλύπτει
με ασφάλεια το άνοιγμα του υπόγειου τμήματος και να προστατεύει τους διερχόμενους εν όσο ο κάδος βρίσκεται
απομακρυσμένος από το χώρο του φρεατίου. θα πρέπει να έχει αντοχή φορτίου ενός ατόμου βάρους έως 150
kg Η πλατφόρμα θα υποχωρεί προς τα κάτω μόνο κατά την εκ νέου βύθιση του κάδου εντός του φρεατίου.
Επιπλέον, η ως άνω πλατφόρμα θα είναι εφοδιασμένη με διατάξεις και μηχανισμούς που επιτρέπουν εύκολη
και ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό χώρο του προστατευτικού φρεατίου για τυχόν επεμβάσεις συντήρησης και
καθαρισμού.
Υπέργειο τμήμα
Πλατφόρμα πεζοδρόμου
Η πλατφόρμα ,επίσης σύμφωνα με την ειδική τεχνική προδιαγραφή ΤΠ-016, θα είναι μεταλλικής κατασκευής
με κατάλληλη αντοχή σε φορτία έως 450kg/m². Από την εμφανή πλευρά, η επιφάνεια της πλατφόρμας θα φέρει
μια επικάλυψη με πλακίδια γρανίτη 10x10 cm.
Ο βυθιζόμενος κάδος απορριμμάτων αποτελείται από:
1) ένα φρεάτιο από προκατασκευασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 τουλάχιστον, σχήματος
κόλουρης πυραμίδας περίπου με εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 1,7x1,7x1,9m περίπου και το οποίο
εγκαθίσταται σε μια τάφρο ανάλογων διαστάσεων η οποία θα πραγματοποιηθεί με εκσκαφή από τον ανάδοχο.
Τα τοιχώματα του είναι πάχους 15cm τουλάχιστον ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη αντοχή στην πίεση του
εδάφους και να αποτρέπεται η εισροή των νερών τυχόν υδροφόρου ορίζοντα ή της βροχής εντός αυτού καθώς
και η διαρροή τυχόν υγρών και στραγγισμάτων στο υπέδαφος.
2) ένα κάδο για την αποθήκευση των απορριμμάτων γεωμετρικής χωρ.3m3 περίπου ο οποίος στεγάζεται εντός
του φρεατίου. Είναι επίσης σχήματος κόλουρης πυραμίδας πλήρως στεγανό, κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό
PEHD ολόσωμης κατασκευής χωρίς ραφές. Το απόβαρό του δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 150 kg και
ο κάδος θα πρέπει να έχει την ικανότητα ασφαλούς αποθήκευσης οικιακού τύπου απορριμμάτων με χαρακτηριστικά
που επικρατούν σε Δήμους της Ελλάδας και να έχει αντοχή στα αντίστοιχα φορτία που ασκούνται κατά της
διαδικασίες αποκομιδής. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διατάξεις παραλαβής και ανέλκυσης από το έδαφος
οι οποίες θα συνεργάζονται με μηχανισμό υδραυλικού γερανού με σύστημα απλού γάντζου που φέρουν 2
απορριμματοφόρα του Δήμου. Επίσης θα φέρει δύο πλευρικούς πείρους οι οποίοι μπορούν να εφάπτονται στους
πλευρικούς βραχίονες (κατά DIN) του ανυψωτικού μηχανισμού των απορριμματοφόρων για την ανατροπή του και
την εκκένωση των απορριμμάτων μέσα στην χοάνη οπίσθιας φόρτωσης.
3) μια διάταξη πλατφόρμας ασφαλείας που στεγάζεται εντός του φρεατίου. Κατά την εξαγωγή του κάδου
αποθήκευσης, η εν λόγω πλατφόρμα θα μετακινείται προς τα πάνω ώστε να καλύπτει με ασφάλεια το άνοιγμα
του υπόγειου τμήματος και να προστατεύει τους διερχόμενους εν όσο ο κάδος βρίσκεται απομακρυσμένος από
το χώρο του φρεατίου. Η εν λόγω πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει να έχει αντοχή φορτίου ενός ατόμου βάρους
έως 150 kg που τυχόν στέκεται πάνω σε αυτή. Η πλατφόρμα θα υποχωρεί προς τα κάτω μόνο κατά την εκ νέου
βύθιση του κάδου εντός του φρεατίου.
4) μια ανοιγοκλειόμενη πλατφόρμα κυκλοφορίας μεταλλικής κατασκευής με κατάλληλη αντοχή σε φορτία έως
450kg/m². Από την εμφανή πλευρά, η επιφάνεια της πλατφόρμας θα φέρει μια επικάλυψη με πλακίδια γρανίτη.
Θα φέρει μηχανισμό κλειδαριάς για την συγκράτησή της σε οριζόντια θέση και διατάξεις που ενεργοποιούν
το άνοιγμα της με αυτόνομο τρόπο μετά το ξεκλείδωμα της. Ο χειρισμός ανοίγματος και κλεισίματος της
πλατφόρμας θα πρέπει να είναι εύκολος χωρίς να απαιτείται άσκηση μεγάλης μυϊκής δύναμης και σε κάθε
περίπτωση να μπορεί να πραγματοποιείται από ένα άτομο σε συνήθη φυσική κατάσταση.
5) ένα πύργο τροφοδοσίας στερεώμενο επί της πλατφόρμας κυκλοφορίας, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
και εφοδιασμένο με σκέπαστρο. Ο πύργος θα είναι κυλινδρικού / κωνικού σχήματος και σχετικά συμπαγών
διαστάσεων, μεγίστου ύψους 1,2 m. Θα φέρει ένα στόμιο ικανών διαστάσεων (50x50cm έως 70x70cm ή διαμέτρου
50-70cm, ±5%) ώστε να μπορεί να δέχεται σακούλες με απορρίμματα και ανακυκλώσιμα υλικά.
Τα επί μέρους τμήματα των υπόγειων κάδων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN- 13071-1
και EN-13071-2, για τα οποία θα προσκομισθούν πιστοποιητικά που εκδίδονται από αναγνωρισμένα /
διαπιστευμένα εργαστήρια. Ο κατασκευαστής των υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO
9001:2008.
Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η αξία των υπόγειων κάδων, η μεταφορά τους στα σημεία εγκατάστασης που θα
οριστούν από την Υπηρεσία καθώς και η εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης / συναρμολόγησης τους, ειδικότερα
:
- διαμόρφωση των τάφρων εγκατάστασης έκαστης συστοιχίας υπόγειων κάδων, ήτοι καθαίρεση του επιφανειακού
στρώματος και εκσκαφή του εδάφους σε ανάλογες διαστάσεις
- κατασκευή κατάλληλης θεμελίωσης από σκυρόδεμα (μπετό καθαριότητας) στον πυθμένα κάθε τάφρου εκσκαφής
για αποφυγή τυχόν καθιζήσεων και την επίτευξη σωστού αλφαδιάσματος των κάδων με την επιφάνεια του
περιβάλλοντα χώρου
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- τοποθέτηση του προστατευτικού προκατασκευασμένου φρεατίου μέσα στις τάφρους εγκατάστασης με κατάλληλα
ανυψωτικά μέσα
- επίχωση / εγκιβωτισμός των υπόγειων κάδων με κατάλληλο αδρανές υλικό
- κατασκευή καναλιών απορροής βρόχινων νερών περιμετρικά των κάδων και αποκατάσταση της εκάστοτε
επιφανειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη κατάσταση.
- εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών συναρμολόγησης και εγκατάστασης όλων των επιμέρους τμημάτων
και μηχανισμών ώστε οι κάδοι να παραδοθούν σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας για χρήση.
Τιμή ανά τεμάχιο κάδου πλήρως τοποθετημένου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και την τεχνική προδιαγραφή.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 12.000,00
(Ολογράφως) : δώδεκα χιλιάδες

A.T.

: 049

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.92

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7373.1
100%
Κατασκευή εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης
υποβάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισμένη κονία (με
ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή
άμμο, σύμφωνα με την μελέτη.
Περιλαμβάνονται:
α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σημεία απορροής και 10 έως
12 cm στις κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων
εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.
β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση
στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε
ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές
και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.
δ Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση
μίγματος λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και προσμίκτων.
ε) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και
σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές
υλικό.
στ) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη
αυτής με νάϋλον.
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 25,00
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T.

: 050

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.92Ν

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 10 cm με
επίστρωση από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου πάχους >4cm.
Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7373.1
100%
Κατασκευή εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από ωπλισμένο
σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 10 cm, και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα
με την μελέτη. Στο βιομηχανικό δάπεδο επιστρώνονται και ενσωματώνονται πολυμεγέθεις και πολύχρωμες
πλάκες μαρμάρου σκληρού, πάχους >4 cm (μεγαλύτερο από τέσσερα εκατοστά), ορθογωνισμένες (το πολύ συνολικά
4 ίδιων σχημάτων ορθογωνίου και τετραγώνου), σύμφωνα με την μελέτη και την ως κάτωθεν τυπική άποψη και
την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνονται:
a. Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, οπλισμένου με δομικό πλέγμα Τ131 κατηγορίας B500C, ελαχίστου
πάχους 10 cm στα σημεία απορροής και 12 cm στις κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων
φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.
b. Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).
c. Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου (ελικόπτερο) ή/και
μηχανής τριβείου, συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό
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60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με
την μελέτη.
d. Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση μίγματος λεπτοκόκκων αδρανών
από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και προσμίκτων τύπου SIKA Sikafloor®-3 QuartzTop ως CT- C80-F10-AR1
κατά ΕΝ 13813 (επίπαση και ενσωμάτωσή στην επιφάνεια φρέσκου σκυροδέματος ώστε να δημιουργείται λεία,
ανθεκτική σε τριβή επιφάνεια).
e. Ενσωμάτωση ορθογωνισμένων πλακών μαρμάρου σκληρού πάχους 3 cm, διαφόρων αποχρώσεων με προτίμηση σε
γκρί και κοκκικωπές/ πορτοκαλί, πολυμεγέθεις, τοποθετημένες σε ενδεικτική διάταξη σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των
πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά
κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού
f. Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 mm περίπου,
σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό (γενικά με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας
Υπηρεσιας).
g. Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί (7) επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάϋλον.
h. Η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού,
τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης,
αρμολογήματος και καθαρισμού.
Η επιλογή της απόχρωσης με την ενσωμάτωση ανάλογου κατάλληλων ανόργανων χρωστικών πρόσμικτων τύπου ISOMAT
DECO COLOR θα είναι της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (γενικά ~RAL7032).

