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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών

οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για

επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των

δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για

οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών

και του πυθμένα τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των

γενικών εκσκαφών της οδού,

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των

εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό

οποιεσδήποτε συνθήκες,

- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο

σχηματισμός των αναβαθμών

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων

σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή

επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές

θέσεις

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών

αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων

απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή,

εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του

βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή

ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση

κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που

οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε

μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους

τοπικούς περιορισμούς.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων,

δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και

πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και
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τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία

αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές

εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km)

(0,20€/m3.km)      4 x 0,20 =    0,80

Συνολικό κόστος άρθρου 1,50

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,50

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2151

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων

(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης,

αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες,

περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με

ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές

θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών,

εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη

επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος

- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση

σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα

αγωγών κλπ)

- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος

- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων

εκσκαφών

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

απόσταση

- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής

για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου,

οχετού ή αγωγού

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

του ορύγματος

- Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην

θέση του ορύγματος

- Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης)

- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών

από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα

του Τιμολογίου.
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Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας

έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι

μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές

και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη

των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη

(πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ' ύψος).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km)

(0,20€/m3.km)      4 x 0,20 =    0,80

Συνολικό κόστος άρθρου 4,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,80

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02.1 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο,

εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την

φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους

καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή

επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 1,60 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km)

(0,20€/m3.km)      4 x 0,20 =    0,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,40

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α23 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Α

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

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

προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

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

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

ΕΛΟΤ EN 13286-2)

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

νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,

- Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
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ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70

Συνολικό κόστος άρθρου 13,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,40

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α24.1 Επένδυση πρανών με φυτική γη

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1610

Επένδυση πρανών επιχωμάτων-ορυγμάτων με κατάλληλη φυτική γη συμπυκνωμένου πάχους 0,30 m σύμφωνα

με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης και συνεκτικού εδαφικού υλικού (όταν το έδαφος στην θέση

διάστρωσης των φυτικών γαιών είναι υψηλής διαπερατότητας) που έχουν αποτεθεί κατά την εκτέλεση

των εκσκαφών του έργου

- Οι φορτοεκφορτώσεις και πλάγιες μεταφορές των υλικών, και η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς,

- Η προετοιμασία της επιφάνειας που θα επενδυθεί,

- Η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρηση αυτής μέχρι τη

λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου.

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση του προβλεπομένου πάχους και μορφής της επένδυσης, με

προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης φυτικής γης επένδυσης πρανούς.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,65

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1620

Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόμβων και χώρων ανάπτυξης πράσινου με

κατάλληλη φυτική γη, σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση

νησίδων με φυτική γη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης  που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του

έργου (φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση και σταλία αυτοκινήτων)

- Η προετοιμασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης.

- Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή της μέχρι τη

λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου.

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόμενης από την μελέτη στάθμης μορφής της πλήρωσης,

με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συμπυκνωμένης φυτικής γης, με λήψη αρχικών και

τελικών διατομών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,30

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α28 Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6054

Διαπλάτυνση και εκβάθυνση κοίτης υφιστάμενων ρεμάτων με χρήση συνήθων χωματουργικών μηχανημάτων

(εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), ή/και εκσκαφέων με εξάρτηση συρομένου κάδου (drag line) ή

αρπάγης (clampshell), κινουμένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων, σύμφωνα

με την μελέτη και τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισμοί και εκβαθύνσεις κοιτών

ποταμών - ρεμάτων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Η προσκόμιση, χρήση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού

- Η απόθεση και διευθέτηση των προϊόντων εκσκαφών κατά μήκος των οχθών για την διαμόρφωση ή

ενίσχυση υφισταμένων αναχωμάτων

- Η φόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών στις προβλεπόμενες από την μελέτη

και τους περιβαλλοντικούς όρους θέσεις απόθεσης

- Η κοπή, εκρίζωση τεμαχισμός και απομάκρυνση τυχόν υπαρχόντων δέντρων στις θέσεις εκτέλεσης

των εργασιών διαπλάτυνσης ρέματος

- Οι τυχόν απαιτούμενες τοπικές εκτροπές της κοίτης για την διευκόλυνση της διαπλάτυνσης ή της

εκβάθυνσης

Η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση τον πραγματικό όγκο εκσκαφής, με λήψη αρχικών και τελικών

διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων σχεδίων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 2,20 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τρία

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km)

(0,20€/m3.km)      4 x 0,20 =    0,80

Συνολικό κόστος άρθρου 3,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,00

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α04.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1212

Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις

γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής, και για τα τμήματά της πλάτους μικρότερου

ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης

ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρματοκιβωτίων, μανδρότοιχων

κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, μετά της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε

οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα,

- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε οποιαδήποτε

απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή

πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν εναπόθεσης ή των ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων.

- η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων

συμβατικών σχεδίων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
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ΕΥΡΩ : 1,65 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km)

(0,20€/m3.km)      4 x 0,20 =    0,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,45

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,45

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α04.3 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1220

Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής, μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές

εκσκαφές της οδού, σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι υφισταμένων ορυγμάτων οποιουδήποτε ύψους,

με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08

-01-01-00.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή με οποιοδήποτε μηχανικό μέσο,

- η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για

προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη

- η κατασκευή προσπελάσεων και η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων

συμβατικών σχεδίων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 6,60 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km)

(0,20€/m3.km)      4 x 0,20 =    0,80

Συνολικό κόστος άρθρου 7,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,40

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα

αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή

υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη

γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.
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ΕΥΡΩ : 1,20 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα επτά λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 x 0,10  =    0,57

Συνολικό κόστος άρθρου 1,77

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,77

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό

γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- 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): 1,20

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ05.1 Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4321Β

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

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

θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη

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

σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

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

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

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

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

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- 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.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της, ως εξής:

 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.

ΕΥΡΩ : 7,10 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα εννέα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 x 0,05  =    0,29

Συνολικό κόστος άρθρου 7,39

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,39

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

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β

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

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

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

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

ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

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

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

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

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

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και

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

τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:

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

 .

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα εννέα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 x 0,05  =    0,29

Συνολικό κόστος άρθρου 7,99

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,99

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.Α Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β

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).
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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 : 9,30 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα εννέα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 x 0,05  =    0,29

Συνολικό κόστος άρθρου 9,59

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,59

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ09.01.ΣΧ Ασφαλτική στρώση κλειστού τύπου με λετόκοκκα αδρανή, συμπυκνωμένου πάχους 0,04
m με χρήση κοινής ασφάλτου

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης δαπέδων αθλητικών χώρων, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή

της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με σκληρά

θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, λεπτόκοκκης σύνθεσης (τύπου ρυζάκι), 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

- 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.

ΕΥΡΩ : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι τρία λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 x 0,04  =    0,23

Συνολικό κόστος άρθρου 9,23

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,23
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.4.1 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα
C20/25

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2522

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

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

εκσκαφή.

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

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

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

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

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
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Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε

τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και τραπεζοειδών

τάφρων και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση ομαλής ροής, στρώσεις

φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών με

σκυρόδεμα C20/25.

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που

κατασκευάζονται με χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip-form pavers τύπου

GOMACO ή αναλόγου).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 104,00

(Ολογράφως) : εκατόν τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.4.4 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2551

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,
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- 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: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών

τάφρων με σκυρόδεμα C20/25 άοπλο ή και οπλισμένο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 143,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τρία

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

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2612

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

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

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

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

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

επιμέτρηση των οπλισμών.

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

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

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

________________________________________________________________________________

|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |

|_________|______________________________________________|_____________________|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ,

με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην

περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την

μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα

απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

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

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7018

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως

Σελίδα 23 από 98



Τιμολόγιο μελέτης

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την

μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα

σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός

σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας

B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται

με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την

έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

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

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

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

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

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

επιμέτρηση των οπλισμών.

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

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

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

________________________________________________________________________________

|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |

|_________|______________________________________________|_____________________|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ,

με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην

περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την

μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα

απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15

m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση,

ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,

κόμβων κ.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:

- 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): 9,60

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51.1.ΣΧ Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα, κήπου ή δένδρου πλάτους 10cm και ύψους 22-25cm

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,10

m και ύψους 0,22 έως 0,25 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:

- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος

της βάσης έδρασης,

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία

επιμετράται ιδιαιτέρως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51.2.ΣΧ Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα, στίβου (περιθώρια) πλάτους 5,5cm και ύψους 22-
25cm

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,055
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m και ύψους 0,22 έως 0,25 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:

- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος

της βάσης έδρασης,

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία

επιμετράται ιδιαιτέρως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51.3.ΣΧ Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα, στίβου πλάτους 5,5cm και ύψους 22-25cm από λευκό
τσιμέντο

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από λευκό σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους

0,055 m και ύψους 0,22 έως 0,25 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:

- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος

της βάσης έδρασης,

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία

επιμετράται ιδιαιτέρως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x

0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 "Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και

αρμολόγησης,

- η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5

- 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου

ανά m3,

- η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3

μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 13,80

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β95.1 Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης
οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με
εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από
οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με
σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις
οπλισμού)

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2412

Στην τιμή μονάδος προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

- Επιμελής καθαρισμός της επιφανείας του σκυροδέματος από όλα τα σαθρά τεμάχια (ιδιαίτερα στην

περιοχή των αρθρώσεων Gerber).

- Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του οπλισμού που οφείλεται

στην εισχώρηση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος.

- Αποκατάσταση της διατομής με εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων.

Η πορεία εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης έχει ως εξής:

- Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών των διαμήκων και εγκάρσιων δοκών με υδροβολή υψηλής πίεσης

για την αφαίρεση όλων των σαθρών σκυροδεμάτων (αποτελέσματα διόγκωσης, αποφλοίωσης, απολέπισης,

αποκόλλησης κλπ λόγω της διάβρωσης του οπλισμού από την εισχώρηση χλωριόντων και την

προοδευτική ενανθράκωση του σκυροδέματος).

  Κατά την φάση αυτή οι εκτεθειμένες ράβδοι οπλισμού (θα είναι διαβρωμένες στο σύνολό τους) θα

καθαρισθούν επιμελώς με τοπική υδροβολή υψηλής πιέσεως ή αμμοβολή ή/και χρήση ηλεκτροεργαλειών

χειρός με συρματόβουρτσα, ούτως ώστε να αποκτήσουν καθαρή μεταλλική επιφάνεια ποιότητος Sa 2

1/2 κατά τους Σουηδικούς κανονισμούς.

- Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε παχύρευστη μορφή επί των εκτεθειμένων ράβδων οπλισμού με

πινέλο ή ρολλό.

- Πλήρωση κοιλοτήτων και κάλυψη εκτεθειμένων οπλισμών (που έχουν ήδη επικαλυφθεί με αναστολέα

διάβρωσης) με επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών, βιομηχανικής προέλευσης, με εκτόξευση,

μυστρί ή σπάτουλα. Στο επισκευαστικό κονίαμα θα προστεθεί αναστολέας διάβρωσης ως πρόσθετο

(admixture), ενώ συνιστάται η προσθήκη ινών προπυλενίου για την αποφυγή της πλαστικής

ρηγματώσεως. Το απαιτούμενο εργάσιμο και η συνεκτικότητα (consistancy) του επισκευαστικού

κονιάματος (ιδιαίτερα στις περιοχές των κάτω πελμάτων των δοκών) θα ρυθμισθεί με κατάλληλα

πρόσθετα, συμβατά με τα υλικά του κονιάματος (σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών).

  Οι επεμβάσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι τοπικού χαρακτήρα.

- Ψεκασμός ολόκληρης της εκτεθειμένης επιφανείας του σκυροδέματος (αφού έχει ολοκληρωθεί οι

ανωτέρω εργασίες) με υγρό αναστολέα διάβρωσης για την εξασφάλιση προστασίας στο σύνολο του

περιμετρικού οπλισμού των διαφόρων στοιχείων του φορέα, δεδομένου ότι με την υδροβολή δεν

απομακρύνεται όλο το ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, παρά μόνον αυτό που έχει ήδη χαλαρώσει και

ρηγματωθεί.

  Οι αναστολείς διάβρωσης πρέπει να είναι κατεισδύοντος τύπου (διαχεόμενοι) (migrating

corrosion inhibitors).

- Βαφή των εκτεθειμένων επιφανειών του φορέα με χρώμα ακρυλικής βάσης (σιλοξανικές βαφές),

υψηλής διαπνοής και υψηλής αντίστασης στην διείσδυση νερού και χλωριδίων. Εφαρμογή με ψεκασμό ή

(τοπικό) με ρολλό.

Στην τιμή της μονάδος περιλαμβάνονται:

- Τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά (κύρια και βοηθητικά) του συστήματος που θα προταθεί από

τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

- Το σύστημα υλικών (αναστολές διάβρωσης, επισκευαστικά κονιώματα, πρόσθετα, βαφές κλπ) θα

πρέπει να έχει επιτυχώς εφαρμοσθεί σε παρεμφερή έργα.

- Ο Ανάδοχος με την έκθεση μεθοδολογίας θα υποβάλει και υλικά τεκμηρίωσης της επιτυχούς

εφαρμογής των προτεινομένων υλικών (βεβαιώσεις ΚτΕ, τεχνικές εκθέσεις, φωτογραφικό υλικό κλπ).

- Οι δαπάνες προετοιμασίας, ανάμειξης και εφαρμογής των υλικών (εργατική δαπάνη, εξοπλισμός,
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μέσα) σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου πραγωγής αυτών.

- Οι προσωρινές κατασκευές και ικριώματα προσέγγισης στις θέσεις εφαρμογής ή εναλλακτικά η

χρήση ειδικού εξοπλισμού προσέγγισης (καδοφόρα οχήματα, αυτοκινούμενες διαβάθρες, αναρτημένοι

σιδηρότυποι, ειδικές παντεταρισμένες λύσεις κ.ο.κ.)

- Οι δαπάνες εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργαστηριακών δοκιμών

- Οι δαπάνες των μέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση εργασιών σε μεγάλα ύψη και τον χειρισμό

τοξικών ή δραστικών χημικών (εποξειδικά υλικά κλπ).

  (προστατευτικές κατασκευές, μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού).

 Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με

σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας φορέα ή βάθρων που αποκαθίστανται ως άνω για τις

ακόλουθες περιπτώσεις εφαρμογής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 86,50

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε05.1 Περίφραξη μέσου ύψους   τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812

Κατασκευή τυποποιημένης περίφραξης οδών, βαθμιδωτής ή μη διάταξης, σύμφωνα με τα Πρότυπα

Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, στερεωμένο σε φυγοκεντρικούς πασσάλους

από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255,

από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread

size R = 1 1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), ανά αποστάσεις έως 2,50 m,

πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του συρματοπλέγματος, των

πασσάλων και των λοιπών απαιτουμένων υλικών

- η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση της στάθμης

του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης

- η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

- η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα

- η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης

- η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων

- οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών

 Τυποποιημένη περίφραξη τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m.

Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,05

(Ολογράφως) : δώδεκα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε08.3 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με
υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήμανσης οδών, με ανακλαστικό υπόβαθρο από

μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1,

τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους

3 mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 1 κατα
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ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική μεμβράνη

υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφοριακές πινακίδες ή από μεμβράνη μαύρου

χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον

αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού και την ημερομηνία κατασκευής της

- η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της

πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της

- τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ

κατά ΕΝ ISO 1461.

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

συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών

- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης

- η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν

απαιτείται)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 92,00

(Ολογράφως) : ενενήντα δύο

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'')

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653

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 = 1

1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την

ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την

στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος "Π" (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή

στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την

σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται)

- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 cm

- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και

η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά).

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 1/2").

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,10

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες
απαιτήσεις συμπύκνωσης

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα

εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν

μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν

αποτεθεί ή προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά

(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την

προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς

συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να

επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση

κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,55

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.05.01 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο
λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό

αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ

08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου

του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του

πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που

αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

ΕΥΡΩ : 12,40 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και δέκα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70

Συνολικό κόστος άρθρου 18,10

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,10

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069.1

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

ορυχείου ή χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης

και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου

του έργου

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).
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ΕΥΡΩ : 5,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70

Συνολικό κόστος άρθρου 11,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,40

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.31.01ΣΧ Φρεάτια επίσκεψης αγωγών ομβρίων

A.T. : 32

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΥΔΡ 6327
50% ΥΔΡ 6311

Για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή ενός προκατασκευασμένου ή χυτού κυκλικού φρεατίου επίσκεψης

(ή και συμβολής αγωγών) αγωγού ομβρίων εντός κατοικημένης περιοχής, ανεξαρτήτως βάθους και σε

οποιοδήποτε έδαφος, με πάχος τοιχώματος 0,15 m. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα

υλικά και οι εργασίες , δηλ. προμήθεια των τμημάτων (διακτύλιοι, λαιμός), συγκόλληση δακτυλίων,

διαμόρφωση ροής πυθμένα, τσιμεντοκονία, επάλειψη με διπλή στρώση εποξειδικής ρητίνης, εκσκαφές

για την τοποθέτηση, επιχώσεις, μεταφορές, αντιστηρίξεις, ασφαλτικά κ.λ.π. Στην τιμή του

παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται επίσης οι εξυγιάνσεις, αντλήσεις και αντιστηρίξεις που θα

απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της κατασκευής του φρεατίου καθώς και τυχόν απαίτηση προσαρμογής

του καλύμματός του κατά την αποκατάσταση ή κατά την κατασκευή του οδοστρώματος. Στην τιμή του

παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι πιο κάτω εργασίες καθώς και

όσες αναφέρονται στις Τ.Π. και στα σχέδια της μελέτης και στους Γενικούς Όρους του παρόντος. α.

Τα επί τόπου υλικά και η εργασία κατασκευής του σκυροδέματος των φρεατίων, κατηγορίας C12/16,

με περιεκτικότητα 300 χλγ. τσιμέντου ανά m3 τουλάχιστον, τύπου ΙΙ (πόρτλαντ με ποζολάνη)

κατηγορίας 35, οπλισμένου ή άοπλου, όπως καθορίζεται στα σχέδια με 4 χλγ./ m3 στεγανωτικό μάζας

για τα οπλισμένα τμήματα. β. Οι τύποι κάθε είδους για την κατασκευή του σκυροδέματος, επίπεδοι

ή καμπύλοι, με ευθειογενή ή μη επιφάνεια, σε οποιαδήποτε διάσταση ή βάθος κάτω από το έδαφος.

