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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1
Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις
οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που
ορίζονται στη διακήρυξη.
1.2
Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου
που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων
της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί
να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και
τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι
µηχανικών µέσων.
1.3
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή
διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο
των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.
1.3.1
κ.λπ.

Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις,
τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά
συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην
Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει
χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους
δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του
έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής
έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών
µέσων.
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1.3.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών
ενσωµατουµένων και µή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους
µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης,
λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν σύµφωνα
µε την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες,
άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως
απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηµονικού και
διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων,
µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή αλλού
(εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά),
κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις
παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την
εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι
δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η
αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, τη µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών είτε στο εργαστήριο
του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριµένο ή κρατικό εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους
όρους δηµοπράτησης.
1.3.7
Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας παραγωγής
προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων των δαπανών
εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισµού, υλικών,
µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, µετά των δαπανών
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής
ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των
εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από
την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συµβατικούς όρους (ανεξάρτητα
αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που
ήθελε µισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης).
1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, µεταφορικών
µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται
ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου.
1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, ή
δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10 Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη δηµοπράτησης.
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου,
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση
µηχανηµάτων, εργασία, κ.λπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού,
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η
µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω
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απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για
την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία
τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την
τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα
καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των
έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω
και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για
οποιαδήποτε άλλη αιτία .
1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε τις
τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ.
πλην των περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα
του παρόντος, µαζί µε την εργασία πλύσεως ή εµπλουτισµού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη
παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών,
λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που ισχύουν σύµφωνα µε
τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.3.13. Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και µετακινήσεις
µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εµπόδια στο χώρο του
έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, µη παράδοση περιορισµένης έκτασης περιοχών του έργου, που
απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι
για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις
λόγω των παραπάνω εµποδίων, από τις αναγκαίες µετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.),
ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των
συµβατικών τευχών είτε αυτές αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα
του τιµολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της
κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόµα και από
προσωρινές περιοδικές ή και µόνιµες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη περιοχή
του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη
παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού
γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά.
1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης
τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών
(REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην
Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών
συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης,
εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα συναντηθούν στο
χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας
(Ο.Κ.Ω) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου
και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης. Οι δαπάνες
σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη
επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο)
των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα υποβληθούν για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η
επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του
εδάφους,σε ψηφιακή µορφή,σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής των
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στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη σύνταξης
κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’.
1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά
προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή
άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών,
υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.3.22 Οι δαπάνες για χρήση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωµένων µεθόδων,
ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων των δαπανών
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους
καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους .
1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους
βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου
(περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των
συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης
1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων
κ.λπ.
1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασµό του κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών από
τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις,Πολεοδοµία ή και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή
Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω.
διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο
εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των
εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.
1.3.29 Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήµανσης
και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή
εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισµού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης
σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και
πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και
οι δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα και µε τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης. Ως όριο του έργου για την µεταφορά προϊόντων κατεδαφίσεων,
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καθαιρέσεων, αποξηλώσεων και εν γένει υλικών προς απόρριψη, ορίζεται η περιοχή εκτέλεσης των
εργασιών. Κάθε µεταφορά που απαιτείται για τα παραπάνω προϊόντα, υπολογίζεται βάσει των τιµών
των άρθρων του παρόντος και παραδίδεται από τον ανάδοχο γραπτή δήλωση για την εξεύρεση και
απόκτηση των απαραιτήτων αδειών εναπόθεσης.
1.3.30 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως
µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες
εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.31 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του
Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές µελέτες,
στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη
δηµοπράτησης.
1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4
Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα
Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή
υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων,
τελών χαρτοσήµου, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών
επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα
επισφαλή έξοδα.
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό,
δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, του
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς
του αναδόχου.
1.5
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο
του Έργου.

2
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

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

2.2

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα

•

Ως ‘’χαλαρά εδάφη’’ χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που
έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.

•

Ως ‘’γαίες και ηµίβραχος’’ χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά,
καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός,
κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν
αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι
απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού.

•

Ως ‘’βράχος’’ χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν
χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ.
αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του ‘’βράχου’’ περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι
ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 m3.

•

Ως ‘’σκληρά γρανιτικά’’ και ‘’κροκαλοπαγή’’ χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις
σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα,
θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής
(δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών
σφυρών είναι µειωµένη)

2.2.2

ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να
προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
-

Χειρολαβές

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες
ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και
ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές
πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για
κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε
µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
-

Κλειδαριές και κύλινδροι
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-

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

-

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος

-

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

-

Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που
ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
-

Μηχανισµοί επαναφοράς θυρών

Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς
απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας.
-

Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας.

-

Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση

-

Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ.

Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή
πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας.
-

Αναστολείς (stoppers)

-

Αναστολείς θύρας - δαπέδου

-

Αναστολείς θύρας - τοίχου

-

Αναστολείς φύλλων ερµαρίου

-

Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

-

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

-

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

-

Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα)

-

Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

Key

Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master

-

Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου

Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχού,
µε συσκευή µικροκυµάτων
Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες «περί ∆ηµοσίων Εργων» διατάξεις, εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται
στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος.

2.2.3.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m)
γραµµικών στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού
που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα
γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.
Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των
Σελίδα 8 από 120

σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται
διαφορετικά.
Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύµφωνα
µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (-ές) µονάδας θα αποτελεί
(-ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του
παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο «Γενικοί Όροι».
Όλες οι τιµές όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε
πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για
χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος
τιµολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριωµάτων δεν πληρώνεται µε άλλο άρθρο
του Τιµολογίου που αφορά προηγούµενες εργασίες (π.χ. επιχρίσµατα) ή όταν τα ικριώµατα
πληρώνονται ιδιαιτέρως.
Οι πρόσθετες τιµές χρωµατισµών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα µε τις
εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωµατισµού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και
πληρώνονται µε τις ιδιαίτερες τιµές τους.
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές
βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα
κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του
ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και
επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή
επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωµατισµών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους.
Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ’ ολοκλήρου, η
επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής
επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή
τρίξυλου) ή της κατεχόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί
συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α

Είδος

1.

Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του
ύψους κάσσας θύρας.

Συντελεστής

α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου

2,30

γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου

2,70
3,00

2.

Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50%
του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
1,90
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
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Είδος

α/α

γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου

Συντελεστής
2,30
2,60

3.

4.

Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

1,00

β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου

1,40

γ) µε κάσσα επί µπατικού

1,80

δ) παραθύρων ρολλών

1,60

ε) σιδερένια

1,00

Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών
3,70

5.

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
2,60

6.

7.

8.

9.

Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα

2,80

β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές

2,00

γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)

1,00

δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ

1,60

Προπετάσµατα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα

2,50

β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα

1,00

γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)

1,60

Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου

1,00

β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,50

Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων
συντελεστών
των
εργοστασίων
κατασκευής
των
θερµαντικών σωµάτων

2.2.4.

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
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1.
Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή
προέλευσης και σκληρότητα
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1

Πεντέλης

Λευκό

2

Κοκκιναρά

Τεφρόν

3

Κοζάνης

Λευκό

4

Αγ. Μαρίνας

Λευκό συνεφώδες

5

Καπανδριτίου

Κιτρινωπό

6

Μαραθώνα

Γκρί

7

Νάξου

Λευκό

8

Αλιβερίου

Τεφρόχρουν – µελανό

9

Μαραθώνα

Τεφρόχρουν – µελανό

10

Βέροιας

Λευκό

11

Θάσου

Λευκό

12

Πηλίου

Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1

Ερέτριας

Ερυθρότεφρο

2

Αµαρύνθου

Ερυθρότεφρο

3

∆οµβραϊνης Θηβών

Μπεζ

4

∆οµβραϊνης Θηβών

Κίτρινο

5

∆οµβραϊνης Θηβών

Ερυθρό

6

Στύρων

Πράσινο

7

Λάρισας

Πράσινο

8

Ιωαννίνων

Μπεζ

9

Φαρσάλων

Γκρι

10

Ύδρας

Ροδότεφρο πολύχρωµο

11

∆ιονύσου

Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1

Ιωαννίνων

Ροδόχρουν

2

Χίου

Τεφρό

3

Χίου

Κίτρινο
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4

Τήνου

Πράσινο

5

Ρόδου

Μπεζ

6

Αγίου Πέτρου

Μαύρο

7

Βυτίνας

Μαύρο

8

Μάνης

Ερυθρό

9

Ναυπλίου

Ερυθρό

10

Ναυπλίου

Κίτρινο

11

Μυτιλήνης

Ερυθρό πολύχρωµο

12

Τρίπολης

Γκρι µε λευκές φέτες

13

Σαλαµίνας

Γκρι ή πολύχρωµο

14

Αράχωβας

καφέ

2.
Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών
(νερόλουστρο)
3.

Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο.

2.2.5.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Το παρόν τιµολόγο αποτελεί απόσπασµα του Περιγραφικού Τιµολογίου Υδραυλικών Έργων που
εγκρίθηκε µε την µε αριθµό ∆17α/01/93/ΦΝ.437/1,10,04 (ΦΕΚ.1556.Β/18,10,04) απόφαση Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.∆Ε και του οποίου οι γενικοί όροι και οι αναλυτικές περιγραφές των άρθρων (που παρακάτω
αναφέρονται συνοπτικά) έχουν συµβατική ισχύ για την εργολαβία που θα εκτελεσθεί µε την παρούσα
µελέτη.
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A.T.:

001

Ο∆Ο-ΜΕ ∆-2.1

Εκσκαφή-φρεζάρισµα ασφαλτικού οδοστρώµατος - Εκσκαφήφρεζάρισµα βάθους έως 4 εκ.

Κωδ. αναθεώρησης :

Ο∆Ο 1132

100,00%

Για την εκσκαφή- φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση
ειδικών κατάλληλων εκσκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να
προκύπτουν κατακόρυφες και ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και
µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία
κατά µήκος κλίση.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων των
προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής
καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να
αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή
τους στη σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε
αντίθετη περίπτωση την εργασία αδαπάνως για την υπηρεσία. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται
όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση της υπόψη εργασίας (αγορές, µισθώµατα,
µεταφορές, εγκαταστάσεις-απεγκαταστάσεις, σταλίες και κάθε είδους καθυστερήσεις κλπ., του ειδικού
εκσκαπτικού µηχανήµατος (φρέζας), οι αποζηµιώσεις του προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί, τα
µέσα µεταφοράς, οι σταλίες καθυστερήσεις του µηχανικού εξοπλισµού, των µεταφορικών µέσων και
του προσωπικού) σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε θέσεις
και διαστάσεις εφαρµογής της απολύτου επιλογής της υπηρεσίας και µόνο µετά από έγκρισή της.

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (µ²) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσµατος
υφιστάµενου οδοστρώµατος.
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

1,14
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A.T.:

002

Ο∆Ο-ΜΕ ∆-2.2

Εκσκαφή-φρεζάρισµα ασφαλτικού οδοστρώµατος - Εκσκαφήφρεζάρισµα βάθους έως 6 εκ.

Κωδ. αναθεώρησης :

Ο∆Ο 1132

100,00%

Για την εκσκαφή- φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση
ειδικών κατάλληλων εκσκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να
προκύπτουν κατακόρυφες και ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και
µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία
κατά µήκος κλίση.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων των
προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής
καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να
αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή
τους στη σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε
αντίθετη περίπτωση την εργασία αδαπάνως για την υπηρεσία. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται
όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση της υπόψη εργασίας (αγορές, µισθώµατα,
µεταφορές, εγκαταστάσεις-απεγκαταστάσεις, σταλίες και κάθε είδους καθυστερήσεις κλπ., του ειδικού
εκσκαπτικού µηχανήµατος (φρέζας), οι αποζηµιώσεις του προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί, τα
µέσα µεταφοράς, οι σταλίες καθυστερήσεις του µηχανικού εξοπλισµού, των µεταφορικών µέσων και
του προσωπικού) σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε θέσεις
και διαστάσεις εφαρµογής της απολύτου επιλογής της υπηρεσίας και µόνο µετά από έγκρισή της.

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (µ²) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσµατος
υφιστάµενου οδοστρώµατος.
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

1,48

A.T.:

003

Ο∆Ο-ΜΕ ∆-4

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
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Κωδ. αναθεώρησης :

Ο∆Ο 4120

100,00%

Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης ή επί
σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό
διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, που θα
εκτελεσθεί, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας σε υπόγεια και υπαίθρια έργα,
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α203 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου του έργου,
όπως άσφαλτος, καθαρό πετρέλαιο, αντιυδρόφιλο παρασκεύασµα κλπ, µετά των φορτοεκφορτώσεων,
χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας µεταφορικών µέσων, η δαπάνη θέρµανσης της
ασφάλτου ή παρασκευής του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, ανάµιξη, αποθήκευση, φύλαξη κλπ.),
η δαπάνη καθαρισµού της επιφάνειας, που πρόκειται να επικαλυφθεί µε συγκολλητική επάλειψη, µε
αυτοκίνητη βούρτσα και τα χέρια, η δαπάνη µεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού διαλύµατος ή
ασφάλτου ή ασφαλτικού γαλακτώµατος µε αυτοκίνητο διανοµέα ασφάλτου (FEDERAL) µε την
ενδεχόµενη επαναθέρµανση του διαλύµατος ή της ασφάλτου πριν από τη διάχυση, όπως και κάθε
άλλη απαιτούµενη δαπάνη (εργασία και υλικά) για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της υπόψη
εργασίας σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

0,420

A.T.:

004

Ο∆Ο-ΜΕ ∆-9.1

Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεµα 0,04 µ Αντιολισθηρή στρώση 0,04 µ µε χρήση κοινής ασφάλτου

Κωδ. αναθεώρησης :

Ο∆Ο 4521.Β

100,00%

Για την πλήρη κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου
πάχους 0.04 µ, που θα κατασκευασθεί, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και
τη µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε τη µέθοδο ασφαλτικού σκυροδέµατος µε χονδρόκοκκο µεν
(D>2,36 χλστ) αδρανές από κατάλληλο σκληρό πέτρωµα, λεπτόκοκκο δε αδρανές και παιπάλη από
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συνήθη πετρώµατα προερχόµενα από παντελώς υγιείς λίθους λατοµείων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην Τ.Σ.Υ., και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α-265 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Η αντιολισθηρή στρώση θα κατασκευάζεται σύµφωνα µε τον τύπο 2 της Τ.Σ.Υ. µε ονοµαστικό µέγεθος
µέγιστου κόκκου 12,5 χλστ. και θα εξασφαλίζεται µέσο βάθος υφής ίσο προς 1,5 χλστ. κατ’ ελάχιστο.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών, συνήθων και σκληρών όπως
προσδιορίζονται στην ΤΣΥ σε ποσότητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική µελέτη, η
δαπάνη µεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του
ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη µεταφοράς του έτοιµου
ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων,
κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και
σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη διάστρωσης και συµπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και
εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου και η
συγκολλητική επάλειψη που θα πληρώνεται ιδιαίτερα. .

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο έτοιµης ολόσωµης αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας
συµπυκνωµένου πάχους 0,04 µ., µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη
θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης.
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

6,98

[*]

(6,96+0,02)

A.T.:

005

Ο∆Ο Ν-ΑΟ∆Ο.∆11

Γεωύφασµα προστασίας έναντι ανακλαστικής ρηγµάτωσης βάρους 140
g/m2.

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7914

100,00%

Για την προµήθεια και τοποθέτηση µεταξύ ασφαλτικών στρώσεων και επί συγκολλητικής
επάλειψης µη υφαντού γεωυφάσµατος τύπου PGM 14 της Polyfelt ή αναλόγου, από πολυπροπυλένιο
συνεχών ινών µηχανικής κατεργασίας, για την προστασία του οδοστρώµατος έναντι ανακλαστικής
ρηγµάτωσης, βάρους τουλάχιστον 140gr/m2, εφελκυστικής αντοχής (κατά EN ISO 10319) ≥9ΚΝ/m,
επιµήκυνσης σε θραύση ≥55% και σηµείου τήξης ≥ 165Co, σύµφωνα µε την µελέτη και τους όρους
δηµοπράτησης.
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του γεωυφάσµατος, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
του έργου, η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η στερέωση
και τοποθέτησή του, οι προβλεπόµενες επικαλύψεις όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά µικροϋλικά,
µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χρήσεις συσκευών, µηχανηµάτων κλπ για πλήρως περαιωµένη
εργασία σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη. Στην τιµή περιλαµβάνονται ανηγµένα οι δαπάνες της
σφράγισης των ρωγµών εύρους µεγαλύτερου των 4mm στον ασφαλτοτάπητα µε κοινή άσφαλτο 50/70,
της επιπλέον απαιτούµενης ποσότητας ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης (απαιτείται περίπου
1lt/m2), της επιβάρυνσης για την τοποθέτηση του γεωυφάσµατος επί της συγκολλητικής επάλειψης
(της οποίας η κατασκευή µε τη συνήθη ποσότητα σύµφωνα µε την ΠΤΠ ΑΣ-12 πληρώνεται ιδιαίτερα),
από φθορές, αλληλοεπικαλύψεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτείται
για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης επιφάνειας ασφαλτικού µε γεωύφασµα
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

4,50

A.T.:

006

Ο∆Ο-ΜΕ Β-1

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους µέχρι και 3,00
m

Κωδ. αναθεώρησης :

Ο∆Ο 2151

100,00%

Για την πλήρη εκσκαφή µέχρι πλάτους 3 µ. θεµελίων τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων
κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών, οχετών κάθε είδους (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,
ηλεκτροφωτισµού κλπ.), για την εκσκαφή κάτωθεν αγωγών, για διερευνητικές τοµές εντοπισµού
αγωγών-οχετών ΟΚΩ σε κάθε είδους έδαφος (γαιοηµίβραχο και βράχο), περιλαµβανοµένων και των
πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών και για οποιοδήποτε
βάθος, µε αφετηρία µέτρησης του βάθους την άνω επιφάνεια σκάµµατος όπως αυτή ορίζεται στην
Τ.Σ.Υ., που εκτελείται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., ανεξάρτητα από τη χρήση ή όχι εκρηκτικών υλών, εν
ξηρώ ή µέσα στο νερό, µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο, ή ακόµα και µε τα χέρια.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη αντλήσεων και αντιµετώπισης των κάθε είδους επιφανειακών και
υπόγειων νερών, η δαπάνη των κάθε είδους απαιτουµένων αντιστηρίξεων παρειών (µε οριζόντιες
ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις µε πασσαλοσανίδες κλπ), η δαπάνη µόρφωσης του πυθµένα
και τµήµατος των παρειών αυτού ώστε να µπορούν να χρησιµεύσουν για τη διάστρωση σκυροδέµατος
(π.χ. θεµέλια τεχνικών έργων, περιβλήµατα αγωγών κλπ) χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων, η
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δαπάνη συµπύκνωσης του πυθµένα των θεµελίων, η δαπάνη διαµόρφωσης ή µη των δαπέδων
εργασίας για την εκσκαφή ή αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών, η δαπάνη διαλογής,
φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου και µεταφοράς αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση σύµφωνα µε
υπόδειξη της Υπηρεσίας για οριστική αποµάκρυνση ή προσωρινή απόθεση στην περιοχή του έργου
(µε την εν συνεχεία αποκοµιδή αυτών και την οριστική τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωµάτων
του έργου) ή απ’ ευθείας οριστική τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωµάτων του έργου ή
απόθεση παρά το σκάµµα για την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την
κατασκευή του τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού που κατασκευάζονται εκτός του σώµατος της οδού,
καθώς και η δαπάνη για την επανόρθωση ζηµιών εξαιτίας ενδεχόµενων καταπτώσεων γειτονικών
εδαφικών όγκων.

Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη για το κόψιµο τυχόν υπάρχοντος ασφαλτικού
οδοστρώµατος µε κατάλληλη µέθοδο σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (Ε.Σ.Υ. κλπ.),
το κόψιµο, το ξερίζωµα και η αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η δαπάνη για την
εκσκαφή παλιών οδοστρωµάτων, κρασπεδορείθρων µε το σκυρόδεµα έδρασής τους,
πλακοστρώσεων και τσιµεντοστρώσεων (από άοπλο σκυρόδεµα), η δαπάνη για τις τυχόν
απαιτούµενες γεφυρώσεις των εκσκαφών των τάφρων µε σιδηρές λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή
άλλα έργα γεφύρωσης για την κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και για εξυπηρέτηση των παρόδιων
ιδιοκτησιών και τέλος η δαπάνη για τις εργασίες επανεπίχωσης του αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η κατηγορία αυτή των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται για επιφάνεια
µέχρι 100 µ2, ή µε πλάτος σκάµµατος το ανώτερο µέχρι 3,00 µ. ανεξάρτητα από την επιφάνεια
κάτοψης (όπως λεπτοµερώς προσδιορίζεται στην Τ.Σ.Υ.) για οποιοδήποτε βάθος και για όλα τα
τµήµατα των έργων της εργολαβίας. Εκσκαφές θεµελίων, τάφρων κλπ, πέραν του όγκου των
εκσκαφών θεµελίων, όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., όπου προβλέπονται από τη µελέτη ή
εκτελούνται ύστερα από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, θα πληρώνονται µε την τιµή των άρθρων των
γενικών εκσκαφών. Η εκσκαφή µετράται σε όγκο, όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ..

Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής θεµελίων τεχνικών έργων.
( 1 m3 )

ΕΥΡΩ

Κυβικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

4,14

A.T.:

007

Υ∆Ρ-Α 3.1.1

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών
δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση
των προϊόντων εκσκαφών
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Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6053

100,00%

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη ηµιβραχώδη (µη απαιτούντα διατρητικά µηχανήµατα ή εκρηκτικά), ανά m³ εκσκαφής, µε οποιοδήποτε
πλάτος πυθµένος ή βάθος εκσκαφής, µε όλες τις συναφείς εργασίες (εκρίζωση φυτειών, εναπόθεση,
χονδρική µόρφωση κλπ), βάσει αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα µε τις γραµµές πληρωµής
που καθορίζονται από την µελέτη.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³).
( 1 m3 )

ΕΥΡΩ

Κυβικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

0,590

A.T.:

008

Υ∆Ρ-Α 3.1.2

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών
δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη Με την φόρτωση των
προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή
απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6054

100,00%

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη ηµιβραχώδη (µη απαιτούντα διατρητικά µηχανήµατα ή εκρηκτικά), ανά m³ εκσκαφής, µε οποιοδήποτε
πλάτος πυθµένος ή βάθος εκσκαφής, µε όλες τις συναφείς εργασίες (εκρίζωση φυτειών, εναπόθεση,
χονδρική µόρφωση κλπ), βάσει αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα µε τις γραµµές πληρωµής
που καθορίζονται από την µελέτη.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³).
( 1 m3 )

ΕΥΡΩ

Κυβικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
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(Αριθµητικώς):

0,92

[*]

(0,87+0,05)

A.T.:

009

Υ∆Ρ-Α 5.4

Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις
συµπύκνωσης

Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6067

100,00%

Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων, σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια χώµατα (αν τούτο απαιτείται) σε στρώσεις µέχρι
25 cm, µεταφερόµενων από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνονται πέραν της δαπάνης µεταφοράς, η δαπάνη προµήθειας, οι απαιτούµενες
φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των µεταφορικών µέσων, οι τυχόν απαιτούµενες προσωρινές
εναποθέσεις, η έκκριψη, η διάστρωση, οι πλάγιες µεταφορές, το κοπάνισµα ή η χρησιµοποίηση των
δονητικών, αλλά όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων µέσων ή άλλων ειδικών
συµπυκνωτών, η επί τόπου αξία του νερού διαβροχής καθώς και η δαπάνη των απαιτούµενων
δοκιµών για την εξακρίβωση του βαθµού συµπύκνωσης .
Ο βαθµός συµπύκνωσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος
PROCTOR).

από 95%

(τροποποιηµένη δοκιµασία

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης.
( 1 m3 )

ΕΥΡΩ

Κυβικό µέτρο

(Ολογράφως):

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

2,25

[*]

(2,2+0,05)

A.T.:

010

Υ∆Ρ-Α 9.1

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6301

100,00%
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Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών αγωγών ορθογωνικής διατοµής
σε ευθυγραµµία ή καµπύλη, καθώς και καλούπια οποιωνδήποτε γενικά έργων όπως βάθρων, τοίχων,
πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας.
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του
καλουπιού και του ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα
επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε παραµόρφωση και υποχώρηση του
καλουπιού.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των
υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του.

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

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

6,50

A.T.:

011

Υ∆Ρ-Α 9.2

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καµπύλων επιφανειών

Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6302

100,00%

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (γενικώς µεταλλότυποι) αγωγών καµπύλων επιφανειών απλής
καµπυλότητος υπονόµων κυκλικής, ωοειδούς ή σκουφοειδούς διατοµής, κυκλικών φρεατίων και
λοιπών κατασκευών από σκυρόδεµα, σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας.
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του
καλουπιού και του ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα
επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε παραµόρφωση και υποχώρηση του
καλουπιού.
Οι τιµές µονάδος των καλουπιών κατασκευών από σκυρόδεµα συµπεριλαµβάνουν:
- Την προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την διαµόρφωση των
καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται)
- Τις εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και συνδυσµού
αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση στοιχείων,
σύµφωνα τις καθοριζόµενες απο την µελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών
τελειωµάτων.
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- Την ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για
την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
- Την διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή
διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
- Την επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Την πλήρη αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθοριζοµένου από την
µελέτη χρόνου παραµονής τους, την συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και µεταφορά των υλικών.
- Το πλήρη καθαρισµό των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης
(τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ).
- Την αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνεις του σκυροδέµατος µε
τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή/και τις οδηγίες της
Επίβλεψης.
- Το πλήρη καθαρισµό του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµατα υλικών κατασκευής
ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των αχρήστων καρφοβελονών.
- Την φθορά και αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και καλουπιών. Σε
καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων υλικών (ξυλείας, µεταλλικών στοιχείων κλπ)
- Την δαπάνη του ειδικευµένου ή µή προσωπικού για την συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση
των ικριωµάτων και καλουπιών, καθώς και όλων των απαιτουµένων µέσων, εργαλείων, συσκευών
ή/και µηχανηµάτων για την εκτέλεση των εργασιών.
- Την δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς µηχανικά
µέσα
- Την δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, σύνδεσης πάσης φύσεως
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε ευθειογενείς καµπύλες επιφάνειες και δεν εφαρµόζεται όταν
χρησιµοποιούνται πνευµατικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια).

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

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

18,40

A.T.:

012

Υ∆Ρ-Α 9.10.1

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10

Σελίδα 22 από 120

Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6323

100,00%

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ),
του Ε.Κ.Ω.Σ. και τις απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών συµβατικών τευχών του Eργου µε την
διάστρωση και συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων
των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος,
εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των
αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η
µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε
δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και
επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται 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.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
( 1 m3 )

Κυβικό µέτρο

Σελίδα 23 από 120

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):

ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ

(Αριθµητικώς):

63,00

A.T.:

013

Υ∆Ρ-Α 9.10.3

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16

Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6326

100,00%

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ),
του Ε.Κ.Ω.Σ. και τις απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών συµβατικών τευχών του Eργου µε την
διάστρωση και συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων
των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος,
εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των
αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η
µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε
δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και
επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται 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.

Σελίδα 24 από 120

ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
( 1 m3 )

ΕΥΡΩ

Κυβικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

75,50

A.T.:

014

Υ∆Ρ-Α 9.10.4

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6327

100,00%

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ),
του Ε.Κ.Ω.Σ. και τις απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών συµβατικών τευχών του Eργου µε την
διάστρωση και συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων
των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος,
εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των
αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η
µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε
δαπάνη του Aναδόχου.
Σελίδα 25 από 120

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και
επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται 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.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
( 1 m3 )

ΕΥΡΩ

Κυβικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ

(Αριθµητικώς):

83,00

A.T.:

015

Υ∆Ρ-Α 9.26

Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού Β500C σκυροδεµάτων

Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6311

100,00%

Για ένα χιλιόγραµµο χάλυβα οπλισµού σκυροδεµάτων B500C κατά ΕΛΟΤ 1451-3, δηλαδή για την
προµήθεια, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά του οπλισµού επί τόπου των έργων, την κοπή,
κατεργασία, διαµόρφωση των ράβδων στις απαιτούµενες µορφές και διαστάσεις, την τοποθέτηση στο
έργο, την φθορά, αποµείωση και τα σύρµατα πρόσδεσης, την ανηγµένη ανά χιλιόγραµµο οπλισµού
δαπάνη για υποθέµατα (αναβολείς) και τυχόν αρ-µοκλείδες, όπως και για κάθε άλλη δαπάνη για την
εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον ΚΤΧ - 2008.
Επιµέτρηση µε βάση αναλυτικούς πίνακες οπλισµού που θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο και θα
ελέγχονται από την Υπηρεσία.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηµένου οπλισµού σκυροδεµάτων.
Σελίδα 26 από 120

( 1 Kg )

ΕΥΡΩ

Χιλιόγραµµο (Κιλό)

(Ολογράφως):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

0,970

A.T.:

016

Υ∆Ρ-Α 11.1.1

Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων χυτοσιδηρά, κοινά

Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6752

100,00%

Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής και κάθε χυτοσιδηρό
αντικείµενο, πλην βαθµίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετηµένα µετά της αξίας µεταφοράς επί τόπου
των έργων. Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
ποιότητας αναγνωρισµένου εργαστηρίου.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
( 1 Kg )

ΕΥΡΩ

Χιλιόγραµµο (Κιλό)

(Ολογράφως):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

1,75

A.T.:

017

Υ∆Ρ-Α 11.2.1

Μεταλλικές εσχάρες υπονόµων χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής
(τυποποιηµένες)

Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6752

100,00%

Μεταλλικές εσχάρες υπονόµων πλήρως τοποθετηµένες µετά της αξίας µεταφοράς επί τόπου των
έργων. Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας
αναγνωρισµένου εργαστηρίου.

Σελίδα 27 από 120

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
( 1 Kg )

ΕΥΡΩ

Χιλιόγραµµο (Κιλό)

(Ολογράφως):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

1,70

A.T.:

018

Υ∆Ρ-Α 11.3

Βαθµίδες από χυτοσίδηρο

Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6753

100,00%

Για ένα χιλιόγραµµο βάρους τοποθετηµένης χυτοσιδηράς βαθµίδας. Στην τιµή περιλαµβάνεται η
προµήθεια των υλικών επί τόπου και οι πάσης φύσεως εργασίες για την έντεχνη εκτέλεση.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
( 1 Kg )

ΕΥΡΩ

Χιλιόγραµµο (Κιλό)

(Ολογράφως):

∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

2,30

A.T.:

019

Ο∆Ο-ΜΕ Β-34

Επίχρισµα πατητό πάχους 2,0 εκ. εσωτερικών επιφανειών υπονόµων
και φρεατίων

Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6403

100,00%

Για την πλήρη κατασκευή επιχρίσµατος πατητού πάχους 2,0 εκ., µε τσιµεντοκονίαµα των 650 χγρ.
και 900 χγρ. τσιµέντου κοινού (ελληνικού τύπου), σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόµων και
φρεατίων, σύµφωνα µε τη µελέτη ή και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Σελίδα 28 από 120

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας όλων των υλικών (άµµου, τσιµέντου κλπ.),
παρασκευής του κονιάµατος, η δαπάνη της εργασίας επίχρισης, που θα γίνει σε τρεις στρώσεις, από
τις οποίες οι δύο πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 χγρ. τσιµέντου ανά µ³ ξηράς άµµου και
η τρίτη πατητή αναλογίας 900χγρ. τσιµέντου ανά µ3 ξηράς άµµου, η δαπάνη επίπασης µε τσιµέντο,
για επίτευξη λείας επίπεδης ή καµπύλης επιφάνειας και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.

Για φρεάτια που αµείβονται µε κατ’ αποκοπή τιµή µονάδας για το σύνολο των εργασιών τους,
σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου, η τιµή του παρόντος άρθρου θα ισχύσει µόνο για τις
επιφάνειες που θα επιχρισθούν µε εντολή της Υπηρεσίας χωρίς να προβλέπεται στα σχετικά άρθρα
του Τιµολογίου.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τσιµεντοκονίας πάχους 2,0 εκ. για εσωτερικές επιφάνειες έργων
υπονόµων και φρεατίων.
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

7,94

A.T.:

020

Υ∆Ρ-Α 12.1.2.4

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση και
αρµολόγηση τσιµεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως,
χωρίς τον εγκιβωτισµό, Αόπλοι πρεσσαριστοί τσιµεντοσωλήνες
εξαιρετικής αντοχής, τύπου Α-ΙΙ, (Πίνακας ΙΙ της ΠΤΠ 110),( σελ.95),
ονοµαστικής διαµέτρου D300 mm

Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6551.2

100,00%

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο όρυγµα,
τοποθέτηση και αρµολόγηση τσιµεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς τον
εγκιβωτισµό τους, ο οποίος επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου..

Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) τοποθετηθέντων σωλήνων
( 1 µµ )

Μέτρο Μήκους

Σελίδα 29 από 120

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ

(Αριθµητικώς):

13,00

A.T.:

021

Υ∆Ρ-Α 12.1.3.1

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση και
αρµολόγηση τσιµεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως,
χωρίς τον εγκιβωτισµό, Οπλισµένοι πρεσσαριστοί τσιµεντοσωλήνες,
τύπου Ι (ΠΤΠ 110, σελ. 100), συµπεριλαµβανοµένης της αξίας του
σιδηροπλισµού ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm

Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6551.3

100,00%

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο όρυγµα,
τοποθέτηση και αρµολόγηση τσιµεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς τον
εγκιβωτισµό τους, ο οποίος επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου..

Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) τοποθετηθέντων σωλήνων
( 1 µµ )

ΕΥΡΩ

Μέτρο Μήκους

(Ολογράφως):

∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

19,50

A.T.:

022

Υ∆Ρ-Α 16.1

Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το δίκτυο οµβρίων

Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6744

100,00%

Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε υφιστάµενο ή κατασκευαζόµενο δίκτυο
οµβρίων από προκατασκευασµένους οπλισµένους τσιµεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως διατοµής αγωγού
δικτύου). Για µία σύνδεση πλήρως περαιωµένη όπως παραπάνω συµπεριλαµβανοµένων όλων των
απαραιτήτων εργασιών και υλικών.
Σελίδα 30 από 120

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ

(Αριθµητικώς):

124,00

A.T.:

023

ΟΙΚ-Α 20.2

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία
υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων
εκσκαφής

ΟΙΚ 2112

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την δηµιουργία
υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας
κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m², σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα
στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη,
είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την
µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις
των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.
( 1 m3 )

ΕΥΡΩ

Κυβικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

4,10

A.T.:

024

ΟΙΚ-Α 20.5.1

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, µε την
µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη

Σελίδα 31 από 120

ΟΙΚ 2124

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή
µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος µέχρι 2,00 m από το
χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η
στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα),
µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών.
Συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.
( 1 m3 )

ΕΥΡΩ

Κυβικό µέτρο

(Ολογράφως):

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

10,70

[*]

A.T.:

025

Ο∆Ο-ΜΕ Β-7

Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθµών κ.λ.π.

Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6157

(6,7+4)

100,00%

Για την πλήρη κατασκευή λιθορριπής µε αργούς λίθους λατοµείου ή συλλεκτούς, βάρους από 5
έως 20 χγρ., για τη διαµόρφωση κοιτοστρώσεων, για τη στερέωση εδάφους κάτω και πίσω από
τοίχους συρµατοκιβωτίων και επί αναβαθµών πρανών ορυγµάτων σε θέσεις, που καθορίζονται στη
µελέτη.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας ή διαλογής των λίθων, µεταφοράς τους από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης µε τις φορτοεκφορτώσεις τις σταλίες και το χαµένο
χρόνο, η δαπάνη προσέγγισης στον τόπο κατασκευής, η δαπάνη της εργασίας διάστρωσης και
τακτοποίησης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτείται για την έντεχνη
εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε τη γεωτεχνική µελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης λιθορριπής.

Σελίδα 32 από 120

( 1 m3 )

ΕΥΡΩ

Κυβικό µέτρο

(Ολογράφως):

∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

17,50

A.T.:

026

ΟΙΚ-Α 20.42

Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε
αυτοκίνητο

ΟΙΚ 2180

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Mεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών
και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από
την µελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόµετρο
διαδροµής εµφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό.

Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m³.km) σε όγκο ορύγµατος
( 1 m3Km )

ΕΥΡΩ

Κυβοχιλιόµετρο

(Ολογράφως):

ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

0,50

A.T.:

027

ΟΙΚ-Α 22.20.1

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε
πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
πλακών

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2236

100,00%

Σελίδα 33 από 120

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου,
µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών,
σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς
φόρτωση.
Συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

4,84

[*]

(4,8+0,04)

A.T.:

028

ΟΙΚ-Α 22.15.1

Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο
σκυρόδεµα. Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης

ΟΙΚ 2226

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, πλην
δαπέδων. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και
εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, µετά
από τεµαχισµό του όγκου σκυροδέµατος, στις θέσεις φόρτωσης.

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

ΕΥΡΩ

A.T.:

Κυβικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

96,70

[*]

(92,7+4)

029

Σελίδα 34 από 120

ΟΙΚ-Α 20.20

Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου

ΟΙΚ 2162

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών επί τόπου του
έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση
σε πάχη έως 20 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή
δονητικές πλάκες.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την
επίχωση.
( 1 m3 )

ΕΥΡΩ

Κυβικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

21,80

[*]

(21,2+0,6)

A.T.:

030

ΟΙΚ-Α 20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα

ΟΙΚ 2171

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων
εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου για την φόρτωση,
εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την διάστρωσή τους µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) σε όγκο ορύγµατος.
( 1 m3 )

ΕΥΡΩ

Κυβικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Σελίδα 35 από 120

(Αριθµητικώς):

1,40

A.T.:

031

ΟΙΚ-Α 10.7.1

Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας

ΟΙΚ 1136

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.
Επί οδού µη επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h.

Τιµή ανά τοννοχιλιόµετρο (ton.km)
( 1 tkm )

ΕΥΡΩ

Τοννοχιλιόµετρο

(Ολογράφως):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

0,40

A.T.:

032

ΟΙΚ-Α 21.3.4

Γραµµικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες µε
περίβληµα γεωυφάσµατος. Στραγγιστήρια µε διάτρητους σωλήνες D
200 mm

Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6620.4

100,00%

Προµήθεια και τοποθέτηση διατρήτων πλαστικών σωλήνων από PVC ή πολυαιθυλένιο µε
περίβληµα γεωυφάσµατος των 200 gr/m². Περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και
τοποθέτηση των σκύρων στραγγιστηρίου (µονοβάθµιο φίλτρο).

Τιµή ανά τρεχον µέτρο (m) πλήρως αποπερατωµένου στραγγιστηρίου.

Σελίδα 36 από 120

(1m)

ΕΥΡΩ

Μέτρο

(Ολογράφως):

ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

22,60

A.T.:

033

ΟΙΚ-Α 79.3

Επάλειψη µε ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµα

ΟΙΚ 7902

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµα, εκτελούµενη επί
οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισµού της
επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού και σε όσες
στρώσεις απαιτείται.

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²).
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

2,80

A.T.:

034

Υ∆Ρ-Α 12.13.1.4

Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονοµαστικής πίεσης 6 at,
ονοµαστικής διαµέτρου D 90 mm

Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6620.1

100,00%

Σελίδα 37 από 120

Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC, ανά
διάµετρο αγωγού και κατηγορία ονοµαστικής πιέσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνεται :
α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης
του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων από χυτοσίδηρο ή PVC,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και
µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες
PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης.
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων
και ειδικών τεµαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η πλήρης δοκιµασία των αγωγών
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
γ. Η φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτηµάτων τους από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής
ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC 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, οι
αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των
σχετικών άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.

Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά κατηγορία
ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για την πλήρη
και κανονική λειτουργία:
( 1 µµ )

ΕΥΡΩ

Μέτρο Μήκους

(Ολογράφως):

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

3,90

A.T.:

035

Ο∆Ο-ΜΕ ∆-1

Κοπή ασφαλτ/δέµατος

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2269.Α

100,00%

Για την ευθύγραµµη και συνεχή τοµή πάχους µέχρι 0,15 µ, σε οποιουδήποτε πάχους και τύπου
ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο ή οπλισµένο (ελαφρώς) σκυρόδεµα, που γίνεται αποκλειστικά και µόνον
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µε χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη µε µηχανικό τροχό (π.χ. τύπου TCC3 VIBROM ROBIN), ώστε να
αποκλείονται αποξηλώσεις της ασφάλτου έξω από τα χαραγµένα όρια της κοπής, και που
προφυλάσσεται από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση
της κοπής ως άνω στις απαιτούµενες και καθορισµένες θέσεις, ενώ η καθαίρεση του αποκοπτόµενου
τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, θα πληρωθούν µε το άρθρο «Εκσκαφή σε
έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες» του παρόντος Τιµολογίου.
Το παρόν άρθρο δεν αφορά κοπές ασφαλτοσκυροδέµατος, που απαιτούνται για την κατασκευή
ασφαλτικών στρώσεων είτε αφορούν παλιό είτε προσφάτως διαστρωθέν ασφαλτοσκυρόδεµα (ενώσεις,
αρµοί διακοπής εργασίας κ.λ.π.) και περιλαµβάνονται ανηγµένα στα αντίστοιχα άρθρα κατασκευής
ασφαλτικών εργασιών.

Τιµή ανά µέτρο µήκους τοµής αόπλου ή
ασφαλτοσκυροδέµατος πάχους τοµής µέχρι 0,15 µ.
(1m)

ΕΥΡΩ

ελαφρώς

οπλισµένου

σκυροδέµατος

ή

Μέτρο

(Ολογράφως):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

0,99

A.T.:

036

ΟΙΚ ΣΧ.02220.1.5

Καθαίρεση ασφαλτοτάπητα παντός τύπου µε την υπόβασή του. Με
χρήση εσκαπτικών µηχανηµάτων.

ΟΙΚ 2236

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Καθαίρεση επιφανειών ασφαλτοτάπητα παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους
(συµπεριλαµβάνεται η υπόβαση αυτού από αδρανή έως πάχος 0,15m) σε οποιαδήποτε στάθµη από
το εδάφος µε χρήση εσκαπτικών τροχοφόρων µηχανηµάτων ή σφύρας, µε την συσσώρευση των
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
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(Αριθµητικώς):

4,74

[*]

(4,7+0,04)

A.T.:

037

ΟΙΚ-Α 32.1.3

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 3213

100,00%

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, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων
των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος,
εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των
αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η
µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε
δαπάνη του 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
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σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος
από την θέση σκυροδέτησης.
ε. ∆εν 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.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³).
( 1 m3 )

ΕΥΡΩ

Κυβικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

99,30

A.T.:

038

ΟΙΚ-Α 32.1.4

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 3214

100,00%

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, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων
των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος,
εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των
αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η
µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
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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. ∆εν 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.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³).
( 1 m3 )

ΕΥΡΩ

Κυβικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ

(Αριθµητικώς):

113,00

A.T.:

039

ΟΙΚ-Α 32.1.5

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
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Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 3215

100,00%

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, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων
των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος,
εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των
αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η
µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε
δαπάνη του 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. ∆εν 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.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³).
( 1 m3 )

Κυβικό µέτρο
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ

(Αριθµητικώς):

120,00

A.T.:

040

Ο∆Ο-ΜΕ Β-29.4.7

Σκυροδέµατα - Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 - Οπλισµένο C20/25
ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης,
κεφαλοδέσµων κ.λ.π.

Κωδ. αναθεώρησης :

Ο∆Ο 2551

100,00%

Σκυρόδεµα C20/25 οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή ακροβάθρων (θεµελίων και
ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους µε τα συνδεδεµένα πτερύγιά τους.