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα
με την μελέτη και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Τοποθετείται σε επιλεγμένες από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία θέσεις.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως κατασκευασμένου δαπέδου.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 28,00
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T.

: 051

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.1ΣΧ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΡΕΙΘΡΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 2532
100%
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων ρείθρων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με ομοιογενές γκρί χρώμα ~RAL7042
(traffic grey), σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις απεικονίσεις, ευθύγραμμων και
καμπύλων στη διατομή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 έχοντας σήμανση CE σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1794 Β΄28/8/2009, προς
κατασκευή ρείθρου επιφανειακής απορροής υδάτων και εγκιβωτισμού ασφαλτικών στρώσεων νησίδων ασφαλείας,
πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και
συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. Τα ρείθρα
αυτά τοποθετούνται στο άκρο της λωρίδας κυκλοφορίας σε επαφή με το κράσπεδο και στην πλευρά μόνο προς
την εγκάρσια επίκλιση των λωρίδων κυκλοφορίας. Δύναται να τοποθετηθούν αν χρειαστεί και σε άλλα σημεία
κατόπιν εντολής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια και μεταφορά των κρασπεδόρειθρων και όλων των απαιτούμενων υλικών ΜΑΖΙ με το σκυρόδεμα
της βάσης έδρασης,
• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά
και υψομετρικά σε βάση από σκυρόδεμα 10 εκατοστών και πλάτος 80 cm ενιαία με το κράσπεδο, με χρήση τεμαχίων
μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m με ματ επιφάνεια, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με
τσιμεντοκονία τύπου Isomat MegaGrout.
• Η ενσωμάτωση στο μίγμα κατά την παραγωγή κατάλληλου pigment ωστε να προκύπτει ομοιόμορφος χρωματισμός
περίπου RAL7042 (traffic grey).
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου ΜΕ την βάση έδρασής του από σκυρόδεμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,00
(Ολογράφως) : επτά

A.T.

: 052

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β32Ν
Σχετικό :

Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος σε εμφανείς επιφάνειες παντός είδους
κατασκευών, επίπεδες ή καμπύλες οριζόντιες ή κατακόρυφες, με ειδική κατεργασία με
θραπίνα (πελέκημα)
Κωδικός αναθεώρησης:
Σελίδα 55 από 87

Τιμολόγιο μελέτης

Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος σε εμφανείς επιφάνειες παντός είδους κατασκευών,
επίπεδες ή καμπύλες οριζόντιες ή κατακόρυφες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας και
οποιουδήποτε μεγέθους, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 ‘’Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο
σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων’’, με χρήση μεταλλοτύπων ή φύλλων μπετοφόρμ από εγκάρσια κολλημένες
(κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 314-2) στρώσεις ξυλείας, πάχους τουλάχιστον 15 mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη από φίλμ
φαινολικής ρητίνης και περιμετρική σφράγιση, και τελική ειδική κατεργασία με θραπίνα (πελέκημα).
Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων θα γίνει χρήση μεταλλοτύπων ή απαραμόρφωτων φύλλων μπετοφόρμ των οποίων
δε θα πρέπει να έχουν προηγηθεί περισσότερες από πέντε χρήσεις, ή καταλληλότητα των οποίων θα ελέγχεται
από την Υπηρεσία, ειδικά προσαρμοσμένων προς τις ανάγκες σκυροδέτησης των στοιχείων σε όσα τμήματα αυτών
προβλέπονται ορατές επιφάνειες, αφού παρθεί υπόψη η τυχόν οριζοντιογραφική καμπυλότητα, το τυχόν
μεταβαλλόμενο ύψος ή και το πλάτος του στοιχείου κλπ., θα χρησιμοποιούνται δε υποχρεωτικά σύνδεσμοι
ξυλοτύπων με ειδική διαμόρφωση του αφαιρούμενου τμήματος από πλαστικό ή άλλο υλικό με κωνική επιφάνεια.
Απαγορεύεται η χρήση συρμάτων ή συνδέσμων που θραύονται κατά την αφαίρεσή τους, καθώς και η επικάλυψη
εκτεθειμένων κεφαλών συνδέσμων με καπάκια ή άλλο τρόπο.
Η τοποθέτηση των φύλλων του ξυλότυπου ή σιδηρότυπου σε όση επιφάνεια προβλέπεται να διαμορφωθεί ορατή
επιφάνεια, θα πρέπει να δημιουργεί ένα “ρυθμό” (δηλ. τα φύλλα θα είναι διαμορφωμένα με μια διάταξη διαμήκων
και εγκάρσιων αρμών σύμφωνα με σχέδια της έγκρισης της Υπηρεσίας), ώστε να προκύπτει καλαίσθητο αποτέλεσμα
της διάταξης των αρμών (με τις απαιτήσεις τοποθέτησης των φύλλων σε, πρακτικά, απόλυτη επαφή) που θα
εμφανισθούν.
Αναιτιολόγητες αλλαγές κατεύθυνσης ή διαστάσεων των φύλλων του ξυλότυπου, με μόνη την αιτιολογία της
αποφυγής φθοράς των φύλλων δε θα επιτραπούν, εφ’ όσον δημιουργούν δυσμενή επιρροή στο αισθητικό αποτέλεσμα
της εμφάνισης του επιφανειακού τελειώματος.
Μετά την παραλαβή από το σκυρόδεμα των προβλεπόμενων αντοχών, οι επιφάνειες που προβλέπεται να παραμείνουν
ορατές θα επεξεργασθούν κατάλληλα με θραπίνα ή ειδικό μηχάνημα, έτσι ώστε να προκύπτει επιφάνειεα
«πελεκημένη». Πριν την εφαρμογή θα γίνουν ανάλογα δείγματα προκειμένου η επίβλεψη να εγκρίνει την μορφή
της επεξεργασίας.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα η πρόσθετη δαπάνη επιλογής των κατάλληλων υλικών (π.χ. κοκκομετρική
διαβάθμιση και μέγιστος κόκκος, περιεκτικότητα σε τσιμέντο, επιλογή περιοχής εργάσιμου, ειδική
ομοιόμορφη επιλογή αδρανών και λοιπών υλικών του σκυροδέματος, ειδική επιλογή διευκολυντικών
αποξήλωσης), η δαπάνη ειδικής συντήρησης και προστασίας της επιφάνειας μετά την αποξήλωση των ξυλότυπων,
η δαπάνη ειδικής επιμελημένης συμπύκνωσης του σκυροδέματος και κάθε άλλη δαπάνη εργασία και υλικών έστω
και αν δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα
με την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Οι ακμές των επιφανειακών τελειωμάτων θα είναι ευθύγραμμες ή λοξοτμημένες με χρήση φιλέτων, οι
προβλεπόμενες δε από τα σχέδια σκοτίες κλπ. διαμορφώσεις θα κατασκευασθούν με απόλυτη ακρίβεια, η δε
δαπάνη κατασκευής τους περιλαμβάνεται ανηγμένη στην παρούσα τιμή διαμόρφωσης επιφανειακού τελειώματος.
Η τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου αποτελεί πρόσθετη τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι επιπλέον
δαπάνες, που απαιτούνται για την επίτευξη της προδιαγραφόμενης υψηλής ποιότητας επιφανειακού τελειώματος
ανεξάρτητα από τη φθορά υλικών, τις ειδικές μεθόδους κατασκευής, την ειδική επιρροή στην μορφολογία,
την μελέτη και κατασκευή των ικριωμάτων, τις καθυστερήσεις άλλων εργασιών κλπ. περιλαμβανομένων όλων
των δαπανών προσωπικού, υλικών και μηχανημάτων, εφαρμόζεται δε μόνο για τις ορατές επιφάνειες που
επεξεργάζονται.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανειακού τελειώματος.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 14,00
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T.

: 053

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β32Ν1

Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος οριζόντιων επιφανειών δαπέδων από σκυρόδεμα, με
τελική ειδική κατεργασία με θραπίνα (πελέκημα)
Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος οριζόντιων επιφανειών δαπέδων από σκυρόδεμα, με τελική ειδική
κατεργασία με θραπίνα (πελέκημα), σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας και οποιουδήποτε μεγέθους,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 ‘’Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων’’.
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Μετά την διάστρωση του σκυροδέματος ακολουθεί επιμελημένη επεξεργασία της επιφάνειας έτσι ώστε να είναι
απόλυτα επίπεδη χωρίς προεξοχή αδρανών υλικών και απαλλαγμένη κακοτεχνιών, και πλήρης προσαρμογή
(υψομετρική και σχεδιαστική) στα σχέδια της μελέτης.
Μετά την παραλαβή από το σκυρόδεμα των προβλεπόμενων αντοχών, οι επιφάνειες που προβλέπεται να παραμείνουν
ορατές θα επεξεργασθούν κατάλληλα με θραπίνα ή ειδικό μηχάνημα, έτσι ώστε να προκύπτει επιφάνειεα
«πελεκημένη». Πριν την εφαρμογή θα γίνουν ανάλογα δείγματα προκειμένου η επίβλεψη να εγκρίνει την μορφή
της επεξεργασίας.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα η πρόσθετη δαπάνη επιλογής των κατάλληλων υλικών (π.χ. κοκκομετρική
διαβάθμιση και μέγιστος κόκκος, περιεκτικότητα σε τσιμέντο, επιλογή περιοχής εργάσιμου, ειδική
ομοιόμορφη επιλογή αδρανών και λοιπών υλικών του σκυροδέματος), η δαπάνη ειδικής επιμελημένης συμπύκνωσης
του σκυροδέματος και επεξεργασίας των επιφανειοών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασία και υλικών έστω
και αν δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα
με την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Η τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου αποτελεί πρόσθετη τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι επιπλέον
δαπάνες, που απαιτούνται για την επίτευξη της προδιαγραφόμενης υψηλής ποιότητας επιφανειακού τελειώματος
ανεξάρτητα από τη φθορά υλικών, τις ειδικές μεθόδους κατασκευής, τις καθυστερήσεις άλλων εργασιών κλπ.
περιλαμβανομένων όλων των δαπανών προσωπικού, υλικών και μηχανημάτων, εφαρμόζεται δε μόνο για τις ορατές
επιφάνειες δαπέδου που επεξεργάζονται.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανειακού τελειώματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 8,00
(Ολογράφως) : οκτώ

A.T.