γ. Η επίχριση με πατητή τσιμεντοκονία, όπου και όπως δείχνεται στα σχέδια. δ. Πατητή

τσιμεντοκονία για τη διαμόρφωση των ροών των αγωγών. ε. Ο χάλυβας οπλισμού των φρεατίων, όπου

και όπως δείχνεται στα σχέδια με όλες τις συναφείς εργασίες. στ. Οι χυτοσιδηρές βαθμίδες ανά 30

εκ. με πλήρη τοποθέτηση σύμφωνα με τις Τ.Π. ζ. Τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων με τα

χυτοσιδηρά πλαίσια εδράσεως (απαιτήσεις Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ 124 που προβλέπει, σύμφωνα με την

παράγραφο 9, την υποχρεωτική σήμανση εκτός των άλλων και με το σήμα ενός οργανισμού

τυποποίησης) και τον οπλισμό συνδέσεώς τους με το σκυρόδεμα του λαιμού, πλήρως τοποθετημένα.

Επιτρέπεται, μετά από γραπτή έγκριση της υπηρεσίας, η κατασκευή φρεατίων με προκατασκευασμένα

τμήματα πάχους τοιχώματος 0,15 m, χωρίς αλλαγή στην τιμή του τεμαχίου φρεατίου

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 850,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.35ΣΧ Φρεάτιο υδροσυλλογής δύο ανοιγμάτων

A.T. : 33

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΥΔΡ 6329
50% ΥΔΡ 6311

Για ένα πλήρες φρεάτιο υδροσυλλογής δύο ανοιγμάτων, για σύνδεση στο δίκτυο ομβρίων ή σε αγωγούς

στραγγιστηρίων ή σε αγωγούς παντορροϊκούς για τους τύπους που αναφέρονται στα σχέδια.

Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά καθώς και η εργασία κατασκευής, εκτός από τον αγωγό

υδροσυλλογής συνδέσεως με το δίκτυο, ο οποίος πληρώνεται χωριστά, ήτοι ξυλότυποι ή και τύποι

κάθε είδους, σκυροδέματα και χάλυβας οπλισμού όπως στα σχέδια, σχάρες και πλαίσια από

χυτοσίδηρο, ειδικό χυτοσιδηρό μέτωπο, μικροϋλικά, κάθε υλικό καθώς και εκσκαφές, καθαιρέσεις

και το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού του φρεατίου και διαμορφώσεως των ρύσεων προς το φρεάτιο, και

κάθε συναφής εργασία, απαραίτητη για τη πλήρη κατασκευή και πλήρη στεγάνωση του φρεατίου. Για

ένα φρεάτιο υδροσυλλογής δύο ανοιγμάτων σύμφωνα με τα σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 650,00

(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.36ΣΧ Φρεάτιο υδροσυλλογής ενός ανοίγματος

A.T. : 34

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΥΔΡ 6327
50% ΥΔΡ 6311

Για ένα πλήρες φρεάτιο υδροσυλλογής, ενός ανοίγματος, για σύνδεση στο δίκτυο ομβρίων ή σε

αγωγούς στραγγιστηρίων ή σε αγωγούς παντορροϊκούς για τους τύπους που αναφέρονται στα σχέδια.

Περιλαμβάνονται όλα τα αιτούμενα υλικά καθώς και η εργασία κατασκευής, εκτός από τον αγωγό

υδροσυλλογής συνδέσεως με το δίκτυο, ο οποίος πληρώνεται χωριστά, ήτοι ξυλότυποι ή και τύποι

κάθε είδους, σκυροδέματα και χάλυβας οπλισμού όπως στα σχέδια, σχάρες και πλαίσια από

χυτοσίδηρο, ειδικό χυτοσιδηρό μέτωπο, μικροϋλικά, κάθε υλικό καθώς και εκσκαφές, καθαιρέσεις

και το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού του φρεατίου και διαμορφώσεως των ρύσεων προς το φρεάτιο, και

κάθε συναφής εργασία, απαραίτητη για τη πλήρη κατασκευή και πλήρη στεγάνωση του φρεατίου. Για

ένα φρεάτιο υδροσυλλογής.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.03 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 10 atm

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1

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:

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
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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 10 atm.                                                                                                            

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.04 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 10 atm

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1

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:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
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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 10 atm.                                                                                                            

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,60

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.05 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 10 atm

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1

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 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                            

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.26 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 12,5 atm

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1

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)
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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 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm.                                                                                                          

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,10

(Ολογράφως) : εννέα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.29.01.05 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς  σωλήνες δομημένου
τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2,
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος,
SN4, DN 250 mm

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.3

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες

δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, με λεία εσωτερική και εξωτερική

επιφάνεια.

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN (stiffness

number) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με εξωτερικό δακτύλιο (μούφα) με παρεμβύσματα

στεγάνωσης.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης.

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο
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 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, δακτυλιοειδούς

ακαμψίας SN 4.

 Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 250 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,50

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.29.01.06 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς  σωλήνες δομημένου
τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2,
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος,
SN4, DN 315 mm

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.4

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες

δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, με λεία εσωτερική και εξωτερική

επιφάνεια.

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN (stiffness

number) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με εξωτερικό δακτύλιο (μούφα) με παρεμβύσματα

στεγάνωσης.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης.

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, δακτυλιοειδούς

ακαμψίας SN 4.

 Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 315 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,30

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.29.01.07 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς  σωλήνες δομημένου
τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2,
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος,
SN4, DN 400 mm

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.6
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Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες

δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, με λεία εσωτερική και εξωτερική

επιφάνεια.

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN (stiffness

number) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με εξωτερικό δακτύλιο (μούφα) με παρεμβύσματα

στεγάνωσης.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης.

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, δακτυλιοειδούς

ακαμψίας SN 4.

 Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 400 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,90

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.29.01.08 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς  σωλήνες δομημένου
τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2,
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος,
SN4, DN 500 mm

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες

δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, με λεία εσωτερική και εξωτερική

επιφάνεια.

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN (stiffness

number) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με εξωτερικό δακτύλιο (μούφα) με παρεμβύσματα

στεγάνωσης.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης.

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.
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Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, δακτυλιοειδούς

ακαμψίας SN 4.

 Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 500 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 46,10

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.29.01.09 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς  σωλήνες δομημένου
τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2,
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος,
SN4, DN 630 mm

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες

δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, με λεία εσωτερική και εξωτερική

επιφάνεια.

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN (stiffness

number) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με εξωτερικό δακτύλιο (μούφα) με παρεμβύσματα

στεγάνωσης.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης.

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, δακτυλιοειδούς

ακαμψίας SN 4.

 Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 630 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 71,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα ένα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101

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

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

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1126

Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα,

ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση

της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

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 : 56,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και ογδόντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km)

(0,20€/m3.km)      4 x 0,20 =    0,80

Συνολικό κόστος άρθρου 56,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

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
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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".

Καθαιρέσεις τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κ.λπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά με χρήση

ελαφρού διατρητικού εξοπλισμού (αερόσφυρες διαφόρων μεγεθών ή/και βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά

κρουστικά και διατρητικά εργαλεία).

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν

ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην

Μελέτη του Εργου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ : 170,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα και ογδόντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km)

(0,20€/m3.km)      4 x 0,20 =    0,80

Συνολικό κόστος άρθρου 170,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 170,80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.03 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών
αδιατάρακτης κοπής

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

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".

Καθαιρέσεις στοιχείων δομημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με υψηλές απαιτήσεις ακριβείας,

ελαχιστοποίηση της όχλησης (λ.χ. εκτέλεση εργασιών σε κτίρια εν λειτουργία) και αποφυγή ζημιών

σε παρακείμενες ευπαθείς εγκαταστάσεις ή κατασκευές, με χρήση συστημάτων συρματοκοπής,

δισκοκοπής, αδαμαντοκοπής, υδροκοπής κ.λπ. συναφών τεχνολογιών.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου και οι

επιτόπιες συνθήκες καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.02, υπό την προϋπόθεση ότι

αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Εργου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) και ανά εκατοστό (cm) βάθους κοπής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά

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

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237

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

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

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

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

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Σελίδα 41 από 98



Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου

οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε

στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

 0

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45.1ΣΧ Αποξήλωση  κουφωμάτων αλουμινίου

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση θυρών και παραθύρων αλουμινίου. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η

απελευθέρωση του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την

επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος  πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,50

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου),

σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του

μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή

αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα

και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15

-02-02-02

"Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236
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Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη

απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία

και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.70.02 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση
ξύλου

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης -

επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού και προώθηση πρός

φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων με τα

λοιπά δομικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως

απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων.

 Για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μικτής επιφανείας

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς επιμέτρηση

επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,20

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.71.01ΣΧ Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με μεμβρανη PVC

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως στέγης με μεμβρανη PVC σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος.

Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτομένης επιφάνειας (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
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α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

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

βιομηχανικό δάπεδο).

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

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
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σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

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

βιομηχανικό δάπεδο).

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

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816
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Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε

ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από

σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.02.03 Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς)
πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4642

Πλινθοδομές με πλήρεις οπτοπλινθους χωρίς σκάφη (κοιλότητα) ή με σκάφη που

καταλαμβάνει έως το 15% του συνολικού όγκου τους, τυποποιημένων διαστάσεων

6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από

οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα

κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται

επί τόπου.

 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,50

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.10.02 Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 15 cm από
δομικά στοιχεία 60x25x15 cm

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713

Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK, ή παρεμφερή συνδεόμενα με

συμβατή ορυκτή κόλλα, εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη

του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας της ορυκτής

κόλλας, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

 Τοίχοι πάχους 15 cm από δομικά στοιχεία 60x25x15 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί

υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς

μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες,

τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου

και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
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03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ 73.12.ΣΧΕΤ Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες για την επένδυση κλιμακοστασίων,
ακμών πλατυσκάλων και στέψεων τοίχων

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm και πάχους μεγαλύτερου των 4

cm, με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm με τα υλικά επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής για

την επένδυση κλιμακοστασίων και στέψεων τοίχων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΟΙΚ 75.41.ΣΧΕΤ Επιστρώσεις επίπεδων και κατακόρυφων επιφανειών (βαθμίδων, κερκίδων κλπ) με σκυρο
-τσιμεντοκονίαμα μέσου πάχους 3,0 cm, ενισχυμένου με γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335

Επιστρώσεις επίπεδων και κατακόρυφων επιφανειών (βαθμίδων, κερκίδων κλπ) με σκυρο-

τσιμεντοκονίαμα μέσου πάχους 3,0 cm, ενισχυμένου με γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών, των 450 kg

τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και λεπτόκοκκα σκύρα, για την επισκευή - διαμόρφωση της

επιφάνειας σε εξωτερικούς χώρους με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε

απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,

σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της

πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των

600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό

υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής

(όχι πολλαπλών στρώσεων), οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή

κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο

πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους

κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.91 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm

A.T. : 73

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1

Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από

οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες

προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο,

σύμφωνα με την μελέτη.

Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται:

α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα

κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 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) 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.

ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη

Σελίδα 49 από 98



Τιμολόγιο μελέτης

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): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.30.08 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 3cm, σε
αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο

A.T. : 74

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7454

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, 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.

Επιστρώσεις με πλάκες  μαλακού μαρμάρου,

πάχους  3 cm,  σε αναλογία  άνω των 25 τεμαχίων          ανά τετραγωνικό μέτρο.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 94,00

(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα

Άρθρο : ΟΙΚ 78.96.ΣΧΕΤ Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από έγχρωμο σκυρόδεμα

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από έγχρωμο σκυρόδεμα, διαστάσεων 10x20x8 cm, οποιουδήποτε

σχεδίου, χρώματος και υφής, σύμφωνα με την μελέτη.

Περιλαμβάνεται στην μεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, η εφαρμογή στρώσης

τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης επί εδάφους η απίσωση

και συμπύκνωση αυτού με δονητή καθώς και η αρμολόγηση με ψιλή θραυστή άμμο εν ξηρώ, ή με

κονίαμα των 450 kg τσιμέντου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.96.02.ΣΧΕΤ Επισκευή-αποκατάσταση αθλητικού δαπέδου εξωτερικού χώρου.

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Επισκευή-αποκατάσταση αθλητικού δαπέδου εξωτερικού χώρου, υλικά και εργασία για ολοκληρωμένη

αποκατάσταση. Το δάπεδο θα κατασκευασθεί επάνω σε έτοιμο υπόβαθρο από ασφαλτικό ειδικής,

λεπτόκοκκης σύνθεσης και θα έχει πάχος 2-3 χιλιοστά. Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι

αποκλειστικά:

• Καθαρισμός του υποστρώματος από σκόνες, υπολείμματα, καθώς και επιδιόρθωση των ρωγμών

του.

• Εξομάλυνση και σφράγιση των πόρων του υποστρώματος με χυτό, ασφαλτικό γαλάκτωμα σε 2

στρώσεις, με κατανάλωση 2 kgr/m2 τουλάχιστον, με σκοπό τη σφράγιση του υποστρώματος
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• Επίστρωση με   ακρυλική βαφή, στην επιθυμητή απόχρωση (πράσινο – κεραμιδί), σε 2

σταυροειδείς στρώσεις, σε πάχος περίπου ενός χιλιοστού (1mm) και ελάχιστη κατανάλωση υλικού 1,5

kgr/m2.

• Σχεδιασμός διαγραμμίσεων με ειδικό ακρυλικό  χρώμα (λευκό) εξωτερικών γηπέδων, σύμφωνα

με το σχέδιο του γηπέδου.

Η όλη εργασία θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την σχετική προδιαγραφή της Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμού για τα δάπεδα γηπέδων, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΚΑΛ-1, η οποία επισυνάπτεται στο

τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών με κωδικό ΓΓ-1.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96.03.ΣΧΕΤ Επιστρώσεις με χυτό συνθετικό τάπητα από καουτσούκ και ειδικου ελαστικού(epdm)

A.T. : 77

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις με χυτό συνθετικό  τάπητα από καουτσούκ και ειδικού ελαστικού (EPDM), σύμφωνα με

την μελέτη, για την κατασκευή αθλητικού στίβου ("ταρτάν") σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για αθλητικά δάπεδα εξωτερικών χώρων- ανοικτών στίβων, οι οποίες

ενσωματώνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου με Κωδικό ΓΓ-2.

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, περιλαμβάνονται:

• Προετοιμασία της επιφάνειας υποστρώματος, καθαρισμός, κοπή και απομάκρυνση των

γειτονικών, φθαρμένων τμημάτων (σε περίπτωση επισκευών), επιδιόρθωση ρωγμών και ανωμαλιών του

υποστρώματος.

• Πρώτη στρώση αποτελούμενη από ανακυκλωμένο ελαστικό υλικό και κόλλα πολυουρεθάνης,

ελάχιστου πάχους 10 mm.

• Δεύτερη στρώση από EPDM και έγχρωμο συνθετικό υλικό πολυουρεθάνης, πάχους 2-3 mm,

κεραμιδί χρώματος και απόχρωσης ίδιας με του υφιστάμενου τάπητα σε περίπτωση επισκευών.

• Επεξεργασία της επιφάνειας στις συναρμογές για την εξάλειψη τυχόν ανωμαλιών και τέλος

• Κάθε εργασία και υλικό που είναι απαραίτητα για την επίτευξη τέλειου αποτελέσματος από

πλευράς αντοχής, λειτουργικότητας και αισθητικής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96.04.ΣΧΕΤ Επισκευή-αποκατάσταση δαπέδου χωμάτινου στίβου (ταρτάν)

A.T. : 78

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Επισκευή-αποκατάσταση δαπέδου χωμάτινου στίβου (ταρτάν) από ειδικής σύνθεσης κονίαμα τύπου

"καορασάνι". Η εργασία θα είναι πλήρως αποπερατωμένη και σύμφωνη με τις προδιαγραφές της

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, οι οποίες ενσωματώνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του  έργου

με κωδικό ΓΓ-3.

 Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, ήτοι, ενδεικτικά και όχι

αποκλειστικά:

• η προμήθεια του ειδικού κονιάματος από επιλεγμένα κεραμικά προϊόντα ψημένα σε υψηλές

θερμοκρασίες και ειδικά πρόσμικτα σαν συνδετικά υλικά.

• η εργασία αναμόχλευσης του υπάρχοντος υλικού, καθαρισμού του από ξένες ουσίες και

προσθήκης του πρόσθετου υλικού

• Διάστρωση του μείγματος και με την βοήθεια του πήχη,  ομαλή κατανομή επάνω στην

επιφάνεια εφαρμογής. Αύξηση  του πάχους του υλικού κατά 40% με τη βοήθεια κοιλοδοκών, ισοπέδωση

κλπ.

• Συμπύκνωση με δονητικό οδοστρωτήρα βάρους από 500 έως 700 κιλά με δόνηση, εκτός από τις

πρώτες και τις τελευταίες διελεύσεις και χωρίς διαβροχή

• Η συμπύκνωση του υλικού θα πρέπει να  ανέρχεται σε ποσοστό 26-30%

• Κυλίνδρωση παράλληλα προς τον άξονα του στίβου και στη συνέχεια  ταυτόχρονη διαβροχή

του υλικού μέχρι το μείγμα να συμπυκνωθεί πλήρως.

• Σε περίπτωση μετατόπισης του υλικού, διορθώνεται με αναμόχλευση, αφαίρεση ή προσθήκη

νέου υλικού και επανακιλίνδρωση αμέσως μέχρι η επιφάνεια να γίνει λεία και ομοιόμορφη

Το συνολικό τελικό   πάχος του χωμάτινου στίβου, σύμφωνα με την προδιαγραφή της Γενικής

Γραμματείας Αθλητισμού, θα είναι τουλάχιστον 7 εκ.
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 Για πλήρη κατασκευή ενός μ2, με υπολογιζόμενο πρόσθετο υλικό πάχους 4 εκ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα

A.T. : 79

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από

νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα,

πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με

ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες

εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή

σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα

-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm

-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες

και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm

ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά

και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

-Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ

για την προστασία τους από την υγρασία

-Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 225,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.73.01 Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας ανοίγματος έως 6,00 m

A.T. : 80

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5273

Στέγη ξυλίνη, για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας, σύμφωνα με την στατική μελέτη,

μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το

έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες,

διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους

ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm και με σανίδωμα πάχους 18 mm από ξυλεία

πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.)

και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία

πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως

μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με λαμαρίνα τιμολογείται με τα άρθρα της

ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η

επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης

του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.80.03 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm

A.T. : 81

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5283

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα

και εργασία πλήρους κατασκευής.

 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.31.01 Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm

A.T. : 82

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή

μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01

"Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά

την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο

επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά

το απαιτουμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην

περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση

ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και

της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm.

 Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.44.01 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων
αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm

A.T. : 83

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα

σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του

σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με

αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με

αναδίπλωση.

 Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,20

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

A.T. : 84

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2,
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υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές

ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση

πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της

στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με

το υλικό.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.12.02 Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες

A.T. : 85

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με στεγανωτική μεμβράνη, συγκολλημένη με αυτογενή θερμική συγκόλληση,

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία

πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC",

 Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,90

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.46 Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη
πάχους 50 mm

A.T. : 86

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με κλίσεις μικρότερες από 40%, οποιασδήποτε

διάταξης, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, με

επικόλληση αυτών με θερμή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις

δωμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,50

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.51 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες

A.T. : 87

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5251

Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες πάχους 16 mm, κατάλληλα

στερεωμένες σε υπάρχοντες σκελετούς, με τα υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την

εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.52.01 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με επενδυδεμένα φύλλα μοριοσανίδων ή ινοσανίδων με
καπλαμά δρυός

A.T. : 88

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5252.1

Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με πλακάζ, μοριοσανίδες ή ινοσανίδες πάχους 16 mm,

επενδυμένες, στερεωνόμενες σε υπάρχοντα σκελετό με κατάλληλο τρόπο με

διαμόρφωση των αρμών, με τα υλικά και μικροϋλικά τα ικριώματα καθώς και την

εργασία πλήρους κατασκευής.

 Με φύλλα επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,50

(Ολογράφως) : πενήντα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.52.03 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με επενδυδεμένα φύλλα μοριοσανίδων ή ινοσανίδων με
φορμάικα

A.T. : 89

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5252.3

Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με πλακάζ, μοριοσανίδες ή ινοσανίδες πάχους 16 mm,

επενδυμένες, στερεωνόμενες σε υπάρχοντα σκελετό με κατάλληλο τρόπο με

διαμόρφωση των αρμών, με τα υλικά και μικροϋλικά τα ικριώματα καθώς και την

εργασία πλήρους κατασκευής.

 Με φύλλα επενδεδυμένα με φορμάικα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

A.T. : 90

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm

και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη,

συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της

κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα

"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"

καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε

κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,

στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και

μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 118,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.80.01 Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)

A.T. : 91

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621

Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη),

κατηγορίας τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, με ή

χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία

(ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση των
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ακμών και των άκρων τους σύμφωνα με το σχέδιο, με ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα ή

ορειχάλκινα στηρίγματα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων

μεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δομικά στοιχεία.

Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.

 Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 730,00

(Ολογράφως) : επτακόσια τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.30.01 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15
έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

A.T. : 92

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων

διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο

εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών

και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής

και αισθητικού αποτελέσματος.

γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της

επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,90

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.52 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλάκες μοριοσανίδων MDF

A.T. : 93

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλάκες μοριοσανίδων MDF σε διάφορα

σχέδια, ελάχιστου πάχους 6 mm, διαστάσεων 600x600 mm, σε υπάρχοντα κρυφό ή

εμφανή σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και

οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για πλήρη επιπεδότητα και

οριζοντιότητα.

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών σταθερών στοιχείων στήριξης των

πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από προφίλ ανoδιωμένου αλουμινίου

(κάλυψη τουλάχιστο 20 μικρά).

γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμων τετραγωνικών πλακών οιουδήποτε χρώματος

και μορφής  τελικής επιφάνειας, από μοριοσανίδα MDF διαστάσεων 600x600 mm, με

ηχοαποροφητική επίστρωση στην πίσω πλευρά της.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.03 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm

A.T. : 94

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7810

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,30

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με
σταθερό φεγγίτη

A.T. : 95

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε

διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο

 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 145,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.02.01 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς
φεγγίτη

A.T. : 96

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε

διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

 Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο

 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.02 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

A.T. : 97

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6520

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα
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Αλουμινίου".

 Υαλοστάσια μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.04 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα
περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

A.T. : 98

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

 Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.02 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

A.T. : 99

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :

 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,00

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.30 Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού

A.T. : 100

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6230

Κατασκευή θυρίδων εξαερισμού, αποτελουμένων από κάσσα και περσίδες από

στραντζαριστή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, δηλαδή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, υλικά

σύνδεσης και τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00

"Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.23 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)

A.T. : 101

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6123

Σιδηρές εσχάρες φωταγωγών υπογείων (cour anglaises) οποιουδήποτε σχεδίου, με

σκελετό από σιδηρές λάμες, εδραζόμενες σε τελάρο από μορφοσίδηρο και γενικά
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μορφοσίδηρος, λάμες σιδηρές υλικά συγκόλλησης και στερέωσης καθώς και εργασία

κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 102

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής

ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 103

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5

cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και

σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

A.T. : 104

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί

τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m

από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00

"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.04 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή
ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών

A.T. : 105

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο

συστατικών. Εφαρμοφή του υλικού επί κατάλληλα επεξεργασμένων μεταλλικών επιφανειών, με

αντιδιαβρωτικά υποστρώματα δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις συνολικού πάχους

ξηρού υμένα τελικού χρώματος τα 100 μικρά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.01 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης

A.T. : 106

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής,

ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα

πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του

ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη

( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού

υμένα τα 50 μικρά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 107

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

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): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.03 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο
συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.

A.T. : 108

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,

διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση
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βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως   νερού η

διαλύτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

A.T. : 109

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

A.T. : 110

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.03 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 111

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως     νερού η διαλύτου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.99 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους

A.T. : 112

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7797

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου

ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας

(εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για

την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,34

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.02ΣΧ Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα σωληνωτή κυκλική μέχρι Φ75μμ ηλεκτροστατικά
βαμμένη

A.T. : 113

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8062.3

Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα σωληνωτή κυκλική μέχρι Φ75μμ ηλεκτροστατικά βαμμένη στην

απόχρωση επιλογής της επίβλεψης.

Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα σωληνωτή κυκλική μέχρι Φ75μμ ηλεκτροστατικά βαμμένη στην

απόχρωση επιλογής της επίβλεψης, πάχους 0.6 έως 0.8 mm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και των μικροϋλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων

στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της εξ

6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας

πλήρους εγκαταστάσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.01ΣΧ Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτή ημικυκλική ή τραπεζοειδούς διατομής
(τύπου διακοσμητικής κορνίζας) ηλεκτροστατικά βαμμένη

A.T. : 114

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8062.1

Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτή ημικυκλική ή τραπεζοειδούς διατομής (τύπου

διακοσμητικής κορνίζας) ηλεκτροστατικά βαμμένη στην απόχρωση επιλογής της επίβλεψης.

Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτή τραπεζοειδούς διατομής (τύπου διακοσμητικής

κορνίζας),  ηλεκτροστατικά βαμμένη στην απόχρωση επιλογής της επίβλεψης, πλάτους τουλάχιστον 12

cm  και πάχους 0.6 έως 0.8 mm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και των μικροϋλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων

στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της εξ

6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας

πλήρους εγκαταστάσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.1 Κλάδεμα θάμνων,   ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων
ύψους έως 1,70 m

A.T. : 115

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5353
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Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του

απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς

και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε

θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5. 1

 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων ύψους έως 1,70 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,60

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.3 Κλάδεμα θάμνων,   διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω
από 1,70 m

A.T. : 116

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5353

Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του

απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς

και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε

θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5. 1

 Διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.7 Διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών

A.T. : 117

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5351

Διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών σε μπορντούρα σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η

δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και

εργαλείων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής

τους, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,04

(Ολογράφως) : τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1.1 Καθαρισμός χώρου φυτών Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και
ελεύθερους χώρους

A.T. : 118

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5390

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.),

απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που

επιτρέπεται, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00.

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και

των εργαλείων που απαιτούνται.

 Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ01.1 Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας

A.T. : 119

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5352

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 και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.1 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m

A.T. : 120

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

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

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.2 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31
μέχρι 0,60 m

A.T. : 121

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

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 Ζ02.02

 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.3 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61
μέχρι 0,90 m

A.T. : 122

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί
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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 Ζ02.03

 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ04 Μυοκτονία σε φρεάτια, κτίρια και σε υπαίθριους χώρους

A.T. : 123

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5361

Kατασκευή και τοποθέτηση δολωματικής παγίδας, οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους, σε σταθερό

σημείο με την δαπάνη για το μυοκτόνο σκεύασμα, το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα εργαλεία που

απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή ανά δολωματική παγίδα (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.1 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου

A.T. : 124

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους

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

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

προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που

απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των

καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του

έργου.

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

τους, ως εξής:

 Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου

 Καθιστικά με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες, με κάθισμα αποτελούμενο από τρείς

δοκίδες φυσικής φυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m και στοιχείο πλάτης από φυσικό ξύλο

διαστάσεων 1,80 x 0,20 x 0,05 m, συνδεόμενες με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6mm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.2 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας

A.T. : 125

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους

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

η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του
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προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που

απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των

καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του

έργου.

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

τους, ως εξής:

 Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής

ξυλείας

 Καθιστικά με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες, χωρίς πλάτη, με κάθισμα αποτελούμενο

από τρείς δοκίδες φυσικής φυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m, συνδεόμενες με τον μεταλλικό

σκελετό με καρόβιδες Φ 6mm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 160,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.10 Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος διπλός κάδος με σταχτοδοχείο

A.T. : 126

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν

προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις

προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις

οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή

από τον φορέα συντήρησης του έργου.

 Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση επιστήλιου κάδου, αποτελούμενου από δύο κυλιδρικούς υποδοχείς

χωρητικότητας 30 lt, ανοικτούς στο άνω μέρος, με περιμετρικές ενισχυτικές ραβδώσεις και

τέσσερες οπές αποστράγγισης στον πυθμένα, σταχτοδοχείο από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο και

διακοσμητικό στυλίσκο στήριξης,  βαμμένων όλων με σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα

πολυεστερικής βάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 240,00

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.9 Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος

A.T. : 127

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν

προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις

προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις

οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή

από τον φορέα συντήρησης του έργου.

 Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση μονού επιστήλιου κυλινδρικού κάδου, χωρητικότητας 30 lt,

ανοικτού στο άνω μέρος, με περιμετρικές ενισχυτικές ραβδώσεις και τέσσερες οπές αποστράγγισης

στον πυθμένα, βαμμένου με σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα πολυεστερικής βάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.1 Μονάδα αναρρίχησης με διπλή καμπύλη

A.T. : 128

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας αναρρίχησης με διπλή καμπύλη με τα ακόλουθα

χαρακτηριστικά:
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- Κατασκευή από ξυλεία με μεταλλικούς συνδέσμους και στηρίγματα

- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν

λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη

τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία.

- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια

ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο

- Στήριξη σανιδωμάτων σε χαλύβδινα γαλβανισμένα γωνιακά προφίλ, διατομής

τουλάχιστον  60x40x5 mm.

- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις

οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού.

- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με

χλοοτάπητα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.6.01.ΣΧ Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Ξύλινη οριζόντια κλίμακα.

A.T. : 129

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή

αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με

τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία του εξοπλισμού

μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά ξύλινης οριζόντιας κλίμακας με τα ακόλουθα

χαρακτηριστικά:

-Το όργανο αποτελείται από : ? Μία (1) οριζόντια κλίμακα, ? Δύο (2) κάθετες κλίμακες. Περιγραφή

Η οριζόντια κλίμακα κατασκευάζεται από δύο παράλληλες ξύλινες επικολλητές δοκούς 100Χ100mm που

ενώνονται μεταξύ τους με οχτώ σιδηροσωλήνες Φ26mm. Στηρίζεται σε δύο κάθετες κλίμακες που

αποτελούνται από δύο παράλληλες ξύλινες επικολλητές δοκούς 100Χ100mm που ενώνονται μεταξύ τους

με τρεις σιδηροσωλήνες Φ 26mm και χρησιμοποιούνται ως σκαλοπάτια. ? Το όργανο φέρει σήμανση με

τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. ? Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα

απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής

καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες

θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). ? Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : o

Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, o Σύστημα ISO 9001:2008 για τη

διαχείριση ποιότητας, o Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. o Σύστημα

ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή ενός μ ευρώ 670,00

εξακόσια εβδομήντα

Ευρώ (Αριθμητικά): 670,00

(Ολογράφως) : εξακόσια εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.8 Μονόζυγο ξύλινο τριών θέσεων

A.T. : 130

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά ξυλίνου μονοζύγου τριών θέσεων με τα ακόλουθα

χαρακτηριστικά:

- Κατασκευή από ξυλεία με μεταλλικούς συνδέσμους και στηρίγματα

- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν

λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη

τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία.

- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια

ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο

- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις

οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού.

- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με

χλοοτάπητα.
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 850,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.11 Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο

A.T. : 131

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας κούνιας δύο θέσεων από ξύλο, με τα ακόλουθα

χαρακτηριστικά:

- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν

λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη

τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία.

- Δοκός ανάρτησης ξύλινη, διατομής 90x120 mm

- Aλυσίδες μήκους 1,15 m με ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η

παγίδευση δακτύλων.

- Κουζινέτα, σε απόσταση 530 mm, αποτελούμενα από κέλυφος αλουμινίου, ανοξείδωτο

άξονα και δακτυλίδια από φωσφορούχο ορείχαλκο, στηριζόμενα στην κεντρική δοκό

της κούνιας γαλβανισμένους κοχλίες με παξιμάδι ασφαλείας, κατά τρόπο ώστε να

μην περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν κινείται η κούνια.

- Καθίσματα ασφαλείας, από ελαστικό υλικό, ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40 m από το

έδαφος (θέση ηρεμίας),  με πλευρικές αποστάσεις ασφαλείας από τους ορθοστάτες

της κούνιας 0,50 m και μεταξύ τους απόσταση 0,70 m.

- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις

οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού.

- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με

χλοοτάπητα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 780,00

(Ολογράφως) : επτακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.12 Μονάδα κούνιας τεσσάρων θέσεων από ξύλο

A.T. : 132

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας κούνιας τεσσάρων θέσεων από

ξύλο, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν

λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη

τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία.

- Δοκός ανάρτησης ξύλινη, διατομής 90x125 mm

- Aλυσίδες μήκους 1,15 m με ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η

παγίδευση δακτύλων.

- Κουζινέτα, σε απόσταση 530 mm, αποτελούμενα από κέλυφος αλουμινίου, ανοξείδωτο

άξονα και δακτυλίδια από φωσφορούχο ορείχαλκο, στηριζόμενα στην κεντρική δοκό

της κούνιας γαλβανισμένους κοχλίες με παξιμάδι ασφαλείας, κατά τρόπο ώστε να

μην περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν κινείται η κούνια.

- Καθίσματα ασφαλείας, από ελαστικό υλικό, ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40 m από το

έδαφος (θέση ηρεμίας),  με πλευρικές αποστάσεις ασφαλείας από τους ορθοστάτες

της κούνιας 0,50 m και μεταξύ τους απόσταση 0,70 m.

- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις

οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού.

- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με

χλοοτάπητα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.450,00

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια πενήντα
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.15.01.ΣΧ Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Ξύλινη τραμπάλα δύο θέσεων.

A.T. : 133

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή

αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με

τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία του εξοπλισμού

μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά ξύλινης τραμπάλας δύο θέσεων με τα ακόλουθα

χαρακτηριστικά

Το όργανο αποτελείται από : ? Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και

αποσβεστήρες, ? Μία (1) βάση ταλάντωσης. Περιγραφή Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από μία

ξύλινη επικολλητή δοκό 100Χ100mm στις άκρες της οποίας τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα

πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Κάτω από τα καθίσματα εφαρμόζεται

ελαστικό υλικό πάχους 20mm με ημικυκλική μορφή για την απόσβεση της ταλάντωσης. Μπροστά από

κάθε κάθισμα τοποθετείται μία χειρολαβή κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ26mm που στις άκρες

του προσαρμόζονται χειρολαβές από πολυπροπυλένιο. Η βάση ταλάντωσης αποτελείται από 2 ξύλινες

επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με ένα μεταλλικό τελάρο

για την στήριξη του οργάνου. Η μεταλλική βάση στο άνω μέρος της έχει το κουζινέτο περιστροφής

φτιαγμένο από σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά φέρει πολυαμίδια για την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς

κίνηση του πείρου της τραμπάλας. ? Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται

από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. ? Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την

τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου

χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες

συντήρησης). ? Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : o Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7

για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, o Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, o Σύστημα

ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. o Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή

και Ασφάλεια στην Εργασία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή ενός μ ευρώ 240,00

διακόσια σαράντα

Ευρώ (Αριθμητικά): 240,00

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

A.T. : 134

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5510

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

   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
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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

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Θ01.1 Μονάδα Ελέγχου Βανών (Μ.Ε.Β.), αριθμός στάσεων έως 19, αριθμός προγραμμάτων 3

A.T. : 135

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Μονάδα ελέγχου ηλεκτροβανών (Μ.Ε.Β) μέσω πηνίων μανδάλωσης (latching), με εξόδους  24V/AC,

12V/DC ή 24V/DC ή συνδυασμούς αυτών, εγκατεστημένη στον προς έλεγχο χώρο, με τα ακόλουθα

χαρακτηριστικά:

-Αμφίδρομη επικοινωνία με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) είτε καλωδιακά, ή μέσω modem

(κοινού, radio modem ή GSM modem), συνεχώς ή σε προγραμματιζόμενα τακτά διαστήματα

-Δυνατότητα λειτουργίας ανεξάρτητα από την ύπαρξη επικοινωνίας με τον ΚΣΕ

-Δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας και βασικού προγραμματισμού μέσω πληκτρολογίου

ενσωματωμένου ή φορητού.

-Δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον ενός παροχομέτρου (ψηφιακού ή αναλογικού), ενός αισθητήρα

βροχής

-Διαθεσιμότητα μιας ψηφιακής ή αναλογικής εισόδου για την σύνδεση ανεμομέτρου ή πιεσόμετρου.

-Δυνατότητα προγραμματισμού πολλαπλών προγραμμάτων και ποσοστιαίας (%) αυξομείωσης της

διαρκείας αυτών.

-Βαθμός προστασίας τουλάχιστον IP54.

Εάν το πληκτρολόγιο δεν είναι ενσωματωμένο στην μονάδα (περιπτώσεις φορητών μονάδων, μονάδων

που προγραμματίζονται μέσω φορητού PC  κ.ο.κ.), στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται μία εξωτερική

μονάδα προγραμματισμού ανά ομάδα Μ.Ε.Β. εγκατεστημένων σε ακτίνα  500 m.

Στις Μ.Ε.Β. με περισσότερες από 99 εξόδους, υποχρεωτικά θα παρέχεται μια εξωτερική μονάδα

προγραμματισμού, η οποία θα λειτουργεί σε περιβάλλον ΜS Windows XP.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια μιας πλήρους Μ.Ε.Β., με τα πάσης φύσεως

παρελκόμενα, τα εγχειρίδια εγκατάστασης λειτουργίας και το λογισμικό. Η εγκατάσταση της μονάδας

πληρώνεται με ιδιαίτερο άρθρο του τιμολογίου.