Για την κατασκευή σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης,
από θραυστό υλικό λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, µε χρήση
τσιµέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαίων
πρόσθετων ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για
τεχνικά έργα κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων.
Στις τιµές περιλαµβάνονται -η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο ενσωµάτωσης και ενσωµάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας που απαιτούνται σύµφωνα µε
την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, -η δαπάνη προσκόµισης, τοποθέτησης, χρήσης και
αποµάκρυνσης µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωµάτων, των
ξυλοτύπων επιπέδων καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών και γενικότερα του απαιτούµενου
εξοπλισµού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για προώθηση ή προβολοδόµηση, -η δαπάνη των
µηχανηµάτων παραγωγής, µεταφοράς, άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασµού, ανάµειξης, δόνησης
κλπ., -η δαπάνη διαµόρφωσης των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόµηση καθώς και η δαπάνη µερικής ή ολικής απώλειας των σωµάτων διαµόρφωσης
κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, -η δαπάνη συντήρησης του σκυροδέµατος µε
οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικό υγρό κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη επεξεργασίας
των κατασκευαστικών αρµών.
Ανηγµένα περιλαµβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος, -οι
δαπάνες των µελετών και σχεδιασµού 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, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους άλλους όρους
δηµοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση
φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 µ. ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας εφόσον
κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης περιλαµβάνεται η επιρροή της διαµόρφωσης των
χαρακτηριστικών του σκυροδέµατος, ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη θλιπτική αντοχή και ο
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κατάλληλος τύπος του επιφανειακού τελειώµατος, που καθορίζεται από την εγκεκριµένη µελέτη, τους
όρους δηµοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η
απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε.
Στις τιµές περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη για την κατασκευή τελειωµάτων επιφανειών σε
επαφή µε ξυλότυπο σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε
τη µελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφαιρουµένων των οποιωνδήποτε κενών που
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος κλπ.) όπως αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ.
µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως σε περίπτωση προεντεταµένου
σκυροδέµατος ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10cm² και
επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5cm χωρίς αποζηµίωση των υλικών και εργασίας κατασκευής
τους. Η επιµέτρηση του όγκου 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 του σκυροδέµατος είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για προκατασκευή ή
συµβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε στοιχείο της κατασκευής
ολοκληρώνεται σε µία φάση εργασιών ή εκτελείται τµηµατικά, σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη, ή λόγω
τοπικών περιορισµών (εξασφάλιση της κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή
για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Κατά τα λοιπά, σχετικά µε το περιεχόµενο της τιµής µονάδας, ισχύουν τα
αναφερόµενα στην Τ.Σ.Υ.
Για την απαιτούµενη αντοχή σε θλίψη (fa), την µέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα κριτήρια
συµµόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την τεχνολογία του σκυροδέµατος, ισχύει ο Κανονισµός
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/17.4.97),όπως περιλαµβάνεται στα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος
( 1 m3 )

ΕΥΡΩ

Κυβικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

135,10

A.T.:

041

Ο∆Ο-ΜΕ Β-26.3

Φρεατοπάσσαλοι - Φρεατοπάσσαλος Φ1,00m
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Κωδ. αναθεώρησης :

Ο∆Ο 2731

100,00%

Για την πλήρη κατασκευή έγχυτου πάσσαλου-φρεατοπασσάλου από οπλισµένο σκυρόδεµα
κατηγορίας C20/25, σε έδαφος οποιασδήποτε σύστασης (πλην της περίπτωσης βράχου σε όλο το
µήκος του πασσάλου), σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, εν ξηρώ ή µέσα σε
νερό. Η κατασκευή του φρεατοπασσάλου µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε σύστηµα, υπό την
προϋπόθεση να εξασφαλίζονται η προβλεπόµενη από την µελέτη ποιότητα σκυροδέµατος C20/25, η
διάµετρος και η έδραση του πασσάλου καθώς και η επικάλυψη του σιδηροπλισµού.
Στις τιµές περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς κάθε υλικού από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης-εκτός του σιδηρού οπλισµού και του µπετονίτη-και κάθε εργασίας,
που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και
στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, η δαπάνη προσκόµισης, εγκατάστασης, λειτουργίας και αποκόµισης
ενός ή περισσοτέρων µηχανηµάτων για την κατασκευή των φρεατοπασσάλων (ανάλογα µε την πορεία
των εργασιών για την εµπρόθεσµη περαίωση των έργων) και κάθε άλλου µηχανήµατος, που θα
απαιτηθεί, η δαπάνη καθυστερήσεων και µεταφορών αυτών από θέση σε θέση και από βάθρο σε
βάθρο µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, που θα καθορίσει τη σειρά κατασκευής των φρεατοπασσάλων,
η δαπάνη προετοιµασίας των δαπέδων εργασίας, αντιµετώπισης των δυσχερειών και εµποδίων
(επιφανειακά ή υπόγεια νερά, προβλήµατα προσπέλασης), αποκοµιδής-απόθεσης των προϊόντων
ορυγµάτων, η δαπάνη χρήσης σωληνώσεων προστασίας της οπής, καταβιβασµού και ανάσυρσης
ακόµα και εγκατάλειψης στο έδαφος λόγω αδυναµίας ανέλκυσής τους, η δαπάνη χρήσης τσιµέντου
τύπου ΙV του Π.∆. 244/80 για την αντιµετώπιση βλαβερών υπόγειων υδάτων, η δαπάνη τυχόν
συµπλήρωσης της οπής του πασσάλου µε κοκκώδες υλικό, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη σύµφωνα
µε την Τ.Σ.Υ. Ο ανάδοχος δε δικαιούται καµίας πρόσθετης αποζηµίωσης σε περίπτωση νέας
εγκατάστασης και λειτουργίας µηχανηµάτων στη θέση κάποιου τεχνικού έργου, µε σκοπό την
πύκνωση του αριθµού των πασσάλων, εφ’ όσον αυτό είναι αναγκαίο.
Στις τιµές περιλαµβάνονται ανηγµένα:
1)
oι δαπάνες δοκιµαστικής φόρτισης σε λειτουργικούς πασσάλους (ένας πάσσαλος ανά 20
πασσάλους και το λιγότερο ένας πάσσαλος ανά γέφυρα ή τοίχο) για την περίπτωση πασσάλων των
οποίων η αιχµή δεν εισχωρεί σε βράχο. Η δοκιµαστική φόρτιση θα γίνεται κατά DIN 4014.
2)
oι δαπάνες ελέγχου της συνεχείας της σκυροδέτησης όλων των πασσάλων (INTEGRITY
TESTING) µε ακουστικές µεθόδους (SONIC).
3)
oι δαπάνες συγκέντρωσης, παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των
παραπάνω ελέγχων.
Στις τιµές δεν περιλαµβάνονται οι παρακάτω δαπάνες:
(α)
Ενσωµάτωσης σιδηροσωλήνων κατάλληλης διαµέτρου µέσα στο σώµα του πασσάλου και
διενέργειας σχετικών γεωτρήσεων, τσιµεντενέσεων, κ.λ.π. σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., που αφορούν τον
ποιοτικό έλεγχο του πυθµένα έδρασης του πασσάλου. Η µεθοδολογία θα προσδιορίζεται στην
πρόταση του Αναδόχου και θα είναι κατά γενικό τρόπο σύµφωνη µε την Τ.Σ.Υ.
(β)
Λεπτοµερειακής αποτύπωσης της συνέχειας της σκυροδέτησης καθ’ όλο το ύψος του
πασσάλου, που θα γίνει σε πασσάλους µεγάλων φορτίων π.χ. > 500 τόννων µε τη βοήθεια ακτίνων “γ”
ή αναλόγων µη καταστροφικών µεθόδων (NON DESTRUCTIVE METHODS).
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(γ)
Τυχόν επί πλέον δοκιµαστικών φορτίσεων σε λειτουργικούς ή µη λειτουργικούς πασσάλους,
επί πλέον αυτών που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο, που θα µπορεί να γίνει είτε µετά
από πρόταση του Αναδόχου και έγκριση από την Υπηρεσία, είτε και µετά από εντολή της Υπηρεσίας.
(δ)
Τυχόν επί πλέον δοκιµαστικών φορτίσεων (σε λειτουργικούς ή µη λειτουργικούς πασσάλους)
µε οριζόντια φορτία, που θα µπορούν να γίνουν είτε µετά από πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της
Υπηρεσίας, είτε και µετά από εντολή της Υπηρεσίας.
Για την περίπτωση δοκιµαστικών φορτίσεων µε κατακόρυφα φορτία σε λειτουργικούς πασσάλους, η
στάθµη φόρτισης θα είναι ίση προς το 150 % των φορτίων λειτουργίας και η διάρκεια της παραµονής
κάθε φόρτισης θα δίνεται από την Υπηρεσία µε ειδικές οδηγίες.
Για την περίπτωση δοκιµαστικών φορτίσεων µε κατακόρυφα φορτία σε µη λειτουργικούς πασσάλους,
η στάθµη φόρτισης θα µπορεί να φθάσει µέχρι το διπλάσιο του φορτίου λειτουργίας και κατά τα λοιπά
ισχύουν τα παραπάνω.
Σε κάθε περίπτωση η διάταξη της επιβολής του φορτίου, η διάταξη και τα όργανα µετρήσεων θα
προτείνονται από τον Ανάδοχο και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος πρέπει να
παρουσιάσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα των δοκιµαστικών φορτίσεων.
Από τη δοκιµαστική φόρτιση λειτουργικών ή/και µη λειτουργικών πασσάλων θα προκύψουν ακριβή
συµπεράσµατα για τη σχέση φορτίων-καθίζησης και τη φέρουσα ικανότητα. Τα συµπεράσµατα αυτά
θα επιτρέψουν την επαλήθευση των παραδοχών της µελέτης, ή την κατάλληλη αναθεώρησή τους. Η
εκτέλεση των δοκιµαστικών φορτίσεων στους τυχόν µη λειτουργικούς πασσάλους προηγείται της
κατασκευής των λειτουργικών πασσάλων.
Η επιµέτρηση θα γίνει σύµφωνα µε το πραγµατικό µήκος του σκυροδετηθέντος αποδεκτού πασσάλου.
Ο υπολογισµός του µήκους κάθε πασσάλου θα γίνεται από τη στάθµη του πυθµένα µέχρι την οριστική
στάθµη της κεφαλής του πασσάλου, όπως οι στάθµες αυτές προβλέπονται στη µελέτη ή όπως οι
στάθµες αυτές ήθελαν τροποποιηθεί κατά την κατασκευή µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. ∆ε θα
επιµετρηθεί το τυχόν επί πλέον βάθος, που εκτελέστηκε κάτω από την εγκεκριµένη στάθµη πυθµένα
ούτε το αποκοπτόµενο τµήµα της κεφαλής του πασσάλου.

Τιµή ανά µέτρο µήκους έγχυτου πασσάλου-φρεατοπασσάλου
(1m)

ΕΥΡΩ

Μέτρο

(Ολογράφως):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ

(Αριθµητικώς):

172,00

A.T.:

042

ΟΙΚ ΣΧ.03201.5.1

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από
σκυρόδεµα λευκού τσιµέντου κατηγορίας C20/25 µε χρωστικές.
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Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 3215

100,00%

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, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων
των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος,
εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των
αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η
µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε
δαπάνη του 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. ∆εν 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.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³).
( 1 m3 )

Κυβικό µέτρο
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ

(Αριθµητικώς):

160,00

A.T.:

043

ΟΙΚ ΣΧ.34013.10

Προκατασκευασµένο στοιχείο οποιωνδήποτε διαστάσεων από
σκυρόδεµα C25/30.

ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 3213

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Προκατασκευασµένο, µε χρήση µεταλλότυπου, στοιχείο από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας
C25/30 µε οπλισµό κατηγορίας S500s, οποιωνδήποτε διαστάσεων, που τοποθετείται µε χρήση
τσιµεντοκονίας και προτοποθετηµένων αγκυρίων, σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης,
κατά τα λοιπά η κατασκευή του είναι σύµφωνη µε τα δεικνυόµενα στα σχέδια και τα αναφερόµενα στην
Τεχνική Περιγραφή.
Στην τιµή περιλαµβάνονται :
α) οι εργασίες καθαρισµού και πλύσης της επιφάνειας όπου θα τοποθετειθούν τα προκατασκευασµένα
στοιχεία
β) Κατασκευή µεταλλότυπου , τοποθέτησης οπλισµού και σκυροδέτησης των τεµαχίων.
γ) Εργασίες χύτευσης και χρωµατισµός µε βερνίκι εµποτισµού όπου παραµένει εµφανές.
δ) και όλα τα υλικά και οι εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή .

Τιµή ανά κυβικό (m3) τοποθετηµένου στοιχείου.
( 1 m3 )

ΕΥΡΩ

A.T.:

Κυβικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ

(Αριθµητικώς):

430,00

044
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ΟΙΚ-Α 38.20.2

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας
B500C (S500s)

ΟΙΚ 3873

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 /
1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε διαµέτρου, έτοιµοι επί
οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
( 1 Kg )

ΕΥΡΩ

Χιλιόγραµµο (Κιλό)

(Ολογράφως):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

1,20

A.T.:

045

Ο∆Ο-ΜΕ Β-30.2

Σιδηροί οπλισµοί - Σιδηρούς οπλισµός STIII (S400) ή STIV (S500s) εκτός
υπόγειων έργων

Κωδ. αναθεώρησης :

Ο∆Ο 2612

100,00%

Για την προµήθεια σιδηρού οπλισµού επί τόπου των υπαίθριων και υπόγειων έργων (σηράγγων
υπόγειας εκσκαφής, φρεάτων εκκαπνισµού, φρεάτων θεµελίωσης γεφυρών κλπ), την κοπή, την
κατεργασία και την επιµελή και έντεχνη τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε θέση των έργων (ανωδοµή,
θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου, µε παρουσία ή χωρίς παρουσία νερού κλπ.), που θα γίνει
µόνο µετά την παραλαβή των ξυλοτύπων από την Υπηρεσία, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., τις διατάξεις
της Τεχνικής Μελέτης (κατηγορία χάλυβα, διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και τους εγκεκριµένους
κανονισµούς.

Στις τιµές περιλαµβάνονται, πέραν της δαπάνης προµήθειας του οπλισµού, ανηγµένα η δαπάνη της
σύνδεσης των ράβδων σιδηρού οπλισµού, που θα γίνεται κατά τρόπο στερεό σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε σύρµα Νο 5 ή µεγαλύτερου πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη
θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση για την περίπτωση εγχύτων πασσάλων, η δαπάνη
προµήθειας του σύρµατος πρόσδεσης, η δαπάνη προµήθειας και τοποθέτησης αποστατών,
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αρµοκλειδών ή άλλου είδους εγκεκριµένων ενώσεων καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης, ανάρτησης
και αγκύρωσής του σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας, η δαπάνη των απαιτούµενων
ικριωµάτων και οποιωνδήποτε ανυψωτικών µέσων. Επισηµαίνεται ότι σχετικά µε τις ενώσεις µε
ηλεκτροσυγκόλληση ισχύει το DIN 4099 σε συσχετισµό µε το DIN 1045. Επίσης στις τιµές
περιλαµβάνονται τα αναγκαία υποστηρίγµατα (καβίλιες), ειδικά τεµάχια ανάρτησης, που τυχόν θα
απαιτηθούν, η οποιαδήποτε αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία µέχρι
την τοποθέτησή του και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωµένη εργασία καθώς και η δαπάνη
αποστολής και δοκιµών δοκιµίων σιδήρου σε αναγνωρισµένα εργαστήρια, όπως ορίζεται στους
παραπάνω κανονισµούς και σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισµών της τεχνικής µελέτης ή, αν δεν
υπάρχουν, µε βάση τους πίνακες, που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην
Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής [οι πίνακες θα έχουν
συνταχθεί σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις
διαµέτρους, τις θέσεις και τα µήκη επικάλυψης (που θα είναι τα ελάχιστα απαιτούµενα), τα βάρη ανά
µ.µ. και ανά διάµετρο - σύµφωνα µε τους επίσηµους πίνακες βαρών των Γερµανικών Κανονισµών -,
τα µήκη των σιδηρών ράβδων, τα µερικά και ολικά βάρη των προβλεποµένων οπλισµών κλπ]. Η
τοποθέτηση των οπλισµών στο έργο θα ελεγχθεί από την Υπηρεσία και η παραλαβή τους θα γίνει
πριν από την έναρξη διάστρωσης του σκυροδέµατος. Μετά την παραλαβή των οπλισµών οι πίνακες
θα υπογραφούν από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία. Οι παραπάνω θεωρηµένοι πίνακες των
τοποθετηµένων οπλισµών µε τα βάρη τους, αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών, που θα
συνοδεύει τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού που έχει τοποθετηθεί.
( 1 Kg )

ΕΥΡΩ

Χιλιόγραµµο (Κιλό)

(Ολογράφως):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

1,27

A.T.:

046

ΟΙΚ-Α 38.20.3

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s)

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 3873

100,00%

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 /
1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε διαµέτρου, έτοιµοι επί
οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
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( 1 Kg )

ΕΥΡΩ

Χιλιόγραµµο (Κιλό)

(Ολογράφως):

ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

1,10

A.T.:

047

ΟΙΚ-Α 38.2

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών

ΟΙΚ 3811

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

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
οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται 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.
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

17,30

A.T.:

048

ΟΙΚ-Α 38.1

Ξυλότυποι χυτών τοίχων

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 3801

100,00%

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, σε
ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m. Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων,
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σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και του ικριώµατος θα είναι τέτοιας
αντοχής ώστε να µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία
χωρίς οποιαδήποτε παραµόρφωση και υποχώρηση του καλουπιού. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται 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.
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

13,40

A.T.:

049

ΟΙΚ-Α 38.3

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

ΟΙΚ 3816

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

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. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσηςσυναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που
χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) ανεπτυγµένης επιφανείας.
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

A.T.:

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

15,30

050
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ΟΙΚ-Α 38.4

Καµπύλοι ξυλότυποι απλής καµπυλότητας

ΟΙΚ 3821

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Ξυλότυποι απλής καµπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή παραστάδων)
ή οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθµης αυτών µέχρι 5,00 m από το δάπεδο
εργασίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται 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.
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

39,80

A.T.:

051

ΟΙΚ-Α 38.45

Αποστάτες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων

ΟΙΚ 3873

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών στηριγµάτων (αποστάτες) χαλυβδίνου οπλισµού στοιχείων
από σκυρόδεµα, για την επίτευξη της προβλεπόµενης από τους κανονισµούς και την µελέτη
επικάλυψης του οπλισµού, ενδεικτικού τύπου SEIFERT SPACERS ή ισοδυνάµου, σε οποιαδήποτε
τµήµατα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) επιφανείας ξυλοτύπου.
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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(Αριθµητικώς):

1,80

A.T.:

052

ΟΙΚ-Α 38.18

∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειας από σκυρόδεµα

ΟΙΚ 3816

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

∆ιαµόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από σκυρόδεµα, µε
χρήση ξύλινης ή πλαστικής διατοµής συνολικών διαστάσεων έως 75x75 mm στερεουµένης στους
ξυλοτύπους όλα σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και το προβλεπόµενο επιφανειακό τελειώµα του
στοιχείου, περιλαµβανοµένης της σηµειακής επιδιόρθωσης βλαβών που είναι δυνατόν να
δηµιουργηθούν κατά την αποσύνθεση του ξυλοτύπου.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
(1m)

ΕΥΡΩ

Μέτρο

(Ολογράφως):

∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

2,30

A.T.:

053

ΟΙΚ Ν03810.5

Επεξεργασία - λείανση επιφανειών σκυροδέµατος µε τροχό. Με
µηχανικό τροχό.

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7176

100,00%

Επεξεργασία-λείανση επιφανειών σκυροδέµατος, µε τροχό µηχανικό ή πατόχαρτο χειρός,
σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης, προς απόκτηση λείων επιφανειών ή εξάλειψη
ανωµαλιών σκυροδέµατος.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) ανεπτυγµένης επιφανείας.
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( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

5,50

A.T.:

054

ΟΙΚ ΣΧ.03111.12

Πρόχυτα κράσπεδα διατοµής διαστάσεων 30Χ15Χ100.

ΟΙΚ 3214

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Κατασκευή κρασπεδορείθρων µε πρόχυτα προκατασκευασµένα κράσπεδα 30Χ15Χ100 εκ. από
σκυρόδεµα C16/20 ευθύγραµµα η καµπύλα , οπλισµένα και εγκυβωτισµένα σε βάση από χυτό
σκυρόδεµα συµπεριλαµβανοµένης και της κατασκευής του ρείθρου . Στην τιµή περιλαµβάνεται η
δαπάνη για την προµήθεια, την µεταφορά ,την κατασκευή από σκυρόδεµα C12/15 της βάσης έδρασης
και του εγκυβωτισµού και του ρείθρου ,καθώς και όλες οι δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύµφωνα µε τις πρδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τα σχέδια της µελέτης.

Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) τοποθετηµένου κρασπέδου.
( 1 µµ )

ΕΥΡΩ

Μέτρο Μήκους

(Ολογράφως):

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ

(Αριθµητικώς):

23,00

A.T.:

055

ΟΙΚ ΣΧ.03111.10

Πρόχυτα κράσπεδα ειδικής διατοµής. Ειδικό τεµάχιο κρασπέδου
"εµπόδιο".

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 3214

100,00%
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Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα C16/20 ειδικής διατοµής (εµπόδιο) σε σχήµα κόλουρης
πυραµίδας πλάτους 0.5 µ ,ύψους 0.5 µ και µέγιστου πάχους 0.25 µ σύµφωνα µε τα σχέδια της
µελέτης, οπλισµένα και εγκυβωτισµένα σε βάση από χυτό σκυρόδεµα. Στην τιµή περιλαµβάνεται η
δαπάνη για την κατασκευή µε µεταλλότυπο, τη µεταφορά επι τόπου των κρασπέδων, την κατασκευή
από σκυρόδεµα C12/16 της βάσης έδρασης και του εγκυβωτισµού, καθώς και όλες γενικά οι δαπάνες
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα σχέδια της
µελέτης.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ

(Αριθµητικώς):

28,00

A.T.:

056

ΟΙΚ ΣΧ.03111.13

Πρόχυτα κράσπεδα διατοµής διαστάσεων 20Χ10Χ100.

ΟΙΚ 3214

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Κατασκευή κρασπεδορείθρων µε πρόχυτα προκατασκευασµένα κράσπεδα 20Χ10Χ100 εκ. από
σκυρόδεµα C16/20 ευθύγραµµα η καµπύλα , οπλισµένα και εγκυβωτισµένα σε βάση από χυτό
σκυρόδεµα συµπεριλαµβανοµένης και της κατασκευής του ρείθρου . Στην τιµή περιλαµβάνεται η
δαπάνη για την προµήθεια, την µεταφορά ,την κατασκευή από σκυρόδεµα C12/15 της βάσης έδρασης
και του εγκυβωτισµού και του ρείθρου ,καθώς και όλες οι δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύµφωνα µε τις πρδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τα σχέδια της µελέτης.

Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) τοποθετηµένου κρασπέδου.
( 1 µµ )

ΕΥΡΩ

Μέτρο Μήκους

(Ολογράφως):

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ

(Αριθµητικώς):

21,00
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A.T.:

057

ΟΙΚ-Α 79.24

Πλαστικές ίνες σκυροδεµάτων

ΟΙΚ 7923

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Ινες πολυπροπυλενίου για την ενίσχυση σκυροδεµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων, κλπ, για την
αποφυγή και τον έλεγχο επιφανειακών ρηγµατώσεων, πού θα πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών
κανονισµών και προδιαγραφών, ήτοι ίνες πολυπροπυλενίου και εργασία αναµείξεως, µετρήσεως
αναλογίας σύµφωνα µε τίς προδιαγραφές του υλικού και εκχύσεως εντός τής µάζης τών
σκυροδεµάτων ή κονιαµάτων.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο πρό της αναµίξεως
( 1 Kg )

ΕΥΡΩ

Χιλιόγραµµο (Κιλό)

(Ολογράφως):

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

10,60

A.T.:

058

ΟΙΚ ΣΧ.03810.4

Αµµοβολή επιφανειών σκυροδέµατος Εφαρµογή αµµοβολής ή
υδροαµµοβολής.