: 054

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β52Ν

Επίστρωση δαπέδων με θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου, χρώματος γκρι

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
Επίστρωση δαπέδων με θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου, χρώματος γκρι, μεγέθους 1-2 cm με
ανακλαστικότητα 0,50 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά",
που κατασκευάζεται σε δύο στρώσεις συμπυκνομένου πάχους 15 cm η κάθε μία, αφού προηγηθεί συμπύκνωση του
υποβάθρου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
• η συμπύκνωση του υποβάθρου,
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική
επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επίστρωσης συμπυκνωμένου πάχους 0,30 m.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 6,20
(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά

A.T.

: 055

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51Ν1

Έγχυτα επί τόπου στοιχεία εγκιβωτισμού, διαστάσεων 0,10Χ0,12 m από σκυρόδεμα C 16/20

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
Για την πλήρη κατασκευή έγχυτων επί τόπου στοιχείων εγκιβωτισμού, διατομής 0,10Χ0,12 m από οπλισμένο
σκυρόδεμα C 16/20. Ο οπλισμός του στοιχείου κατηγορίας Β500C (S500s) θα είναι 4 ράβδοι Φ10 και συνδετήρες
Φ6/20. Ανά 15,00 m μήκους στοιχείων προβλέπεται η κατασκευή αρμών διακοπής πλάτους 2 cm που μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών θα γεμίσουν με ελαστομερές υλικό κατάλληλων προδιαγραφών για εξωτερικούς χώρους.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου όλων των απαιτούμενων υλικών, η
δαπάνη για την κατασκευή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση κατάλληλου ξυλοτύπου, και επεξεργασμένες όλες τις ορατές
επιφάνειες με θραπίνα ή ειδικό μηχάνημα (πελέκημα) σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, η μόρφωση και
πλήρωση των αρμών διακοπής, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, και τα άρθρα ΟΔΟ -Β-29.3.1,
ΟΔΟ -Β-30.2 και ΟΔΟ -Ν.Β-32.11 του παρόντος τιμολογίου, που έχουν πλήρη εφαρμογή
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στο παρόν άρθρο.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) πλήρως κατασκευασμένου και επεξεργασμένου στοιχείου εγκιβωτισμού.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,20
(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά

A.T.

: 056

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ 51Ν2

Έγχυτα επί τόπου στοιχεία εγκιβωτισμού, διαστάσεων 0,10Χ0,22 m από σκυρόδεμα C 16/20

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
Για την πλήρη κατασκευή έγχυτων επί τόπου στοιχείων εγκιβωτισμού, διατομής 0,10Χ0,22 m από οπλισμένο
σκυρόδεμα C 16/20. Ο οπλισμός του στοιχείου κατηγορίας Β500C (S500s) θα είναι 4 ράβδοι Φ10 και συνδετήρες
Φ6/20. Ανά 15,00 m μήκους στοιχείων προβλέπεται η κατασκευή αρμών διακοπής πλάτους 2 cm που μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών θα γεμίσουν με ελαστομερές υλικό κατάλληλων προδιαγραφών για εξωτερικούς χώρους.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου όλων των απαιτούμενων υλικών, η
δαπάνη για την κατασκευή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση κατάλληλου ξυλοτύπου, και επεξεργασμένες όλες τις ορατές
επιφάνειες με θραπίνα ή ειδικό μηχάνημα (πελέκημα) σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, η μόρφωση και
πλήρωση των αρμών διακοπής, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, και τα άρθρα ΟΔΟ -Β-29.3.1,
ΟΔΟ -Β-30.2 και ΟΔΟ -Ν.Β-32.11 του παρόντος τιμολογίου, που έχουν πλήρη εφαρμογή στο παρόν άρθρο.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) πλήρως κατασκευασμένου και επεξεργασμένου στοιχείου εγκιβωτισμού.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 8,60
(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα λεπτά

A.T.

: 057

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51Ν3

Έγχυτα επί τόπου στοιχεία εγκιβωτισμού, διαστάσεων 0,10Χ0,35 m από σκυρόδεμα C 16/20

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
Για την πλήρη κατασκευή έγχυτων επί τόπου στοιχείων εγκιβωτισμού, διατομής 0,10Χ0,35 m από οπλισμένο
σκυρόδεμα C 16/20. Ο οπλισμός του στοιχείου κατηγορίας Β500C (S500s) θα είναι 4 ράβδοι Φ10 και συνδετήρες
Φ6/20. Ανά 15,00 m μήκους στοιχείων προβλέπεται η κατασκευή αρμών διακοπής πλάτους 2 cm που μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών θα γεμίσουν με ελαστομερές υλικό κατάλληλων προδιαγραφών για εξωτερικούς χώρους.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου όλων των απαιτούμενων υλικών, η
δαπάνη για την κατασκευή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση κατάλληλου ξυλοτύπου, και επεξεργασμένες όλες τις ορατές
επιφάνειες με θραπίνα ή ειδικό μηχάνημα (πελέκημα) σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, η μόρφωση και
πλήρωση των αρμών διακοπής, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, και τα άρθρα ΟΔΟ -Β-29.3.1,
ΟΔΟ -Β-30.2 και ΟΔΟ -Ν.Β-32.11 του παρόντος τιμολογίου, που έχουν πλήρη εφαρμογή στο παρόν άρθρο.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) πλήρως κατασκευασμένου και επεξεργασμένου στοιχείου εγκιβωτισμού.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 10,70
(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 058

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.80.01ΣΧ

Ξύλινη έδρα (κάθισμα) και πλάτη πάγκων, από ξυλεία PITCH PINE, κατάλληλα επεξεργασμένης
για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5621
100%
Ξύλινη έδρα (κάθισμα) και πλάτη πάγκων από ξυλεία PITCH PINE, κατάλληλα επεξεργασμένης για χρήση σε
εξωτερικούς χώρους, οιωνδήποτε διαστάσεων, διατομής και σχεδίου, αποτελούμενη από διατομές ξυλείας που
τοποθετούνται σε απόσταση μεταξύ τους, με πλήρη κατεργασία (πλάνισμα, τρίψιμο κλπ.) των ξύλινων
επιφανειών και στήριξη στη βάση του πάγκου με χρήση ανοξείδωτων βιδών επάνω σε χαλύβδινες γαλβανισμένες
βάσεις, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα υποστεί εργοστασιακά ειδική χημική και θερμική επεξεργασία
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για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, από οργανισμούς βλαβερούς για το ξύλο (τερμίτες, σκουλήκι),
για μύκητες και για υγρασία, τέλος δε θα βερνικωθεί με άχρωμο ισχυρό βερνίκι εμποτισμού κατάλληλου για
εξωτερική χρήση, τα δε μεταλλικά στοιχεία με ειδικό primer και ντουκόχρωμα.
Ήτοι υλικά γενικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης και στήριξης
συμπεριλαμβανομένων και των μεταλλικών βάσεων όπου προβλέπονται καθώς και των υλικών στήριξης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένου όγκου ξυλείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.500,00
(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

A.T.

: 059

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05

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

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6104
100%
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος
ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε
σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,
συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από
ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με
ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων
θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).
Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα
μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2,40
(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά

A.T.

: 060

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.06

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

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6104
100%
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος
ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών
διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το
δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά
περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων
ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη και έδρασή τους επί
των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου
κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2,50
(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 061

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.24

Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6104
100%
Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων σε οποιοδήποτε ύψος με μεταλλικές εσχάρες
βιομηχανικής προέλευσης, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και την
ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "'Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές",
γαλβανισμένες εν θερμώ με οποιοδήποτε άνοιγμα βρόχου, από λάμες και στρογγυλό
σίδηρο. Προμήθεια εσχαρών επί τόπου, μικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης και
στερέωσης.
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,00
(Ολογράφως) : έξι

A.T.

: 062

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.97

Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7744
100%
Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος, για την προστασία έναντι
διείσδυσης χλωριόντων και διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτικές στις
περιβαλλοντικές συνθήκες, με εξασφάλιση διαπνοής του σκυροδέματος (εκτόνωση
υδρατμών δια μέσου πόρων), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, με σήμανση CE, εφαρμοζόμενες με
ρολλό ή πιστολέτο
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η προετοιμασία της
επιφανείας εφαρμογής, η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (primer) αν συνιστάται
από τον προμηθευτή του υλικού, τα ικριώματα, τα απαιτούμενα εργαλεία και
συσκευές και η εργασία ανάμιξης και εφαρμογής του υλικού της επίστρωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 12,00
(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T.

: 063

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.06

Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6751
100%
Αμμοβολή ή μεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιομηχανική
εγκατάσταση ποιότητας SA 2 ½, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. σύμφωνα
με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών
έργων".
Επισημαίνεται ότι η αμμοβολή των κατασκευών προ της εφαρμογής των στρώσεων
αντιδιαβρωτικής προστασίας είναι υποχρεωτική.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,19
(Ολογράφως) : δέκα εννέα λεπτά

A.T.

: 064

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.07.02

Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 μm (μικρά).
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6751
100%
Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών μετά την διαμόρφωση
των στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή
τους στο εργοτάξιο για την τελική συναρμολόγηση και ανέγερσή τους, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών
υδραυλικών έργων".
Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των
επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική
αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".
Εφαρμογή

θερμού γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 μm (μικρά).

Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος (hot dip galvanizing) σε μόνιμη εγκατάσταση, με την ακόλουθη διαδικασία:
απολίπανση της κατασκευής, αποξείδωση και έκπλυση, εμβάπτιση σε θερμό τήγμα ψευδαργύρου, ψύξη με νερό
ή αέρα και καθαρισμός από περίσσειες ψευδαργύρου.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής.
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,29
(Ολογράφως) : είκοσι εννέα λεπτά

A.T.

: 065

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.08.04

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε διαβρωτικό
περιβάλλον
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6751
100%
Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, με συνολικό πάχος ξηρού
υμένα χρώματος (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε
απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01
"Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".
Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων.
Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε διαβρωτικό περιβάλλον
Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Δ, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07- 02-01,
αφού έχει προηγηθεί γαλβάνισμα (υποχρεωτικό για τις συνθήκες αυτές έκθεσης). Ενδεικτικώς με χρήση
κατάλληλου μέσου πρόσφυσης για γαλβανισμένες επιφάνειες (π.χ. wash primer) και δύο στρώσεις πολυαμιδικού
υλικού εποξειδικού φωσφορικού ψευδαργύρου δύο συστατικών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής
Ευρώ
(Αριθμητικά): 0,29
(Ολογράφως) : είκοσι εννέα λεπτά

A.T.

: 066

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών,
βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7755
100%
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,00
(Ολογράφως) : έξι

A.T.

: 067

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7725
100%
Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και
συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,50
(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 068

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.100.02Ν

ΒΑΦΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΜΕ ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΥΣΑ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7744
100%
Βαφή κρασπέδων με φωσφορίζουσα βαφή, χρώματος και χαρακτηριστικών επιλογής της Επιβλέπουσας
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Υπηρεσίας, εκτελούμενη σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Τευχών Δημοπράτησης του έργου, και με υλικό βαφής
που θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βαφή θα είναι
φωτοκαταλυτική.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια του υλικού βαφής, 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 και η προετοιμασία των επιφανειών των κρασπέδων που θα βαφούν
• η εφαρμογή της βαφής σε δύο στρώσεις
• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
• η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής βαφής μέχρι την πλήρη στερεοποίησή της, και στην συνέχεια
η άρση τους
Ευρώ
(Αριθμητικά): 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι

A.T.

: 069

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.1Ν

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5104
100%
Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία περί ασφάλειας των
παιδικών χαρών του κάτωθι εξοπλισμού:
Μίας (1) τετραπλής κούνιας με δύο καθίσματα παίδων και δύο νηπίων
Ένα πολυόργανο τύπου πύργος με τσουλήθρα και αναρρίχηση
Μία τετραπλή τραμπάλα
Δύο ζωάκια ελατηρίου
Ευρώ

(Αριθμητικά): 34.000,00
(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερεις χιλιάδες

A.T.

: 070

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β05Ν1

Διαμόρφωση Ζώνης όδευσης από χτενιστό σκυρόδεμα

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 2922
100%
Δάπεδο από επιστρωμένο γαρµπιλοµπετό κατηγορίας C20/25, οπλισμένο µε δομικό πλέγμα, πάχους 120 mm,
μόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας µέσω σχετικής επεξεργασίας µε χρήση και ειδικής προς τούτο συρμάτινης
σκούπας, ή άλλου μέσου (χτενιστό μπετόν), χρήση κατάλληλων οδηγών κατά τη διάστρωση, επίπαση της
επιφάνειας µε τσιμέντο και διαμόρφωση αρμών µε αρµοκόπτη, και λείανση της παράπλευρης επιφάνειας των
αρμών.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και διάστρωση του υλικού επί τόπου, καθώς και τα απαιτούμενα
εργαλεία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,00
(Ολογράφως) : είκοσι δύο

A.T.

: 071

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β05Ν2

Ελαστικό πλευρικό κράσπεδο ή ισοδύναμο

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 2922
100%
Τα ελαστικά πλευρικά κράσπεδα θα χρησιμοποιηθούν για τον εγκιβωτισμό και την οριοθέτηση των επιφανειών
πτώσης από φυσικά/χαλαρά υλικά, οι οποίες διαμορφώνονται σε σκάμματα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα
δημιουργείται ένα διακριτικό όριο στα σημεία εισόδου/εξόδου από τις περιοχές παιχνιδιού, εξασφαλίζοντας
την ασφαλή προσβασιμότητά τους.
Τα ελαστικά πλευρικά κράσπεδα θα είναι εύκαμπτα προκειμένου να δημιουργούνται και καμπυλόμορφα
περιγράμματα. Επίσης, θα πρέπει να κόβονται εύκολα και θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως ανθεκτικά σε
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
Κάθε ελαστικό πλευρικό κράσπεδο θα έχει εξωτερικές διαστάσεις 1000x250x50 mm και θα πρέπει να διατίθεται
σε χρωματισμούς: γκρι, μαύρο, κόκκινο και πράσινο χρώμα (κατ’ επιλογή του μελετητή). Θα είναι εξολοκλήρου
κατασκευασμένο από έγχρωμους, συμπυκνωμένους και 100% ανακυκλωμένους κόκκους ελαστομερούς υλικού που
θα είναι σταθεροποιημένοι με κόλλα πολυουρεθάνης ειδικής σύστασης. Κατά την κατεργασία του ελαστομερούς
υλικού δεν θα πρέπει να έχει προστεθεί ατμός νερού, για την αποτροπή σχηματισμού μούχλας. Η επιφάνεια
του κρασπέδου θα είναι λεία με ανοικτούς πόρους, ενώ στο κάτω τμήμα θα έχει αυλακώσεις οι οποίες θα
διασφαλίζουν την άρτια
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θεμελίωσή του σε βάση σκυροδέματος. Στις δυο πλευρές, θα διαθέτει εργοστασιακά κατασκευασμένες οπές,
ενώ η σύνδεση των κρασπέδων σε σειρά θα πραγματοποιείται μέσω ειδικά κατασκευασμένων πείρων (τέσσερεις
πείροι ανά τρέχον μέτρο), εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα της συναρμογής και αποτρέποντας την κύρτωση ή
την παραμόρφωση. Η συναρμογή θα ενισχύεται από ειδικής σύστασης κόλλα πολυουρεθάνης.
Η εγκατάσταση του ελαστικού πλευρικού κρασπέδου θα πραγματοποιείται σε βάση από προπαρασκευασμένο νωπό
σκυρόδεμα C12/15 και σε βάθος σύμφωνα με τη μελέτη. Συγκεκριμένα το νωπό σκυρόδεμα θα διαμορφώνεται σε
σχήμα λόφου, ύψους 100 mm και πλάτους 200 mm περίπου. Το ελαστικό κράσπεδο θα τοποθετείται στο κέντρο
του λόφου και έπειτα το σκυρόδεμα θα συσσωρεύεται (με τη χρήση δίεδρης σφήνας) και θα συμπυκνώνεται,
για τη διασφάλιση της ορθής εισχώρησής του στις αυλακώσεις του κρασπέδου. Με αυτή τη διαδικασία θα
επιτυγχάνεται η ασφαλής απαιτούμενη θεμελίωσή του. Σε περιπτώσεις οριοθέτησης καμπύλων περιοχών, θα
χρησιμοποιούνται επιπροσθέτως σφιγκτήρες, έως ότου το σκυρόδεμα εισχωρήσει στις αυλακώσεις και
σταθεροποιηθεί η θεμελίωση του κρασπέδου.
Όλα τα υλικά και οι διεργασίες παραγωγής των ελαστικών πλευρικών κρασπέδων θα πρέπει να έχουν
βελτιστοποιηθεί για να διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Μετά τη λήξη της
διάρκειας ζωής τους θα πρέπει να είναι δυνατή η ανακύκλωσή τους.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του υλικού επί τόπου του έργου, η βάση από
σκυρόδεμα, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, καθώς και τα απαιτούμενα
εργαλεία.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 38,00
(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ

A.T.

: 072

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β05Ν3

Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιμο ύψος πτώσης ή ισοδύναμο

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 2922
100%
Χυτό ελαστικό δάπεδο με ιδιότητες απορρόφησης κρούσεων χωρίς αιχμηρά άκρα ή επικίνδυνες προεξοχές, με
κοκκώδη και υδατοπερατή επιφάνεια, για χρήση σε παιχνιδότοπους και για κρίσιμο ύψος πτώσης τουλάχιστον
1,00 m. ή 1,20 m ή 1,80 m ή 2,20 m
Ή Το χυτό ελαστικό δάπεδο θα διαστρωθεί σε υπόβαση από αδρανή υλικά ή σε υφιστάμενη πλάκα σκυροδέματος.
Θα είναι κατασκευασμένο με δύο στρώσεις. Η πάνω στρώση, πάχους τουλάχιστον 10mm, θα είναι κατασκευασμένη
από μείγμα κόκκων έγχρωμου φυσικού ελαστικού EPDM και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών. Η κάτω στρώση,
θα είναι κατασκευασμένη από μείγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού με κοκκομετρική διαβάθμιση 3 έως 8mm
και κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών.
Πριν την έναρξη της εφαρμογής θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της διαμορφωμένης επιφάνειας από
σκόνες, υπολείμματα, λάδια ή άλλους ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού υλικού. Στη συνέχεια
η επιφάνεια θα καλουπώνεται έτσι ώστε τα τελειώματα της να μην είναι εκτεθειμένα και θα επαλείφεται με
ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας και
του χυτού ελαστικού δαπέδου. Θα ακολουθεί η διάστρωση μείγματος μαύρων κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού
με πολυουρεθάνη και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να
επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής και της επόμενης στρώσης. Τα υλικά θα αναμιγνύονται σε ειδικό
μαλακτήρα και θα διαστρώνονται επί τόπου με θερμαντικό finisher ή χειρωνακτικά με σπάτουλες εν θερμώ
και τη βοήθεια μεταλλικών οδηγών.
Εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση υλικών, θα διαστρώνεται με τον ίδιο τρόπο μείγμα πολυουρεθάνης
και έγχρωμων κόκκων ελαστικού EPDM, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-3mm σε πάχος 1 cm τουλάχιστον. Η άνω
τελική επιφάνεια θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε
φθορά λόγω τριβής. Για τον λόγο αυτό, πριν την εφαρμογή θα πρέπει να προσκομιστεί έκθεση δοκιμής από
εργαστήριο ελέγχου για την αντίστασή του χυτού ελαστικού δαπέδου στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο BS
7188-4:1988 ( Methods of test for impact absorbing playground surfaces) ή ισοδύναμο.
Το χυτό ελαστικό δάπεδο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177
(ΕΝ 1177) και ΕΝ 71-3 ή ισοδύναμων, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και ΦΕΚ 931/Β/2009
(Υ.Α. 28492/2009) και να φέρει το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, η διάστρωση των παραπάνω υλικών, οι πάσης
φύσεως μεταφορές, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η υπόβαση.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 126,95
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 073