 ΝΑΠΡΣ Θ01. 1  Αριθμός στάσεων  έως 19

               Αριθμός προγραμμάτων  3

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.250,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Θ03 Radio Modem επικοινωνίας ΜΕΒ με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)

A.T. : 136

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61

Προμήθεια Radio Modem (ασυρμάτου modem) για την επικοινωνία της Μονάδας Ελέγχου

Βανών (ΜΕΒ) με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), η μιας μονάδας επικοινωνίας

μέσω οπτικών ινών, πλήρων με τα καλώδια σύνδεσης, το τροφοδοτικό, το εγχειρίδιο

χρήσεως/λειτουργίας και το λογισμικό εγκατάστασης (drivers). Η εγκατάσταση της

μονάδας πληρώνεται με ιδιαίτερο άρθρο του τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.500,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Θ04 GSM Modem  επικοινωνίας ΜΕΒ με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)

A.T. : 137

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61

Προμήθεια GSM Modem για την επικοινωνία της Μονάδας Ελέγχου Βανών (ΜΕΒ) με τον

Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), πλήρους με τα καλώδια σύνδεσης, το τροφοδοτικό,

το εγχειρίδιο χρήσεως/λειτουργίας και το λογισμικό εγκατάστασης (drivers). Η

εγκατάσταση της μονάδας πληρώνεται με ιδιαίτερο άρθρο του τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.750,00

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Θ07.1 Σ.Ε.Π. με προσωπικό υπολογιστή (PC)

A.T. : 138

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61

Προμήθεια Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματισμού, αποτελούμενο από έναν προσωπικό

υπολογιστή, φορητό ή μή, έγχρωμο εκτυπωτή laser Α4, τροφοδοτικό αδιάλειπτης

παροχής με σταθεροποιητή τάσεως (UPS), με λειτουργικό σύστημα Windows XP, με

λογισμικό ελέγχου και προγραμματισμού καθώς και με λογισμικό απομακρυσμένης

επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστών (ενδεικτικά αναφέρεται το PC - Anywhere).

Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως παρελκόμενα του Σ.Ε.Π., τα καλώδια συνδέσεων, τα εγχειρίδια

χρήσεως/λειτουργίας και τα προγράμματα εγκατάστασης (drivers). Η εγκατάσταση της μονάδας

πληρώνεται με ιδιαίτερο άρθρο του τιμολογίου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται τα modem

επικοινωνίας που πληρώνονται ιδιαίτερα με τα άρθρα Θ2, Θ3 ή Θ4 του τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.000,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Λ05 Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 3000 - 3200 W με δοχείο διαστολής 100 έως 120 lt

A.T. : 139

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Πιεστικό συγκρότημα αποτελούμενο από ηλεκτροκίνητη αντλία με μοτέρ ισχύος

3000-3200 W, με περίβλημα, πτερωτή και άξoνα από ανοξείδωτο χάλυβα, διακόπτη

πίεσης, μανόμετρο, δοχείο πίεσης 100 - 120 lt  και ελαστικό σωλήνα πίεσης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των ανωτέρω και η εργασία

τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχου, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με τις οδηγίες

του κατασκευαστή.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.100,00

(Ολογράφως) : χίλια εκατό

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8300.02.01.ΣΧ Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος DN20 (Φ22*1)

A.T. : 140

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας Φ22 πάχους τοιχώματος 1χιλ. ευθύγραμμος τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια

σύνδεσης, στερέωσης (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκόλλησης, δηλαδή Χαλκοσωλήνας,

σύνδεσμοι, ρακόρ, ταφ κλπ με θερμική μόνωση με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, πάxους 13χιλ.

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 12,00
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δώδεκα

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8300.02.02.ΣΧ Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος DN25 (Φ28*1,5)

A.T. : 141

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας Φ28 πάχους τοιχώματος 1,5 χιλ. ευθύγραμμος τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια

σύνδεσης, στερέωσης (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκόλλησης, δηλαδή Χαλκοσωλήνας,

σύνδεσμοι, ρακόρ, ταφ κλπ με θερμική μόνωση με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, πάxους 13χιλ.

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 15,00

δέκα πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8300.02.03.ΣΧ Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος DN40 (Φ42*1,5)

A.T. : 142

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας Φ42 πάχους τοιχώματος 1,5 χιλ. ευθύγραμμος τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια

σύνδεσης, στερέωσης (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκόλλησης, δηλαδή Χαλκοσωλήνας,

σύνδεσμοι, ρακόρ, ταφ κλπ με θερμική μόνωση με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, πάxους 13χιλ.

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 23,00

είκοσι τρία

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,00

(Ολογράφως) : είκοσι τρία

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8300.02.04.ΣΧ Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος DN50 (Φ54*2,0)

A.T. : 143

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας Φ54 πάχους τοιχώματος 2,0 χιλ. ευθύγραμμος τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια

σύνδεσης, στερέωσης (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκόλλησης, δηλαδή Χαλκοσωλήνας,

σύνδεσμοι, ρακόρ, ταφ κλπ με θερμική μόνωση με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, πάxους 13χιλ.

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 40,00

σαράντα

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8603.02.ΣΧ Συλλέκτης ύδρευσης διατομής 1'' (2 παροχών)

A.T. : 144

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Συλλέκτης ορειχάλκινος ύδρευσης δύο (2) παροχών και διατομής 1’’, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

τοποθέτηση,και παράδοση σε πλήρη εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8603.04.ΣΧ Συλλέκτης ύδρευσης διατομής 1'' (5 παροχών)

A.T. : 145

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Συλλέκτης ορειχάλκινος ύδρευσης πέντε (5) παροχών και διατομής 1’’, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, τοποθέτηση,και παράδοση σε πλήρη εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8603.06.ΣΧ Συλλέκτης ύδρευσης διατομής 1'' (7 παροχών)

A.T. : 146

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Συλλέκτης ορειχάλκινος ύδρευσης επτά (7) παροχών και διατομής 1’’, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, τοποθέτηση,και παράδοση σε πλήρη εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.01.09.ΣΧ Δοχείο διαστολής, κλειστό με μεβράνη, χωρητικότητας 250 lt

A.T. : 147

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Δοχείο διαστολής πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση,

ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία  Κλειστό με μεμβράνη - Χωριτηκότητας

250 l

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8477.01..ΣΧ Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο Διαμέτρου ½’’/3 bar

A.T. : 148

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο οιασδήποτε πιέσεως λειτουργίας με τα μικροϋλικά και κάθε

εργασία δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου ½ ins

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8445.01..ΣΧ Διακόπτης ίσιος εξωτ. Βρόγχου ½’’ με θερμοστατική κεφαλή

A.T. : 149

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Ίσιος διακόπτης ½’’ σώματος επιχρωμιωμένος με θερμοστατική κεφαλή ελέγχου θερμοκρασίας πλήρως

εγκατεστημένος για παράδοση σε πλήρη λειτουργία, δηλ. μικροϋλικά σύνδεσης επί τόπου κι εργαλεία

εγκατάστασης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.02..ΣΧ Βαλβίδα διακοπής (σφαιρικός διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου ¾’’

A.T. : 150

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 3/4 ins.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8470.01..ΣΧ Σύστημα αντλιών θερμότητας

A.T. : 151

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Σύστημα αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου αέρα- νερού το οποίο αποτελείται από τέσσερεις

μονάδες (ζεύγος εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας) σε παράλληλη τοποθέτηση και δοχείο αδρανείας

ως εξής:

Εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας αέρα νερού με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά (±3% ως προς

την αποδιδόμενη ισχύ για τις συγκεκριμένες συνθήκες, σε κάθε περίπτωση ο συντελεστής απόδοσης

δεν θα πρέπει να υπολείπεται τον προκύπτοντα από τα παρακάτω οριζόμενα):

Ονομαστική ισχύς 30,60 kw σε λειτουργία θέρμανσης σε συνθήκες θερμοκρασίας εσωτερικών χώρων

20oC DB/15 oC WB και εξωτερικού χώρου 7oC DB/6oC WB και 28,00 kw σε λειτουργία ψύξης σε

συνθήκες θερμοκρασίας εσωτερικών χώρων 27oC DB/19oC WB και εξωτερικού χώρου 35oC DB/24oC WB με

ονομαστική απορροφημένη ισχύ 7,56 kw για λειτουργία θέρμανσης και 8,70 kw για λειτουργία ψύξης

στις αντίστοιχες συνθήκες ονομαστικής απόδοσης, πιστοποιημένη κατά EUROVENT.

EER:  3.22 τουλάχιστον.

COP: 4.05 τουλάχιστον.

Δυνατότητα λειτουργίας συμπιεστή με μεταβαλλόμενη συχνότητα μεταξύ 15% και 150%.

Κύκλωμα μεταβλητής διαδρομής ψυκτικού μέσου στον εναλλάκτη θερμότητας.

Συνεχής ρύθμισης θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου αναλόγως της εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος

και της εσωτερικής θερμοκρασίας των χώρων.

Δυνατότητα ελέγχου της μονάδας μέσω εφαρμογής smartphone.

Δυνατότητα διασύνδεσης με έως 16 εσωτερικές συσκευές σε σύνθεση 160%.

Μέγιστο επίπεδο ακουστικής πίεσης σε λειτουργία θέρμανσης: έως 58 dB(A).

Μέγιστο επίπεδο ακουστικής πίεσης σε λειτουργία ψύξης: έως 58 dB(A).

Τροφοδοσία: 380V/ 3Φ/ 60Ηz.

Διπλός ανεμιστήρας πλευρικής απόρριψης.

Εσωτερική μονάδα νερού (HYDRO KIT) αντλίας θερμότητας αέρα – νερού με τα εξής βασικά

χαρακτηριστικά (±3% ως προς την αποδιδόμενη ισχύ για τις συγκεκριμένες συνθήκες, σε κάθε

περίπτωση ο συντελεστής απόδοσης δεν θα πρέπει να υπολοίπεται του προκύπτοντα από τα παρακάτω

οριζόμενα):

Προσαγωγή νερού έως 50oC max σε λειτουργία θέρμανσης.

Προσαγωγή νερού έως 5oC min σε λειτουργία ψύξης.

Δυνατότητα λειτουργίας ανάκτησης θερμότητας.

Ονομαστική ισχύς 31,50 kw σε λειτουργία θέρμανσης σε συνθήκες θερμοκρασίας εσωτερικών χώρων

20oC DB/15oC WB και εξωτερικού χώρου 7oC DB/6oC WB και 28,00 kw σε λειτουργία ψύξης σε συνθήκες

θερμοκρασίας εσωτερικών χώρων 27oC DB/19oC WB και εξωτερικού χώρου 35oC DB/24oC WB με

ονομαστική απορροφημένη ισχύ 0,01kw για λειτουργία θέρμανσης και 0,01kw για λειτουργία ψύξης

στις αντίστοιχες συνθήκες ονομαστικής απόδοσης, πιστοποιημένη κατά EUROVENT με παροχή νερού

τουλάχιστον 90 lt/min.

Μέγιστο επίπεδο ακουστικής πίεσης σε λειτουργία θέρμανσης: έως 26 dB(A).

Μέγιστο επίπεδο ακουστικής πίεσης σε λειτουργία ψύξης: έως 26 dB(A).

Τροφοδοσία: 380V/ 3Φ/ 60Ηz.

Υποχρεωτικά ο συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας θα πρέπει να προτείνεται από τον

κατασκευαστή των μηχανημάτων.

Η εσωτερική μονάδα κάθε ζεύγους αντλίας θερμότητας θα διασυνδέεται με κοινό για όλες τις

μονάδες δοχείο αδρανείας μέσω ανεξάρτητης σύνδεσης.

Στην προσαγωγή της κάθε μονάδας θα υπάρχει κυκλοφορητής νερού (κυκλοφορητής αναφοράς WILO YONOS

PICO 2 - 30/1-6 ελεγχόμενος από την αντλία) ενώ στην επιστροφή θα υπάρχει απαερωτής και
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διαχωριστής σωματιδίων (απαερωτής αναφοράς BUDERUS LOGAFIX R1” και διαχωριστής σωματιδίων

αναφοράς BUDERUS LOGAFIX R1” ή παρόμοιοι, σε κάθε περίπτωση εγκεκριμένοι από τον κατασκευαστή

της αντλίας θερμότητας).

Στο τέταρτο ζεύγος της συστοιχίας θα παρεμβάλλεται στην προσαγωγή μετά τον κυκλοφορητή

εργοστασιακό κιτ τρίοδης βάνας ελεγχόμενο από την αντλία θερμότητας προκειμένου αυτή να μπορεί

να εξυπηρετεί και δοχείο ΖΝΧ.

Η συγκεκριμένη αντλία θερμότητας θα φέρει και εργοστασιακό αισθητήριο ελέγχου θερμοκρασίας

δοχείου ΖΝΧ.

Το σύστημα αντλιών θερμότητας υποστηρίζεται από δοχείο αδρανείας νερού χωρητικότητας 1000

λίτρων το οποίο να διαθέτει τις κατάλληλες υποδοχές ανεξάρτητης διασύνδεσης με τις 4 εσωτερικές

μονάδες του συστήματος αντλιών θερμότητας ενώ θα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί τις 5

αυτονομίες της εγκατάστασης.

Το δοχείο αδρανείας θα φέρει κατάλληλη θερμομόνωση ενώ θα πρέπει να φέρει εσωτερική επικάλυψη

με υλικό κατάλληλο και για λειτουργία ψύξης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 25.743,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα τρία

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8605.01.03.ΣΧ Κυκλοφορητής νερού Παροχής έως 4,3 m³/h

A.T. : 152

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος. Φυγοκεντρικός υδρολίπαντος κυκλοφορητής

που δεν χρειάζεται συντήρηση με σύνδεση ρακόρ, κινητήρας ανθεκτικός στο ρεύμα εμπλοκής,

τεχνολογίας ECM (εξοικονόμηση ενέργειας έως 90% σε σχέση με μια μη ρυθμιζόμενη αντλία) και

ενσωματωμένος ηλεκτρονικός ρυθμιστής ισχύος για αδιαβάθμητη ρύθμιση διαφοράς πίεσης. Μπορεί να

χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εφαρμογές θέρμανσης και κλιματισμού (+2 °C έως +110 °C). Η

ρυθμιστική λειτουργία μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με την χρήση καλοριφέρ/ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Ο κυκλοφορητής θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και μικροϋλικά για την

εγκατάσταση του συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης αντεπίστροφης βαλβίδας, και πριν την παραγγελία

του θα έχει την σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης, ο κυκλοφορητής θα παραδοθεί εγκατεστημένος σε

λειτουργία μετά από δοκιμή.

Τυπικό Μανομετρικό: 0,5 – 6 Η/m με παροχή 4,3-0,4 m3/h για σταθερό Δp-c.

Εργοστασιακά διαθέσιμοι:

• Προεπιλέξιμοι τρόποι ρύθμισης για ιδανική προσαρμογή φορτίου: Δp-c (σταθερή διαφορά

πίεσης), Δp-v (μεταβαλλόμενη διαφορά πίεσης) συνδυαζόμενη με τη λειτουργία ρύθμισης «Dynamic

Adapt»

• Αυτόματη λειτουργία μείωσης

• Ενσωματωμένη προστασία κινητήρα

• Μήνυμα λειτουργίας και βλάβών (με κωδικούς σφαλμάτων)

• Οθόνη LC με μενού ακριβείας

• Ένδειξη της τρέχουσας κατανάλωσης Watt

• Ένδειξη της συνολικής κατανάλωσης σε κιλοβατώρες

• Λειτουργία επαναφοράς για μηδενισμό του μετρητή ρεύματος ή για επαναφορά των ρυθμίσεων

στις εργοστασιακές τιμές τους

• Λειτουργία "Hold" (φραγή κουμπιών) για κλείδωμα των ρυθμίσεων

• Ελάχιστη κατανάλωση μόνο 3 W

• Συνεκτικό σχήμα κατασκευής

• Αυτόματη λειτουργία απεμπλοκής

• Υψηλή ροπή εκκίνησης

• Ρουτίνα εξαέρωσης για την αυτόματη εξαέρωση του χώρου του ρότορα

• Εργοστασιακά με θερμομονωτικό κέλυφος. Περίβλημα αντλίας από φαιό (ερυθρό χυροσίδηρο

ανάλογα τον τύπο), πτερωτή από πολυπροπυλένιο, άξονας ανοξείδωτου χάλυβα με κουζινέτα άνθρακα

με μεταλλική επίστρωση.

Επιτρεπόμενη περιοχή τοποθέτησης:

• Περιοχή θερμοκρασίας με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +25 °C: +2...+110 °C

• Περιοχή θερμοκρασίας με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +40 °C: +2...+95 °C

• Περιοχή θερμοκρασίας με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +60 °C: +2...+70 °C

• Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας Pmax: 10 bar

Συνδέσεις σωλήνων

• Βιδωτή σύνδεση σωλήνων Rp 1¼

• Μήκος κατασκευής L0 180 mm

•

Κινητήρας/Ηλεκτρονικό σύστημα
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• Δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) ≤ 0,20

• Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EN 61800-3

• Εκπομπή παρεμβολών EN 61000-6-3

• Αντοχή σε παρεμβολές EN 61000-6-2

• Ρύθμιση αριθμού στροφών Μετατροπέας συχνότητας

• Βαθμός προστασίας IP X4D

• Κατηγορία μόνωσης F

• Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου 1~230 V, 50/60 Hz

• Αριθμός στροφών n 1200 - 4400 1/min

• Ονομαστική ισχύς κινητήρα P2 32 W

• Κατανάλωση ισχύος 1~230 V P1 3 - 40 W

• Μέγ. ρεύμα I 0,44 A

• Προστασία κινητήρα δεν απαιτείται ( ανθεκτικός σε μπλοκάρισμα)

• Στυπειοθλίπτης καλωδίου ταχυσυνδέσμου 11 PG

Υλικά κατασκευής

• Κέλυφος αντλίας Χυτοσίδηρος (EN-GJL-200)

• Πτερωτή Πλαστικό (PP - 40% GF)

• Άξονας αντλίας Ανοξείδωτος χάλυβας

• Έδρανα Άνθρακας, εμποτισμένος με μέταλλο

Ελάχιστο ύψος προσαγωγής στο στόμιο αναρρόφησης για την αποφυγή σπηλαίωσης σε θερμοκρασία

άντλησης νερού

• Ελάχιστο ύψος παροχής στους 50°C 0,4999974 m

• Ελάχιστο ύψος παροχής στους 95°C 2,999995 m

• Ελάχιστο ύψος παροχής στους 110°C 10 m

• Ελάχιστο ύψος παροχής στους 130°C H 0 m

• Βάρος περίπου m 2,1 kg

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 340,00

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8605.01.04.ΣΧ Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως Παροχής έως 4,5 m³/h

A.T. : 153

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης Wilo-Yonos PICO, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος. Κυκλοφορητής υγρού

ρότορα, με χαμηλές ανάγκες συντήρησης, βιδωτή σύνδεση και σύγχρονο κινητήρα ανθεκτικό στο ρεύμα

εμπλοκής, τεχνολογίας ECM, και με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης ισχύος για τη

συνεχή ρύθμιση της διαφορικής πίεσης. Για όλα τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού. Η

ρυθμιστική λειτουργία μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με την χρήση καλοριφέρ/ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Ο κυκλοφορητής θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και μικροϋλικά για την

εγκατάσταση του συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης αντεπίστροφης βαλβίδας, και πριν την παραγγελία

του θα έχει την σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης, ο κυκλοφορητής θα παραδοθεί εγκατεστημένος σε

λειτουργία μετά από δοκιμή.