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7176

100,00%

Αµµοβολή επιφανειών σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης, προς
απόκτηση αδρών επιφανειών ή εξάλειψη ανωµαλιών σκυροδέµατος. Περιλαµβάνεται η εργασία
αµµοβολής ή υδροαµµοβολής µε τα απαιταίτητα υλικά, την προστασία των όµορων επιφανειών, τον
καθαρισµό όλων των επιφανειών και την εφαρµογή τελικά ρητίνης νερού για την προστασία της
αµµοβοληµένης επιφάνειας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) ανεπτυγµένης επιφανείας.
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( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

3,80

A.T.:

059

ΟΙΚ ΣΧ.03810.9

Επεξεργασία - έκπλυση επιφανειών σκυροδέµατος µε νερό. Με
εφαρµογή ρητίνης νερού.

ΟΙΚ 7176

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Μετά την ολοκλήρωση διάστρωση του χυτού δαπέδου και αφού το δάπεδο αρχίσει να «τραβάει»,
ακολουθεί απαλή σάρωση της επιφάνειας (σκούπισµα) µε λαστιχένιο σάρωθρο (σκούπα). Στη
συνέχεια η επιφάνεια χτενίζεται για δεύτερη φορά µε µαλακή σκούπα ταυτόχρονα µε ήπια έκπλυση µε
µικρή ποσότητα νερού. Αφού το υλικό «τραβήξει» καλά, ακολουθεί δεύτερη έκπλυση όλης της
επιφανείας και αφού στεγνώσει και καθαρισθεί ακολουθεί ράντισµα µε ρητίνη νερού. Περιλαµβάνεται η
εργασία, τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν και ο επιµεληµένος καθαρισµός των υπολειµάτων και η
οµαλοποίηση της επιφανείας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δωθεί ώστε να µην αποκαλυφθούν πλήρως τα
σκύρα µε συνέπεια την αποκόλληση τους από το µείγµα.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) ανεπτυγµένης επιφανείας.
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

5,50

A.T.:

060

ΟΙΚ ΣΧ.31022.10

Βοτσαλόδεµα από βότσαλα και σκυρόδεµα. Για έγχρωµο βοτσαλόδεµα
µε επεξεργασµένη την άνω επιφάνεια
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ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 3208

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Επίστρωση επιφανειών µε βοτσαλόδεµα, παντός είδους τµηµάτων του έργου, σε στρώσεις µε
µέσο πάχος 7-8 εκατοστών, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και
ανεξαρτήτως της έκτασης επιφανείας που αποτελείται από το κονιόδεµα-αδρανή, πρόσµικτο, ρητίνη
νερού και ίνες τύπου TECHNOCEL-οικολογικές ίνες από επεξεργασία ξύλου. Για την επί του έργου
ανάµειξη των υλικών, ακολουθούνται πιστά οι τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές του προµηθευτή ως
προς τις αναλογίες ανάµιξης και χρήσης των υλικών. Η προµήθεια των υλικών γίνεται σε συσκευασίες
που εγκρίνει ο προµηθευτής και φυλάσσονται στο έργο µε ευθύνη του αναδόχου. Το κονίαµα
αποτελείται από βότσαλα αναµεµειγµένα µε αδρανή υλικά ειδικής σύνθεσης (κεραµικό υλικό, θηραϊκή
γη, επεξεργασµένη κίτρινη άµµο, ξανθή άµµο) και µπορεί να δηµιουργηθεί φόντο σε αποχρώσεις
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. Τα βότσαλα θα είναι πάχους 2mm-8mm, 8mm-16mm, 16mm32mm ενώ το πρόσµικτο αποτελείται από τσιµέντο µη αλκαλικό και κατά περίπτωση από ορυκτό
απόχρωσης ανάλογης µε το φόντο που επιλέχθηκε. Περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των
απαιτούµενων υλικών για την ανάµιξη, η φύλαξη και προστασία αδρανών και πρόσµικτων από την
υγρασία, η εργασία ανάµιξης επί του έργου, η εφαρµογή ρητίνης επί της υπόβασης, η διάστρωση µε
πλήρη και συχνή διαβροχή της επιφανείας, η σάρωση µε αλφαδοπήχεις και η τελική επεξεργασία για
την τελική επιφάνεια. Μετά την ολοκλήρωση διάστρωση του χυτού δαπέδου και αφού το δάπεδο
αρχίσει να «τραβάει», ακολουθεί απαλή σάρωση της επιφάνειας (σκούπισµα) µε λαστιχένιο σάρωθρο
(σκούπα). Στη συνέχεια η επιφάνεια χτενίζεται για δεύτερη φορά µε µαλακή σκούπα ταυτόχρονα µε
ήπια έκπλυση µε µικρή ποσότητα νερού. Αφού το υλικό «τραβήξει» καλά, ακολουθεί δεύτερη έκπλυση
όλης της επιφανείας και αφού στεγνώσει και καθαρισθεί ακολουθεί ράντισµα µε ρητίνη νερού.
Η επιφάνεια διαιρείται σε κάναβο σύµφωνα µε τη µελέτη του οποίου οι ξυλότυποι αποτιµούνται
χωριστά. Πριν την εφαρµογή θα κατασκευασθεί δείγµα επιφάνεις ίσης µε 2% της συνολικής
επιφάνειας για κάθε είδος βοτσαλωτού και κάθε απόχρωση για έγκριση από την επίβλεψη.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

38,50

A.T.:

061

ΟΙΚ ΣΧ.78967

Κατασκευή δαπέδου µε γκρι κυβόλιθους 6 εκ. Επί υπόβασης από
στρώση άµµου

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 4106

100,00%

Σελίδα 60 από 120

Επίστρωση επιφανείας µε γκρι κυβόλιθους από σκυρόδεµα πάχους 6 εκ. οποιουδήποτε σχήµατος
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, αντοχής σε θλίψη 500kg/cm2 και περιεκτηκότητας σε τσιµέντο 250
kg/m3 τοποθετηµένων σε στρώση άµµου µέσου πάχους 3 εκ. ∆όνηση των κυβολίθων µε ελαφρό
δονητή για την επίτευξη οµαλής επιφανείας.Μετά τη δόνηση θα σκορπιστεί ψιλή άµµος θαλάσσης
στην επιφάνεια και µε βούρτσα θα στρωθεί ώστε να γεµίσουν τα κενά.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς):

25,00

A.T.:

062

ΟΙΚ ΣΧ.78965

Κατασκευή δαπέδου µε έγχρωµους κυβόλιθους 6 εκ. Επί υπόβασης
από οπλισµένο σκυρόδεµα

ΟΙΚ 4106

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Επίστρωση επιφανείας µε έγχρωµους κυβόλιθους από σκυρόδεµα πάχους 6 εκ. οποιουδήποτε
σχήµατος σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, αντοχής σε θλίψη 500kg/cm2 και περιεκτηκότητας σε
τσιµέντο 250 kg/m3 τοποθετηµένων σε υπόβαση από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα. Η τοποθέτηση
και συµπίεση των κυβόλιθων γίνεται µε το χέρι τοποθετόντας τους στεγνά χωρίς αρµούς. Το
σφράγισµα αρµών γίνεται µε στρώσεις λεπτής κοσκινισµένης άµµου µε τσιµεντόσκονη (200kg/m3). Ο
καθαρισµός γίνεται µε διαβροχή νερού και καθαρισµό των κυβόλιθων µε βούρτσα

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

A.T.:

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

27,00

063
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ΟΙΚ ΣΧ.78969

Κατασκευή δαπέδου µε γκρι κυβόλιθους 6 εκ. και αρµούς 2εκ. Επί
υπόβασης από στρώση άµµου και πλήρωση των αρµών µε κηπαίο
χώµα

ΟΙΚ 4106

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Επίστρωση επιφανείας µε έγχρωµους κυβόλιθους από σκυρόδεµα πάχους 6 εκ. οποιουδήποτε
σχήµατος σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, αντοχής σε θλίψη 500kg/cm2 και περιεκτηκότητας σε
τσιµέντο 250 kg/m3 τοποθετηµένων σε στρώση άµµου µλεσου πάχους 3 εκ.και σε υπόβαση από
καλώς πατηµένο στρώµα 3Α πάχους τουλάχιστον 10 εκ. Μεταξύ των κυβόλιθων θα αφήνονται αρµοί
τουλάχιστον 2 εκ. που θα πληρούνται µε µείγµα κηποχώµατος και άµµου. ∆όνηση των κυβολίθων µε
ελαφρό δονητή για την επίτευξη οµαλής επιφανείας.Μετά τη δόνηση θα σκορπιστεί κηπαίο χώµα στην
επιφάνεια και µε βούρτσα θα στρωθεί ώστε να γεµίσουν τα κενά.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΤΡΙΑΝΤΑ

(Αριθµητικώς):

30,00

A.T.:

064

ΟΙΚ ΣΧ.07895.5

∆ιαµόρφωση σταµπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων. Με τελική
επιφάνεια ραβδωτή - αντιολισθητική.

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7316

100,00%

Σταµπωτό δάπεδο από σκυρόδεµα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20, µε δοµικό πλέγµα Τ131
ποιότητας S500s και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m³, έγχρωµο, µε επίπαση
σκληρυντικού χρώµατος, και χρώµατος αρµών, διαµορφωµένο σε ραβδωτή επιφάνεια, οιουδήποτε
σχεδίου.
Περιλαµβάνεται η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ εγκαταστάσεων και
τυχόν άλλες κατασκευές), η επίπαση στο νωπό σκυρόδεµα του σκληρυντικού χρώµατος (σε σκόνη) σε
δύο στρώσεις κάθετες µεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m²) και η τελική επεξεργασία της προκύπτουσας
επιφάνειας.
Η αποτύπωση του επιλεγµένου σχεδίου θα γίνεται µε την εισπίεση των ειδικων ραβδωτών καλουπιών
στην επιφάνεια του σκυροδέµατος ή µε ειδικό χτένι.
Σελίδα 62 από 120

Μετά την πάροδο 12 ωρών θα κόβονται οι αρµοί διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 m,
σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη. Ακολούθως θα γίνεται πλύσιµο µε νερό και διάλυµα οξέων για
την αποµάκρυνση του πλεονάζοντος χρώµατος αρµών και την αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας.
Για την προστασία της τελικής επιφάνειας προβλέπεται µία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι
(sealer) µε ανάλωση 200 ml/m².

Πλήρης περαιωµένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς
παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέµατος, τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας και την
αρχιτεκτονική µελετη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

39,80

A.T.:

065

ΟΙΚ ΣΧ.07316.2.2

Τσιµεντόπλακες όδευσης τυφλών. Με τετράγωνες πλάκες διαστάσεων
40Χ40εκ.

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7316

100,00%

Προµήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασµένων πλακών όδευσης τυφλών ( κίνησης - αλλαγή
διεύθυνσης - κίνδυνος - stop) 0.40Χ0.40 πάχους τουλάχιστον 4 εκ. µε επιφάνεια διαµορφωµένη
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε, αλλά άνευ της δαπάνης κατασκευής της βάσης
έδρασης αυτού. Οι πλάκες θα τοποθετούνται µε αρµό έως 5 εκ και η αρµολόγηση θα γίνεται µε
προσθήκη χρώµατος στην τσιµεντοκονία αρµολόγησης.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των τσιµεντένιων
πλακών, των υλικών στερέωσης, αρµολόγησης κλπ και όλων των απαιτουµένων υλικών, η δαπάνη
τοποθέτησης των τσιµεντοπλακών, η δαπάνη ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος έδρασης πάχους 2,5 έως
3,0 εκ. αποτελούµενο από ένα µέρος ασβέστη, πέντε µέρη καθαρής άµµου και 180 χγρ τσιµέντου ανά
µ3, η δαπάνη αρµολόγησης µε τσιµεντοµαρµαροκονία από λευκό εγχώριο τσιµέντο αναλογίας 650 χγρ
τσιµέντου ανά µ3 µαρµαροκονίας, η δαπάνη καθαρισµού των αρµών και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και
εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους πλακοστρώσεως (µ2)

Σελίδα 63 από 120

( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

28,50

A.T.:

066

ΟΙΚ ΣΧ.07316.2.5

Λίθινες πλακες όδευσης τυφλών. Με τετράγωνες πλάκες Μυλοποτάµου
διαστάσεων 30-40Χ30-40εκ.

ΟΙΚ 4106

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Προµήθεια και τοποθέτηση προδιαµορφωµένων πλακών όδευσης τυφλών ( κίνησης - αλλαγή
διεύθυνσης - κίνδυνος - stop) από σκληρή πέτρα προελεύσεως Μυλοποτάµου διαστάσεων από 0,300.40Χ0,30-0.40
πάχους τουλάχιστον 3 εκ. µε επιφάνεια διαµορφωµένη σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε, αλλά άνευ της δαπάνης κατασκευής της βάσης έδρασης αυτού. Οι
πλάκες θα τοποθετούνται µε αρµό έως 5 εκ και η αρµολόγηση θα γίνεται µε προσθήκη χρώµατος στην
τσιµεντοκονία αρµολόγησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των λίθινων
πλακών, των υλικών στερέωσης, αρµολόγησης κλπ και όλων των απαιτουµένων υλικών, η δαπάνη
τοποθέτησης των λίθινων πλακών, η δαπάνη ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος έδρασης πάχους 2,5 έως
3,0 εκ. αποτελούµενο από ένα µέρος ασβέστη, πέντε µέρη καθαρής άµµου και 180 χγρ τσιµέντου ανά
µ3, η δαπάνη αρµολόγησης µε τσιµεντοµαρµαροκονία από λευκό εγχώριο τσιµέντο αναλογίας 650 χγρ
τσιµέντου ανά µ3 µαρµαροκονίας, η δαπάνη καθαρισµού των αρµών, η επάλειψη των πλακών µε
βερνίκια προστασίας και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
του έργου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους πλακοστρώσεως (µ2)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ

(Αριθµητικώς):

72,00
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A.T.:

067

ΟΙΚ ΣΧ.78972

Κατασκευή δαπέδου µε διάτρητες πλάκες γκρί χρώµατος 50Χ50Χ10 εκ.
Επί υπόβασης από οπλισµένο σκυρόδεµα

ΟΙΚ 4106

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Επίστρωση επιφανείας µε διάτρητες πλάκες γκρί χρώµατος από σκυρόδεµα, πάχους 10 εκ.
οποιασδήποτε διάταξης σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Οι πλάκες κατασκευάζονται από αδρανή
και τσιµέντο Portland τύπου CEM ΙΙ 32,5N ή CEM Ι 52,5N λευκό, υλικά που πληρούν τις απαιτήσεις
του υπάρχοντος κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος και τσιµεντοχρώµατα. Οι πλάκες έχουν
χαρακτηριστική αντοχή σε κάµψη >= 3,5MPa και περιεκτηκότητα σε τσιµέντο 250 kg/m3
τοποθετηµένων σε υπόβαση από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα. Η τοποθέτηση και συµπίεση των
πλακών γίνεται µε το χέρι τοποθετώντας τες στεγνές χωρίς αρµούς. Το σφράγισµα αρµών γίνεται µε
στρώσεις λεπτής κοσκινισµένης άµµου µε τσιµεντόσκονη (200kg/m3). Ο καθαρισµός γίνεται µε
διαβροχή νερού και καθαρισµό των πλακών µε βούρτσα.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ

(Αριθµητικώς):

28,00

A.T.:

068

ΟΙΚ ΣΧ.41021.2

Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδοµή µε σκληρό λίθο
Μυλοποτάµου. Λιθόστρωτα πάχους µέσου πάχους έως 25 cm

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 4106

100,00%

Κατασκευή λιθόστρωτων από ξηρολιθοδοµή µε σκληρό λίθο Μυλοποτάµου. Οι λίθοι διαστάσεων
20Χ20Χ20 έχουν σκαπιτσαρισµένη την άνω επιφάνεια. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά
των αργών λίθων επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές και η εργασία διαµόρφωσης της
επιφανείας του προς κάλυψη εδάφους και η διαλογή και τοποθέτηση των αργών λίθων.
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ

(Αριθµητικώς):

92,00

A.T.:

069

ΟΙΚ ΣΧ.74903.24

Κατασκευή κρασπέδου από σκληρή πέτρα Μυλοποτάµου Εξωτερικών
διαστάσεων (ανεπεξέργαστου όγκου) 100 Χ 30 Χ 15 cm.

ΟΙΚ 7493

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Κατασκευή και τοποθέτηση κρασπέδων γενικών διαστάσεων 100Χ30Χ15cm από σκληρό
ασβεστόλιθο προελεύσεως Μυλοποτάµου Κρήτης και µε την επεξεργασία και διαµόρφωση ακµών,
σχήµατος και γενικά µορφής όπως προβλέπεται από τη µελέτη. Η πέτρα Μυλοποτάµου
προστατεύεται µε βερνίκι εµποτισµού σε δύο στρώσεις. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και
ενσωµάτωσης στο έργο.

Τιµή ανά µέτρο µήκους (µ.µ.) τοποθετηµένης κατασκευής
( 1 µµ )

ΕΥΡΩ

Μέτρο Μήκους

(Ολογράφως):

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς):

135,00

A.T.:

070

ΟΙΚ ΣΧ.74903.23

Κατασκευή εµποδίων από σκληρή πέτρα Μυλοποτάµου Εξωτερικών
διαστάσεων (ανεπεξέργαστου όγκου) 60 Χ 60 Χ 15 cm.
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ΟΙΚ 7493

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Κατασκευή και τοποθέτηση εµποδίων γενικών διαστάσεων 60Χ60Χ15cm από σκληρό
ασβεστόλιθο προελεύσεως Μυλοποτάµου Κρήτης και µε την επεξεργασία και διαµόρφωση ακµών,
σχήµατος και γενικά µορφής όπως προβλέπεται από τη µελέτη. Η πέτρα Μυλοποτάµου
προστατεύεται µε βερνίκι εµποτισµού σε δύο στρώσεις. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και
ενσωµάτωσης στο έργο.

Τιµή ανά τεµάχιο (Τεµ.) τοποθετηµένης κατασκευής
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς):

195,00

A.T.:

071

ΟΙΚ ΣΧ.73370.33

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε
τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις
τσιµεντοασβεστοκονιάµατος πάχους 2,0 cm µε πρόσµικτο στεγανωτικό
µάζας.

ΟΙΚ 7337

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα αποτελούµενες από µία
διάστρωση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και µεσαίας διαβάθµισης
και δεύτερη διάστρωση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο που
περιλαµβάνει και πρόσµικτο στεγανωτικό µάζας σε υγρή µορφή µε αναλογία κατ'ελάχιστον 3% κ.β.
τσιµέντου. Υλικά και µικροϋλικά επί τοπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

9,80
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A.T.:

072

ΟΙΚ ΣΧ.74903.6

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από πέτρα Μυλοποτάµου. Ταινίες
επιστρώσεων από σκληρή πέτρα διατοµής 22Χ25Χ25cm.

ΟΙΚ 7493

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από σκληρή πέτρα ασβεστολιθική, προελεύσεως Μυλοποτάµου
Κρήτης διαστάσεων 22cm Χ25cmΧ25cm. µε ή χωρίς απότµιση. Υλικά και εργασία πλήρους
κατασκευής και ενσωµάτωσης στο έργο.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
( 1 µµ )

ΕΥΡΩ

Μέτρο Μήκους

(Ολογράφως):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ

(Αριθµητικώς):

49,00

A.T.:

073

ΟΙΚ ΣΧ.74305.15

Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες σκληρού πωρόλιθου
Κρήτης. Επιστρώσεις µε πλάκες ασβεστόλιθου, πάχους 3 cm,
διαστάσεων πλακών 0,75Χ0,75µ.

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7452

100,00%

Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες σκληρού πωρόλιθου προελεύσεως Κρήτης,
ορθογωνισµένες πάχους 3cm και σε αναλογία 1,5-2 πλάκες ανά τεραγωνικό µέτρο. Περιλαµβάνεται:
α)Η προµήθεια και τοποθέτηση των ασβεστολιθικών πλακών χρώµατος επιλογής της επίβλεψης,
προελεύσεως Μυλοποτάµου Κρήτης, µε αρµούς µέχρι 10µµ σε σχέδιο που προβλέπει η αρχιτεκτονική
µελέτη, διά τσιµεντοκονιάµατος των 450κιλ λευκού τσιµέντου που θα περιέχει πρόσµικτο βελτιωτικό
της πρόσφυσης µε το σκυρόδεµα και αύξηση της εργασιµότητας του κονιάµατος, ενδεικτικού τύπου
ΕΧΒΑΝΤΑΒΟΝΤ, σε αναλογία που προβλέπεται απο την κατασκευάστρια εταιρεία.

Σελίδα 68 από 120

β)Η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600κιλ τσιµέντου, λευκού χρώµατος που θα
περιέχει το ίδιο βελτιωτικό και γαιώδεις προσµίξεις, για την επίτευξη του επιθυµητού χρώµατος.
γ)Ο κατάλληλος καθαρισµός των επιφανειών του δαπέδου µέχρι της επαναφοράς στο φυσικό του
χρώµα, µε υλικά που δε θα αλλοιώσουν το υλικό.
δ)Η προστασία και στίλβωση του δαπέδου µε ειδικό βερνίκι εµποτισµού πέτρας τύπου ΑΚΕΜΙ
Πλήρως περαιωµένη εργασία κοπής (στο χέρι µε ή χωρίς µηχανικά µέσα), µόρφωσης, τοποθέτησης,
στίλβωσης, υλικά και µικρουλικά επί τόπου, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές της επίβλεψης.
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε πλάκες Α ποιότητος.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς):

155,00

A.T.:

074

ΟΙΚ ΣΧ.74305.12

Βαθµίδες από πωρόλιθο. Ολόσωµες βαθµίδες διαστάσεων 0,30Χ0,16

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7452

100,00%

Βαθµίδες ολόσωµες από ασβεστόλιθο, πωρόλιθο, ορθογωνισµένες διαστάσεων 0,30Χ0,16
σύµφωνα µε τη µελέτη. Περιλαµβάνεται:
α)Η προµήθεια και τοποθέτηση των ασβεστολιθικών βαθµίδων χρώµατος επιλογής της επίβλεψης, σε
σχέδιο ποι προβλέπει η αρχιτεκτονική µελέτη, τοποθέτηση διά τσιµεντοκονιάµατος των 450κιλ
τσιµέντου.
β)Η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600κιλ τσιµέντου, λευκού χρώµατος που θα
περιέχει το βελτιωτικό και γαιώδεις προσµίξεις, για την επίτευξη του επιθυµητού χρώµατος.
γ)Ο κατάλληλος καθαρισµός των επιφανειών των βαθµίδων µέχρι της επαναφοράς στο φυσικό τους
χρώµα, µε υλικά που δε θα αλλοιώσουν το υλικό.
δ)Η προστασία και στίλβωση των βαθµίδων µε ειδικό βερνίκι εµποτισµού πέτρας τύπου ΑΚΕΜΙ
Πλήρως περαιωµένη εργασία κοπής (στο χέρι χωρίς µηχανικά µέσα), µόρφωσης, τοποθέτησης,
στίλβωσης, υλικά και µικρουλικά επί τόπου, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές της επίβλεψης.
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Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε πωρόλιθο Α ποιότητος και συµπεριλαµβάνουν την
προσκόµιση δειγµάτων για έγκριση από την Επίβλεψη.