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β05Ν4

Υπόβαση χυτού ελαστικού δαπέδου

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2922

0%
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Η υπόβαση του χυτού ελαστικού δαπέδου, πάχους τουλάχιστον 20 cm, θα διαμορφωθεί από διαβαθμισμένα αδρανή
υλικά τα οποία θα έχουν διαστρωθεί και συμπιεστεί κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των όμβριων
υδάτων. Η υπόβαση θα αποτελείται από δύο στρώσεις αδρανών υλικών διαφορετικής κοκκομετρίας ώστε να
επιτυγχάνεται η σωστή αποστράγγιση.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, η πλήρης τοποθέτηση, καθώς και τα
απαιτούμενα εργαλεία και κάθε είδους εκσκαφή ή εξομάλυνση του υφιστάμενου δαπέδου.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 12,79
(Ολογράφως) : δώδεκα και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T.

: 074

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.1.9Ν

Μεταλλική κρήνη ή ισοδύναμο

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11
100%
Η κρήνη θα αποτελείται από μία στήλη τετραγωνικής διατομής με στρογγυλεμένες ακμές, πλευράς 160 mm και
συνολικού ύψους 1004 mm. Θα διαθέτει εσχάρα εκροής υδάτων σε ορθογώνιο σχήμα, διαστάσεων 418x348 mm.
Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ενώ το κυρίως σώμα της κρήνης θα είναι βαμμένο
με εποξική βαφή φούρνου. Η βρύση θα είναι επιχρωμιωμένη με μπουτόν χρονοροής.
Η κρήνη θα εγκιβωτίζεται στο έδαφος σε σκυρόδεμα.
Ενδεικτικές διαστάσεις:
Κυρίως σώμα: 160x160 mm
Ύψος: 1004 mm
Ύψος αντλίας: 754 mm
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης,
η πλήρης τοποθέτηση, τα απαιτούμενα εργαλεία και, όπου απαιτείται, η βάση έδρασης από σκυρόδεμα και η
μεταφορά της υφιστάμενης παροχής.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 500,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια

A.T.

: 075

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.1Ν

Μεταλλικός κάδος απορριμμάτων ή ισοδύναμο

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5104
100%
Κάδος κυλινδρικής μορφής με δυνατότητα ανάκλησης, εξωτερικών διαστάσεων 385x425 mm, ύψος 1032 mm και
χωρητικότητα 0,045m3. Θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα ο οποίος θα έχει υποστεί
επεξεργασία με εποξική βαφή φούρνου.
Το κυρίως σώμα του κάδου θα έχει μορφή κυλίνδρου και θα μπορεί να ανατρέπεται για ευκολότερο άδειασμα.
Θα είναι κατασκευασμένο από διάτρητη λαμαρίνα, με διαστάσεις Ø385 mm x 510 mm. Θα στηρίζεται σε μια δοκό
υποστήριξης με αρθρωτό σύνδεσμο στο πάνω μέρος, προκειμένου να επιτρέπεται η ανάκληση, ενώ θα
σταθεροποιείται στη βάση του κυλίνδρου μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου συνδέσμου. Η δοκός υποστήριξης θα
διαθέτει πέλμα ορθογωνικής διατομής εξωτερικών διαστάσεων 205x80 mm, το οποίο θα στερεώνεται με κοχλίες
σε επιφάνεια σκυροδέματος.
Ενδεικτικές διαστάσεις:
Κυρίως σώμα: ∅ 385 mm
Συνολικό Ύψος: 1032 mm
Χωρητικότητα: 0,045m3
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης,
η πλήρης τοποθέτηση, τα απαιτούμενα εργαλεία.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 185,00
(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα πέντε

A.T.

: 076

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.1Ν

Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

100%

Τα παγκάκια αποτελούνται από μεταλλικά και ξύλινα στοιχεία. Οι διαστάσεις τους θα είναι 1.80μ. μήκος,
0.60μ. πλάτος και 0.73μ. ύψος από το έδαφος.
Ο σκελετός τους θα είναι μεταλλικός κατασκευασμένος από δύο τουμποσωλήνες διατομής 2’’ ,μήκους 90 εκ.
ο καθένας, κουρμπαρισμένοι στο μέσο υπό αμβλεία γωνία κατά τέτοιο τρόπο ώστε στη μία πλευρά να
προσαρμοστούν τα ξύλα της πλάτης και στην άλλη τα ξύλα του καθίσματος των παγκακίων.
Τα δύο ανοιχτά άκρα του κάθε τουμποσωλήνα σφραγίζονται με γαλβανισμένες τάπες 2’’ έτσι ώστε να
στεγανοποιείται το εσωτερικό του. Στη κάθε μία από τις δύο πλευρές των τουμποσωλήνων, αυτής που
Σελίδα 64 από 87

Τιμολόγιο μελέτης

προορίζεται για κάθισμα και στο εξωτερικό της μέρος συγκολλούνται δύο μεταλλικά στοιχεία από τουμποσωλήνα
επίσης 2’’ πάχους 3χιλ. μήκους 32εκ. σε απόσταση 20εκ. μεταξύ τους, σχηματίζοντας με τον τουμποσωλήνα
του σκελετού τραπέζιο, το άνοιγμα του οποίου στη βάση είναι 30εκ. δημιουργώντας έτσι τα πόδια του
παγκακίου.
Στο κάτω μέρος από το κάθε ένα από τα πόδια του παγκακίου συγκολλάται μεταλλική κυκλική, κουρμπαρισμένη
στο μέσον σε ύψος 3εκ. πλάκα διαμέτρου 17εκ. και πάχους 4χιλ., η οποία φέρει περιμετρικά 3 οπές διαμέτρου
10χιλ. έτσι ώστε να είναι δυνατή η στερέωσή τους στο δάπεδο με ούπα στερέωσης μήκους 120χιλ.
Τα ξύλινα μέρη του παγκακιού αποτελούνται από 6 στοιχεία σύνθετης ξυλείας διαστάσεων 180Χ10Χ4,5εκ.
Τα τρία από αυτά αποτελούν το κάθισμα και τα 3 την πλάτη του παγκακιού. Η στερέωσή τους γίνεται στον
τουμποσωλήνα με καρόβιδες. Το πρώτο ξύλο (εσωτερικό) του καθίσματος βιδώνεται έτσι ώστε να εξέχει 5
χιλ. από το άκρο του τουμποσωλήνα. Το ίδιο συμβαίνει και με το πρώτο ξύλο (στο επάνω μέρος της πλάτης).
Τα υπόλοιπα ξύλα τόσο της πλάτης όσο και του καθίσματος βιδώνονται σε απόσταση 2εκ. μεταξύ τους.
Όλα τα ξύλα , τόσο της πλάτης όσο και του καθίσματος, εξέχουν 25εκ. ένθεν και ένθεν του μεταλλικού σκελετού.
Όλα τα προμηθευόμενα είδη που είναι από ξύλο θα πρέπει να είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας.
Όλες οι γωνίες (κόχες) των ξύλων θα πλανάρονται σε radial 5χιλ. κατ’ελάχιστο.
Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των παγκακίων η εργασία τοποθέτησής τους και όλα τα υλικά και
μικρουλικά που απαιτούνται

Ευρώ

(Αριθμητικά): 250,00
(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T.

: 077

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.1

Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m

Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5354
100%
Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων δένδρων, αφού έχει προηγηθεί
κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς
απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-07-01-00.
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.
ΝΑΠΡΣ Ζ02.01
Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 40,00
(Ολογράφως) : σαράντα

A.T.

: 078

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ01.2

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

Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5352
100%
Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας ή μεμονωμένων θάμνων με μηχανικά μέσα, με
τον τεμαχισμό σε μικρότερα τμήματα, την εκρίζωση του υπόγειου τμήματος των
θάμνων με εκσκαφέα και την απομάκρυνση όλων των προϊόντων κοπής και εκρίζωσης
με φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των
εργασιών.
Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2,00
(Ολογράφως) : δύο
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A.T.

: 079

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α06

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού

Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 1620
100%
Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη
και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη".
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των
υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της
επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού
χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η
διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με
προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.
Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με
βάση τα άρθρα Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,60
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T.

: 080

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα

Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 1140
100%
Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες,
υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των
χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα χλοοτάπητα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 105,00
(Ολογράφως) : εκατόν πέντε

A.T.

: 081

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ04

Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας

Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 1620
100%
Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος κηπευτικού χώματος
- άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία της κονίστρας, στην αρχή μεν με
ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί, χειρονακτικά με χρήση καταλλήλων εργαλείων
(τσουγκράνες), σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,25
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε λεπτά

A.T.

: 082

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.3

Δένδρα, κατηγορίας Δ3

Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5210
100%
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
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μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
ΝΑΠΡΣ Δ01. 3 Δένδρα κατηγορίας
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Δ3

Ευρώ

(Αριθμητικά): 12,50
(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 083

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.2

Θάμνοι, κατηγορίας Θ2

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. 2 Θάμνοι κατηγορίας
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Θ2

Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,30
(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα λεπτά

A.T.