Εργοστασιακά διαθέσιμοι:

• Προεπιλέξιμοι τρόποι αυτόματης ρύθμισης για ιδανική προσαρμογή φορτίου: Σταθερή

διαφορική πίεση (Δp-c), μεταβλητή διαφορική πίεση (Δp-v), σταθερές στροφές (3 χαρακτηριστικές

καμπύλες ρύθμισης)

• Ενσωματωμένη προστασία κινητήρα

• Ένδειξη LED για τη ρύθμιση της ονομαστικής τιμής και για ένδειξη της τρέχουσας

κατανάλωσης σε W

• Αυτόματη λειτουργία απεμπλοκής

• Χειροκίνητη λειτουργία εξαέρωσης για την εξαέρωση του χώρου του ρότορα

• Χειροκίνητη επανεκκίνηση

Τυπικό Μανομετρικό: 1 – 7,2 Η/m με παροχή 4,5-0,5 m3/h για σταθερό Δp-c.

Επιτρεπόμενη περιοχή τοποθέτησης

• Περιοχή θερμοκρασίας με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +25 °C -10...+110 °C

• Περιοχή θερμοκρασίας με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +40 °C -10...+95 °C

• Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας Pmax 10 bar

Συνδέσεις σωλήνων

• Βιδωτή σύνδεση σωλήνων Rp 1¼

• Μήκος κατασκευής L0 180 mm

Κινητήρας/Ηλεκτρονικό σύστημα

• Δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI)  ≤ 0,23
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• Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EN 61800-3

• Εκπομπή παρεμβολών EN 61000-6-3

• Αντοχή σε παρεμβολές EN 61000-6-2

• Ρύθμιση αριθμού στροφών Μετατροπέας συχνότητας

• Βαθμός προστασίας IP X2D

• Κατηγορία μόνωσης F

• Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου 1~230 V, 50/60 Hz

• Αριθμός στροφών n 800 - 4800 1/min

• Ονομαστική ισχύς κινητήρα P2 56 W

• Κατανάλωση ισχύος 1~230 V P1 0 / 0 / 0 W

• Μέγ. ρεύμα I 0,7 A

• Προστασία κινητήρα δεν απαιτείται ( ανθεκτικός σε μπλοκάρισμα)

• Στυπειοθλίπτης καλωδίου ταχυσυνδέσμου 11 PG

Υλικά κατασκευής

• Κέλυφος αντλίας Χυτοσίδηρος (EN-GJL-200)

• Πτερωτή Πλαστικό (PP - 40% GF)

• Άξονας αντλίας Ανοξείδωτος χάλυβας

• Έδρανα Άνθρακας, εμποτισμένος με μέταλλο

Ελάχιστο ύψος προσαγωγής στο στόμιο αναρρόφησης για την αποφυγή σπηλαίωσης σε θερμοκρασία

άντλησης νερού

• Ελάχιστο ύψος παροχής στους 50°C 0,4999974 m

• Ελάχιστο ύψος παροχής στους 95°C 2,999995 m

• Ελάχιστο ύψος παροχής στους 110°C 10 m

• Ελάχιστο ύψος παροχής στους 130°C H 0 m

• Βάρος περίπου 2,05 kg

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8605.01.05.ΣΧ Κυκλοφορητής νερού Παροχής έως 9 m³/h

A.T. : 154

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης Wilo-Yonos PICO, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος. Κυκλοφορητής υγρού

ρότορα, με χαμηλές ανάγκες συντήρησης, βιδωτή σύνδεση και σύγχρονο κινητήρα ανθεκτικό στο ρεύμα

εμπλοκής, τεχνολογίας ECM, και με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης ισχύος για τη

συνεχή ρύθμιση της διαφορικής πίεσης. Για όλα τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού. Η

ρυθμιστική λειτουργία μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με την χρήση καλοριφέρ/ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Ο κυκλοφορητής θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και μικροϋλικά για την

εγκατάσταση του συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης αντεπίστροφης βαλβίδας, και πριν την παραγγελία

του θα έχει την σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης, ο κυκλοφορητής θα παραδοθεί εγκατεστημένος σε

λειτουργία μετά από δοκιμή.

Εργοστασιακά διαθέσιμοι:

• Προεπιλέξιμοι τρόποι αυτόματης ρύθμισης για ιδανική προσαρμογή φορτίου: Σταθερή

διαφορική πίεση (Δp-c), μεταβλητή διαφορική πίεση (Δp-v), σταθερές στροφές (3 χαρακτηριστικές

καμπύλες ρύθμισης)

• Ενσωματωμένη προστασία κινητήρα

• Ένδειξη LED για τη ρύθμιση της ονομαστικής τιμής και για ένδειξη της τρέχουσας

κατανάλωσης σε W

• Αυτόματη λειτουργία απεμπλοκής

• Χειροκίνητη λειτουργία εξαέρωσης για την εξαέρωση του χώρου του ρότορα

• Χειροκίνητη επανεκκίνηση

Τυπικό Μανομετρικό: 1 – 7,2 Η/m με παροχή 4,5-0,5 m3/h για σταθερό Δp-c.

Επιτρεπόμενη περιοχή τοποθέτησης

• Περιοχή θερμοκρασίας με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +25 °C -10...+110 °C

• Περιοχή θερμοκρασίας με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +40 °C -10...+95 °C

• Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας Pmax 10 bar

Συνδέσεις σωλήνων

• Βιδωτή σύνδεση σωλήνων Rp 1¼

• Μήκος κατασκευής L0 180 mm

Κινητήρας/Ηλεκτρονικό σύστημα

• Δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI)  ≤ 0,23

• Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EN 61800-3

• Εκπομπή παρεμβολών EN 61000-6-3

• Αντοχή σε παρεμβολές EN 61000-6-2
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• Ρύθμιση αριθμού στροφών Μετατροπέας συχνότητας

• Βαθμός προστασίας IP X2D

• Κατηγορία μόνωσης F

• Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου 1~230 V, 50/60 Hz

• Αριθμός στροφών n 800 - 4800 1/min

• Ονομαστική ισχύς κινητήρα P2 56 W

• Κατανάλωση ισχύος 1~230 V P1 0 / 0 / 0 W

• Μέγ. ρεύμα I 0,7 A

• Προστασία κινητήρα δεν απαιτείται ( ανθεκτικός σε μπλοκάρισμα)

• Στυπειοθλίπτης καλωδίου ταχυσυνδέσμου 11 PG

Υλικά κατασκευής

• Κέλυφος αντλίας Χυτοσίδηρος (EN-GJL-200)

• Πτερωτή Πλαστικό (PP - 40% GF)

• Άξονας αντλίας Ανοξείδωτος χάλυβας

• Έδρανα Άνθρακας, εμποτισμένος με μέταλλο

Ελάχιστο ύψος προσαγωγής στο στόμιο αναρρόφησης για την αποφυγή σπηλαίωσης σε θερμοκρασία

άντλησης νερού

• Ελάχιστο ύψος παροχής στους 50°C 0,4999974 m

• Ελάχιστο ύψος παροχής στους 95°C 2,999995 m

• Ελάχιστο ύψος παροχής στους 110°C 10 m

• Ελάχιστο ύψος παροχής στους 130°C H 0 m

• Βάρος περίπου 2,05 kg

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 800,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8536.02.04.ΣΧ Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρος/στοιχείου (FCU) παροχής 600 CFM, Δαπέδου με
Περίβλημα

A.T. : 155

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Τοπική  κλιματιστική  μονάδα  ανεμιστήρα  στοιχείου  (F.C.U.) κάθετη δαπέδου με περίβλημα από

χαλύβδινο έλασμα σε συνδυασμό με καμπύλα πλαϊνά μέρη από ABS παροχής 600CFM.

Απόδοση στη θέρμανση για χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα: Q60= 5292watt ±5%.

Απόδοση στη θέρμανση για μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα: Q60= 7110watt ±5%.

Απόδοση στη θέρμανση για υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα: Q60= 7531watt ±5%.

Χωρητικότητα νερού: 1 λίτρο ±5%.

Αποτελείται από εναλλάκτη θερμότητας (στοιχείο νερού) υψηλής απόδοσης κατασκευασμένο από

χάλκινους σωλήνες και πτερύγια από αλουμίνιο, με μπρούτζινους συλλέκτες και βαλβίδες εξαέρωσης,

λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων για κάθετη τοποθέτηση της μονάδας.

Το μέρος των υδραυλικών συνδέσεων μπορεί εύκολα να περιστραφεί κατά 180ο.

Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης κατασκευασμένοι από αντιστατικό ABS ή αλουμίνιο.

Ηλεκτρικός κινητήρας, τοποθετημένος σε αντικραδασμικές βάσεις, με μόνιμα ενεργοποιημένο πυκνωτή

και θερμική προστασία τυλίγματος, απευθείας συνδεμένος με τους ανεμιστήρες.

Φίλτρο αέρα, πλενόμενο κατασκευασμένο από κυψέλες πολυπροπυλενίου, τοποθετημένο σε γαλβανισμένο

πλαίσιο χάλυβα με δίχτυ προστασίας, εύκολα προσβάσιμο για καθαρισμό. Τα φίλτρα βρίσκονται στο

μπροστινό τμήμα του καλύμματος μέσα στις περσίδες αναρρόφησης.

Χειριστήριο ενσωματωμένο στη μονάδα με διακόπτη τριών ταχυτήτων θερμοστάτη βολβού και επιλογή

θέρους – χειμώνα.

Η μονάδα φέρει τρίοδη βαλβίδα δύο θέσεων ελεγχόμενη από την πλακέτα ελέγχου της μονάδας.

Συμπεριλαμβάνονται σωλήνας αποχέτευσης συμπυκνωμάτων μήκους 2.5 μέτρων εξαρτήματα, μικροϋλικά

και εργασία τοποθέτησης σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την ομαλή λειτουργία της μονάδας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8536.02.06.ΣΧ Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρος/στοιχείου (FCU) παροχής 1000 CFM, Δαπέδου
με Περίβλημα

A.T. : 156

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Τοπική  κλιματιστική  μονάδα  ανεμιστήρα  στοιχείου  (F.C.U.) κάθετη δαπέδου με περίβλημα από
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χαλύβδινο έλασμα σε συνδυασμό με καμπύλα πλαϊνά μέρη από ABS παροχής 1000CFM.

Απόδοση στη θέρμανση για χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα: Q60= 12037 watt ±5%.

Απόδοση στη θέρμανση για μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα: Q60= 15610 watt ±5%.

Απόδοση στη θέρμανση για υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα: Q60= 19550 watt ±5%.

Χωρητικότητα νερού: 2,1 λίτρα ±5%.

Αποτελείται από εναλλάκτη θερμότητας (στοιχείο νερού) υψηλής απόδοσης κατασκευασμένο από

χάλκινους σωλήνες και πτερύγια από αλουμίνιο, με μπρούτζινους συλλέκτες και βαλβίδες εξαέρωσης,

λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων για κάθετη τοποθέτηση της μονάδας.

Το μέρος των υδραυλικών συνδέσεων μπορεί εύκολα να περιστραφεί κατά 180ο.

Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης κατασκευασμένοι από αντιστατικό ABS ή αλουμίνιο.

Ηλεκτρικός κινητήρας, τοποθετημένος σε αντικραδασμικές βάσεις, με μόνιμα ενεργοποιημένο πυκνωτή

και θερμική προστασία τυλίγματος, απευθείας συνδεμένος με τους ανεμιστήρες.

Φίλτρο αέρα, πλενόμενο κατασκευασμένο από κυψέλες πολυπροπυλενίου, τοποθετημένο σε γαλβανισμένο

πλαίσιο χάλυβα με δίχτυ προστασίας, εύκολα προσβάσιμο για καθαρισμό. Τα φίλτρα βρίσκονται στο

μπροστινό τμήμα του καλύμματος μέσα στις περσίδες αναρρόφησης.

Χειριστήριο ενσωματωμένο στη μονάδα με διακόπτη τριών ταχυτήτων θερμοστάτη βολβού και επιλογή

θέρους – χειμώνα.

Η μονάδα φέρει τρίοδη βαλβίδα δύο θέσεων ελεγχόμενη από την πλακέτα ελέγχου της μονάδας.

Συμπεριλαμβάνονται σωλήνας αποχέτευσης συμπυκνωμάτων μήκους 2.5 μέτρων εξαρτήματα, μικροϋλικά

και εργασία τοποθέτησης σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την ομαλή λειτουργία της μονάδας.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 950,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.01.01.ΣΧ Χαλύβδινo θερμαντικό σώμα τύπου PANEL 11/600/1200

A.T. : 157

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ εξωτερικού βρόγχου χαλύβδινο για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα,

διπλής ηλεκτροστατικής βαφής κατά DIN55900-2, θερμαντική απόδοση σύμφωνα με DIN EN 442:

Q60=3163 kcal/h ±5%,, παράδοση με προστατευτικές πλαστικές γωνίες συσκευασμένο με διάφανο

πλαστικό από πολυαιθυλένιο και χαρτόνι, χρώματος λευκού RAL9016, πίεση λειτουργίας max 10 bar,

σύνδεση 4ΧG1/2” εσωτερικό σπείρωμα, με στηρίγματα τοίχου, εξαεριστικό και υλικά στήριξης, με

πιστοποιητικό απόδοσης κατά DIN EN 442 και ποιότητας σειράς ISO 9001, πλήρως εγκατεστημένο για

παράδοση σε πλήρη λειτουργία, τύπος 11, ύψος 600 χιλ. μήκος 1200 χιλ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.01.02.ΣΧ Χαλύβδινo θερμαντικό σώμα τύπου PANEL 11/600/1600

A.T. : 158

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ εξωτερικού βρόγχου χαλύβδινο για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα,

διπλής ηλεκτροστατικής βαφής κατά DIN55900-2, θερμαντική απόδοση σύμφωνα με DIN EN 442:

Q60=5825 kcal/h ±5%,, παράδοση με προστατευτικές πλαστικές γωνίες συσκευασμένο με διάφανο

πλαστικό από πολυαιθυλένιο και χαρτόνι, χρώματος λευκού RAL9016, πίεση λειτουργίας max 10 bar,

σύνδεση 4ΧG1/2” εσωτερικό σπείρωμα, με στηρίγματα τοίχου, εξαεριστικό και υλικά στήριξης, με

πιστοποιητικό απόδοσης κατά DIN EN 442 και ποιότητας σειράς ISO 9001, πλήρως εγκατεστημένο για

παράδοση σε πλήρη λειτουργία, τύπος 11, ύψος 600 χιλ. μήκος 1600 χιλ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.02.01.ΣΧ Χαλύβδινo θερμαντικό σώμα τύπου  PANEL 22/900/600

A.T. : 159

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ εξωτερικού βρόγχου χαλύβδινο για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα,

διπλής ηλεκτροστατικής βαφής κατά DIN55900-2, θερμαντική απόδοση σύμφωνα με DIN EN 442:

Q60=1564 kcal/h ±5%, παράδοση με προστατευτικές πλαστικές γωνίες συσκευασμένο με διάφανο

πλαστικό από πολυαιθυλένιο και χαρτόνι, χρώματος λευκού RAL9016, πίεση λειτουργίας max 10 bar,

σύνδεση 4ΧG1/2” εσωτερικό σπείρωμα, με στηρίγματα τοίχου, εξαεριστικό και υλικά στήριξης, με

πιστοποιητικό απόδοσης κατά DIN EN 442 και ποιότητας σειράς ISO 9001, πλήρως εγκατεστημένο για

παράδοση σε πλήρη λειτουργία, τύπος 22, ύψος 900 χιλ. μήκος 600 χιλ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 185,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.02.02.ΣΧ Χαλύβδινo θερμαντικό σώμα τύπου  PANEL 22/900/700

A.T. : 160

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ εξωτερικού βρόγχου χαλύβδινο για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα,

διπλής ηλεκτροστατικής βαφής κατά DIN55900-2, θερμαντική απόδοση σύμφωνα με DIN EN 442:

Q60=1825 kcal/h ±5%,, παράδοση με προστατευτικές πλαστικές γωνίες συσκευασμένο με διάφανο

πλαστικό από πολυαιθυλένιο και χαρτόνι, χρώματος λευκού RAL9016, πίεση λειτουργίας max 10 bar,

σύνδεση 4ΧG1/2” εσωτερικό σπείρωμα, με στηρίγματα τοίχου, εξαεριστικό και υλικά στήριξης, με

πιστοποιητικό απόδοσης κατά DIN EN 442 και ποιότητας σειράς ISO 9001, πλήρως εγκατεστημένο για

παράδοση σε πλήρη λειτουργία, τύπος 22, ύψος 900 χιλ. μήκος 700 χιλ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.03.01.ΣΧ Χαλύβδινo θερμαντικό σώμα τύπου  PANEL33/900/500

A.T. : 161

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ εξωτερικού βρόγχου χαλύβδινο για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα,

διπλής ηλεκτροστατικής βαφής κατά DIN55900-2, θερμαντική απόδοση σύμφωνα με DIN EN 442:

Q60=1820 kcal/h ±5%,, παράδοση με προστατευτικές πλαστικές γωνίες συσκευασμένο με διάφανο

πλαστικό από πολυαιθυλένιο και χαρτόνι, χρώματος λευκού RAL9016, πίεση λειτουργίας max 10 bar,

σύνδεση 4ΧG1/2” εσωτερικό σπείρωμα, με στηρίγματα τοίχου, εξαεριστικό και υλικά στήριξης, με

πιστοποιητικό απόδοσης κατά DIN EN 442 και ποιότητας σειράς ISO 9001, πλήρως εγκατεστημένο για

παράδοση σε πλήρη λειτουργία, τύπος 33, ύψος 900 χιλ. μήκος 500 χιλ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.03.02.ΣΧ Χαλύβδινo θερμαντικό σώμα τύπου  PANEL33/900/900

A.T. : 162

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ εξωτερικού βρόγχου χαλύβδινο για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα,
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διπλής ηλεκτροστατικής βαφής κατά DIN55900-2, θερμαντική απόδοση σύμφωνα με DIN EN 442:

Q60=3276 kcal/h ±5%,, παράδοση με προστατευτικές πλαστικές γωνίες συσκευασμένο με διάφανο

πλαστικό από πολυαιθυλένιο και χαρτόνι, χρώματος λευκού RAL9016, πίεση λειτουργίας max 10 bar,

σύνδεση 4ΧG1/2” εσωτερικό σπείρωμα, με στηρίγματα τοίχου, εξαεριστικό και υλικά στήριξης, με

πιστοποιητικό απόδοσης κατά DIN EN 442 και ποιότητας σειράς ISO 9001, πλήρως εγκατεστημένο για