Τιµή ανά µέτρο µήκους (m)
(1m)

ΕΥΡΩ

Μέτρο

(Ολογράφως):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ

(Αριθµητικώς):

172,00

A.T.:

075

ΟΙΚ-Α 73.92

Κατασκευή βαρέως τύπου βιοµηχανικού δαπέδου

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7373.1

100,00%

Κατασκευή εγχρώµου βαρέως τύπου βιοµηχανικού δαπέδου, µετά της απαιτουµένης υποβάσεως
από οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 8 έως 10 cm ή ινοπλισµένη κονία (µε ίνες προλυπροπυλενίου), και
του αντίστοιχου περιθωρίου, µε σµύριδα ή χαλαζιακή άµµο, σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνονται:
α) ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα κατηγορίας S500s,
ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σηµεία απορροής και 10 έως 12 cm στις κορυφές. Στις θέσεις των
φρεατίων θα εφαρµόζεται περιµετρικά υλικό συγκόλλησης του νέου σκυροδέµατος µε το παλαιό,
εποξειδικής βάσεως.
β) Εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συµπύκνωση του σκυροδέµατος και λείανση της επιφανείας του µε χρήση στροφείου (ελικόπτερο),
συγχρόνως µε την επίπαση µε µίγµα αποτελούµενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άµµο
και 40% από τσιµέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύµφωνα µε την µελέτη.
δ) Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, µε την χρήση µίγµατος
λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώµατα (quartz) και προσµίκτων ενδεικτικού τύπου
COLORCRON ή αντιστοίχων.
ε) ∆ιαµόρφωση αρµών µε κοπή εκ των υστέρων µε αρµοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15
mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών µε ελαστοµερές υλικό.
στ) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ηµέρες τουλάχιστον, µε κάλυψη αυτής µε νάϋλον.

Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, συντήρησης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου,
σύµφωνα µε την µελέτη.
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

29,10

A.T.:

076

ΟΙΚ ΣΧ.06111.6

Περιθώριο από µεταλλικό έλασµα. ∆ιαστάσεων 50Χ50 εκ.

ΟΙΚ 6111

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Προµήθεια επι τόπου του έργου και τοποθέτηση περιθωρίου τετραγωνικού σχήµατος και
διαστάσεων 50Χ50 εκ. σε κάθε δένδρο της υπό µελέτης περιοχής. Οι τρεις πλευρές του πλαισίου είναι
κατασκευασµένες από γαλβανισµένη γωνιά µορφοσιδήρου 100/50/6 ενώ η τέταρτη από γαλβανισµένη
λάµα 100/10 για να προσαρµόζεται χωρίς κενό στο κράσπεδο του δρόµου σύµφωνα µε τα
κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης.
Η επιφάνεια του περιθωρίου θα είναι καθαρισµένη µε διαδικασία ατσαλοβολής, ώστε να επιτυγχάνεται
λεία επιφάνεια χωρίς τρύπες, εξογκώµατα και πόρους, θα είναι δε βαµµένη µε δύο στρώσεις primer
και δύο στρώσεις χρώµατος. Πλήρη εργασία και υλικά.

Τιµή ενός τεµαχίου.
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ

(Αριθµητικώς):

32,00

A.T.:

077

ΟΙΚ ΣΧ.06111.7

Περιθώριο από µεταλλικό έλασµα. ∆ιαστάσεων 60Χ60 εκ.
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ΟΙΚ 6111

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Προµήθεια επι τόπου του έργου και τοποθέτηση περιθωρίου τετραγωνικού σχήµατος και
διαστάσεων 60Χ60 εκ. σε κάθε δένδρο της υπό µελέτης περιοχής. Οι τρεις πλευρές του πλαισίου είναι
κατασκευασµένες από γαλβανισµένη γωνιά µορφοσιδήρου 100/50/6 ενώ η τέταρτη από γαλβανισµένη
λάµα 100/10 για να προσαρµόζεται χωρίς κενό στο κράσπεδο του δρόµου σύµφωνα µε τα
κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης.
Η επιφάνεια του περιθωρίου θα είναι καθαρισµένη µε διαδικασία ατσαλοβολής, ώστε να επιτυγχάνεται
λεία επιφάνεια χωρίς τρύπες, εξογκώµατα και πόρους, θα είναι δε βαµµένη µε δύο στρώσεις primer
και δύο στρώσεις χρώµατος. Πλήρη εργασία και υλικά.

Τιµή ενός τεµαχίου.
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς):

35,00

A.T.:

078

ΟΙΚ ΣΧ.06102.3

Κατασκευή πλαισίων, υπερθύρων, προβόλων κλπ µε µεµονωµένες
ανοξείδωτες δοκούς ή διατοµές, ύψους ή πλευράς έως 16 cm

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 6102

100,00%

Πλαίσια, υπέρθυρα, πρόβολοι, κρυφοδοκοί µέσα σε κονιόδεµα και σχετικές κατασκευές από
µεµονωµένες ανοξείδωτες διατοµές ή δοκούς µε απλές διατοµές ή κοιλοδοκούς, ύψους έως 16 cm,
συνδεδεµένες µεταξύ τους είτε µε ηλεκτροσυγκόληση ανοξείδωτου ηλεκτροδίου, είτε µε κοχλίες
(µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια σε ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων
σιδηροσωλήνων και γενικά ανοξείδωτος χάλυβας επί τόπου και εργασία κοπής, τοποθέτησης και
πάκτωσης.
Στην εργασία περιλαµβάνεται και η τυχόν τάνυση και ηλεκτροσυγκόλληση τµηµάτων των κατασκευών.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)

Σελίδα 72 από 120

( 1 Kg )

ΕΥΡΩ

Χιλιόγραµµο (Κιλό)

(Ολογράφως):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

5,50

A.T.:

079

ΟΙΚ ΣΧ.00000.152

Κάδος απορριµµάτων εξωτερικού χώρου. Με ανοιγόµενο τµήµα
διαστάσεων (ΠχΥ) 43,5Χ100εκατ.

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7231

80,00%

ΟΙΚ 7774

20,00%

Κάδος µικροαπορριµµάτων, κατασκευασµένος από ενισχυµένο χάλυβα διαστάσεων (ΠχΥ)
43,5Χ100εκ. χωρητικότητας τουλάχιστον 100lt. Ο κάδος θα είνα υψηλής αντοχής µε σύστηµα
ασφαλείας µε κλειδί για αποτροπή βανδαλισµών, κατασκευασµένο από ενισχυµένο χάλυβα µε
τετράγωνες οπές διαµορφωµένες µε laser κοπή, θα φέρει κάλυµµα και θα έχει υποστεί επεξεργασία
έναντι της σκουριάς πριν την τελική βαφή µε χρώµα RAL επιλογής της υπηρεσίας. Η στήριξη θα γίνει
µε ανοξείδωτα µπουλόνια και µηχανικά βύσµατα στο έδαφος. Προµήθεια, µεταφορά και εργασία
τοποθετήσεως.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) είδους
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ

(Αριθµητικώς):

280,00

A.T.:

080

ΟΙΚ-Α 64.17

Κιγκλιδώµατα από ανοξείδωτο χάλυβα

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 6418

100,00%
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Κατασκευή κιγκλιδώµατος από ανοξείδωτες διατοµές, ποιότητας AISI 304, οιουδήποτε σχεδίου, µε
µεταλλικούς ορθοστάτες ανά 1,00 m από λάµα διατοµής 40x20 mm στερεωµένη στον µεταλλικό
σκελετό µε ανοξείδωτες βίδες, µεταλλικά ευθύγραµµα οριζόντια στοιχεία διατοµής Φ10, ανά 15 - 20
cm µεταξύ των ορθοστατών, λοιπά ανοξείδωτα στοιχεία, συρµατόσχοινα, εντατήρες, κοχλίες,
περικόχλια και κοµβοελάσµατα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ΑΙSI 304 και πάχους 6 mm.
Πλήρως περαιωµένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηθέντος κιγκλιδώµατος
( 1 Kg )

ΕΥΡΩ

Χιλιόγραµµο (Κιλό)

(Ολογράφως):

ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

9,20

A.T.:

081

ΟΙΚ ΣΧ.06241.5

Κάλυµµα φρεατίων από γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα. Καυθαρού
ανοίγµατος 100,0Χ60,0εκατ.

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 6239

1000,00%

Για την πλήρη κατασκευή καλύµµατος φρεατίων, στεγανού, εξωτερικών διαστάσεων 113,5 Χ 73,5εκατ.
και ύψους 7,5εκατ., από γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα, µε βάση-πατούρα και καπάκι σκαφοειδούς
µορφής για ώστε να πληρωθείί µε το προεπιλεγµένο δάπεδο. Εσωτερικά, το καπάκι, φέρει οπλισµό
για τη σκυροδέτηση πριν την εφαρµογή του τελικού δαπέδου, µε βάθος γεµίσµατος 5,0εκατ. Το
κάλυµµα είναι στεγανό και φέρει ειδικά στεγανωτικά λάστιχα στη βάση-πατούρα ενώ το καπάκι
ασφαλίζει µε βίδες. Περιλαµβάνεται η προµήθεια, τοποθέτηση και καθαρισµός της κατασκευής ώστε
να είναι έτοιµο να διαστρωθεί η υπόβαση από σκυρόδεµα και το τελικό δάπεδο τα οποία δεν
περιλαµβάνονται στο άρθρο αλλά αποτιµούνται χωριστά. Το κάλυµµα θα είναι κλάσης Β125 (125KN)
σύµφωνα µε Euro norm ENV 206 ή άλλο ισότιµο και µε πιστοποιητικό από τον προµηθευτή. Υλικά,
µικροϋλικά, προµήθεια, µεταφορά στο έργο και τοποθέτηση είτε σε νέο φρεάτιο είτε σε ήδη υπάρχον,
για πλήρη περαιωµένη κατασκευή.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) καλύµµατος
( 1 Τεµ. )

Τεµάχιο
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

(Αριθµητικώς):

520,00

A.T.:

082

ΟΙΚ ΣΧ.06241.5

Κάλυµµα φρεατίων από γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα. Καυθαρού
ανοίγµατος 45,0Χ45,0εκατ.

ΟΙΚ 6239

Κωδ. αναθεώρησης :

1000,00%

Για την πλήρη κατασκευή καλύµµατος φρεατίων, στεγανού, εξωτερικών διαστάσεων 58,5 Χ 58,5εκατ.
και ύψους 7,5εκατ., από γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα, µε βάση-πατούρα και καπάκι σκαφοειδούς
µορφής για ώστε να πληρωθείί µε το προεπιλεγµένο δάπεδο. Εσωτερικά, το καπάκι, φέρει οπλισµό
για τη σκυροδέτηση πριν την εφαρµογή του τελικού δαπέδου, µε βάθος γεµίσµατος 5,0εκατ. Το
κάλυµµα είναι στεγανό και φέρει ειδικά στεγανωτικά λάστιχα στη βάση-πατούρα ενώ το καπάκι
ασφαλίζει µε βίδες. Περιλαµβάνεται η προµήθεια, τοποθέτηση και καθαρισµός της κατασκευής ώστε
να είναι έτοιµο να διαστρωθεί η υπόβαση από σκυρόδεµα και το τελικό δάπεδο τα οποία δεν
περιλαµβάνονται στο άρθρο αλλά αποτιµούνται χωριστά. Το κάλυµµα θα είναι κλάσης Β125 (125KN)
σύµφωνα µε Euro norm ENV 206 ή άλλο ισότιµο και µε πιστοποιητικό από τον προµηθευτή. Υλικά,
µικροϋλικά, προµήθεια, µεταφορά στο έργο και τοποθέτηση είτε σε νέο φρεάτιο είτε σε ήδη υπάρχον,
για πλήρη περαιωµένη κατασκευή.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) καλύµµατος
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ

(Αριθµητικώς):

300,00

A.T.:

083

ΟΙΚ ΣΧ.32054.9

Κατασκευή τριπλής θέσης κάδων απορριµµάτων. ∆ιαστάσεων 4,20 Χ
2,00 m

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 3214

80,00%
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ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 7326.1

20,00%

Κατασκευή τριπλής θέσης κάδων απορριµµάτων πόλεως, γενικών διαστάσεων 4,20Χ2,00 m που
αποτελείται από προκατασκευασµένο τοίχο διαστάσεων 4,20X1,10X0,20m µε βάση από οπλισµένο
σκυρόδεµα διαστάσεων 4,20Χ2,00Χ0,15 m και δάπεδο από οπλισµένο σκυρόδεµα , αµφότερα
επενδεδυµένα µε οξύµαχα πλακίδια. Στην αρχή του δαπέδου τοποθετούνται πρόχυτα κράσπεδα από
σκυρόδεµα µε απότµιση. Στην αρχή του δαπέδου τοποθετούνται σχάρες απορροής οµβρίων
διαστάσεων 4,00Χ0,22Χ2,00 m οι οποίες συνδέονται όπου είναι δυνατόν µε τον κεντρικό αγωγό
οµβρίων. Επί του τοίχου προσαρτάται µεταλλικός σωλήνας Φ35mm.
Πλήρης κατασκευή σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.

Τιµή ανά τεµάχιο (Τεµ.) κατασκευής.
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

(Αριθµητικώς):

1500,00

A.T.:

084

ΟΙΚ ΣΧ.32054.15

Κατασκευή θέσης τεσσάρων κάδων απορριµµάτων. ∆ιαστάσεων 5,70 Χ
2,00 m

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 3214

80,00%

ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 7326.1

20,00%

Κατασκευή θέσης τεσσάρων κάδων απορριµµάτων πόλεως, γενικών διαστάσεων 5,70Χ2,00 m
που αποτελείται από προκατασκευασµένο τοίχο διαστάσεων 5,70X1,10X0,20m µε βάση από
οπλισµένο σκυρόδεµα διαστάσεων 5,70Χ2,00Χ0,15 m και δάπεδο από οπλισµένο σκυρόδεµα ,
αµφότερα επενδεδυµένα µε οξύµαχα πλακίδια. Στην αρχή του δαπέδου τοποθετούνται πρόχυτα
κράσπεδα από σκυρόδεµα µε απότµιση. Στην αρχή του δαπέδου τοποθετούνται σχάρες απορροής
οµβρίων διαστάσεων 5,70Χ0,22Χ2,00 m οι οποίες συνδέονται όπου είναι δυνατόν µε τον κεντρικό
αγωγό οµβρίων. Επί του τοίχου προσαρτάται µεταλλικός σωλήνας Φ35mm.
Πλήρης κατασκευή σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.

Τιµή ανά τεµάχιο (Τεµ.) κατασκευής.

Σελίδα 76 από 120

( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ

(Αριθµητικώς):

1800,00

A.T.:

085

ΟΙΚ ΣΧ.74903.30

Κατασκευή ενδοδαπέδιου συντριβανιού από σκληρό πωρόλιθο
Μυλοποτάµου.

ΟΙΚ 7493

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Κατασκευή και τοποθέτηση ενδοδαπέδιου συντριβανιού από σκληρό πωρόλιθο προελεύσεως
Μυλοποτάµου Κρήτης, γενικών διαστάσεων σε κάτοψη τριγώνου 3,00/2,47/2,47 m, αποτελούµενου
από 5-7 τεµάχια πρίσµατα- όγκους πέτρας Μυλοποτάµου σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες της µελέτης. Οι επιφάνειες και οι ακµές των λίθινων στοιχείων επεξεργάζονται όπως
προβλέπεται στη µελέτη και προστατεύονται µε βερνίκι εµποτισµού δύο στρώσεων. Υλικά και εργασία
πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης στο έγο. Τα παρελκόµενα για τη λειτουργεία του συντριβανιού,
αποτιµούνται χωριστά.

Τιµή ανά τεµάχιο (Τεµ.) πλήρους κατασκευής
( 1 κ.α. )

ΕΥΡΩ

Κατ' αποκοπήν

(Ολογράφως):

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ

(Αριθµητικώς):

2600,00

A.T.:

086

ΟΙΚ ΣΧ.74903.21

Κατασκευή εµποδίων - καθιστικών από πέτρα Μυλοποτάµου
∆ιαστάσεων 45 Χ 45 Χ 45 cm. (Τύπος 1)

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7493

100,00%
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Κατασκευή και τοποθέτηση εµποδίων - καθιστικών διαστάσεων 45Χ45Χ45cm από ασβεστόλιθο
προελεύσεως Μυλοποτάµου Κρήτης και µε την επεξεργασία και διαµόρφωση ακµών, σχήµατος και
γενικά µορφής όπως προβλέπεται από τη µελέτη. Η πέτρα Μυλοποτάµου προστατεύεται µε βερνίκι
εµποτισµού σε δύο στρώσεις. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιµή ανά τεµάχιο (Τεµ.) τοποθετηµένης κατασκευής
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

204,80

A.T.:

087

ΟΙΚ ΣΧ.32054.21

Κατασκευή καθίσµατος µε πλάτη, από σκυρόδεµα και ξυλεία ΙΡΟΚΟ.
Κάθισµα υπαίθρου διαστάσεων 43 Χ 45 cm και ύψους 110cm. (Τύπος 2)

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 3214

50,00%

ΟΙΚ 5280

50,00%

Κατασκευή καθίσµατος αποτελούµενου από πρόχυτη βάση οπλισµένου σκυροδέµατος κατηγορίας
ποιότητας C16/20 και διαστάσεων 45X43 cm και ύψους 33 cm, επί των οποίων στηρίζεται κάθισµα
από ξυλεία ΙΡΟΚΟ πάχους 5 cm µε χρήση στραντζαρισµένης γαλβανισµένης λάµας 50X3 mm και επί
προδιαµορφωµένης εγκοπής στηρίζεται πλάτη καθίσµατος από ξυλεία ΙΡΟΚΟ πάχους 3 cm µε χρήση
στραντζαρισµένης γαλβανισµένης λάµας 50X3 mm. Γενικές διαστάσεις πάγκου ορθογωνικής κάτοψης
45Χ56cm µε διαµορφωµένες ακµές της βάσης και του καθίσµατος όπως προβλέπεται στα
κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης. Οι µεταλλότυποι είναι κατάλληλοι για παραγωγή ανεπίχριστου
σχκυροδέµατος, χρησιµοποιούνται πλαστικές φαλτσοφωνιές και σκωτίες όπου προβλέπονται από τη
µελέτη ενώ προστατεύονται µε βερνίκι εµποτισµού σε δυο στρώσεις. Τα ξύλινα στοιχεία επαλείφονται
µε βερνίκι σατινέ σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους της Τ.Σ.Υ. Περιλαµβάνονται όλα τα υλικά,
µικροϋλικά, γαλβανισµένοι σύνδεσµοι, εργασία κατασκευής, επαλείψεων µε βερνίκια και
τοποθετήσεως στις συγκεκριµένες θέσεις στο εργοτάξιο.

Τιµή ανά τεµάχιο (Τεµ.) κατασκευής µε τις προβλεπόµενες διαστάσεις.
( 1 Τεµ. )

Τεµάχιο
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

246,50

A.T.:

088

ΟΙΚ ΣΧ.32054.22

Κατασκευή πάγκου καθιστικού µε πλάτη, από σκυρόδεµα και ξυλεία
ΙΡΟΚΟ. Πάγκος υπαίθρου διαστάσεων 240Χ40 και ύψους 110cm.
(Τύπος 3)

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 3214

60,00%

ΟΙΚ 5280

40,00%

Κατασκευή σύνθετου πάγκου καθιστικού αποτελούµενου από πρόχυτες βάσεις οπλισµένου
σκυροδέµατος κατηγορίας ποιότητας C16/20 και διαστάσεων 45X43 cm και ύψους 33 cm, επί των
οποίων στηρίζεται κάθισµα από ξυλεία ΙΡΟΚΟ πάχους 5 cm µε χρήση στραντζαρισµένης
γαλβανισµένης λάµας 50X3 mm και επί προδιαµορφωµένης εγκοπής στηρίζεται πλάτη καθίσµατος
από ξυλεία ΙΡΟΚΟ πάχους 3 cm µε χρήση στραντζαρισµένης γαλβανισµένης λάµας 50X3 mm.
Πάγκος γενικών διαστάσων 240Χ40, µε διαµορφωµένες ακµές της βάσης και του καθίσµατος όπως
προβλέπεται στα κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης. Οι µεταλλότυποι είναι κατάλληλοι για παραγωγή
ανεπίχριστου σχκυροδέµατος, χρησιµοποιούνται πλαστικές φαλτσοφωνιές και σκωτίες όπου
προβλέπονται από τη µελέτη ενώ προστατεύονται µε βερνίκι εµποτισµού σε δυο στρώσεις. Τα ξύλινα
στοιχεία επαλείφονται µε βερνίκι σατινέ σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους της Τ.Σ.Υ. Περιλαµβάνονται
όλα τα υλικά, µικροϋλικά, γαλβανισµένοι σύνδεσµοι, εργασία κατασκευής, επαλείψεων µε βερνίκια και
τοποθετήσεως στις συγκεκριµένες θέσεις στο εργοτάξιο.

Τιµή ανά τεµάχιο (Τεµ.) κατασκευής µε τις προβλεπόµενες διαστάσεις.
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ

(Αριθµητικώς):

690,00

A.T.:

089

ΟΙΚ ΣΧ.32054.23

Κατασκευή πάγκου καθιστικού υπαίθρου από σκυρόδεµα και ξυλεία
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ΙΡΟΚΟ. Πάγκος διαστάσεων ύψους 41cm. (Τύπος 4)

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 3214

70,00%

ΟΙΚ 5280

30,00%

Κατασκευή πάγκου καθιστικού αποτελούµενου από πρόχυτες βάσεις οπλισµένου σκυροδέµατος
κατηγορίας ποιότητας C16/20 και διαστάσεων 43X49 cm και ύψους 33 cm, επί των οποίων στηρίζεται
κάθισµα από ξυλεία ΙΡΟΚΟ πάχους 5 cm µε χρήση στραντζαρισµένης γαλβανισµένης λάµας 50X3
mm. Πάγκος µε διαµορφωµένες ακµές της βάσης και του καθίσµατος όπως προβλέπεται στα
κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης. Οι µεταλλότυποι είναι κατάλληλοι για παραγωγή ανεπίχριστου
σχκυροδέµατος, χρησιµοποιούνται πλαστικές φαλτσοφωνιές και σκωτίες όπου προβλέπονται από τη
µελέτη ενώ προστατεύονται µε βερνίκι εµποτισµού σε δυο στρώσεις. Τα ξύλινα στοιχεία επαλείφονται
µε βερνίκι σατινέ σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους της Τ.Σ.Υ. Περιλαµβάνονται όλα τα υλικά,
µικροϋλικά, γαλβανισµένοι σύνδεσµοι, εργασία κατασκευής, επαλείψεων µε βερνίκια και
τοποθετήσεως στις συγκεκριµένες θέσεις στο εργοτάξιο.