: 084

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ03.2

Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α2

Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5220
100%
Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι
και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
ΝΑΠΡΣ Δ03. 2 Αναρριχώμενα κατηγορίας
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Α2

Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 085

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
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A.T.

: 086

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ08

Προμήθεια φυτικής γης

Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 1620
100%
Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η
φυτική γη θα είναι γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm),
εύθρυπτη και κατά το δυνατόν απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα
ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για
την ανάπτυξη φυτών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,00
(Ολογράφως) : έξι

A.T.

: 087

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.1

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5130
100%
Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την
πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
ΝΑΠΡΣ Ε01. 1 Ανοιγμα λάκων διαστάσεων
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,60
(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά

A.T.

: 088

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.2

0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5120
100%
Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την
πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
ΝΑΠΡΣ Ε01. 2 Ανοιγμα λάκων διαστάσεων
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,50
(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 089

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.4

0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

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)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,10
(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά

A.T.

: 090

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.5

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

Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5210
100%
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο
λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος
μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-05-01-00.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες
(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,30
(Ολογράφως) : ένα και τριάντα λεπτά

A.T.

: 091

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε11.1.2

Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m

Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5240
100%
Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου,
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τοπου του πασσάλου, οι
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε
είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ
αυτόν με κατάλληλο μέσον.
Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 4,00
(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T.

: 092

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε13.1

Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5510
100%
Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί,
για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.
2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης,
περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε
βάθος 10-12 cm.
3. Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να
δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη.
4. Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης
εσοδείας, συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος
και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με
το είδος του σπόρου.
5. Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με
ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας.
6. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα.
7. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.
8. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την
εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
9. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του
Σελίδα 69 από 87

Τιμολόγιο μελέτης

χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την
απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά
χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.
10.Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm.
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-05-02-01. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για
την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2.000,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

A.T.

: 093

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 10.01.ΣΤ.01

Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού κολουροκωνικός ύψους 4,00 m

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 101
100%
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού,
κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού"
και σύμφωνα με την εγκύκλιο 22 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΑΔΑ : ΩΜΞ21-27Κ)
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:
- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού.
- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.
- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με τέσσερα περικόχλια κάτω και με οκτώ
περικόχλια επάνω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και
τα άνω τέσσερα
από τα οκτώ περικόχλια ασφαλείας τύπου Νyloc).
- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα
και την σύσφιγξη των κοχλιών.
- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.
- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης και των καλωδίων τροφοδοσίας και ελέγχου
Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής:
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού κολουροκωνικός ύψους 4,00m
Ευρώ
(Αριθμητικά): 450,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T.

: 094

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 10.01.ΣΤ.02

Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού κολουροκωνικός

ύψους 6,00 m

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 101
100%
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού,
κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού"
και σύμφωνα με την εγκύκλιο 22 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΑΔΑ : ΩΜΞ21-27Κ)
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:
- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού.
- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.
- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με τέσσερα περικόχλια κάτω και με
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οκτώ περικόχλια επάνω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης
και τα άνω τέσσερα
από τα οκτώ περικόχλια ασφαλείας τύπου Νyloc).
- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα
και την σύσφιγξη των κοχλιών.
- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.
- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης και των καλωδίων τροφοδοσίας και ελέγχου
Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής:
Χαλύβδινος ιστός κολουροκωνικός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m
Ευρώ
(Αριθμητικά): 680,00
(Ολογράφως) : εξακόσια ογδόντα

A.T.

: 095

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 10.01.ΣΤ.04

Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού κολουροκωνικός

ύψους 8,00 m

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 101
100%
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού,
κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού"
και σύμφωνα με την εγκύκλιο 22 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΑΔΑ : ΩΜΞ21-27Κ)
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:
- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού.
- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.
- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με τέσσερα περικόχλια κάτω και με οκτώ
περικόχλια επάνω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και
τα άνω τέσσερα
από τα οκτώ περικόχλια ασφαλείας τύπου Νyloc).
- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα
και την σύσφιγξη των κοχλιών.
- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.
- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης και των καλωδίων τροφοδοσίας και ελέγχου
Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής:
Χαλύβδινος ιστός κολουροκωνικός οδοφωτισμού ύψους 8,00 m
Ευρώ
(Αριθμητικά): 750,00
(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα

A.T.

: 096

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 10.20.ΣΤ.01

Διακοσμητικός καμπυλωτός μεταλλικός βραχίονας μονός

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 101
100%
Διακοσμητικός καμπυλωτός μεταλλικός βραχίονας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός μονού
διακοσμητικού καμπυλωτού βραχίονα από σιδηροσωλήνα βαρέος τύπου, κατάλληλων διαστάσεων ώστε να
επιτυγχάνονται τα φωτοτεχνικά
στοιχεία της μελέτης ανάλογα με το δρόμο εγκατάστασής του. Σκαρίφημα της μορφής του βραχίονα δίδεται
στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Η σύνδεση του βραχίονα με το ιστό φωτισμού γίνεται με τέτοιο
τρόπο ώστε να μην προεξέχουν
ο ένας από τον άλλο και γενικά

πρέπει να παρουσάζονται σαν ένα ομοιόμορφο σύνολο χωρίς
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"δόντι". Η διατομή του μπράτσου του βραχίονα στο οποίο συνδέεται το φωτιστικό σώμα είναι ομοιόμορφη κατά
το μήκος του, διαμέτρου
ανάλογα με τη μεγαλύτερη διαθέσιμη διαμέτρο για σύνδεση στο επιλεγμένο φωτιστικό σώμα.
Το σύνολο του βραχίονα είναι κατάλληλο υπολογισμένο για αντοχή του για βάρος έκαστου φωτιστικού σώματος
τουλάχιστον 15Kg και για ανεμοπίεση υπολογιζόμενη για τη μορφή του επιλεγμένου φωτιστικού σώματος.
Ολόκληρος ο βραχίονας μετά την πλήρη κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερμό λουτρό για την
αποφυγή μελλοντικής οξειδώσεως. Ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 80μικρά. Θα είναι ηλετροστατικά βαμμένος.
Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία των ανοξείδωτών κοχλιών στερεώσεως του βραχίονα στο ιστό.
ΝΑΗΛΜ 10.20.ΣΤ. 1

Μονός

Τιμή ανά (1 τεμ) εγκατεστημένου
Ευρώ

διακοσμητικός καμπυλωτός μεταλλικός βραχίονας
μονού

βραχίονα, ως εξής:

(Αριθμητικά): 170,00
(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα

A.T.

: 097
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 10.20.ΣΤ.02

Διακοσμητικός καμπυλωτός μεταλλικός βραχίονας διπλός

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 101
100%
Διακοσμητικός καμπυλωτός μεταλλικός βραχίονας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός διπλού
διακοσμητικού καμπυλωτού βραχίονα από σιδηροσωλήνα βαρέος τύπου, κατάλληλων διαστάσεων ώστε να
επιτυγχάνονται τα φωτοτεχνικά
στοιχεία της μελέτης ανάλογα με το δρόμο εγκατάστασής του. Σκαρίφημα της μορφής του βραχίονα δίδεται
στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Η σύνδεση του βραχίονα με το ιστό φωτισμού γίνεται με τέτοιο
τρόπο ώστε να μην προεξέχουν
ο ένας από τον άλλο και γενικά πρέπει να παρουσάζονται σαν ένα ομοιόμορφο σύνολο χωρίς "δόντι". Η διατομή
του μπράτσου του βραχίονα στο οποίο συνδέεται το φωτιστικό σώμα είναι ομοιόμορφη κατά το μήκος του,
διαμέτρου
ανάλογα με τη μεγαλύτερη διαθέσιμη διαμέτρο για σύνδεση στο επιλεγμένο φωτιστικό σώμα.
Το σύνολο του βραχίονα είναι κατάλληλο υπολογισμένο για αντοχή του για βάρος έκαστου φωτιστικού σώματος
τουλάχιστον 15Kg και για ανεμοπίεση υπολογιζόμενη για τη μορφή του επιλεγμένου φωτιστικού σώματος.
Ολόκληρος ο βραχίονας μετά την πλήρη κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερμό λουτρό για την
αποφυγή μελλοντικής οξειδώσεως. Ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 80μικρά. Θα είναι ηλετροστατικά βαμμένος.
Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία των ανοξείδωτών κοχλιών στερεώσεως του βραχίονα στο ιστό.
ΝΑΗΛΜ 10.20.ΣΤ. 2

Διπλός

Τιμή ανά (1 τεμ) εγκατεστημένου

διακοσμητικός καμπυλωτός μεταλλικός βραχίονας
διπλού

Ευρώ

(Αριθμητικά): 270,00
(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα

A.T.

: 098

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 10.20.ΣΤ.03

βραχίονα, ως εξής:

Διακοσμητικός καμπυλωτός μεταλλικός βραχίονας τριπλός

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 101
100%
Διακοσμητικός καμπυλωτός μεταλλικός βραχίονας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός τριπλού
διακοσμητικού καμπυλωτού βραχίονα από σιδηροσωλήνα βαρέος τύπου, κατάλληλων διαστάσεων ώστε να
επιτυγχάνονται τα φωτοτεχνικά
στοιχεία της μελέτης ανάλογα με το δρόμο εγκατάστασής του. Σκαρίφημα της μορφής του βραχίονα δίδεται
στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Η σύνδεση του βραχίονα με το ιστό φωτισμού γίνεται με τέτοιο
τρόπο ώστε να μην προεξέχουν
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ο ένας από τον άλλο και γενικά πρέπει να παρουσάζονται σαν ένα ομοιόμορφο σύνολο χωρίς "δόντι". Η διατομή
του μπράτσου του βραχίονα στο οποίο συνδέεται το φωτιστικό σώμα είναι ομοιόμορφη κατά το μήκος του,
διαμέτρου
ανάλογα με τη μεγαλύτερη διαθέσιμη διαμέτρο για σύνδεση στο επιλεγμένο φωτιστικό σώμα.
Το σύνολο του βραχίονα είναι κατάλληλο υπολογισμένο για αντοχή του για βάρος έκαστου φωτιστικού σώματος
τουλάχιστον 15Kg και για ανεμοπίεση υπολογιζόμενη για τη μορφή του επιλεγμένου φωτιστικού σώματος.
Ολόκληρος ο βραχίονας μετά την πλήρη κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερμό λουτρό για την
αποφυγή μελλοντικής οξειδώσεως. Ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 80μικρά. Θα είναι ηλετροστατικά βαμμένος.
Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία των ανοξείδωτών κοχλιών στερεώσεως του βραχίονα στο ιστό.
ΝΑΗΛΜ 10.20.ΣΤ. 3

Τριπλός

Τιμή ανά (1 τεμ) εγκατεστημένου
Ευρώ

διακοσμητικός καμπυλωτός μεταλλικός βραχίονας
τριπλού βραχίονα, ως εξής:

(Αριθμητικά): 370,00
(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα

A.T.