παράδοση σε πλήρη λειτουργία, τύπος 33, ύψος 900 χιλ. μήκος 900 χιλ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 340,00

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.03.03.ΣΧ Χαλύβδινo θερμαντικό σώμα τύπου  PANEL33/900/1200

A.T. : 163

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ εξωτερικού βρόγχου χαλύβδινο για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα,

διπλής ηλεκτροστατικής βαφής κατά DIN55900-2, θερμαντική απόδοση σύμφωνα με DIN EN 442:

Q60=4369 kcal/h ±5%, παράδοση με προστατευτικές πλαστικές γωνίες συσκευασμένο με διάφανο

πλαστικό από πολυαιθυλένιο και χαρτόνι, χρώματος λευκού RAL9016, πίεση λειτουργίας max 10 bar,

σύνδεση 4ΧG1/2” εσωτερικό σπείρωμα, με στηρίγματα τοίχου, εξαεριστικό και υλικά στήριξης, με

πιστοποιητικό απόδοσης κατά DIN EN 442 και ποιότητας σειράς ISO 9001, πλήρως εγκατεστημένο για

παράδοση σε πλήρη λειτουργία, τύπος 33, ύψος 900 χιλ. μήκος 1200 χιλ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.03.04.ΣΧ Χαλύβδινo θερμαντικό σώμα τύπου  PANEL33/900/1800

A.T. : 164

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ εξωτερικού βρόγχου χαλύβδινο για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα,

διπλής ηλεκτροστατικής βαφής κατά DIN55900-2, θερμαντική απόδοση σύμφωνα με DIN EN 442:

Q60=6553 kcal/h ±5%,, παράδοση με προστατευτικές πλαστικές γωνίες συσκευασμένο με διάφανο

πλαστικό από πολυαιθυλένιο και χαρτόνι, χρώματος λευκού RAL9016, πίεση λειτουργίας max 10 bar,

σύνδεση 4ΧG1/2” εσωτερικό σπείρωμα, με στηρίγματα τοίχου, εξαεριστικό και υλικά στήριξης, με

πιστοποιητικό απόδοσης κατά DIN EN 442 και ποιότητας σειράς ISO 9001, πλήρως εγκατεστημένο για

παράδοση σε πλήρη λειτουργία, τύπος 33, ύψος 900 χιλ. μήκος 1800 χιλ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8474.01.ΣΧ Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής Διαμέτρου
½’’

A.T. : 165

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία Διαμέτρου 1/2 ins

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 126,80

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι και ογδόντα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2.ΣΧ Καλώδιο ΝΥM 3Χ2,5 mm² σε κανάλι ή σωλήνα

A.T. : 166

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο εντός καναλιού ή σωλήνα, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (αντίστοιχο κανάλι ή πλαστικός σωλήνας, κολλάρα,

κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως,

όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως

των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκατάστασης παραδοτέο

σε κανονική λειτουργία.  Τριπολικό Διατομής: 3Χ2,5 mm²

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 3,50

τρία και πενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,50

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.3.ΣΧ Καλώδιο NYY 5Χ4 mm² σε κανάλι ή σωλήνα

A.T. : 167

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο εντός καναλιού ή σωλήνα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

υλικών και μικροϋλικών (αντίστοιχο κανάλι ή πλαστικός σωλήνας, κολλάρα, κοχλίες, μούφες,

τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά

στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών

σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων του

(στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκατάστασης παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία.  Πενταπολικό – Διατομής:  5Χ6 mm²

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 8,00

οκτώ

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8797.01.04.ΣΧ Καλώδιο σημάτων και τηλεπικοινωνίας PET μαύρο (A02YS(St)2Y) διατομής 10Χ2Χ0,6 mm2

A.T. : 168

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Καλώδιο σημάτων και τηλεπικοινωνίας PET μαύρο (A02YS(St)2Y) διατομής 10Χ2Χ0,6 mm2 υπόγειο εντός

σωλήνων μετά των απαιτούμενων μικροϋλικών τοποθέτησης και συνδέσεως (κως, μούφες, ακροδέκτες

κ.λ.π.) επί τόπου και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης, διακλαδώσεων και σύνδεσης παραδοτέο σε

κανονική λειτουργία.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 4,00

τέσσερα

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8798.01.ΣΧ Καλώδιο τηλεφώνου-data τύπου UTP100, κατηγορίας 5Ε, 4 ζευγών

A.T. : 169

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Καλώδιο τηλεφώνου τύπου UTP100, κατηγορίας 5Ε, 4 ζευγών προδιαγραφών ISO/IEC 11801,

ANSI/TIA/EIA 568-A, IEC 332-1, IEC 1156-2, ορατό ή υπόγειο εντός σωλήνων μετά των απαιτούμενων
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μικροϋλικών τοποθέτησης και συνδέσεως (ακροδέκτες κ.λ.π.) επί τόπου και της εργασίας πλήρους

εγκατάστασης και σύνδεσης με τις πρίζες, παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 3,00

τρία

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.02.ΣΧ Διπλή πρίζα ψηφιακού δικτύου τύπου RJ45 κατηγορίας 5Ε

A.T. : 170

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Πρίζα DATA διπλή RJ45, λευκή κατηγορίας 5Ε, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά και

εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης παραδοτέα για πλήρη και κανονική

λειτουργία.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 20,00

είκοσι

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.03.ΣΧ Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO 16 Α

A.T. : 171

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης χωνευτός, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση,

παραδοτέος σε λειτουργία  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 12,00

δώδεκα

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.03.01.ΣΧ Διπλός ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO 16 Α

A.T. : 172

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διπλός ρευματοδότης χωνευτός, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση,

παραδοτέος σε λειτουργία  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 20,00

είκοσι

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8816.01.02.ΣΧ Διακόπτης στεγανός απλός 10 Α

A.T. : 173

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης απλός στεγανός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση και σύνδεση.  Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός .

Τιμή για ένα μέτρο (m)
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Τιμή ενός μ ευρώ 8,00

οκτώ

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8816.02.01.ΣΧ Διακόπτης  αλέ ρετούρ

A.T. : 174

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια

προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση. Εντάσεως 10 Α αλέ ρετούρ.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 10,30

δέκα και τριάντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,30

(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8816.02.02.ΣΧ Διακόπτης  αλέ ρετούρ μεσαίος

A.T. : 175

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια

προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση. Εντάσεως 10 Α αλέ ρετούρ μεσαίος.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 15,00

δέκα πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.04.01.ΣΧ Επίτοιχος τριφασικός ηλεκτρικός πίνακας διαστ. 50Χ35 cm

A.T. : 176

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πλήρης μαζί με τα όργανά του

(πλήρεις διακόπτες γενικό και γραμμών, πλήρεις ασφάλειες γενικές και γραμμών, ρελέ προστασίας,

ενδεικτικές λυχνίες κλπ) με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών

γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον

χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα

εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων,

διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά

ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για δοκιμή

και παράδοση σε λειτουργία, στεγανός προστασίας ΙΡ54 επίτοιχος. Διαστάσεων 50Χ35 cm.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 500,00

πεντακόσια

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.1.ΣΧ Κουτί διακλαδώσεως εντοιχισμένο ή εντός γυψοσανίδας πλαστικό διατ. Φ70mm

A.T. : 177

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41
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Κουτί διακλαδώσεως εντοιχισμένο ή εντός γυψοσανίδας με βίδες στήριξης, πρεσσαριστό καπάκι και

θυρίδες,  εντοιχισμένο, δηλαδή κουτί και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο,

ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  Πλαστικό - Διαμέτρου Φ 70mm.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ ευρώ 20,00

είκοσι

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.3ΣΧ Κουτί διακλάδωσης 100Χ100mm

A.T. : 178

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Κουτί διακλάδωσης πλαστικό στεγανό διαστάσεων 100X100 mm (προστασίας IP55) για τις διακλαδώσεις

αξονικών καλωδίων. Θα περιέχει τουλάχιστον τέσσερις οπές (και μία οπή στη βάση του κυτίου για

την αποστράγγιση των νερών) επί πλαστικών στυπιοθλιπτών για καλώδιο 5Χ2,5 και πενταπολικό

διακλαδωτήρα ή κλέμες  πορσελάνης για καλώδιο ΝΥΥ τ.χ. δηλ. προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση

σε λειτουργία.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ ευρώ 20,00

είκοσι

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8734.01.08.ΣΧ Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες ύψους 60 mm και πλάτους 150 mm

A.T. : 179

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42

Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες εν θερμώ από διάτρητη λαμαρίνα εσxαρών, μαζί με τα ειδικά

γωνιακά εξαρτήματα αλλαγής διεύθυνσης καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων για τη στερέωση από

τοίxο ή ανάρτηση από την οροφή πλήρως εγκατεστημένη, δηλ. προμήθεια, εγκατάσταση επι της

εσxάρας και παράδοση.

Εσχάρα ύψους 60 mm, πάχους 1,50 mm και πλάτους 150 mm

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ ευρώ 15,00

δέκα πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8734.01.09.ΣΧ Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες ύψους 60 mm και πλάτους 200 mm

A.T. : 180

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42

Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες εν θερμώ από διάτρητη λαμαρίνα εσxαρών, μαζί με τα ειδικά

γωνιακά εξαρτήματα αλλαγής διεύθυνσης καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων για τη στερέωση από

τοίxο ή ανάρτηση από την οροφή πλήρως εγκατεστημένη, δηλ. προμήθεια, εγκατάσταση επι της

εσxάρας και παράδοση.

Εσχάρα ύψους 60 mm, πάχους 1,50 mm και πλάτους 200 mm

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ ευρώ 20,00

είκοσι
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Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8974.01.02.ΣΧ Φωτιστικό σώμα φθορίου μήκους 1,20 μ. με δύο λαμπτήρες led

A.T. : 181

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής διπλής παραβολικότητας μήκους 1,20 μ. για δύο λαμπτήρες φθορίου

led T8 (τουλάχιστον 18 W ο καθένας) στεγανό ΙΡ65, με σώμα κατασκευασμένο από χαλυβδόφυλλο

πάχους 0,7 mm βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό, διπλό παραβολικό από ανοδιωμένο αλουμίνιο

μη ιριδίζον, γυαλιστερό καθαρότητας 99,9% σε πυκνή διάταξη απόδοσης R>65% και με περσίδα οροφής

εσωτερικού χώρου, με ηλεκτρονική έναυση, κλέμα με γείωση για δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου max

2,5 mm² κι εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Στην τιμή του φωτιστικού συμπεριλαμβάνονται και οι

δύο λάμπες led.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ ευρώ 100,00

εκατό

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8974.02.08.ΣΧ Φωτιστικό σώμα φθορίου 60Χ60 cm με τέσσερις λαμπτήρες led

A.T. : 182

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής διπλής παραβολικότητας τετράγωνο 60Χ60 cm για τέσσερις

λαμπτήρες φθορίου led T8 (τουλάχιστον 9 W ο καθένας) στεγανό ΙΡ65, με σώμα κατασκευασμένο από

χαλυβδόφυλλο πάχους 0,7 mm βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό, διπλό παραβολικό από

ανοδιωμένο αλουμίνιο μη ιριδίζον, γυαλιστερό καθαρότητας 99,9% σε πυκνή διάταξη απόδοσης R>65%

και με περσίδα οροφής εσωτερικού χώρου, με ηλεκτρονική έναυση, κλέμα με γείωση για δυνατότητα

σύνδεσης καλωδίου max 2,5 mm² κι εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Στην τιμή του φωτιστικού

συμπεριλαμβάνονται και οι τέσσερις λάμπες led.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ ευρώ 80,00

ογδόντα

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9395.01.ΣΧ Λαμπτήρας led φθορίου μήκους 0,60 μ

A.T. : 183

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Λαμπτήρας φθορισμού led μήκους περίπου 0,60 μ. για φωτιστικό σώμα φθορίου 60Χ60 cm.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ ευρώ 5,00

πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9395.02.ΣΧ Λαμπτήρας led φθορίου μήκους 1,20 μ

A.T. : 184

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Λαμπτήρας φθορισμού led μήκους περίπου 1,20 μ. για φωτιστικό σώμα φθορίου μήκους 120 cm
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Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ ευρώ 7,00

επτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9395.03.ΣΧ Οικονομικός λαμπτήρας led 15 W

A.T. : 185

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Οικονομικός λαμπτήρας τύπου COMPACTA led, 15 W/E27/220-240V, χρώμα ψυχρό 6.000-6.500ο Κ,

τουλάχιστον 1.200 lumen φωτεινή ροή, τουλάχιστον 25.000 h ή δύο έτη διάρκεια ζωής .

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ ευρώ 7,00

επτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9395.04.ΣΧ Λαμπτήρας led 70 W

A.T. : 186

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Λαμπτήρας led, 70 W/E27/220-240V, χρώμα λευκό 4.000ο Κ, με ενεργή ψύξη (ανεμιστήρας) για

προστασία από υπερθέρμανση, τουλάχιστον 7.000 lumen φωτεινή ροή, τουλάχιστον 25.000 h ή δύο έτη

διάρκεια ζωής.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ ευρώ 65,00

εξήντα πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9395.05.ΣΧ Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 2.000 W

A.T. : 187

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Λαμπτήρας μετα;λλικών αλογονιδίων δύο άκρων, 2.000 W/400 V, χρώμα λευκό 4.200ο Κ, τουλάχιστον

220.000 lumen φωτεινή ροή, τουλάχιστον 12.000 h για προβολέα σταδίου-γηπέδου ποδοσφαίρου, τύπου

PHILIPS.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ ευρώ 350,00

τριακόσια πενήντα

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9345.01.ΣΧ Ανιxνευτής κίνησης

A.T. : 188

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Ανιxνευτής κίνησης με ανίχνεση 180ο, ρύθμιση 3-200 Lux, απόσταση 12 m, χρόνος 10 sec έως 8 min,

μέγιστο ωμικό φορτίο 1.200 W/max 6 Α/230 V/IP-44, με τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και

σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος για λειτουργία.
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Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ ευρώ 100,00

εκατό

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8983.11.01.ΣΧ Φωτιστικό σώμα επίτοιχο απλίκα στεγανή λουτρού

A.T. : 189

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα λουτρού, επίτοιχο, στεγανό απλίκα προστασίας ΙΡ44, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. ΙΡ44 στεγανό με

λαμπτήρα led 6 W

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ ευρώ 57,00

πενήντα επτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 57,00

(Ολογράφως) : πενήντα επτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8983.11.02.ΣΧ Φωτιστικό σώμα επίτοιχο στεγανό απλίκα led 6 W

A.T. : 190

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα, επίτοιχο, στεγανό απλίκα προστασίας ΙΡ44, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. ΙΡ44 στεγανό με

λαμπτήρα led 6 W.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ ευρώ 60,00

εξήντα

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9376.01.ΣΧ Φωτιστικό σώμα προβολέας στεγανός led 30 W

A.T. : 191

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού φωτισμού,προβολέας, τοποθετημένος στο τοίχο στεγανός με ασύμμετρη

κατανομή της δέσμης φωτός και αποφυγή θάμβωσης πλήρες τοποθετημένο με όλα τα υλικά στήριξης και

σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. IP65 στεγανός με λαμπτήρα led

30 W.

Τιμή ενός τεμ ευρώ 100,00

εκατό

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9322.01.ΣΧ Μαντεμένιος ιστός ύψους 3,00 μ.

A.T. : 192

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Ο ιστός θα είναι από πρωτόχυτο μαντέμι (χυτοσίδηρος) απαλλαγμένος εντελώς από κάθε είδος

ελάττωμα χύτευσης (ποιότητα ΕΝ-60598). Θα έχει ελάχιστο πάχος μετάλλου 12 mm και ύψος περίπου

3,50 μέτρων μαζί με το ψηλότερο σημείο του φωτιστικού. Το βάρος με το φωτιστικό (διπλό) σώμα θα

είναι περίπου στα  150 κιλά (kgr).
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O ιστός θα είναι τηλεσκοπικού τύπου επιλογής της επίβλεψης. Όλα θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους

με βίδες για τέλεια εφαρμογή και αρμονία. Θα είναι κυκλικής διατομής με παραδοσιακά στολίσματα,

θα φέρει δακτυλίους σε όλο το μήκος του και διάφορα παραδοσιακά ανάγλυφα σχέδια. Για την

καλύτερη επιλογή να προσκομιστεί έντυπο διαφόρων σχεδίων.

Το συνδετικό των φωτιστικών θα είναι μήκους περίπου 20 cm με τέσσερις (4) οπές για τη σύνδεση

των μπράτσων των φωτιστικών σωμάτων.

Στην κορυφή του ιστού θα τοποθετηθεί διακοσμητική κουκουνάρα επιλογής της επίβλεψης μήκους  30

έως 35 cm. Για την καλύτερη επιλογή να προσκομιστεί έντυπο διαφόρων σχεδίων.

Τέλος θα βαφεί με διπλή στρώση από ειδικό αντισκωριακό χρώμα και πριν την παράδοσή τους στο

Δήμο θα βαφεί με χρώμα της επιλογής της επίβλεψης.

Η συναρμολόγηση του ιστού αν χρειαστεί να γίνει από τον ανάδοχο, θα είναι εύκολη και θα

συνοδεύεται με έγγραφες οδηγίες προς διευκόλυνση του.

Στη προμήθεια συμπεριλαμβάνεται το ακροκιβώτιο συνδεσμολογίας και το αγκύριο πάκτωσης του ιστού

στο έδαφος.

Διπλό Φωτιστικό σώμα

Το καθένα θα είναι από χυτοσίδηρο παραδοσιακό τύπου «Κερκύρας» ή «Αθήνας» πολυεδρικό με

κρύσταλλα αμμοβολής και καθρέφτη καθώς επίσης με αρκετά καλό αερισμό. Το μήκος του θα είναι

περίπου 50 έως 70 cm. Θα δεχθεί λάμπες led τύπου compacta ισχύος τουλάχιστον 15 W.

Το μπράτσο στήριξής του πάνω στον ιστό θα είναι επίσης από μαντέμι μήκους περίπου 40 cm

παραδοσιακού τύπου με άριστη ανάγλυφη επιφάνεια. Το εσωτερικό του βραχίονα θα είναι έτσι

κατασκευασμένο για την ευχερή διέλευση των καλωδίων του φωτιστικού ή των φωτιστικών σωμάτων και

θα βιδώνεται πάνω στο συνδετικό κομμάτι του ιστού με τέσσερις (4) βίδες με πολυγωνικό κεφάλι.

Για την καλύτερη επιλογή να προσκομιστεί έντυπο διαφόρων σχεδίων.