Τιµή ανά µέτρο µήκους (µ.µ.) κατασκευής µε τις προβλεπόµενες διαστάσεις.
( 1 µµ )

ΕΥΡΩ

Μέτρο Μήκους

(Ολογράφως):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ

(Αριθµητικώς):

230,00

A.T.:

090

ΟΙΚ-Α 77.95

Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) µόνιµης προστασίας, ενός ή
δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7744

100,00%

Επάλειψη επιφανειών επιχρισµάτων, σκυροδέµατος, κεραµικών, µαρµάρων και λιθωδών υλικών
µε υδρόφοβα υλικά, διαφανή, µόνιµης προστασίας µετά από κατάλληλη προετοιµασία της επιφάνειας
εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες του παραγωγού. Συνολικό πάχος ξηρού φιλµ 30
µικρά.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
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( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

5,20

A.T.:

091

ΟΙΚ-Α 77.97

Αντιδιαβρωτικές επαλείψεις σκυροδεµάτων

ΟΙΚ 7744

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Αντιδιαβρωτικές επαλείψεις σκυροδεµάτων εφαρµοζόµενες µε ρολλό ή πιστολέττο, που
δηµιουργούν στεγανωτική µεµβράνη µε αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες και παρέχουν
δυνατότητες διαπνοής του σκυροδέµατος (εκτόνωση υδρατµών δια µέσου πόρων). Εφαρµογή επί
κατάλληλα προετοιµασµένης επιφανείας µετά την διάστρωση υποστρώµατος (primer) συµβατού προς
την βασική επίστρωση. Προετοιµασία υλικών, ανάµιξη και εφαρµογή σύµφωνα µε τις οδηγίες του
εργοστασίου παραγωγής. Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, τα ικριώµατα,
τα απαιτούµενα εργαλεία και συσκευές και η εργασία πλήρους εφαρµογής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) καλυπτοµένης επιφάνειας
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

16,20

A.T.:

092

ΠΡΣ ΣΧ./Γ2/0.1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΑΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ «ΜΕΤ»

Κωδ. αναθεώρησης :

ΠΡΣ ΑΝΑΘ 1420

100,00%
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Η εργασία αφορά την προµήθεια κηπαίου χώµατος «ΜΕΤ», µεταφορά επί τόπου του ‘έργου και
τοποθέτηση του σε παρακείµενους σωρούς’ ώστε να εµπλουτιστεί µε επιθυµητά βελτιωτικά εδάφους.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
( 1 m3 )

ΕΥΡΩ

Κυβικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

8,80

A.T.:

093

ΠΡΣ Γ4

∆ιάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας

ΠΡΣ 1620

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώµατος ή άµµου ή µίγµατος
κηπευτικού χώµατος - άµµου που έχουν µεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σηµεία της
κονίστρας, στην αρχή µεν µε ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί, χειρονακτικά µε
χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), ώστε η επιφάνεια της κονίστρας να λάβει την
προβλεπόµενη από την µελέτη µορφή. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της
εργασίας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ

A.T.:

Τετραγωνικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

0,250

094
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Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία χειρός
Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

ΠΡΣ Ε2.1

ΠΡΣ 5130

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Aνοιγµα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη
εκτέλεση της εργασίας.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

0,800

A.T.:

095

ΠΡΣ Ε2.2

Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία χειρός
Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

Κωδ. αναθεώρησης :

ΠΡΣ 5120

100,00%

Aνοιγµα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη
εκτέλεση της εργασίας.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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(Αριθµητικώς):

2,30

A.T.:

096

ΠΡΣ ΣΧ./Γ2/0.2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ Ε∆ΑΦΙΚΟ ΜΙΓΜΑ

ΠΡΣ ΑΝΑΘ 1420

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Η εργασία αφορά την προµήθεια κόπρου, µεταφορά επί τόπου του έργου και αναµόχλευση του σε
παρακείµενους σωρούς µε το εδαφικό µίγµα, το οποίο θα διαστρωθεί στους χώρους πρασίνου. Στην
τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
( 1 m3 )

ΕΥΡΩ

Κυβικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ

(Αριθµητικώς):

26,00

A.T.:

097

ΠΡΣ ΣΧ./Γ2/0.3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ Ε∆ΑΦΙΚΟ
ΜΙΓΜΑ

Κωδ. αναθεώρησης :

ΠΡΣ ΑΝΑΘ 1420

100,00%

Η εργασία αφορά την προµήθεια άµµου ποταµού ( πλυµένη και απαλλαγµένη από άλατα και ξένες
προσµίξεις), µεταφορά επί τόπου του έργου και αναµόχλευση του σε παρακείµενους σωρούς µε το
εδαφικό µίγµα, το οποίο θα διαστρωθεί στους χώρους πρασίνου. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα
χρησιµοποιηθούν.
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
( 1 m3 )

ΕΥΡΩ

Κυβικό µέτρο

(Ολογράφως):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

37,50

A.T.:

098

ΠΡΣ ΣΧ./Γ2/0.4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ
Ε∆ΑΦΙΚΟ ΜΙΓΜΑ

ΠΡΣ ΑΝΑΘ 1420

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Η εργασία αφορά την προµήθεια πλήρους λιπάσµατος τύπου 11-15-15 (το οποίο αποτελεί
βελτιωτικό εδάφους), µεταφορά επί τόπου του έργου και αναµόχλευση του σε παρακείµενους σωρούς
µε το εδαφικό µίγµα, το οποίο θα διαστρωθεί στους χώρους πρασίνου. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα
χρησιµοποιηθούν.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).
( 1 Kg )

ΕΥΡΩ

Χιλιόγραµµο (Κιλό)

(Ολογράφως):

ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

0,600

A.T.:

099

ΠΡΣ ∆1.2

∆ένδρα. ∆ένδρα κατηγορίας ∆2

Κωδ. αναθεώρησης :

ΠΡΣ 5210

100,00%

Σελίδα 85 από 120

Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του
εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

5,80

A.T.:

100

ΠΡΣ ∆1.3

∆ένδρα ∆ένδρα κατηγορίας ∆3

ΠΡΣ 5210

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του
εργοταξίου µέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των δένδρων σε
αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

A.T.:

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

12,40

101
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ΠΡΣ ∆2.2

Θάµνοι Θάµνοι κατηγορίας Θ2

ΠΡΣ 5210

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του
εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

3,90

A.T.:

102

ΠΡΣ ∆2.3

Θάµνοι Θάµνοι κατηγορίας Θ3

Κωδ. αναθεώρησης :

ΠΡΣ 5210

100,00%

Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του
εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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(Αριθµητικώς):

6,40

A.T.:

103

ΠΡΣ ∆6.2

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

ΠΡΣ 5220

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών µε τις δαπάνες
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής
αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών
κατά την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την
διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

1,65

A.T.:

104

ΠΡΣ ∆3.2

Αναρριχώµενα. Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α2

Κωδ. αναθεώρησης :

ΠΡΣ 5220

100,00%

Προµήθεια αναρριχώµενων φυτών µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου,
πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχοµένων φυτών σε αρίστη κατάσταση µέχρι και
τη φύτευσή τους.
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

ΤΕΣΣΕΡΑ

(Αριθµητικώς):

4,00

A.T.:

105

ΠΡΣ Ε9.3

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

ΠΡΣ 5210

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του
φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους,
πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην
τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

0,800

A.T.:

106

ΠΡΣ Ε9.4

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

Κωδ. αναθεώρησης :

ΠΡΣ 5210

100,00%
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Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση
του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους,
πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην
τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

1,10

A.T.:

107

ΠΡΣ Ε9.5

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

ΠΡΣ 5210

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση
του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους,
πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην
τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση,
πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ

A.T.:

Τεµάχιο

(Ολογράφως):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

1,30

108
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ΠΡΣ Β1

Μεταλλικές σχάρες δένδρων

Υ∆Ρ 6752

Κωδ. αναθεώρησης :

100,00%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης του
δένδρου, µε επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιµασία επιφανείας µε µεταλλοβολή και
βαφή µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο στρώσεις τελικής βαφής). Στην τιµή
περιλαµβάνονται και οι συνδετήρες των σχαρών, καθώς και οι πάσης φύσεως δαπάνες
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη εγκατάσταση της εσχάρας.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
( 1 Kg )

ΕΥΡΩ

Χιλιόγραµµο (Κιλό)

(Ολογράφως):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς):

4,50

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

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-1
(Ο∆Ο – Β-58.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : Υ∆Ρ-6620.1

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 6 ΑΤΜ Φ40
Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου Ρ.Ε.-Η.D.
(HIGH DENSITY) µε πίεση λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών, σύµφωνα µε το DIN 8074 (σειρά 4), εν ξηρώ ή
µέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων
Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, Ο.Τ.Ε.), για δίκτυα πυρασφάλειας κλπ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των σωλήνων,
του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη
εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και υλικά σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη
εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράµµισή του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα µήκη
που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα γίνει µε κατάλληλες πλαστικές µούφες, τοποθέτησης του
σύρµατος καλωδίων, η δαπάνη επισήµανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης
δέσµης σωλήνων. Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν περιβληµάτων προστασίας του σωλήνα, η
ανηγµένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη
νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση
της κατασκευής, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα
πολυαιθυλενίου (ΡΕ), 6 ατµοσφαιρών.
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( 1 Μ. ) Μέτρο
Τιµή Μονάδος 1 Μ.=

3,10 €

(ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-2
(Ο∆Ο – Β-58.2)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : Υ∆Ρ-6620.1

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 6 ΑΤΜ Φ50
Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου Ρ.Ε.-Η.D.
(HIGH DENSITY) µε πίεση λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών, σύµφωνα µε το DIN 8074 (σειρά 4), εν ξηρώ ή
µέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων
Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, Ο.Τ.Ε.), για δίκτυα πυρασφάλειας κλπ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των σωλήνων,
του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη
εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και υλικά σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη
εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράµµισή του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα µήκη
που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα γίνει µε κατάλληλες πλαστικές µούφες, τοποθέτησης του
σύρµατος καλωδίων, η δαπάνη επισήµανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης
δέσµης σωλήνων. Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν περιβληµάτων προστασίας του σωλήνα, η
ανηγµένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη
νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση
της κατασκευής, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα
πολυαιθυλενίου (ΡΕ), 6 ατµοσφαιρών.
( 1 Μ. ) Μέτρο
Τιµή Μονάδος 1 Μ.=

3,52 €

(ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-3
(Ο∆Ο – Β-58.3)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : Υ∆Ρ-6620.1

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 6 ΑΤΜ Φ90
Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου Ρ.Ε.-Η.D.
(HIGH DENSITY) µε πίεση λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών, σύµφωνα µε το DIN 8074 (σειρά 4), εν ξηρώ ή
µέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων
Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, Ο.Τ.Ε.), για δίκτυα πυρασφάλειας κλπ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των σωλήνων,
του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη
εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και υλικά σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη
εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράµµισή του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα µήκη
που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα γίνει µε κατάλληλες πλαστικές µούφες, τοποθέτησης του
σύρµατος καλωδίων, η δαπάνη επισήµανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης
δέσµης σωλήνων. Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν περιβληµάτων προστασίας του σωλήνα, η
ανηγµένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη
νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση
της κατασκευής, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα
πολυαιθυλενίου (ΡΕ), 6 ατµοσφαιρών.

Σελίδα 92 από 120

( 1 Μ. ) Μέτρο
Τιµή Μονάδος 1 Μ.=

6,96 €

(ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-4
(Ο∆Ο – Β-59)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ-5

ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ Φ4’’
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση σιδηροσωλήνα
γαλβανισµένου, Φ4΄΄, “πράσινη ετικέτα” (υπερβαρέος τύπου) κατά ΕΛΟΤ 2671 και 284, για την
κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, Ο.Τ.Ε.) κλπ.
σε εγκάρσιες διελεύσεις οδών, επάνω σε τεχνικά κ.λ.π.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των σωλήνων,
του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων, των ειδικών τεµαχίων, εξαρτηµάτων, φλαντζών, στηριγµάτων,
σκυροδέµατος εγκιβωτισµού καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής,
σκυροδέτησης και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και υλικά σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη
τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών για παράδοση του σωλήνα σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, η δαπάνη τοποθέτησης του σύρµατος καλωδίων, επισήµανσης των σωλήνων καθώς και η
δαπάνη συγκρότησης δέσµης σωλήνων. Περιλαµβάνεται επίσης δαπάνη τυχόν περιβληµάτων
προστασίας του σωλήνα, η ανηγµένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους
δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου γαλβανισµένου σιδηροσωλήνα Φ4΄΄,
διέλευσης καλωδίων.
( 1 Μ. ) Μέτρο
Τιµή Μονάδος 1 Μ.=

25,30 €

(ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-5
(σχετικό Ο∆Ο – Β-70.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. 70%Ο∆Ο-2548 +30%Υ∆Ρ-6751

Φρεάτιο έλξης καλωδίων 25Χ25εκ
Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών διαστάσεων (Μ)Χ(Π)
25χ25εκ, κατασκευασµένου σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα
σχέδια λεπτοµερειών, µε τοιχώµατα και πυθµένα από υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15,
πάχους τοιχωµάτων 10cm τουλάχιστον για τα φρεάτια έλξης και 15 cm τουλάχιστον για τα φρεάτια
σύνδεσης, µε οπλισµό πλέγµα ST-IV, µε περιµετρικό πλαίσιο και µεταλλικό κάλυµµα από
µπακλαβωτή λαµαρίνα µε ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή και µε τη διαµόρφωση των οπών εισόδου και
εξόδου των σωληνώσεων.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, η δαπάνη κατάλληλης επισήµανσης
του φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
Τιµή για ένα πλήρες τεµάχιο φρεατίου καλωδίων
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( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

145,00 €

(ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-6
(σχετικό Ο∆Ο – Β-70.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. 70%Ο∆Ο-2548 +30%Υ∆Ρ-6751

Φρεάτιο έλξης καλωδίων 30Χ40εκ
Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών διαστάσεων (Μ)Χ(Π)
30χ40εκ, κατασκευασµένου σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα
σχέδια λεπτοµερειών, µε τοιχώµατα και πυθµένα από υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15,
πάχους τοιχωµάτων 10cm τουλάχιστον για τα φρεάτια έλξης και 15 cm τουλάχιστον για τα φρεάτια
σύνδεσης, µε οπλισµό πλέγµα ST-IV, µε περιµετρικό πλαίσιο και µεταλλικό κάλυµµα από
µπακλαβωτή λαµαρίνα µε ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή και µε τη διαµόρφωση των οπών εισόδου και
εξόδου των σωληνώσεων.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, η δαπάνη κατάλληλης επισήµανσης
του φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
Τιµή για ένα πλήρες τεµάχιο φρεατίου καλωδίων

( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

160,00 €

(ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-7
(Ο∆Ο – Β-70.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 70%Ο∆Ο-2548 +30%Υ∆Ρ-6751

Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60Χ40εκ
Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών διαστάσεων (Μ)Χ(Π)
60χ40εκ, κατασκευασµένου σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα
σχέδια λεπτοµερειών, µε τοιχώµατα και πυθµένα από υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15,
πάχους τοιχωµάτων 10cm τουλάχιστον για τα φρεάτια έλξης και 15 cm τουλάχιστον για τα φρεάτια
σύνδεσης, µε οπλισµό πλέγµα ST-IV, µε περιµετρικό πλαίσιο και µεταλλικό κάλυµµα από
µπακλαβωτή λαµαρίνα µε ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή και µε τη διαµόρφωση των οπών εισόδου και
εξόδου των σωληνώσεων.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, η δαπάνη κατάλληλης επισήµανσης
του φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
Τιµή για ένα πλήρες τεµάχιο φρεατίου καλωδίων

( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

175,40 €
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(ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-8
(Ο∆Ο – Β-70.2)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 70%Ο∆Ο-2548 +30%Υ∆Ρ-6751

Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120Χ80εκ
Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών διαστάσεων (Μ)Χ(Π)
120χ80εκ, κατασκευασµένου σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα
σχέδια λεπτοµερειών, µε τοιχώµατα και πυθµένα από υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15,
πάχους τοιχωµάτων 10cm τουλάχιστον για τα φρεάτια έλξης και 15 cm τουλάχιστον για τα φρεάτια
σύνδεσης, µε οπλισµό πλέγµα ST-IV, µε περιµετρικό πλαίσιο και µεταλλικό κάλυµµα από
µπακλαβωτή λαµαρίνα µε ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή και µε τη διαµόρφωση των οπών εισόδου και
εξόδου των σωληνώσεων.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, η δαπάνη κατάλληλης επισήµανσης
του φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
Τιµή για ένα πλήρες τεµάχιο φρεατίου καλωδίων

( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

297,30 €

(∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-9
(Ο∆Ο – Β-49)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : Υ∆Ρ-6752

Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σχάρες υπονόµων
Για την προµήθεια επί τόπου του έργου και την πλήρη τοποθέτηση χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων
και καλυµµάτων φρεατίων κάθε είδους, που εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, την
τεχνική µελέτη και την Π.Τ.Π. Τ110, δηλαδή την προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, χαµένο χρόνο
φορτοεκφόρτωσης και µεταφορά επί τόπου των έργων, µε οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο, όλων των
απαιτούµενων υλικών (σχαρών, πλαισίων, καλυµµάτων φρεατίων κλπ), την επεξεργασία βάσης
υποδοχής, τη διάνοιξη οπών τη συναρµολόγηση, την τοποθέτηση, την πάκτωση κλπ όλων των
στοιχείων εντός του σκυροδέµατος, την κατασκευή βάσης από τσιµεντοκονίαµα, τη δαπάνη
τσιµεντοκονιάµατος καθώς και κάθε άλλου απαιτούµενου υλικού πάκτωσης και στεγανοποίησης,
όπως και κάθε άλλη δαπάνη, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη
και σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο έτοιµων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων πλήρως
τοποθετηµένων σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια.

( 1 Kgr. ) Xιλιόγραµµο
Τιµή Μονάδος 1 Kgr.=

1,04 €

(ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ)
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ΑΡΘΡΟ ΗΜ-10
(Ο∆Ο – Ζ-4.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52

Πίλαρ ηλεκτροδότησης µέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ) ηλεκτροδότησης
ηλεκτροφωτισµού, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. το µεταλλικό ερµάριο (Πίλαρ)
β. τη βάση του από οπλισµένο σκυρόδεµα
γ. τη στεγανή διανοµή πλήρως εξοπλισµένη µε ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ, µέγιστου απαιτούµενου
αριθµού αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισµού ως κατωτέρω, µε αποχετευτές κρουστικών υπερτάσεων
στην είσοδο, χρονοδιακόπτη, φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφείς, ιστό, κεφαλή κλπ. για τριφασική
παροχή, καθώς και όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτοκύτταρου
δ. το φωτιστικό σώµα µε το λαµπτήρα και διακόπτη χειριστού.
ε. το ρευµατοδότη 16 Α
στ. την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής της µε το πίλαρ.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο
ενσωµάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και των µικροϋλικών
συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και της γείωσης, η δαπάνη της
εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, µε τις εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές, η δαπάνη
σύνδεσης της γείωσης η δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα
και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ µέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων ηλεκτροδότησης
ηλεκτροφωτισµού.

( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.= 3.468,00 €
(ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ )

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-11
(Ο∆Ο – Ζ-4.3)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52

Πίλαρ ηλεκτροδότησης µέχρι είκοσι αναχωρήσεων
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ) ηλεκτροδότησης
ηλεκτροφωτισµού, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. το µεταλλικό ερµάριο (Πίλαρ)
β. τη βάση του από οπλισµένο σκυρόδεµα
γ. τη στεγανή διανοµή πλήρως εξοπλισµένη µε ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ, µέγιστου απαιτούµενου
αριθµού αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισµού ως κατωτέρω, µε αποχετευτές κρουστικών υπερτάσεων
στην είσοδο, χρονοδιακόπτη, φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφείς, ιστό, κεφαλή κλπ. για τριφασική
παροχή, καθώς και όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτοκύτταρου
δ. το φωτιστικό σώµα µε το λαµπτήρα και διακόπτη χειριστού.
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ε. το ρευµατοδότη 16 Α
στ. την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής της µε το πίλαρ.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο
ενσωµάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και των µικροϋλικών
συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και της γείωσης, η δαπάνη της
εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, µε τις εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές, η δαπάνη
σύνδεσης της γείωσης η δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα
και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο
ηλεκτροφωτισµού.