: 099
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.ΣΤ.11

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος max 85W, φωτεινής ροής min 9.400lm, απόδοσης min 110lm/W

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 103
100%
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού,
με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα
εγκατάστασης του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού
και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2.
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα είναι
κατάλληλα διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται ψύκτρες για την αποτελεσματική
απαγωγή της θερμότητας, ενώ θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν
κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό
και UV ακτινοβολία.
Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε βραχίονα διατομής Ø50mm έως Ø75mm. Για
το λόγο αυτό θα διαθέτει κατάλληλο εξάρτημα προσάρτησης από χυτό αλουμίνιο ή από
ανοξείδωτο ατσάλι το οποίο θα δίνει στο φωτιστικό τη δυνατότητα κλίσης τόσο προς
τα πάνω (+) όσο και προς τα κάτω (-) κατά τουλάχιστον 15⁰.
Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί,
πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή.
Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης ενώ
με το άνοιγμα του καλύμματος και για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διακόπτη ασφαλείας.
Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (ένα ανά LED) από κατάλληλο συνθετικό υλικό τα
οποία θα βρίσκονται ανά ομάδες κάτω από ένα ενιαίο ανταυγαστήρα για διαμόρφωση
της φωτεινής δέσμης. Ο ανταυγαστήρας θα είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο
υψηλής καθαρότητας 99,99% τουλάχιστον.
Στο εσωτερικό του φωτιστικού θα υπάρχει ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο
της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο
εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας
του φωτιστικού.
Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από
τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανομής και τα ρεύματα αιχμής και
διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή
περισσότερα από τα LED παύσουν να λειτουργούν.
Το φωτιστικό θα φέρει LED, και θα έχει ισχύ, φωτεινή ροή και φωτεινή απόδοση ανά
κατηγορία όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
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H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι
ίσος ή μεγαλύτερος του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον
100.000 ώρες λειτουργίας L80B10 σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται
ότι στη διάρκεια των πρώτων 100.000ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή
εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 80% της αρχικής.
Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό
υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης
τουλάχιστον IP66 και θα έχει καλώδιο τροφοδοσίας διατομής τουλάχιστον 2x2,5mm2
εάν έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή 3x2,5mm2 εάν έχει κλάση μόνωσης Ι με στεγανό ΙΡ67
ταχυσύνδεσμο.
Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία
σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού και θα έχει δείκτη
προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ09.
Το φωτιστικό θα έχει κατανομή φωτισμού FULL CUT-OFF ασύμμετρη κατά C90-C270
κατάλληλη για οδικό φωτισμό.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που
προβλέπονται από τη μελέτη
- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου H07RN-F διατομής 3x2,5mm2
(από το τοπικό ελεγκτή μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους. Τα καλώδια στις
άκρες τους θα τερματιζούν σε ακροχιτώνια και δεν επιτρέπεται η απλή συστροφή
των κλώνων των αγωγών.
- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ,
ως εξής:
Ισχύος
85W, φωτεινής
Ευρώ max
(Αριθμητικά):
430,00 ροής min 9.400lm, απόδοσης min 110lm/W
(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα

A.T.

: 100

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.ΣΤ.02

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος max 45W, φωτεινής ροής min 4.400lm, απόδοσης min 110lm/W

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 103
100%
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού,
με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα
εγκατάστασης του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού
και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2.
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα είναι
κατάλληλα διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται ψύκτρες για την αποτελεσματική
απαγωγή της θερμότητας, ενώ θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν
κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό
και UV ακτινοβολία.
Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε βραχίονα διατομής Ø50mm έως Ø75mm. Για
το λόγο αυτό θα διαθέτει κατάλληλο εξάρτημα προσάρτησης από χυτό αλουμίνιο ή από
ανοξείδωτο ατσάλι το οποίο θα δίνει στο φωτιστικό τη δυνατότητα κλίσης τόσο προς
τα πάνω (+) όσο και προς τα κάτω (-) κατά τουλάχιστον 15⁰.
Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί,
πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή.
Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης ενώ
με το άνοιγμα του καλύμματος και για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διακόπτη ασφαλείας.
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Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (ένα ανά LED) από κατάλληλο συνθετικό υλικό τα
οποία θα βρίσκονται ανά ομάδες κάτω από ένα ενιαίο ανταυγαστήρα για διαμόρφωση
της φωτεινής δέσμης. Ο ανταυγαστήρας θα είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο
υψηλής καθαρότητας 99,99% τουλάχιστον.
Στο εσωτερικό του φωτιστικού θα υπάρχει ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο
της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο
εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας
του φωτιστικού.
Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από
τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανομής και τα ρεύματα αιχμής και
διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή
περισσότερα από τα LED παύσουν να λειτουργούν.
Το φωτιστικό θα φέρει LED, και θα έχει ισχύ, φωτεινή ροή και φωτεινή απόδοση ανά
κατηγορία όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι
ίσος ή μεγαλύτερος του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον
100.000 ώρες λειτουργίας L80B10 σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται
ότι στη διάρκεια των πρώτων 100.000ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή
εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 80% της αρχικής.
Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό
υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης
τουλάχιστον IP66 και θα έχει καλώδιο τροφοδοσίας διατομής τουλάχιστον 2x2,5mm2
εάν έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή 3x2,5mm2 εάν έχει κλάση μόνωσης Ι με στεγανό ΙΡ67
ταχυσύνδεσμο.
Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία
σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού και θα έχει δείκτη
προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ09.
Το φωτιστικό θα έχει κατανομή φωτισμού FULL CUT-OFF ασύμμετρη κατά C90-C270
κατάλληλη για οδικό φωτισμό.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που
προβλέπονται από τη μελέτη
- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου H07RN-F διατομής 3x2,5mm2
(από το τοπικό ελεγκτή μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους. Τα καλώδια στις
άκρες τους θα τερματιζούν σε ακροχιτώνια και δεν επιτρέπεται η απλή συστροφή
των κλώνων των αγωγών.
- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ,
ως εξής:
Ευρώ
(Αριθμητικά):
430,00 ροής min 4.400lm, απόδοσης min 110lm/W
Ισχύος max
45W, φωτεινής
(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα

A.T.

: 101
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.ΣΤ.02

Φωτιστικά σώματα τύπου κορυφής με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής
(LED), ισχύος max 70W, φωτεινής ροής min 6.400lm, απόδοσης min 90lm/W
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 103
100%
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασης
του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την
Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2.
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Το σώμα του φωτιστικού θα έχει σχήμα ανεστραμμένου κώνου, θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα
αλουμινίου και θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι
εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό
και UV ακτινοβολία και κατάλληλο για θερμοκρασία λειτουργίας από -30οC έως +40οC.
Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κορυφή ιστού με κυλινδρική απόληξη διατομής Ø60mm έως Ø63mm
και θα φέρει κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) από επίπεδο διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους
τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή.
Το φωτιστικό δεν θα φέρει περιμετρικό κάλυμμα (διαχύτη) ώστε να αποφευχθούν τυχόν φαινόμενα βανδαλισμού
και η κατανομή φωτισμού θα είναι συμμετρική.
Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης και θα φέρει πολλαπλά LEDs
με ανακλαστήρα ή φακό (ένα ανά LED) από κατάλληλο συνθετικό υλικό, υψηλής
απόδοσης και ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης
αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας
του φωτιστικού.
Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από τις διακυμάνσεις του
ηλεκτρικού δικτύου διανομής και τα ρεύματα /τάσεις αιχμής και διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία
του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή
περισσότερα από τα LED παύσουν να λειτουργούν.
Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED + LED driver) θα είναι ίση ή μικρότερη από 70W ενώ ο
βαθμός απόδοσης των LED (LED efficacy) θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 155 lm/W και ο βαθμός απόδοσης
του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι
μικρότερος από 89lm/W.

Η συνολική τελική φωτεινή ροή του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη όπως παρακάτω.
H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του
70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 80.000 L80B10 σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να
διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων
80.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 80% της αρχικής.
Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή άλλο συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός
προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ .
Θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό
του φωτιστικού και θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ09.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που
προβλέπονται από τη μελέτη
- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου H07RN-F διατομής
3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους
- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως
εξής:
Ισχύος max 70W, φωτεινής ροής min 6.400lm, απόδοσης min 90lm/W
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 430,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα

A.T.

: 102

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.80.02

Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ 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 οκτώ αναχωρήσεων
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2.750,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα

A.T.

: 103

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.50.ΣΤ.1
Εγκατάσταση

ενός

Ασύρματος Τοπικός Ελεγκτής Φωτιστικού

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 105
100%
ασύρματου τοπικού ελεγκτή φωτιστικού σώματος, σύμφωνου με

τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του τοπικού

ελεγκτή

- η στερέωση στον ιστό και η σύνδεσή του με το φωτιστικό σώμα κατά περίπτωση
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- η ρύθμιση του τοπικού

ελεγκτή με το κόμβο επικοινωνίας και το

Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης
- η σύνδεση των καλωδίων ισχύος και
- η εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας του τοπικού

ελεγκτή

Τιμή ανά εγκατεστημένο τοπικό ελέγκτη σε πλήρη λειτουργία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 100,00
(Ολογράφως) : εκατό

A.T.