Τιμή ενός τεμ ευρώ 600,00

εξακόσια

Ευρώ (Αριθμητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8954.01.ΣΧ Συντήρηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης χαμηλής- μέσης τάσης και υποσταθμού

A.T. : 193

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 88

Θα ελεγχθεί και θα συντηρηθεί (εφόσον απαιτηθεί από την εφαρμογή) ΟΛΗ η ηλεκτρολογική

εγκατάσταση τροφοδοσίας του κέντρου και ειδικά των πυλώνων από τον υπάρχοντα-λειτουργούντα

υποσταθμό (συμπεριλαμβανομένου) έως τους λαμπτήρες στους πυλώνες και των αυτοματισμών με όλες

τις απαραίτητες εργασίες και υλικά ώστε να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της επιστήμης και τους

κανονισμούς της ΔΕΔΔΗΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το υπάρχον σύστημα αυτοματισμού θα πρέπει να συντηρηθεί-επισκευασθεί και να

τροποποιηθεί ώστε οι λαμπτήρες να ελέγχονται ανά ομάδες για κάθε πυλώνα γηπέδου μέσω κατάλληλων

κουμπιών στο δωμάτιο του φύλακα. Συνεπώς θα υπάρχουν 4 ομάδες για κάθε πυλώνα κάθε γηπέδου.

Θα μπουν συνοπτικές-απλές οδηγίες για τον τρόπο χρήσης δίπλα στα κουμπιά ελέγχου των

αυτοματισμών. Οι οδηγίες θα είναι τυπωμένες σε μεταλλικά πλακίδια μόνιμα στερεωμένα δίπλα στα

κουμπιά ελέγχου.

Ο έλεγχος του υποσταθμού θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

• Συντήρηση του εξοπλισμού όλων των χώρων του υποσταθμού (και στα δύο κτήρια)

• Οπτικός έλεγχος κύριου εξοπλισμού Υποσταθμού

• Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού

• Οπτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων

• Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών

• Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων προστασίας

• Έλεγχος λειτουργίας πεδίου Πυκνωτών

• Έλεγχος φωτισμού, πυρασφάλειας, σήμανσης, προστατευτικών μέσων

• Ακουστικός έλεγχος

• Καταγραφή κατάστασης εξοπλισμού

Η συντήρηση του υποσταθμου θα περιλαμβάνει τις παρακάτω πρόσθετες εργασίες:

Συντήρηση Πίνακα Μέσης Τάσης 20 KV

Η συντήρηση του πίνακα μέσης τάσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω εργασίες:

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Μέσης Τάσεως (open - close),

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπτών,

• Έλεγχος λειτουργίας των μηχανικών μανδαλωσεων πόρτας διακόπτη μέσης τάσης,

• Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών,

• Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπτών,
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• Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών,

• Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί,

• Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων,

• Έλεγχος μονώσεων πίνακα Μ.Τ.

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων,

• Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μ.Τ.

• Έλεγχος ατμοκιβωτίων πίνακα Μ.Τ.

• Έλεγχος φυσιγγίων Μ.Τ.

• Έλεγχος στάθμης ελαίου (εφόσον οι διακόπτες είναι ελαιοδιακοπτες),

• Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μ.Τ.

• Έλεγχος (μέτρηση) γειώσεων πίνακα,

• Έλεγχος εδρασης πίνακα,

• Γενικός καθαρισμός του πίνακα Μ.Τ.και περιβάλλοντα χώρου.

Συντήρηση Μετασχηματιστή Ισχύος

Η συντήρηση μετασχηματιστή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω εργασίες:

• Έλεγχος στάθμης ελαίου Μετασχηματιστή (για Μ/Σ ελαίου),

• Έλεγχος διαρροής ελαίου Μετασχηματιστή (για Μ/Σ ελαίου),

• Έλεγχος κατάστασης κελύφους Μετασχηματιστή (για Μ/Σ ελαίου),

• Αντικατάσταση silica gel Μετασχηματιστή (για Μ/Σ ελαίου),

• Εξαερισμός από σώμα και μονωτήρες (για Μ/Σ ελαίου),

• Δειγματοληψία ελαίου για έλεγχο διηλεκτρικής αντοχής (για Μ/Σ ελαίου),

• Έλεγχος ρητίνης Μετασχηματιστή και μαγνητικού πυρήνα (για Μ/Σ ξηρού τύπου),

• Καθαρισμός εσωτερικού πηνίων Μετασχηματιστή (για Μ/Σ ξηρού τύπου),

• Έλεγχος και συντήρηση των ακροκιβωτίων των καλωδίων μέσης τάσης,

• Έλεγχος και καθαρισμός των καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης στο χώρο των

Μετασχηματιστών,

• Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων του Μετασχηματιστή,

• Έλεγχος θερμοκρασίας,

• Έλεγχος εξαερισμού χώρου Μετασχηματιστή,

• Έλεγχος ελαιολεκάνης για τυχόν διαρροές (για Μ/Σ ελαίου),

• Έλεγχος εδρασης Μετασχηματιστή,

• Εξωτερικός καθαρισμός του Μετασχηματιστή,

• Έλεγχος μονώσεων Μετασχηματιστή με MEGGER 5.000 ή 10.000 V,

• Έλεγχος συστημάτων προστασίας Μετασχηματιστή και δοκιμή σωστής λειτουργίας,

• Μέτρηση γειώσεων ουδέτερου κόμβου Μετασχηματιστή και μεταλλικών μερών,

• Έλεγχοι συσφίξεων,

• Μέτρηση μονώσεων Μετασχηματιστή,

• Μέτρηση αντιστάσεων Μετασχηματιστή (πηνία Μ.Τ και Χ.Τ),

• Μέτρηση μονώσεων καλωδίων μέσης τάσης,

• Γενικός καθαρισμός του χώρου του Μετασχηματιστή και περιβάλλοντα χώρου.

Συντήρηση Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης

Η συντήρηση του πίνακα χαμηλής τάσης περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τις παρακάτω εργασίες:

• Έλεγχος καλής λειτουργίας του γενικού διακόπτη Χ.Τ.

• Έλεγχος καλής λειτουργίας επιμέρους διακόπτων ισχύος,

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων του Υ/Σ,

• Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί,

• Καθαρισμός μονωτήρων πίνακα,

• Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων μέτρησης και ενδείξεων,

• Έλεγχος πυκνωτών,

• Μέτρηση γειώσεων πίνακα χαμηλής τάσης,

• Έλεγχος εδρασης πίνακα,

• Καθαρισμός πίνακα και περιβάλλοντα χώρου.

Επίσης θα γίνει σχολαστικός καθαρισμός του χώρου κάτω από τα πεδία του υποσταθμού (ημιυπόγειος)

από λάσπες , ακαθαρσίες κλπ.

Με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων και μετρήσεων θα συνταχθεί τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα,

τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις εφόσον υπάρχουν και θα υπογραφεί από υπεύθυνο πιστοποιημένο

ηλεκτρολόγο μηχανικό και θα προσκομιστεί στην Επιβλέπουσα Αρχή και θα αρχειοθετηθεί στο φάκελο

του έργου.

Η συντήρηση του υποσταθμού θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις προδιαγραφές της

Δ.Ε.Η. καθώς και τις οδηγίες των κατασκευαστών (πινάκων Μ.Τ, Μ/Σ κτλ).

Περιλαμβάνεται αντικατάσταση ή επισκευή του συστήματος διόρθωσης συνημιτόνου με τυχόν

αντικατάσταση χαλασμένων πυκνωτών με άλλους των ίδιων χαρακτηριστικών, καλωδιώσεων ή όποιων

άλλων εξαρτημάτων απαιτούνται.

Περιλαμβάνεται επίσης η επισκευή-αντικατάσταση όλων των οργάνων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών,

καλωδίων κλπ. που δεν δουλεύουν ή παρουσιάζουν δυσλειτουργία καθώς και η τυχόν προσθήκη οργάνων

εξαρτημάτων, ανταλλακτικών, καλωδίων κλπ. που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του

υποσταθμού σύμφωνα με τους νόμους του κράτους και τους κανόνες της επιστήμης.

Στον ανάδοχο θα δοθούν όλα τα ηλεκτρολογικά σχέδια του κέντρου ώστε να τα ελέγξει ως προς την

εφαρμογή τους. Στην περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις από την εφαρμογή, θα τροποποιηθούν με
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δική του ευθύνη.

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση – ανανέωση της άδειας του υποσταθμού από

τη ΔΕΗ στην οποία και θα υποβάλει τα απαραίτητα σχέδια (με όλα τα δίκτυα που τροφοδοτεί ο

υποσταθμός αυτός) καθώς και ότι άλλο απαιτείται για την εν λόγω άδεια (π.χ. μελέτη, υλικά,

εργασία, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη κλπ.).

Επίσης ο ανάδοχος θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για μετατροπή του εργοταξιακού

ρεύματος σε μόνιμη παροχή στο όνομα του Δήμου (εκτός του οικονομικού μέρους που θα το αναλάβει

ο Δήμος) και ότι απαιτηθεί-χρειασθεί για την αδειοδότηση του υποσταθμού. Ο Δήμος θα τον

διευκολύνει π.χ. παρέχοντάς του τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις.

Ο ανάδοχος (ή ο υπεργολάβος που θα εκτελέσει την εργασία) θα πρέπει να έχει όλα τα κατά το νόμο

απαιτούμενα δικαιολογητικά – δεξιότητες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και επιπλέον:

1. Άδεια συντηρήσης υποσταθμών μέση τάσης ,

2. Υπεύθυνο εκτέλεσης εργασιών με πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,

3. Να είναι πιστοποιημένος τουλάχιστον κατά το πρότυπο ISO 9001 στη συντήρηση υποσταθμών.

Προ της εκτελέσεων των ανωτέρω εργασιών θα προσκομισθούν τα υπόψη δικαιολογητικά στη

Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα κοινοποιείται κάθε φορά όλη η αλληλογραφία με τους Δημόσιους

Οργανισμούς – Υπηρεσίες.

Ένα πλήρες σετ σχεδίων θα δοθεί στην επίβλεψη (2 αντίγραφα ) έγχρωμα σε κατάλληλη κλίμακα καθώς

και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf και dwg).

Περιλαμβάνονται υλικά και εργασία.

Τιμή ενός τεμ ευρώ 4.100,00

τέσσερεις χιλιάδες εκατό

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.100,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες εκατό

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.10.01.ΣΧ Συντήρηση πυλώνων γηπέδου ποδοσφαίρου

A.T. : 194

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Πυλώνες γηπέδων

Οι πυλώνες στήριξης των προβολέων και για τα δύο (2) γήπεδα είναι μεταλλικοί και έχουν ύψος

περίπου 30 με 32 m (θα ελεγχθεί από τον ανάδοχο). Έχουν σύστημα ανάκλισης με τη βοήθεια ειδικής

υδραυλικής μηχανής.

Θα πρέπει να γίνει βαριά συντήρηση και έλεγχος λειτουργίας της μηχανής αυτής από ειδική

πιστοποιημένη εταιρεία. Μετά το τέλος της συντήρησης θα δοθεί πιστοποιητικό ασφαλούς

λειτουργίας αυτής και του αντίστοιχου μηχανισμού επί των πυλώνων, για το σκοπό που προορίζεται

από διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ. Η μηχανή αυτή θα χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο για

την ανάκλιση των πυλώνων προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν οι εργασίες συντήρησής τους.

Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας τόσο

κατά τη διάρκεια της ανόδου-καθόδου των πυλώνων όσο και για όσο διάστημα θα είναι οι πυλώνες

επί του εδάφους. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να φέρουν την έγκριση του τεχνικού ασφαλείας του

αναδόχου με αναγγελία στο οικείο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) για το

συγκεκριμένο νέο τεχνικό έργο. Η έγκριση αυτή καθώς και η αναλυτική περιγραφή των μέτρων αυτών

θα κοινοποιηθούν στην υπηρεσία και θα τύχουν έγκρισης και από τον τεχνικό ασφαλείας αυτής πριν

την υλοποίησή τους. Στα παραπάνω μέτρα περιλαμβάνεται η φύλαξη των πυλώνων για όσο διάστημα

βρίσκονται στο έδαφος, αφενός για την αποτροπή βανδαλισμών και αφετέρου για λόγους ασφαλείας

των πολιτών που τυχόν πλησιάσουν. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ως πρώτη προτεραιότητα να

ελαχιστοποιήσει το χρόνο που θα βρίσκονται στο έδαφος οι πυλώνες, χωρίς να υπάρχει έκπτωση στην

ποιότητα των εργασιών.

Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η εξασφάλιση όλων των συνθηκών για τη σωστή εκτέλεση

της συντήρησης των πυλώνων (π.χ. τυχόν κλάδεμα δέντρων που εμποδίζουν την κάθοδο των πυλώνων

κλπ).

Επίσης θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών) για τη

συντήρηση των πυλώνων ούτως ώστε να λειτουργούν σωστά (π.χ. αντικατάσταση σκουριασμένων-

καταπονημένων-φθαρμένων κοχλίων και πείρων, συσφίξεις, εξασφάλιση ότι δεν υπάρχει τζόγος στα

στοιχεία σύνδεσης κλπ).

Οι πυλώνες θα πρέπει να τριφτούν με μηχανικά μέσα ώστε να απομακρυνθεί εντελώς η σκουριά. Στη

συνέχεια θα πρέπει να περαστούν δύο στρώσεις μίνιο χρώματος πορτοκαλί ή καφέ. Στη συνέχεια δύο

στρώσεις βαφής χρώματος γκρι ή ότι άλλο υποδείξει η επίβλεψη. Ανάμεσα στις στρώσεις θα πρέπει

να έχουν μεσολαβήσει αρκετές ώρες ώστε να στεγνώνει το προηγούμενο στρώμα.

Όσα από τα υλικά που θα απεγκατασταθούν επιθυμεί να κρατήσει η υπηρεσία, θα παραδοθούν στις

αποθήκες του Δήμου κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να μην κινδυνεύουν κατά την αποθήκευση. Τα

υπόλοιπα θα πάνε προς ανακύκλωση – απόρριψη με ευθύνη του αναδόχου.

Pillar κάθε πυλώνα
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Ανάλογη εργασία (τρίψιμο-βάψιμο) θα πρέπει να γίνει και στα pillar στις βάσεις των ιστών. Η

εργασία θα γίνει και στο εσωτερικό τους (αφού αφαιρεθούν όλα τους τα εξαρτήματα). Επίσης θα

πρέπει να γίνει συντήρηση σε όλα τα εξαρτήματα των pillar (π.χ. μεντεσέδες) ώστε να

εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους. Στις πόρτες όλων των pillar θα τοποθετηθούν κλειδαριές

με κοινό κλειδί και για τα 4 pillar στη βάση των πυλώνων. Στο εσωτερικό των pillar και στη βάση

τους θα τοποθετηθεί ανοξείδωτο τελάρο με σήτα ανοξείδωτη για την αποτροπή εισόδου τρωκτικών

εντός αυτού. Τα διάκενα θα είναι αρκετά μεγάλα ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να φράξουν από

σκόνη-λάσπη (ειδικά στα σημεία όπου θα τοποθετηθούν οι ανεμιστήρες). Στο τέλος της εργασίας θα

πρέπει οι πόρτες τους να ανοιγοκλείνουν ανεμπόδιστα και σωστά. Επίσης θα πρέπει να

εξασφαλίζεται η υδατοστεγανότητα των pillar έναντι βροχής.

Εντός του κάθε pillar βρίσκεται πίνακας τροφοδοσίας των πυλώνων με τους κατάλληλους

αυτοματισμούς και διατάξεις προστασίας αυτών.

Θα γίνει λεπτομερής έλεγχος του υπάρχοντος πίνακα κάθε πυλώνα, ο οποίος κατ’ ελάχιστον θα

περιέχει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς (επιπλέον αυτών στο δωμάτιο του φύλακα) και τις

διατάξεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία των πυλώνων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των

κατασκευαστών και τους κανόνες ασφαλείας και τα κάτωθι στοιχεία:

1) Πυκνωτές κατάλληλης χωρητικότητας με μεταλλικό περίβλημα και τάσης λειτουργίας με ελάχιστη

θερμοκρασία λειτουργίας τους 85 οC.

2) Ballast σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των λαμπτήρων οι οποίοι θα μπορούν να

λειτουργήσουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου (λειτουργίας) κατ΄ελάχιστον 65 οC.

3) Τροφοδοσία για το σύστημα φώτων σήμανσης εμποδίων χαμηλής έντασης. Το σύστημα αυτό θα

διαθέτει εκτός του αισθητήρα φωτός και μηχανικό χρονοδιακόπτη (σε σειρά) ο οποίος θα φέρει

μπαταρία συγκράτησης ρυθμίσεων (τουλάχιστον 72 ωρών) για την περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Επίσης ο χρονοδιακόπτης θα φέρει κουμπί μόνιμης ενεργοποίησης-απενεργοποίησης.

4) Αντικεραυνικό σύστημα το οποίο θα προστατεύει πλήρως την ηλεκτρολογική εγκατάσταση από

χτυπήματα κεραυνών. Το σύστημα θα λειτουργεί συνεχώς χωρίς να απαιτείται από το χρήστη κάποια

ενέργεια μετά το κεραυνικό πλήγμα (π.χ. χωρίς αναλώσιμα τα οποία θα πρέπει να αντικατασταθούν ή

χωρίς να απαιτείται κάποιος άλλος χειρισμός)

5) Τριφασική πρίζα βιομηχανικού τύπου για την τροφοδοσία του συστήματος ανύψωσης.

6) Relay ,ασφάλειες , διακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.

7) Αυτόματο διακόπτη διαρροής έντασης.

8) Δύο βοηθητικές πρίζες τύπου Schuko (16A) μαζί με τους αντίστοιχους ασφαλειοδιακόπτες

9) Σε κατάλληλο σημείο εντός του pillar θα τοποθετηθούν ανεμιστήρες προσαγωγής ή απαγωγής του

αέρα από το pillar. H παροχή των ανεμιστήρων θα προκύψει από μελέτη που θα κάνει ο ανάδοχος σε

συνδυασμό με τις διαστάσεις των pillar και τις ανάγκες απαγωγής θερμότητας των εξαρτημάτων

τους. Ιδιαίτερα θα εξετασθεί ο αερισμός των πυκνωτών και των Ballast σε σχέση με τη μέγιστη

θερμοκρασία λειτουργίας τους και τις χειρότερες συνθήκες περιβάλλοντος. Μέγιστη θερμοκρασία

περιβάλλοντος θα θεωρηθούν οι 45 οC. Οι ανεμιστήρες θα ελέγχονται από θερμοστάτη ράγας με

ρυθμιζόμενη θερμοκρασία εκκίνησης.

Η θερμοκρασία εκκίνησης θα προκύψει από την παραπάνω μελέτη. Οι ανεμιστήρες θα έχουν ανοξείδωτα

πτερύγια και ρουλεμάν μπίλιας. Ο μέγιστος θόρυβος λειτουργίας τους θα είναι 35 db. Είτε μπουν

στην εισαγωγή είτε στην εξαγωγή του αέρα θα ληφθεί πρόνοια ώστε να μην μπορεί να εισέλθει νερό

εντός του pillar ούτε τρωκτικά (με ανοξείδωτη σήτα όπως αναφέρεται παραπάνω στο παρόν άρθρο).