ηλεκτρικού

πίνακα

πίλαρ

µέχρι

είκοσι

αναχωρήσεων

ηλεκτροδότησης

( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.= 4.259,00 €
(ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-12
(σχετικό Ο∆Ο – Ζ-1.3)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 101

Ιστός ηλεκτροφωτισµού οδών ύψους 10,00µ
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και πλήρη
εγκατάσταση γαλβανισµένου σιδηροϊστού ύψους 10,00µ, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Η-Μ
εργασιών, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α.
την προκατασκευασµένη οπλισµένη βάση ιστού οδών περιλαµβανοµένων και των αγκυρίων
και της αντιδιαβρωτικής προστασίας τους που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή, είτε σε
έρεισµα, είτε στο σώµα της οδού, διαµορφωµένη ώστε να περιλαµβάνει και φρεάτιο τραβήγµατος
καλωδίων µε κατάλληλο κάλυµµα
β. το καλώδιο τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 4Χ10 ή ΝΥΥ 3Χ10 ή ΝΥΥ 2Χ10 ή όπως αναφέρεται στα
σχετικά σχέδια της µελέτης από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούµενου ιστού), µέχρι το
ακροκιβώτιο, πλήρως εγκατεστηµένο σε υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα. Τα απαιτούµενα καλώδια
αφορούν τόσο το φωτιστικό δρόµου όσο και τα αντίστοιχα του πεζόδροµου.
γ. το υπόγειο δίκτυο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούµενου ιστού) µέχρι το φρεάτιο του
υπόψη ιστού, είτε µε σωληνώσεις ΡΕ Φ90 6 ατµ. στο έρεισµα και στο σώµα της οδού είτε µε
σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο Φ 4΄΄ “πράσινη ετικέτα” σε πεζοδρόµια γεφυρών και
σε άλλα τεχνικά έργα, περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των τάφρων διατοµής 60cm βάθους X50cm
πλάτους για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης και
σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισµού των σιδηροσωλήνων µε σκυρόδεµα καθώς και της
κάλυψης των πλαστικών σωληνώσεων µε άµµο λατοµείου µέχρι 10 cm πάνω από το σωλήνα και
επανεπίχωσης των τάφρων µε προϊόντα εκσκαφής
δ.το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού µονό ή πολλαπλό
ε.το χάλκινο αγωγό γείωσης Φ25 του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούµενου
ιστού) µέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού.
στ.τον αγωγό γείωσης διατοµής κατάλληλης για τη διατοµή των αγωγών τροφοδότησης από το
ακροκιβώτιο µέχρι το φρεάτιο του ιστού.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και
µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της
βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης
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των ιστών µεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού
δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας
για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριµένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Τιµή για ένα τεµάχιο ιστού ύψους 10m ηλεκτροφωτισµού οδών
( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.= 2.600,00 €
(∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-13
(σχετικό Ο∆Ο – Ζ-1.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 101

Ιστός ηλεκτροφωτισµού οδών ύψους 4,50µ
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και πλήρη
εγκατάσταση γαλβανισµένου σιδηροϊστού ύψους4,50µ, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Η-Μ εργασιών,
την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. την προκατασκευασµένη οπλισµένη βάση ιστού οδών περιλαµβανοµένων και των αγκυρίων και της
αντιδιαβρωτικής προστασίας τους, που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή, είτε σε έρεισµα, είτε
στο σώµα της οδού, διαµορφωµένη ώστε να περιλαµβάνει και φρεάτιο τραβήγµατος καλωδίων µε
κατάλληλο κάλυµµα
β. το καλώδιο τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 4Χ10 ή ΝΥΥ 3Χ10 ή ΝΥΥ 2Χ10 ή όπως αναφέρεται στα
σχετικά σχέδια της µελέτης από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούµενου ιστού), µέχρι το
ακροκιβώτιο, πλήρως εγκατεστηµένο σε υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα. Τα απαιτούµενα καλώδια
αφορούν τόσο το φωτιστικό δρόµου όσο και τα αντίστοιχα του πεζόδροµου.
γ. το υπόγειο δίκτυο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούµενου ιστού) µέχρι το φρεάτιο του
υπόψη ιστού, είτε µε σωληνώσεις ΡΕ Φ90 6 ατµ. στο έρεισµα και στο σώµα της οδού είτε µε
σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο Φ 4΄΄ “πράσινη ετικέτα” σε πεζοδρόµια γεφυρών και
σε άλλα τεχνικά έργα, περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των τάφρων διατοµής 60cm βάθους X50cm
πλάτους για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης και
σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισµού των σιδηροσωλήνων µε σκυρόδεµα καθώς και της
κάλυψης των σωληνώσεων µε άµµο λατοµείου µέχρι 10 cm πάνω από τον πλαστικό σωλήνα και
επανεπίχωσης των τάφρων µε προϊόντα εκσκαφής
δ. το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού µονό ή πολλαπλό
ε. το χάλκινο αγωγό γείωσης Φ25 του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του
προηγούµενου ιστού) µέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού.
στ.τον αγωγό γείωσης διατοµής κατάλληλης για τη διατοµή των αγωγών τροφοδότησης από το
ακροκιβώτιο µέχρι το φρεάτιο του ιστού.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και
µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της
βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης
των ιστών µεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού
δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας
για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριµένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Τιµή για ένα τεµάχιο ιστού ύψους 4,5m ηλεκτροφωτισµού οδών
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( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.= 1.800,00 €
(ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-14
(σχετικό Ο∆Ο – Ζ-3.2.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 103

Φωτιστικό σώµα µε βραχίονα και λαµπτήρα Metal halide Ισχύος 150W
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώµατος, πλήρους (λυχνιολαβές,
λαµπτήρες, όργανα αφής κλπ), µε βραχίονα και λαµπτήρα Meatal halide, κατάλληλων για
εγκατάσταση σε ιστό οδοφωτισµού, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά
τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. τον ευθύγραµµο µονό (ή η αναλογία από διπλό, τριπλό κλπ.) µεταλλικό βραχίονα οριζόντιας
προβολής ανά φωτιστικό σώµα
β. το λαµπτήρα metal halide
γ. τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου ΝΥΜ διατοµής 3Χ1,5 χλστ2,
συµπεριλαµβανοµένων των µικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, από το ακροκιβώτιο
του ιστού µέχρι το φωτιστικό σώµα.
δ. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού στο βραχίονα και του
βραχίονα στον ιστό, ανεξαρτήτως του αριθµού βραχιόνων ανά ιστό.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και
µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω
υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης των προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της
γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή
της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριµένα
σχέδια.
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος µε βραχίονα και λαµπτήρα metal halide Ισχύος 150 W.
( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.= 1.050,00 €
(ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-15
(σχετικό Ο∆Ο – Ζ-3.2.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 103

Κυλινδρικό Φωτιστικό σώµα άµµεσου φωτισµού, επί ιστού και λαµπτήρα Metal halide Ισχύος
70W
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώµατος, πλήρους (λυχνιολαβές,
λαµπτήρες, όργανα αφής κλπ), µε βραχίονα και λαµπτήρα Metal halide, κατάλληλων για εγκατάσταση
σε ιστό οδοφωτισµού, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
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α. το λαµπτήρα metal halide
β. τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου ΝΥΜ διατοµής 3Χ1,5 χλστ2,
συµπεριλαµβανοµένων των µικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, από το ακροκιβώτιο
του ιστού µέχρι το φωτιστικό σώµα.
γ. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού στον ιστό.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και
µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω
υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης των προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της
γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή
της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριµένα
σχέδια.
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος µε λαµπτήρα meatal halide Ισχύος 70 W.
( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

550,00 €

(ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-16
(ΑΤΗΕ – ΣΧ.8973.5.5)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 103

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ µε λαµπτήρα µεταλλικών
Ο
αλογονιδίων 20W G12 (3000 Κ) (ευρείας δέσµης µε το κουτί εγκιβωτισµού, το αντιθαµβωτικό
πλέγµα και το προστατευτικό πλέγµαi
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώµατος, πλήρους
(στεγανωτικά υλικά , το κυτίο εγκιβωτισµού του φωτιστικού, πλέγµατα προστασίας, παρέµβυσµα,
λαµπτήρας, όργανα αφής, µετασχηµατιστές κλπ), µε λαµπτήρα Meatal halide, κατάλληλων για
ενδοδαπέδια εγκατάσταση, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. το λαµπτήρα meatal halide
β. τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου ΝΥΥ διατοµής β. τα καλώδια
τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου ΝΥΥ διατοµής 5Χ2,5χλστ2, ή 5Χ1,5χλστ2, ή
3Χ2,5χλστ2, ή 3Χ1,5χλστ2 τοποθετηµένα είτε µε σωληνώσεις ΡΕ Φ40 ή ΡΕ Φ50 6 ατµ. στο έρεισµα
και στο σώµα της οδού, είτε µε σωληνώσεις κατάλληλες για εγκιβωτισµό στο beton, είτε σε
σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο Φ 2΄΄ “πράσινη ετικέτα” σε πεζοδρόµια γεφυρών και σε άλλα τεχνικά
έργα, περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των τάφρων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, της
προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισµού των
σιδηροσωλήνων µε σκυρόδεµα καθώς και της επανεπίχωσης των τάφρων, συµπεριλαµβανοµένων
επίσης των µικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, µέχρι το φωτιστικό σώµα, από το
πίλαρ (ή το φρεάτιο διανοµής ή το κουτί του προηγούµενου φωτιστικού), πλήρως εγκατεστηµένο σε
υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα.
γ. όλα τα υλικά εργασία και και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τον εγκιβωτισµό του φωτιστικού, µε
ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση του στεγανού κουτιού εγκιβωτισµού για το οποίο θα ληφθεί
ιδιαίτερη µέριµνα για την δυνατότητα αποστράγγισης του µέσω σωληνώσεως ή τοποθέτησης
κροκάλλων κάτω από το κουτί
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και
Σελίδα 100 από 120

µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω
υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης των προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της
γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή
της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριµένα
σχέδια.
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος µε το κυτίο εγκιβωτισµού, τα εξαρτήµατα και λαµπτήρα meatal
halide Ισχύος 20 W.
( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

750,00 €

(ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-17
(ΑΤΗΕ – ΣΧ.8973.5.7)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 103

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΨΗΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ µε λαµπτήρα
µεταλλικών αλογονιδίων35W µε το κουτί εγκιβωτισµού
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώµατος, πλήρους
(στεγανωτικά υλικά , το κυτίο εγκιβωτισµού του φωτιστικού, πλέγµατα προστασίας, παρέµβυσµα,
λαµπτήρας, όργανα αφής, µετασχηµατιστές κλπ), µε λαµπτήρα Meatal halide, κατάλληλων για
ενδοδαπέδια εγκατάσταση, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. το λαµπτήρα meatal halide
β. τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου ΝΥΥ διατοµής 5Χ2,5χλστ2, ή
5Χ1,5χλστ2, ή 3Χ2,5χλστ2, ή 3Χ1,5χλστ2 τοποθετηµένα είτε µε σωληνώσεις ΡΕ Φ40 ή ΡΕ Φ50 6
ατµ. στο έρεισµα και στο σώµα της οδού, είτε µε σωληνώσεις κατάλληλες για εγκιβωτισµό στο beton,
είτε σε σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο Φ 2΄΄ “πράσινη ετικέτα” σε πεζοδρόµια γεφυρών και σε άλλα
τεχνικά έργα, περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των τάφρων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων,
της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισµού των
σιδηροσωλήνων µε σκυρόδεµα καθώς και της επανεπίχωσης των τάφρων, συµπεριλαµβανοµένων
επίσης των µικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, µέχρι το φωτιστικό σώµα, από το
πίλαρ (ή το φρεάτιο διανοµής ή το κουτί του προηγούµενου φωτιστικού), πλήρως εγκατεστηµένο σε
υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα.
γ. όλα τα υλικά εργασία και και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τον εγκιβωτισµό του φωτιστικού, µε
ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση του στεγανού κουτιού εγκιβωτισµού για το οποίο θα ληφθεί
ιδιαίτερη µέριµνα για την δυνατότητα αποστράγγισης του µέσω σωληνώσεως ή τοποθέτησης
κροκάλλων κάτω από το κουτί
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και
µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω
υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης των προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της
γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή
της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριµένα
σχέδια.
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος µε το κυτίο εγκιβωτισµού, τα εξαρτήµατα και λαµπτήρα meatal
halide Ισχύος 35 W.
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( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

800,00 €

(ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-18
(ΑΤΗΕ – ΣΧ.8973.5.8)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 103

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ µε λαµπτήρα µεταλλικών
αλογονιδίων35W µε το (κουτί εγκιβωτισµού)
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώµατος, πλήρους
(στεγανωτικά υλικά , το κυτίο εγκιβωτισµού του φωτιστικού, πλέγµατα προστασίας, παρέµβυσµα,
λαµπτήρας, όργανα αφής, µετασχηµατιστές κλπ), µε λαµπτήρα Meatal halide, κατάλληλων για
ενδοδαπέδια εγκατάσταση, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. το λαµπτήρα meatal halide
β. τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου ΝΥΥ διατοµής 5Χ2,5χλστ2, ή
5Χ1,5χλστ2, ή 3Χ2,5χλστ2, ή 3Χ1,5χλστ2 τοποθετηµένα είτε µε σωληνώσεις ΡΕ Φ40 ή ΡΕ Φ50 6
ατµ. στο έρεισµα και στο σώµα της οδού, είτε µε σωληνώσεις κατάλληλες για εγκιβωτισµό στο beton,
είτε σε σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο Φ 2΄΄ “πράσινη ετικέτα” σε πεζοδρόµια γεφυρών και σε άλλα
τεχνικά έργα, περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των τάφρων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων,
της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισµού των
σιδηροσωλήνων µε σκυρόδεµα καθώς και της επανεπίχωσης των τάφρων, συµπεριλαµβανοµένων
επίσης των µικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, µέχρι το φωτιστικό σώµα, από το
πίλαρ (ή το φρεάτιο διανοµής ή το κουτί του προηγούµενου φωτιστικού), πλήρως εγκατεστηµένο σε
υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα.
γ. όλα τα υλικά εργασία και και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τον εγκιβωτισµό του φωτιστικού, µε
ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση του στεγανού κουτιού εγκιβωτισµού για το οποίο θα ληφθεί
ιδιαίτερη µέριµνα για την δυνατότητα αποστράγγισης του µέσω σωληνώσεως ή τοποθέτησης
κροκάλλων κάτω από το κουτί
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και
µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω
υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης των προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της
γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή
της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριµένα
σχέδια.
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος µε το κυτίο εγκιβωτισµού, τα εξαρτήµατα και λαµπτήρα meatal
halide Ισχύος 35 W.
( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

820,00 €

(ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-19
Σελίδα 102 από 120

(σχετικό Ο∆Ο – Ζ-1.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 101

Ιστός ηλεκτροφωτισµού οδών ύψους 5µ
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και πλήρη
εγκατάσταση γαλβανισµένου σιδηροϊστού ύψους 5,00 µ, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Η-Μ
εργασιών, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. την προκατασκευασµένη οπλισµένη βάση ιστού οδών περιλαµβανοµένων και των αγκυρίων και της
αντιδιαβρωτικής προστασίας τους, που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή, είτε σε έρεισµα, είτε
στο σώµα της οδού, διαµορφωµένη ώστε να περιλαµβάνει και φρεάτιο τραβήγµατος καλωδίων µε
κατάλληλο κάλυµµα
β. το καλώδιο τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 4Χ10 ή ΝΥΥ 3Χ10 ή ΝΥΥ 2Χ10 ή όπως αναφέρεται στα
σχετικά σχέδια της µελέτης από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούµενου ιστού), µέχρι το
ακροκιβώτιο, πλήρως εγκατεστηµένο σε υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα. Τα απαιτούµενα καλώδια
αφορούν τόσο το φωτιστικό δρόµου όσο και τα αντίστοιχα του πεζόδροµου.
γ. το υπόγειο δίκτυο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούµενου ιστού) µέχρι το φρεάτιο του
υπόψη ιστού, είτε µε σωληνώσεις ΡΕ Φ90 6 ατµ. στο έρεισµα και στο σώµα της οδού είτε µε
σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο Φ 4΄΄ “πράσινη ετικέτα” σε πεζοδρόµια γεφυρών και
σε άλλα τεχνικά έργα, περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των τάφρων διατοµής 60cm βάθους X50cm
πλάτους για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης και
σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισµού των σιδηροσωλήνων µε σκυρόδεµα καθώς και της
κάλυψης των σωληνώσεων µε άµµο λατοµείου µέχρι 10 cm πάνω από τον πλαστικό σωλήνα και
επανεπίχωσης των τάφρων µε προϊόντα εκσκαφής
δ. το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού µονό ή πολλαπλό
ε. το χάλκινο αγωγό γείωσης Φ25 του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του
προηγούµενου ιστού) µέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού.
στ.τον αγωγό γείωσης διατοµής κατάλληλης για τη διατοµή των αγωγών τροφοδότησης από το
ακροκιβώτιο µέχρι το φρεάτιο του ιστού.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και
µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της
βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης
των ιστών µεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού
δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας
για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριµένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Τιµή για ένα τεµάχιο ιστού ύψους 5m ηλεκτροφωτισµού οδών
( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.= 1.300,00 €
(ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-20
(ΑΤΗΕ – ΣΧ.8973.133.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59

Φωτιστικό τύπου προβολέα ανάδειξης, στεγανό, προστασίας ΙΡ67 µε λαµπτήρα µεταλλικών
αλογονιδίων 150W
Φωτιστικό σώµα τύπου προβολέα ανάδειξης, στεγανό, προστασίας ΙΡ67, µετά του λαµπτήρα
µεταλλικών αλογονιδίων 150W, µε ενσωµατωµένο σύστηµα έναυσης, µε πλήρη ηλεκτρολογική
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εξάρτηση, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή υλικά και
µικροϋλικά (στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές λαµπτήρων, λαµπτήρες, εκκινητές, πυκνωτές,
κλπ) επί τόπου του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. το λαµπτήρα metal halide
β. τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου ΝΥΜ διατοµής 3Χ1,5 χλστ2,
συµπεριλαµβανοµένων των µικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, από το ακροκιβώτιο
του ιστού µέχρι το φωτιστικό σώµα.
γ. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού στον
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και
µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω
υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης των προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της
γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή
της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριµένα
σχέδια.

Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος µε τα εξαρτήµατα και λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων
Ισχύος 150W.

( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

700,00 €

(ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-21
(ΑΤΗΕ – ΣΧ.8973.5.10)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 103

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ. µε λαµπτήρα LED 2x1W και ενσωµατωµένο
µετασχηµατιστή µε το κουτί εγκιβωτισµού
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώµατος, πλήρους (στεγανωτικά
υλικά , το κυτίο εγκιβωτισµού του φωτιστικού, πλέγµατα προστασίας, παρέµβυσµα, λαµπτήρας,
όργανα αφής, µετασχηµατιστές κλπ), µε λαµπτήρα LED, κατάλληλων για χωνευτή εγκατάσταση,
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. το λαµπτήρα LED
β. τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου ΝΥΥ διατοµής 5Χ2,5χλστ2, ή
5Χ1,5χλστ2, ή 3Χ2,5χλστ2, ή 3Χ1,5χλστ2 τοποθετηµένα είτε µε σωληνώσεις ΡΕ Φ40 ή ΡΕ Φ50 6
ατµ. στο έρεισµα και στο σώµα της οδού, είτε µε σωληνώσεις κατάλληλες για εγκιβωτισµό στο beton,
είτε σε σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο Φ 2΄΄ “πράσινη ετικέτα” σε πεζοδρόµια γεφυρών και σε άλλα
τεχνικά έργα, περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των τάφρων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων,
της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισµού των
σιδηροσωλήνων µε σκυρόδεµα καθώς και της επανεπίχωσης των τάφρων, συµπεριλαµβανοµένων
επίσης των µικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, µέχρι το φωτιστικό σώµα, από το
πίλαρ (ή το φρεάτιο διανοµής ή το κουτί του προηγούµενου φωτιστικού), πλήρως εγκατεστηµένο σε
υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα.
γ. όλα τα υλικά εργασία και και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τον εγκιβωτισµό του φωτιστικού, µε
ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση του στεγανού κουτιού εγκιβωτισµού για το οποίο θα ληφθεί
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ιδιαίτερη µέριµνα για την δυνατότητα αποστράγγισης του µέσω σωληνώσεως ή τοποθέτησης
κροκάλλων κάτω από το κουτί
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και
µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω
υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης των προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της
γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή
της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριµένα
σχέδια.
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος µε το κυτίο εγκιβωτισµού, τα εξαρτήµατα και λαµπτήρα LED
Ισχύος 2x1 W.
( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

450,00 €

(ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-22
(ΑΤΗΕ – ΣΧ.8973.5.11)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 103

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ µε
λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων35W µε το κουτί εγκιβωτισµού
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώµατος, πλήρους (στεγανωτικά
υλικά , το κυτίο εγκιβωτισµού του φωτιστικού, πλέγµατα προστασίας, παρέµβυσµα, λαµπτήρας,
όργανα αφής, µετασχηµατιστές κλπ), µε λαµπτήρα Meatal halide, κατάλληλων για ενδοδαπέδια
εγκατάσταση, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. το λαµπτήρα meatal halide
β. τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου ΝΥΥ διατοµής 5Χ2,5χλστ2, ή
5Χ1,5χλστ2, ή 3Χ2,5χλστ2, ή 3Χ1,5χλστ2 τοποθετηµένα είτε µε σωληνώσεις ΡΕ Φ40 ή ΡΕ Φ50 6
ατµ. στο έρεισµα και στο σώµα της οδού, είτε µε σωληνώσεις κατάλληλες για εγκιβωτισµό στο beton,
είτε σε σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο Φ 2΄΄ “πράσινη ετικέτα” σε πεζοδρόµια γεφυρών και σε άλλα
τεχνικά έργα, περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των τάφρων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων,
της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισµού των
σιδηροσωλήνων µε σκυρόδεµα καθώς και της επανεπίχωσης των τάφρων, συµπεριλαµβανοµένων
επίσης των µικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, µέχρι το φωτιστικό σώµα, από το
πίλαρ (ή το φρεάτιο διανοµής ή το κουτί του προηγούµενου φωτιστικού), πλήρως εγκατεστηµένο σε
υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα.
γ. όλα τα υλικά εργασία και και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τον εγκιβωτισµό του φωτιστικού, µε
ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση του στεγανού κουτιού εγκιβωτισµού για το οποίο θα ληφθεί
ιδιαίτερη µέριµνα για την δυνατότητα αποστράγγισης του µέσω σωληνώσεως ή τοποθέτησης
κροκάλλων κάτω από το κουτί
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και
µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω
υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης των προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της
γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή
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της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριµένα
σχέδια.
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος µε το κυτίο εκκιβωτισµού, τα εξαρτήµατα και λαµπτήρα meatal
halide Ισχύος 35 W.
( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

900,00 €

(ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-23
(ΑΤΗΕ – ΣΧ.8973.5.12)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 103

ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ε∆ΑΦΟΥΣ 'UPLIGHT' ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
ΝΕΡΟ. ΜΕ LEDS 3X3W, ΨΥΧΡΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ∆ΕΣΜΗ (30°) ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΦΩΤΟΣ IP68.µε ατσάλινο κουτί εγκιβωτισµού
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώµατος, πλήρους (στεγανωτικά
υλικά , το κυτίο εγκιβωτισµού του φωτιστικού, πλέγµατα προστασίας, παρέµβυσµα, λαµπτήρας,
όργανα αφής, κλπ), µε λαµπτήρα LED, κατάλληλων για ενδοδαπέδια εγκατάσταση µέσα στο νερό,
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. το λαµπτήρα LED
β. τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου ΝΥΥ διατοµής 5Χ2,5χλστ2, ή
5Χ1,5χλστ2, ή 3Χ2,5χλστ2, ή 3Χ1,5χλστ2 τοποθετηµένα είτε µε σωληνώσεις ΡΕ Φ40 ή ΡΕ Φ50 6
ατµ. στο έρεισµα και στο σώµα της οδού ή στο µπετόν, είτε µε σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα
γαλβανισµένο Φ 2΄΄ “πράσινη ετικέτα”, περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των τάφρων για την
τοποθέτηση των σωληνώσεων, της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης των
σωληνώσεων, του εγκιβωτισµού των σιδηροσωλήνων µε σκυρόδεµα καθώς και της επανεπίχωσης
των τάφρων, συµπεριλαµβανοµένων επίσης των µικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων,
µέχρι το φωτιστικό σώµα, από το πίλαρ (ή ή το φρεάτιο διανοµής ή το κουτί του προηγούµενου
φωτιστικού), πλήρως εγκατεστηµένο σε υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα
γ. όλα τα υλικά εργασία και και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τον εγκιβωτισµό του φωτιστικού, µε
ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση του στεγανού κουτιού εγκιβωτισµού
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και
µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω
υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης των προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της
γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή
της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριµένα
σχέδια.
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος µε το κυτίο εκκιβωτισµού, τα εξαρτήµατα και λαµπτήρα LED
Ισχύος 3χ3 W.
( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

500,00 €

(ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ)
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ΑΡΘΡΟ ΗΜ-24
(ΑΤΗΕ ΣΧ.3318.5.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 42%Ο∆Ο-2531 + 12%Υ∆Ρ-7018 + 46%Υ∆Ρ-6620.1

∆ιέλευση δρόµου µε δύο σωλήνες, σύµφωνα µε τα σχέδια των λεπτοµερειών, δηλαδή σωλήνες
από ΡΕ Φ90, προστασία των σωλήνων µε σκυρόδεµα Β15 µε οπλισµό ST IV, µε όλα τα
µικροϋλικά και την εργασία.
Τιµή ανά µέτρο

( 1 Μ. ) Μέτρο
Τιµή Μονάδος 1 Μ.=

31,00 €

(ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-25
(ΑΤΗΕ ΣΧ.3318.5.2)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 40%Ο∆Ο-2531 + 12%Υ∆Ρ-7018 + 48%Υ∆Ρ-6620.1

∆ιέλευση δρόµου µε τρεις σωλήνες, σύµφωνα µε τα σχέδια των λεπτοµερειών, δηλαδή
σωλήνες από ΡΕ Φ90, προστασία των σωλήνων µε σκυρόδεµα Β15 µε οπλισµό ST IV, µε όλα
τα µικροϋλικά και την εργασία.
Τιµή ανά µέτρο

( 1 Μ. ) Μέτρο
Τιµή Μονάδος 1 Μ.=

45,00 €

(ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-26
(ΑΤΗΕ – ΣΧ.9341.3)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45

Πλάκα γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό
Πλάκα γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό, διαστάσεων 500χ500χ5ΜΜ, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά
και τοποθέτηση µιας πλάκας γείωσης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
µελέτης. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολληµένο το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού
των 25 ΜΜ² µήκους 5Μ, ενώ το άλλο άκρο του αγωγού θα φέρει ακροδέκτη των 25 ΜΜ²
συγκολληµένο.