: 104

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.50.ΣΤ.2
Εγκατάσταση

ενός

Kόμβο Επικοινωνίας

Κεντρικού Συστήματος

Διαχείρισης Φωτισμού

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 105
100%
κόμβου επικοινωνίας
κεντρικού συστήματος Διαχείρισης

Φωτισμού, σύμφωνου με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης.
Τιμή ανά εγκατεστημένο Kόμβο
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2.000,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

A.T.

: 105

Επικοινωνίας

σε πλήρη λειτουργία.

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.50.ΣΤ.3

Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού

Εγκατάσταση

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 105
Συστήματος Διαχείρισης

Κεντρικού

100%

Φωτισμού, σύμφωνου με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης.
Τιμή ενός

Κεντρικού

Συστήματος

Ευρώ

(Αριθμητικά): 30.000,00
(Ολογράφως) : τριάντα χιλιάδες

A.T.

: 106

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9338.ΣΤ.2.1

Διαχείρισης Φωτισμού σε πλήρη λειτουργία.

Καλώδιο H07RN-F Καλώδιο H07RN-F τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 102
100%
Καλώδιο H07RN-F , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
μέτρου καλωδίου H07RN-F, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.
(1 m)
9337. 2
τριπολικό
9337. 2. 1 Καλώδιο H07RN-F διατομής: 3 Χ 2,5mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,65
(Ολογράφως) : έξι και εξήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 107

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9338.ΣΤ.2.2

Καλώδιο H07RN-F Καλώδιο H07RN-F τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 102
100%
Καλώδιο H07RN-F , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
μέτρου καλωδίου H07RN-F, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.
(1 m)
9337. 2
τριπολικό
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9337. 2. 2 Καλώδιο H07RN-F διατομής:
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,16
(Ολογράφως) : επτά και δέκα έξι λεπτά

A.T.

: 108

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9338.ΣΤ.2.3

3 Χ 4mm2

Καλώδιο H07RN-F Καλώδιο H07RN-F τριπολικό Διατομής 3 Χ 6mm2

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 102
100%
Καλώδιο H07RN-F , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
μέτρου καλωδίου H07RN-F, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.
(1 m)
9337. 2
τριπολικό
9337. 2. 3 Καλώδιο H07RN-F διατομής: 3 Χ 6mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,89
(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T.

: 109

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9318.ΣΤ.2

Σωλήνας προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE),
διπλού δομημένου τοιχώματος διαμέτρου 50mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 5
100%
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ονομαστικής
διαμέτρου
όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, κατά
ΕΛΟΤ EN 50086-1, ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων",
φορτίου
παραμόρφωσης 5% > 750 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η
ευθυγράμμιση
δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η
τοποθέτηση
πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται)
και η
τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση
τα
οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
(1 m)
9316.

2

Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου διπλού τοιχώματος διαμέτρου

Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,69
(Ολογράφως) : τρία και εξήντα εννέα λεπτά

A.T.

: 110

50 mm

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9318.ΣΤ.3

Σωλήνας προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE),
διπλού δομημένου τοιχώματος διαμέτρου 63mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 5
100%
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ονομαστικής
διαμέτρου
όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, κατά
ΕΛΟΤ EN 50086-1, ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων",
φορτίου
παραμόρφωσης 5% > 750 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η
ευθυγράμμιση
δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η
τοποθέτηση
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πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται)
και η
τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση
τα
οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
(1 m)
9316.

3

Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου διπλού τοιχώματος διαμέτρου

Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,38
(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 111

63 mm

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9318.ΣΤ.4

Σωλήνας προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE),
διπλού δομημένου τοιχώματος διαμέτρου 75mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 5
100%
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ονομαστικής
διαμέτρου
όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, κατά
ΕΛΟΤ EN 50086-1, ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων",
φορτίου
παραμόρφωσης 5% > 750 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η
ευθυγράμμιση
δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η
τοποθέτηση
πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται)
και η
τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση
τα
οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
(1 m)
9316.

5

Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου διπλού τοιχώματος διαμέτρου

Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,71
(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T.

: 112

75 mm

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9344.ΣΤ

Τρίγωνο γειώσεως τριών ηλεκτροδίων γειώσεως χαλύβδινης ράβδου ηλεκτρολυτικά
επιχαλκωμένη με χαλκό καθαρότητας 99,9%
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 5
100%
Τρίγωνο γειώσεως αποτελούμενο από τρία ηλεκτρόδια γειώσεως χαλύβδινης
ράβδου ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένη με χαλκό καθαρότητας 99,9% και ελάχιστου
πάχους επιχάλκωσης 250μm διαμέτρου 17mm και μήκους 1.500mm. Τα ηλεκτρόδια
θα τοποθετηθούν στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου με ελάχιστο μήκος
πλευράς 3m.
Τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν εντός προκατασκευασμένων φρεατίων ελέγχου.
Τα φρεάτια θα είναι από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα εσωτ. διαστάσεων
210x310x600(=h)mm και πάχος τοιχώματος 45mm, χωρίς πάτο με στεγανό κάλυμμα
από ελατό χυτοσίδηρο διαστάσεων 300x400mm, κλάσεως Α15. Τα φρεάτια θα
τοποθετηθούν σε εξυγιαντική στρώση σκυροδέματος πάχους 50mm διαστάσεων
600x600mm. Η στρώση του μπετού θα φέρει οπή για την έμπηξη του ηλεκτροδίου
γειώσεως στο έδαφος. Τα φρεάτια θα πληρωθούν εσωτερικά έως ύψους 30cm
με ειδικό βελτιωτικό γειώσεως. Ο αγωγός συνδέσεως των ηλεκτροδίων
γειώσεως θα είναι διατομής 25mm2. Οι συνδέσεις των αγωγών θα γίνονται
απαραίτητα με ειδικά εξαρτήματα-συνδέσμους. Στην τιμή περιλαμβάνονται
όλα τα προαναφερθέντα υλικά με τη εργασία κατασκευής ενός τριγώνου
γειώσεως
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(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 320,00
(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι

A.T.

: 113

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9342.ΣΤ

Γείωση με ηλεκτρόδιο γείωσεως χαλύβδινο ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο με χαλκό
καθαρότητας 99,9% ελάχιστου πάχους επιχάλκωσης 250μm,διαμέτρου 17mm και μήκους 1,5m

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 5
100%
Γείωση με ηλεκτρόδιο γείωσεως χαλύβδινο ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο με χαλκό
καθαρότητας 99,9% ελάχιστου πάχους επιχάλκωσης 250μm,διαμέτρου 17mm και μήκους
1,5m.
Η τοποθέτησή του θα γίνεται εντός υπάρχοντος φρεατίου. Το φρεάτιο θα πληρώνεται
εσωτερικά έως ύψους 30cm με ειδικό βελτιωτικό γειώσεως. Ο αγωγός συνδέσεως του
ηλεκτροδίου γειώσεως με το δίκτυο γειώσεως θα είναι διατομής 25mm2. Οι συνδέσεις
των αγωγών θα γίνονται απαραίτητα με ειδικά εξαρτήματα-συνδέσμους. Στην τιμή
περιλαμβάνονται η προμήθεια όλων των προαναφερθέντων υλικών με τη εργασία
κατασκευής, έμπηξης στο έδαφος και σύνδεσης ενός ηλεκτροδίου.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 65,00
(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

A.T.

: 114
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.42

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN
40 mm / ΡΝ 16 atm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6622.1
100%
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση
ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,
PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του
τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable
layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται
με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη
τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που
καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,
μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές
έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
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α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών
τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα
σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης
δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa),
με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.
Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 3,70
(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 115

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.43

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN
50 mm / ΡΝ 16 atm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6622.1
100%
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση
ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,
PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του
τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable
layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται
με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη
τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που
καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,
μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές
έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
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Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών
τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα
σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης
δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa),
με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.
Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 116
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.44

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN
63 mm / ΡΝ 16 atm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6622.1
100%
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση
ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,
PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του
τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable
layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται
με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη
τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που
καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,
μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές
έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Σελίδα 83 από 87

Τιμολόγιο μελέτης

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών
τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα
σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης
δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa),
με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.
Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T.

: 117

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.45

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN
75 mm / ΡΝ 16 atm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6622.1
100%
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση
ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,
PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του
τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable
layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται
με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη
τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που
καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,
μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
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Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές
έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών
τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα
σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης
δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa),
με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.
Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 7,00
(Ολογράφως) : επτά

A.T.

: 118
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.46

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN
90 mm / ΡΝ 16 atm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6622.1
100%
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση
ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,
PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του
τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable
layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται
με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη
τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που
καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,
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μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές
έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών
τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα
σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης
δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa),
με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.
Ονομ.
DN 8,80
90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.
Ευρώ διαμέτρου
(Αριθμητικά):
(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 119

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9220.ΣΤ.1

Σύνδεση των νέων δικτύων στην υπάρχουσα υδραυλική εγκατάσταση αντλιοστασίου

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 22
100%
Σύνδεση των νέων δικτύων στην υπάρχουσα υδραυλική εγκατάσταση του αντλιοστασίου
πλατείας Βουρνόβας με την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών,
π.χ. βάνες, , αντεπιστροφές, σωλήνες και ότι άλλο ρητά δεν αναφέρεται για την
πλήρη λειτουργία του δικτύου άρδρευσης, με την κατασκευή των απαραίτητων
φρεατίων για την εισαγωγή των δικτύων στο αντλιοστάσιο.
(1 τεμ)
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Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ

(Αριθμητικά): 2.000,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Νέα Σμύρνη
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

/

ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

/
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