Για όποιο νέο εξοπλισμό χρειαστεί να μπει θα προκύψει από την μελέτη που θα συντάξει ο ανάδοχος

και θα εγκρίνει η επίβλεψη. Το νέο ηλεκτρολογικό σχέδιο που τυχόν προκύψει, θα υποβληθεί προς

έγκριση στην υπηρεσία.

Τέλος οι λαμπτήρες θα ανάβουν-σβήνουν για κάθε πυλώνα μέσω κατάλληλων κουμπιών στο δωμάτιο του

φύλακα. Θα υπάρχουν 4 ομάδες για κάθε πυλώνα που θα ελέγχουν τους λαμπτήρες των προβολέων. Θα

υπάρχουν και κατάλληλοι λαμπτήρες επιβεβαίωσης έναυσης των λαμπτήρων δίπλα στα κουμπιά

ενεργοποίησής τους. Κατά τον έλεγχο των ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να υπολογισθεί ο σωστός

τρόπος έναυσης των προβολέων με χρονοκαθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ρεύματα έναυσης των

προβολέων για κάθε πυλώνα και συνολικά.

Λαμπτήρες προβολέων

Θα αντικατασταθούν οι υπάρχοντες λαμπτήρες των προβολέων με νέους. Οι λαμπτήρες θα είναι

μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος περίπου 2000w με ελάχιστη φωτεινότητα 220,000 lm και ελάχιστη

διάρκεια ζωής 12.000h (βλ. και άρθρο 219).

Μαζί με τους λαμπτήρες θα αλλαχθεί και όποιος άλλος εξοπλισμός απαιτείται για τη σωστή

λειτουργία των λαμπτήρων (π.χ. εναυστήρες). Επίσης θα αντικατασταθεί αναλώσιμος εξοπλισμός επί

των πυλώνων π.χ. κουτιά διακλάδωσης με νέα αντιστοίχου μεγέθους και πιστοποίηση IP67 και

προστασία UV, φθαρμένα καλώδια κλπ.

Θα γίνει επίσης συντήρηση των προβολέων ώστε να δουλεύουν σωστά. Για παράδειγμα θα

αντικατασταθούν τυχόν τσιμούχες-λάστιχα στεγανοποίησης.

Επισημαίνεται ότι πρέπει να γίνει έλεγχος της σκόπευσης των υπαρχόντων προβολέων και σκόπευση

τους με ευθύνη του αναδόχου ώστε να τηρείται ο επαρκής  φωτισμός του κάθε γηπέδου.

Στην κορυφή κάθε πυλώνα και κάτω από τους προβολείς βρίσκονται τρία φώτα σήμανσης εμποδίων

χαμηλής έντασης . Τα φώτα αυτά θα πρέπει να ελεγχθούν κι ενδεχομένως να αποκατασταθούν για την

σωστή λειτουργία τους. Στην περίπτωση αλλαγής τους θα έχουν φωτεινή ροή τουλάχιστον 10 cd και

άνοιγμα φωτεινής κατακόρυφα δέσμης πάνω από 100º (εκτός αν κάτι άλλο προβλέπεται από τους

σχετικούς κανονισμούς). Ο βαθμός προστασίας τους θα είναι τουλάχιστον IP65 και θα είναι

κόκκινου χρώματος. Θα πρέπει να πληρούν όλες τις ισχύουσες διατάξεις και τους νόμους του

κράτους.
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Για την αυτόματη αφή και σβέση του φωτισμού σήμανσης θα πρέπει (αν δεν υπάρχει) να τοποθετηθεί

φωτοκύτταρο ελέγχου της λειτουργίας τους μαζί με τους αντίστοιχους αυτοματισμούς. Για το

φωτοκύτταρο πιθανόν να απαιτηθεί ιδιοκατασκευή στερέωσης – σκίασης επί του πυλώνα. Η κατασκευή

αυτή θα πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευμένη από οξείδωση (κατ’ ελάχιστο γαλβανισμένη και με

ειδικό αστάρι, δύο στρώσεις μίνιο και 2 χέρια βαφή). Όλος ο εξοπλισμός (πλην των φανών) θα

πρέπει να είναι σε ύψος περίπου 3m ή εντός των pillar στη βάση των πυλώνων, να επιδέχεται

εύκολα συντήρηση (π.χ. σε κουτί που ανοίγει-κλείνει με κλειδαριά) και να είναι

αντιβανδαλιστικού τύπου. Η τροφοδοσία τους με ρεύμα θα γίνει από το pillar στη βάση του κάθε

πυλώνα. Εντός αυτού (του Pillar) θα τοποθετηθεί και όποιος αυτοματισμός απαιτείται και δεν

είναι απαραίτητο να βρίσκεται στην κορυφή του πυλώνα.

Σε έναν από τους πυλώνες θα ληφθεί πρόνοια ώστε να διευκολυνθεί η συντήρηση από ανεξάρτητο

συνεργείο υπάρχοντος συστήματος πομποδέκτη με κεραία επί του πυλώνα και ηλεκτρονικά που

βρίσκονται εντός και τροφοδοτούνται από το υπάρχον pillar. Θα πρέπει να εξετασθεί από τον

ανάδοχο η συμβολή του συστήματος αυτού στο σύστημα γείωσης του πυλώνα και να γίνουν οι

απαραίτητες διορθώσεις- τροποποιήσεις.

Όσα από τα υλικά που θα απεγκατασταθούν επιθυμεί να κρατήσει η υπηρεσία, θα παραδοθούν στις

αποθήκες του Δήμου κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να μην κινδυνεύουν κατά την αποθήκευση. Τα

υπόλοιπα θα πάνε προς ανακύκλωση – απόρριψη με ευθύνη του αναδόχου.

Γείωση πυλώνα

Θα γίνει αναλυτικός έλεγχος του συστήματος της αντικεραυνικής προστασίας - γείωσης όλης της

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης από εξειδικευμένη εταιρεία η οποία θα τύχει έγκρισης της επίβλεψης.

Για την έγκριση αυτή θα πρέπει ο ανάδοχος να υποβάλλει στην υπηρεσία λίστα τουλάχιστον 5 έργων

της εταιρείας αυτής που να αφορούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ αντικεραυνική προστασία – συστήματα γείωσης σε

υπαίθριους χώρους που έχει μελετήσει και κατασκευάσει η εταιρεία αυτή, μαζί με τις αντίστοιχες

μελέτες και τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει όλη την ηλεκτρολογική εγκατάσταση από τον υποσταθμό έως και τους

λαμπτήρες των πυλώνων. Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει μετρήσεις, δοκιμές και θα καταλήξει σε γραπτή

έκθεση-μελέτη όπου θα προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα για την τελειοποίηση του συστήματος

γείωσης – αντικεραυνικής προστασίας. Στην έκθεση αυτή θα περιλαμβάνονται σχέδια– εργασίες-

υλικά.

Τα παραπάνω θα τύχουν έγκρισης της επίβλεψης και στη συνέχεια θα υλοποιηθούν από τον ανάδοχο.

Στα παραπάνω θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο όσα περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους. Σε

περίπτωση που προτείνεται από την παραπάνω μελέτη κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να τεκμηριώνεται

επαρκώς – κατά την κρίση της επίβλεψης- ότι αυτό προσφέρει καλύτερη προστασία. Σε περίπτωση που

η επίβλεψη κρίνει ότι δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ότι είναι καλύτερη η προτεινόμενη λύση, θα

κατασκευαστούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω, χωρίς αυτό να μειώνει τις υποχρεώσεις του αναδόχου

όσον αφορά τα θέματα καλής λειτουργίας και εγγύησης του έργου.

Θα πρέπει να βελτιωθεί η τιμή αντίστασης γείωσης του κάθε πυλώνα. Η βελτίωση αυτή θα γίνει με

προσθήκη επιπλέον ηλεκτροδίου γείωσης παραπλεύρως του κάθε πυλώνα και σε απόσταση κατ’ ελάχιστο

5m από τον πυλώνα. Το ηλεκτρόδιο θα τοποθετηθεί εντός σκάμματος ενδεικτικών διαστάσεων 2,5m επί

2m και βάθος κατάλληλο ώστε το ανώτερο σημείο του γειωτή να βρίσκεται σε βάθος 0,5m από την

επιφάνεια του εδάφους.

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρόδιο τύπου «Ε» εξωτερικών διαστάσεων 1,5m x 0,5m x 0,5m .

Ενδεικτικός τύπος ΕΛΕΜΚΟ 6321001 μαζί με 6321002.

Το επιπλέον ηλεκτρόδιο γείωσης θα συνδεθεί με την υπάρχουσα υποδομή γείωσης του κάθε πυλώνα

μέσω κατάλληλων χάλκινων εξαρτημάτων πιστοποιημένων από τον κατασκευαστή του ηλεκτροδίου (π.χ.

σφιγκτήρες). Τα υλικά σύνδεσης θα υποδειχθούν από τον κατασκευαστή του ηλεκτροδίου και των

συνδέσμων. Η σύνδεση θα γίνει εντός κατάλληλου υπόγειου φρεατίου με χυτοσιδηρό κάλυμμα ικανών

διαστάσεων ώστε να μπορεί να γίνουν εντός αυτού εργασίες συντήρησης.

Πριν την εγκατάσταση καθώς και μετά την ολοκλήρωσής της, θα γίνει έλεγχος της αντίστασης

γείωσης για να τεκμηριωθεί η σωστή εγκατάσταση και το ποσοστό βελτίωσης που επιτεύχθηκε.

Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατασκευασμένα από χαλκό και εργαστηριακά

ελεγμένα κατά EN 50164-1 και EN 50164-2.

Η παραπάνω εγκατάσταση δεν περιλαμβάνει εργασίες που έχουν σχέση με χωματουργικές εργασίες

(σκάψιμο-επίχωση- επαναφορά χώρου σκαψίματος στην πρότερη κατάσταση, διακρίβωση της βέλτιστης

θέσης σκαψίματος ώστε να μην θιγούν άλλα δίκτυα π.χ. σωλήνες ύδρευσης-άρδευσης  αποκατάσταση

τυχόν ζημιών σε δίκτυα κλπ.) αφού θα πληρωθούν με άλλο άρθρο.

Περιλαμβάνονται όμως κάθε εργασία και ανταλλακτικά-υλικά που θα χρειαστούν για αντικατάσταση

όλων των εξαρτημάτων του συστήματος γείωσης-αντικεραυνικής προστασίας που παρουσιάζουν φθορά ή

κρίνεται από την αυτοψία ότι πρέπει να τροποποιηθούν – βελτιωθούν - επισκευασθούν προκειμένου

να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία της αντικεραυνικής προστασίας.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω θα πρέπει να είναι η κανονική λειτουργία των πυλώνων ακόμη και αν

χτυπηθούν από κεραυνούς.

Επισημαίνεται ότι σε έναν από τους πυλώνες για το κάθε γήπεδο λειτουργεί σύστημα πομποδέκτη

χαμηλής ισχύος με κεραία στην κορυφή του (αναφέρεται σε προηγούμενη παράγραφο του παρόντος

άρθρου), το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη μελέτη και να γίνουν οι κατάλληλες βελτιώσεις

και σε αυτό (όσον αφορά στη γείωση – αντικεραυνική προστασία).

Στο τέλος των εργασιών θα δοθούν στην υπηρεσία σχέδια “as built” (2 αντίγραφα) έγχρωμα σε

κατάλληλη κλίμακα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf και dwg).
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Τιμή ενός τεμ ευρώ 9.000,00

εννέα χιλιάδες

Ευρώ (Αριθμητικά): 9.000,00

(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.1.ΣΧ Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο PP PN20, DN20

A.T. : 195

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PP DN20 (20Χ3,4) με θερμοκόλληση, πλήρως

τοποθετημένος, Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά

συνδέσεως και στερέωσης καθώς κι εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 5,50

πέντε και πενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,50

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.7.1.ΣΧ Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο PP PN20, DN25

A.T. : 196

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PP DN25 (25Χ4,2) με θερμοκόλληση, πλήρως

τοποθετημένος, Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά

συνδέσεως και στερέωσης καθώς κι εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 7,00

επτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.9.1.ΣΧ Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο PP PN20, DN32

A.T. : 197

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PP DN32 (32Χ5,4) με θερμοκόλληση, πλήρως

τοποθετημένος, Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά

συνδέσεως και στερέωσης καθώς κι εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 8,50

οκτώ και πενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.10.1.ΣΧ Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο PP PN20, DN40

A.T. : 198

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PP DN40 (40Χ6,7) με θερμοκόλληση, πλήρως

τοποθετημένος, Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά

συνδέσεως και στερέωσης καθώς κι εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

Τιμή για ένα μέτρο (m)
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Τιμή ενός μ ευρώ 10,00

δέκα

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.11.1.ΣΧ Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο PP PN20, DN50

A.T. : 199

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PP DN50 (50Χ8,4) με θερμοκόλληση, πλήρως

τοποθετημένος, Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά

συνδέσεως και στερέωσης καθώς κι εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 15,40

δέκα πέντε και σαράντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,40

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.01.ΣΧ Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με μπαταρία

A.T. : 200

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ11/4 ins

στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά

(μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

Διαστ. 40Χ50 cm. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος,

ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος,σαπουνοθήκη, διπλό άγκιστρο ανάρτησης πετσετών και εταζιέρα

ορειχάλκινα επιχρωμιωμένα επίτοιχα,και καθρέπτης τοίχου ανάλογων διαστάσεων με το νίπτήρα.

δηλαδή νιπτήρας με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και

πλήρους εγκαταστάσεως και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.04.ΣΧ Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με μπαταρία για ΑΜΕΑ

A.T. : 201

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης ΑΜΕΑ με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ

Φ11/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά

(μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

Διαστ. 62Χ50 cm. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος,

ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος,σαπουνοθήκη, διπλό άγκιστρο ανάρτησης πετσετών και εταζιέρα

ορειχάλκινα επιχρωμιωμένα επίτοιχα,και καθρέπτης τοίχου ανάλογων διαστάσεων με το νιπτήρα.

δηλαδή νιπτήρας με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και

πλήρους εγκαταστάσεως και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.01.ΣΧ Λεκάνη αποχωρητηρίου πλήρης

A.T. : 202

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά
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στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως

στομίων. Χαμηλής πιέσεως με το πλαστικό του κάθισμα, το δοχείο πλύσεως, τους διακόπτες, τα

εξαρτήματά του και επίτοιχη χαρτοθήκη ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.02.ΣΧ Λεκάνη αποχωρητηρίου πλήρης για ΑΜΕΑ

A.T. : 203

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη ΑΜΕΑ 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά

στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως

στομίων. Χαμηλής πιέσεως με το πλαστικό του κάθισμα, το δοχείο πλύσεως, τους διακόπτες, τα

εξαρτήματά του και επίτοιχη χαρτοθήκη ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8157.02.ΣΧ Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο μιάς θέσεως

A.T. : 204

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο μιας θέσεως από υαλώδη πορσελάνη, δηλαδή ουρητήριο και υλικά

στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως

στομίων. Με την αναλογούσα αρμοκαλύπτρα, με το διάτρητο κάλυμμα της οπής εκροής από το ίδιο

υλικό.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8603.03.ΣΧ Συλλέκτης ύδρευσης διατομής 1'' (4 παροχών)

A.T. : 205

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Συλλέκτης ορειχάλκινος ύδρευσης τεσσάρων (4) παροχών και διατομής 1’’, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, τοποθέτηση,και παράδοση σε πλήρη εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8066.01.05.ΣΧ Πίνκας υδροληψίας διαστάσεων 45Χ70Χ11 cm.

A.T. : 206

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Μεταλλικός πίνακας προστασίας των συλλεκτών υδροληψίας. Διαστάσεων 45Χ70Χ11 cm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8608.01.04.ΣΧ Τριπλό φίλτρο νερού 1''.

A.T. : 207

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12
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Τριπλό φίλτρο νερού πλήρες, αποτελούμενο από φίλτρο νήματος, φίλτρο ενεργού άνθρακα και φίλτρο

κρυστάλλων χαλαζία, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση,και παράδοση σε πλήρη εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8257.01.04.ΣΧ Ηλιοθερμικό σύστημα συμπαραγωγής ΖΝΧ

A.T. : 208

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Ηλιοθερμικό σύστημα συμπαραγωγής ΖΝΧ το οποίο θα αποτελείται από τα παρακάτω:

1. ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (2 τεμάχια)

2. ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (4 τεμάχια)

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΝΧ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛ .

4. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

5.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΛΕΒΗΤΑ

Το σύνολο του συστήματος δοχείου, ηλιακών πάνελ και ηλεκτρονικού ελεγκτή θα πρέπει να είναι του

ιδίου κατασκευαστή και να προτείνεται ως σετ έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία

του.

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση,και παράδοση σε πλήρη εγκατάσταση όλωψν των παραπάνω.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη εγκατάσταση

όλων των παραπάνω.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.000,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.5.ΣΧ Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης P.V.C.  DN70

A.T. : 209

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 6,0 atm, για

σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο

ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.

Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως

στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

Πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 70 mm.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 5,50

πέντε και πενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,50

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.7.ΣΧ Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης P.V.C.  DN100

A.T. : 210

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 6,0 atm, για

σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο

ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.

Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως

στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

Πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 100 mm.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 8,00

οκτώ
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Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8205.01.ΣΧ Συντήρηση εγκατάστασης πυρόσβεσης-πυρασφάλειας

A.T. : 211

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Συντήρηση εγκατάστασης πυρόσβεσης-πυρασφάλειας ολόκληρου του αθλητικού κέντρου.

Θα περιλαμβάνει έλεγχο και συντήρηση- αντικατάσταση των παρακάτω:

  α) Κρουνών και δίκρουνων εγκατάστασης,

  β) Πυροσβεστικών φωλιών κι ερμαρίων (έλεγχος του περιεχόμενου τους και αντικατάσταση όποιων

εξ αυτών απαιτείται),

  γ) Σειρήνων, Θερμοανιχνευτών κι αντικατάσταση τους,

  δ) Αυτόματο συστημα κατασβεσης τοπικής εφαρμογής όλων των κτιρίων του κέντρου,

  ε) Πυροσβεστικού συγκροτήματος (έλεγχος αντλιών, κινητήρων, μπαταριών κλπ),

στ) Πυράντοχων πορτών κλπ.

Στον ανάδοχο θα δοθούν όλα τα σχέδια του κέντρου που αφορουν την Πυρόσβεση-Πυρασφάλεια να τα

ελέγξει ως προς την εφαρμογή τους. Στην περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις από την εφαρμογή, θα

τροποποιηθούν με δική του ευθύνη.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται υλικά (που θα απαιτηθούν είτε αντικατασταθούν φθαρμένα, είτε

χρειαστεί να τοποθετηθούν επιπλέον των υπαρχόντων για βελτιστοποίηση της πυρόσβεσης-

πυρασφάλειας και η αντίστοιχη εργασία.

Τέλος θα γίνει δοκιμή του συγκροτήματος για την πλήρη και σωστή λειτουργία του συστήματος.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες
Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.000,00

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 18/12/2019
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ 18/12/2019
Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΠΟΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛ.ΜΗΧΚΟΣ
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