Τιµή για ένα τεµάχιο πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό

( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
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Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

200,00 €

(∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-27
(ΑΤΗΕ – ΣΧ.9347)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52

Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ δηλαδή υλικά εργασία χωρίς την καταβολή στη ∆ΕΗ της σχετικής δαπάνης
συνδέσεως, αναγόµενα σε εργασία για την σύνδεση ενός µετρητού της ∆ΕΗ.

( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

320,00 €

(ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-28
(ΑΤΗΕ – ΣΧ.8845.4)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45

Τρίγωνο γείωσης
Τρίγωνο γείωσης αποτελούµενο απο τρία ηλεκτρόδια xάλκινα µε xαλύβδινη ψύxη διαµέτρου S/8 ins µε
τους ειδικούς συνδετήρες αγωγών, τον xάλκινο πολύκλωνο αγωγό σύνδεσης διατοµής 16 τ.x. µέσα σε
γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα 3/4 ins και τα τρία φρεάτια µε τα καλύµατά τους διαστάσεων 20 x 20 cn
για την επιθεώρηση των συνδέσεων, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών και
εργασία έµπηξης ηλεκτροδίων στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3 m σύνδεσής τους µε τον
xάλκινο αγωγό κατασκευής των φρεατίων και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία. Με ηλεκτρόδια µήκους 3.0 µ

( 1 τεµ. )Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

862,68 €

(ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ )

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-29
(ΑΤΗΕ – ΣΧ.9999.44)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45

Σύνδεσµος χάλκινος συµπιεστού τύπου C
Σύνδεσµος χάλκινος συµπιεστού τύπου C για διασταύρωση αγωγών 6mm και 25mm, ενδεικτικού
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6520016, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένος και έτοιµος
προς λειτουργία.
( 1 τεµ. )Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

26,00 €
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( ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ )

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-30
(ΑΤΗΕ – ΣΧ.8951.21.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56

Μετασχηµατιστής χαµηλής τάσης πλήρης, µονοφασικός 220Vac προς 700mAdc κατάλληλος
για τοποθέτηση σε πίνακα
Μετασχηµατιστής χαµηλής τάσης πλήρης, µονοφασικός 220Vac 700mAdc, πλήρης, σύµφωνα µε
την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,
εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία.

( 1 τεµ. )Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

40,00 €

( ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ )

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-31
(ΑΤΗΕ – ΣΧ.8951.21.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56

Μετασχηµατιστής χαµηλής τάσης πλήρης, µονοφασικός 230Vac προς 24Vac ισχύος 150VΑ
Μετασχηµατιστής χαµηλής τάσης πλήρης, µονοφασικός 230 V προς 24V, ισχύος 150VΑ, πλήρης,
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία.

( 1 τεµ. )Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

55,00 €

( ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-32
(ΑΤΗΕ – 8773.5.4)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τετραπολικό - ∆ιατοµής 4 χ 6 mm2
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, αναλογία άµµου κλπ)
και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη
και κανονική λειτουργία Τετραπολικό - ∆ιατοµής 4 Χ 6 mm2

( 1 m ) Μέτρο
Τιµή Μονάδος 1 m = 4,50 €
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(ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ )

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-33
(ΑΤΗΕ – 8773.5.5)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τετραπολικό - ∆ιατοµής 4 χ 10 mm2
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, αναλογία άµµου κλπ)
και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη
και κανονική λειτουργία Τετραπολικό - ∆ιατοµής 4 Χ 10 mm2

( 1 m ) Μέτρο
Τιµή Μονάδος 1 m = 5,20 €
(ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ )
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ΑΡΘΡΟ ΗΜ-34
(H1.1.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ 16
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ) Φ-16, πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21),
κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) για διατοµές έως Φ32 mm, δηλαδή
σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (κάνναβη, τεφλόν κλπ). Προµήθεια σωλήνων και
εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο,
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και
επίχωσης της τάφρου.

( 1 Μ. ) Μέτρο
Τιµή Μονάδος 1 Μ.=

0,30 €

(ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-35
(H1.1.3)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ 25
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ) Φ-25, πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21),
κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) για διατοµές έως Φ32 mm, δηλαδή
σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (κάνναβη, τεφλόν κλπ). Προµήθεια σωλήνων και
εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο,
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και
επίχωσης της τάφρου.

( 1 Μ. ) Μέτρο
Τιµή Μονάδος 1 Μ.=

0,45 €

(ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-36
(H2.1.3)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8

Σωλήνας από PVC 4 atm-Φ50
Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC, Φ-50, ονοµαστικής πίεσης 4atm, εγκατεστηµένος σε υπόγειες
διαβάσεις. Για την προµήθεια και µεταφορά ενός µέτρου πλαστικού σωλήνα από σκληρό PVC,
ονοµαστικής πίεσης 4 atm, µε κεφαλή σύνδεσης, κατά ΕΛΟΤ 1256, µαζί µε τα µικροϋλικά σύνδεσης
και τον απαιτούµενο οδηγό από γαλβανισµένο σύρµα και κάθε εργασία για την εγκατάσταση του σε
υπόγειες διαβάσεις σωλήνων άρδευσης ή καλωδίων. ∆εν περιλαµβάνεται ο εγκιβωτισµός των
σωλήνων.
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( 1 Μ. ) Μέτρο
Τιµή Μονάδος 1 Μ.=

1,60 €

(ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-37
(H5.1.3)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Φ-1’’
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, Φ-1’’, PN 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

( 1 τεµ. )Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

9,80 €

( ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ )

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-38
(Σχετικό H5.1.2)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί µε κλειδί, PN 16 atm Φ-3/4’’
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, Φ-3/4’’, PN 16 atm µε κλειδί. Προµήθεια επί τόπου του
έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και
δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

( 1 τεµ. )Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

7,50 €

( ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ )

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-39
(H5.8)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12

Αυτόµατη βαλβίδα εξαερισµού, πλαστική ή µεταλλική
Αυτόµατη βαλβίδα εξαερισµού, πλαστική ή µεταλλική, κυλιόµενου διαφράγµατος, ΡΝ 16 atm, διατοµής
1''. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

( 1 τεµ. )Τεµάχιο
Σελίδα 112 από 120

Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

65,00 €

( ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-40
(H5.11.3)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό Φ-1’’
Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό, ορειχάλκινες, Φ-1’’. ΡΝ 16 atm.
Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

( 1 τεµ. )Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

7,50 €

(ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-41
(H7.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8

Φίλτρο γραµµής σίτας ή δίσκων, πλαστικό
Φίλτρο γραµµής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατοµής 3/4 ή 1''. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

( 1 τεµ. )Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

4,00 €

(ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-42
(H8.1.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8

Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος
Σταλάκτης επικαθήµενος, αυτορυθµιζόµενος, αυτοκαθαριζόµενος, επισκέψιµος, για πίεση λειτουργίας
από 0,6 έως 4,00 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά,
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

( 1 τεµ. )Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

0,22 €
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(ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-43
(H9.1.1.6)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές ,µε µηχανισµό ρύθµισης
πίεσης, Φ-1’’
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, Φ-1’, περιοχής λειτουργίας
από 0,7 µέχρι 10 atm, µε µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε
πηνίο (actuator) 24V/AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Προµήθεια βανών και µικροϋλικών,
µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη
λειτουργία.

( 1 τεµ. )Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

95,00 €

(ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-44
(H9.1.4.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8

Πηνία ηλεκτροβανών 24V AC
Προµήθεια πηνίου ηλεκτροβάνας µε τα παρελκόµενά του, σύνδεσή του από ειδικευµένο τεχνίτη
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και εκτέλεση δοκιµών λειτουργίας.

( 1 τεµ. )Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

9,50 €

(ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-45
(H9.2.5.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52

Οικιακός προγραµµατιστής ρεύµατος εξωτερικού χώρου για έλεγχο 4- 6 Ηλεκτροβαννών
Οικιακός προγραµµατιστής άρδευσης για έλεγχο 4-6 Ηλεκτροβαννών, ρεύµατος, εξωτερικού χώρου, 3
τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραµµάτων για κάθε ελεγχόµενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), µε 3 τουλάχιστον
εκκινήσεις ανά ηµέρα και πρόγραµµα, µε έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, µε
δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάνας και µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή
τροφοδοσίας.
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Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου πλήρους προγραµµατιστή και πάσης φύσεως εξαρτηµάτων καθώς
και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. για
κανονική λειτουργία.

( 1 τεµ. ) Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

210,00 €

(∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-46
(H9.2.14.1.5)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8

Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές, µεταλλικό, διαστάσεων 60χ50χ25/1,2(mm)
Στεγανό κουτί προγραµµατιστών, µεταλλικό, για τοποθέτηση προγραµµατιστών ή και κεφαλών
άρδευσης κλπ, µε πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, µε αντισκωριακή βαφή, µε εσωτερική πλάκα
στήριξης εξαρτηµάτων, µε στεγανοποιητικά παρεµβύσµατα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων,
βαθµού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, µε κλειδαριά ασφαλείας, µε δυνατότητα ανοίγµατος της
πόρτας δεξιά ή αριστερά ή µε δύο πόρτες, µε όλα τα εξαρτήµατα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία
τοποθέτησης.

( 1 τεµ. )Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

100,00 €

(ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-47
(Α9.2)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΠΡΣ 2111

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων αρδευτικού δικτύου χωρίς µηχανικά µέσα σε βάθος 2040cm
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (µε
σταλακτηφόρους ή εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούµενο βάθος, µε χρήση
εργαλείων χειρός.
( 1 Μ. ) Μέτρο
Τιµή Μονάδος 1 Μ.=

1,10 €

(ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΡΘΡΟ HM-48
(ΑΤΗΕ –Ν8054.11.5)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8
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Πώµα (τάπα) από P.V.C. βιδωτό, διαµέτρου 50ΜΜ
Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό από P.V.C. βιδωτό, διαµέτρου 50ΜΜ, πλήρες, µε τα µικροϋλικά
και την εργασία για πλήρη τοποθέτηση σε σωλήνα προστασίας δικτύων άρδευσης.

( 1 τεµ. )Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

3,00 €

(ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ )

ΑΡΘΡΟ HM-49
(ΑΤΗΕ – ΣΧ.8073.2.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 29

Σιδηροκατασκευές από µπακλαβαδωτή λαµαρίνα
Σιδηροκατασκευές από µπακλαβαδωτή λαµαρίνα, οποιουδήποτε πάχους λαµαρίνας, µε τις
απαιτούµενες ενισχύσεις από µορφοσίδηρο, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
της µελέτης, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο έτοιµων κατασκευών, πλαισίων και καλυµµάτων πλήρως τοποθετηµένων
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια, συµπεριλαµβανοµένης της αντιδιαβρωτικής προστασίας και της
βαφής.

( 1 Kgr. ) Xιλιόγραµµο
Τιµή Μονάδος 1 Kgr.=

4,50 €

(ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΡΘΡΟ HM-50
(ΑΤΗΕ – ΣΧ.8103.21.2)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12

Φλοτεροδιακόπτης υδαταποθήκης, διαµέτρου 3/4’’
Φλοτεροδιακόπτης υδαταποθήκης, διαµέτρου 3/4", πλήρως τοποθετηµένος, συµπεριλαµβανοµένης
κάθε φύσης εργασίας, εγκατάστασης και ρύθµισης.
( 1 τεµ. )Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

90,00 €

(ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ HM-51
(Ο∆Ο – Β-56.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : Υ∆Ρ-6620.1
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ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ50 6 ΑΤΜ
Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση πλαστικού σωλήνα 6 ατµ. από σκληρό PVC-100 κατά
ΕΛΟΤ 686 (ΤΥΠΟΣ Ε) για διαµέτρους µέχρι 140 χλστ ή σειράς 51 κατά ΕΛΟΤ 476 για µεγαλύτερες
των 140 χλστ διαµέτρους, ο οποίος θα τοποθετηθεί σύµφωνα µε τη µελέτη, και τις εντολές της
Υπηρεσίας στις κατάλληλες θέσεις θα στερεωθεί κατάλληλα ώστε να µην παραµορφωθεί ή µετακινηθεί
ή γεµίσει µε σκυρόδεµα κατά τη σκυροδέτηση, µε σκοπό τη διέλευση καλωδίων (ΟΤΕ, ∆ΕΗ κλπ.) και
"ενεργών αγωγών" (φυσικού αερίου, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης-απορροής οµβρίων τεχνικών
έργων), ή την παραµονή του ως αναµονή για µελλοντική τοποθέτηση στοιχείων, όπως πάσσαλοι
θεµελίωσης πετασµάτων κλπ, και την αποστράγγιση των τοίχων και βάθρων.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, των ειδικών τεµαχίων
τους (σύνδεσµοι, καµπύλες κλπ) και όλων των υλικών στερέωσης-σύνδεσής τους
καθώς και του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων
• η δαπάνη προσέγγισης και τοποθέτησής τους στην ενδεδειγµένη θέση εν ξηρώ ή
µέσα σε νερό, είτε εντός τάφρου είτε εντός σώµατος τεχνικού είτε ανάρτησής τους
από σώµατα τεχνικών είτε οπουδήποτε αλλού απαιτηθεί στις θέσεις και µε την κλίση
που προβλέπονται στη µελέτη, µε τη δαπάνη κάθε εργασίας και απαιτούµενων
υλικών για την τοποθέτηση και στερέωση και αγκύρωσή τους
• οι δαπάνες της εργασίας κοπής (κάθετα ή λοξά) µετά των αποµειώσεων των υλικών
λόγω κοπής, τοποθέτησης του σύρµατος καλωδίων, ένωσης των σωλήνων µεταξύ
τους ή µε δίκτυα ή τις εξόδους των στοµίων αποχέτευσης γεφυρών, µε τα ειδικά
τεµάχια, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή υλικό απαιτούνται για την πλήρη
εγκατάστασή τους σε πλήρες δίκτυο, όπου απαιτείται
• οι δαπάνες εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου, όταν οι σωλήνες τοποθετούνται
µέσα στο έδαφος, οι δαπάνες των απαιτουµένων σκυροδεµάτων για την έδραση –
στερέωση ή εγκιβωτισµό των σωλήνων µετά της πιθανής φθοράς ξυλοτύπων και
χρήσης ικριωµάτων για την προσωρινή τοποθέτηση και στερέωση των σωλήνων
• οι δαπάνες δοκιµασίας του δικτύου καθώς και όλες οι δαπάνες για
φορτοεκφορτώσεις, τυχόν καθυστερήσεις και σταλίες αυτοκινήτων, µηχανηµάτων και
προσωπικού όπως και κάθε άλλη εργασία που είναι αναγκαία για πλήρως
συντελεσµένη εργασία, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου πλαστικού σωλήνα PVC Φ50 6
ΑΤΜ.
( 1 µ. ) Μέτρο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

3,10 €

(ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΡΘΡΟ HM-52
(Ο∆Ο – Β-56.2)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : Υ∆Ρ-6620.1

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ63 6 ΑΤΜ
Οµοίως µε το άρθρο ΗΜ-52
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου πλαστικού σωλήνα PVC Φ63 6 ΑΤΜ.

( 1 µ. ) Μέτρο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

3,87 €
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(ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΡΘΡΟ HM-53
(Ο∆Ο – Β-56.3)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : Υ∆Ρ-6620.1

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ110 6 ΑΤΜ
Οµοίως µε το άρθρο ΗΜ-52
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου πλαστικού σωλήνα PVC Φ110 6 ΑΤΜ.
( 1 µ. ) Μέτρο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

7,48 €

(ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ)

ΑΡΘΡΟ HM-54
(ΑΤΗΕ – ΣΧ.8043.83.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8

Κανάλι απορροής δαπέδου, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), µε χυτοσιδηρή σχάρα βαρέως τύπου
(D400), διαστάσεων 250χ185mm
Κανάλι απορροής δαπέδου, κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), µε χυτοσιδηρή σχάρα
βαρέως τύπου (D400), διαστάσεων περίπου 250χ185mm, µε κατάλληλες εγκοπές σύνδεσης των
τεµαχίων µεταξύ τους και συγκεκριµένες ταπωµένες θέσεις προσαρµογής σωλήνα Φ100 στα δύο
άκρα κάθε τµήµατος, πλήρες, περιλαµβανοµένης και της σχάρας σύµφωνα µε την Τεχνική
Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εργασία τοποθέτησης
και σύνδεσης.

Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου πλαστικού καναλιού.

( 1 µ. ) Μέτρο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

100,00€

(ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ HM-55
(ΑΤΗΕ – ΣΧ.960.6.5)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12

Βάννα χυτοσιδηρή µε µακρύ στέλεχος και χυτοσιδερένιο καπάκι διατοµής 2 ½’’
Προµήθεια µεταφορά επί τόπου και πλήρης εγκατάσταση µιάς βάννας χυτοσιδερένιας φλατζωτής
6atm µε µακρύ στέλεχος για τον χειρισµό από την επιφάνεια του εδάφους µε τη χρήση ειδικού κλειδιού
κατά DIN 3223, που το πάνω µέρος της θα καλύπτεται από χυτοσιδερένια βάση και κάλυµµα, µε όλα
τα υλικά και µικρουλικά σύνδεσης, συµπεριλαβανοµένου του οπλισµένου σκυροδέµατος στήριξης της
βάννας και της βάσης του καλύµµατος καθώς επίσης και της εργασίας σύνδεση και δοκιµών για
παράδοση σς πλήρη και κανονική λειτουργία
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( 1 τεµ. )Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

140,00 €

(ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ HM-56
(ΑΤΗΕ – ΣΧ.8046.19.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Απορροή οµβρίων από ΡΡ κάθετης ή πλάγιας σύνδεσης, διαµέτρου εξόδου 80ΜΜ,
Απορροή οµβρίων από ΡΡ κάθετης ή πλάγιας σύνδεσης, διαµέτρου εξόδου 80ΜΜ, µε ανοξείδωτο
δακτύλιο στερέωσης µεµβράνης στεγάνωσης και ανάστροφο καλάθι µε σπείρωµα για δυνατότητα
σύνδεσης µε σωλήνα PVC, µε βίδες για προσαρµογή και στερέωση της στεγανωτικής µεµβράνης και,
πλήρως τοποθετηµένη και συνδεδεµένη, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
µελέτης, µετά των µικροϋλικών καθώς και της εργασίας διανοίξεων των απαραίτητων οπών.

( 1 τεµ. )Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.=

150,00 €

(ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)

ΑΡΘΡΟ HM-57
(ΑΤΗΕ – ΣΧ.992.5.1)

ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 19

Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Υδάτινου Στοιχείου
Πλήρης προµήθεια, κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων και θέση σε λειτουργία του Υδάτινου
στοιχείου δηλαδή τις δύο αντλίες µε τα φίλτρα, τα 9 ανοξείδωτα ακροφύσια, τους 18 προβολείς, τις 18
ανοξείδωτες σχάρες 10Χ10 εκ πυθµένα, τις 9 ανοξείδωτες ηµικυκλικές σχάρες του καναλιού
υπερχείλισης, τον ηλεκτρικό πίνακα µε την Κεντρική µονάδα τύπου FOUNTAINS CONTROL CPU, την
µονάδα ανεµοµέτρου, τονΗλεκτρονικό επιτηρητή στάθµης νερού, την ειδική ηλεκτροβάνα 1΄΄, χαµηλής
τάσης λειτουργίας 24V, τα δίκτυα σωληνώσεων και καλωδιώσεων πλήρη, τις βάννες, τις
αντεπίστοφες, τα ρακόρ, τους συλλέκτες, τα µανόµετρα, την υποδοµή διελεύσεων και αποχετεύσεων
που εγκιβωτίζεται στο αντλιοστάσιο, τις εκσκαφές, επιχώσεις απαιτούµενα µπετά κλπ, καθώς επίσης
κάθε υλικό και µικρουλικό που απαιτείται, σύµφωνα µε τα Σχέδια την Περιγραφή και τις Προδιαγραφές,
πλήρες, δηλαδή προµήθεια προσκόµιση και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθµισης και δοκιµής,
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Η κατασκευή του Η/Μ Εξοπλισµού εξ΄ ολοκλήρου θα γίνει από οίκο που διαθέτει όλη την υποδοµή και
την εµπειρεία για τις κατασκευές για τυποποιηµένα, βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα εξοπλισµού
Σιντριβανιών.
Όλα τα ειδικά µηχανολογικά µέρη του Σιντριβανιού θα είναι π κατασκευασµένα µε σύγχρονο
µηχανολογικό εξοπλισµό για τις αξιόπιστες κατασκευές.
Η Εταιρεία κατασκευής θα είναι πιστοποιηµένη µε σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.
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Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα υποβάλλει στην επίβλεψη πριν την εγκατάσταση για έγκριση τεχνικά φυλλάδια του
εξοπλισµού, πιστοποιητικά και πλήρη κατασκευαστικά σχέδια (σχέδια σωληνώσεων, πινάκων,
αυτοµατισµών κλπ)
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δοκιµές και η θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και
η εκπαίδευση σε πρόσωπο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη τωβ χειρισµών λειτουργίας του
συστήµατος
( 1 τεµ. )Τεµάχιο
Τιµή Μονάδος 1 τεµ.= 45.000,00 €
(ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ)

Ρέθυµνο ___/___/______

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι Μελετητές Μηχανικοί

Ρέθυµνο ___/___/______
Η ∆/ντρια Τ.Υ. ∆.Ρ.
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