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ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01

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

ΟΙΚ 2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
10 x 0,19 =1,90
Συνολικό κόστος άρθρου 6,40
}
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,40
(Ολογράφως) : έξι και σαράντα λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ03

Στρώση στράγγισης οδοστρώματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 3121Β

Κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρωμάτων, σταθερού ή μεταβλητού πάχους, από θραυστά υλικά
λατομείου, με ποσοστό διερχόμενου κλάσματος από το κόσκινο Νο 200 ίσο προς 3-10%, ή με την
κοκκομετρική διαβάθμιση που προβλέπεται από την μελέτη, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 95%
της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor
modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά".
Η στρώση στράγγισης οδοστρώματος (ΣΣΟ) αποτελεί τμήμα της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" (ΣΕΟ)
και όχι της δομικής κατασκευής του οδοστρώματος. Σε κάθε περίπτωση το υλικό κατασκευής της
στρώσης έδρασης οδοστρώματος (ΣΕΟ) είναι πιο λεπτόκοκκο από το υλικό στρώσης στράγγισης
οδοστρώματος (ΣΣΟ).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών,
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,
- η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή
της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου στρώσης στράγγισης οδοστρώματος.
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ΕΥΡΩ : 10,95 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
10 x 0,19 =1,90
Συνολικό κόστος άρθρου 12,85
}
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 12,85
(Ολογράφως) : δώδεκα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2269Α

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,
τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,00
(Ολογράφως) : ένα

A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 3211Β

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με
συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή
της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.
ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
10 x 0,19 =1,90
Συνολικό κόστος άρθρου 13,40
}
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 13,40
(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα λεπτά

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03

Ασφαλτική προεπάλειψη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 4110
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Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.),
- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση,
- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα
ασφάλτου (Federal),
- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),
- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,20
(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

A.T.

:6

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 4521Β

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ασφαλτικού σκυροδέματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
- η σταλία των μεταφορικών μέσων
- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον
τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
.
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ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
10 x 0,19 =1,90
Συνολικό κόστος άρθρου 9,60
}
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,60
(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά

A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05

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

ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
"Διάστρωση σκυροδέματος",
"Συντήρηση σκυροδέματος",
"Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
"Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
"Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση
σκυροδέτησης.
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και
τρούλους.
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Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

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

A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
14,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 154
|
1,21
16,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
1,58
18,0
|
ν
|
|
|
|
| 254
|
2,00
20,0
|
ν
|
|
|
|
| 314
|
2,47
22,0
|
ν
|
|
|
|
| 380
|
2,98
25,0
|
ν
|
|
|
|
| 491
|
3,85
28,0
|
ν
|
|
|
|
| 616
|
4,83
32,0
|
ν
|
|
|
|
| 804
|
6,31
40,0
|
ν
|
|
|
|
| 1257
|
9,86
Σελίδα 23 από 29

Τιμολόγιο μελέτης

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

(Αριθμητικά): 1,07
(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45

Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων
(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της
προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε
οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,20
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.02.03

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες,
ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6752

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως
τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου
έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη
συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση
τους πίνακες βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε
βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποπ/οιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες.
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες ηλεκτροπρεσσαριστές, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές"
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,10
(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.03

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης
από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6711.1

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου:
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,00
(Ολογράφως) : επτά
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A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.48.ΣΧ

Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο με ρομβοειδή οπή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6448

Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, γαλβανισμένο, διαστάσεων οπής 5x5 cm, πάχους 2,2 mm και βάρους
1.30 kg/m2 τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,20
(Ολογράφως) : επτά και είκοσι λεπτά

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\64.26.02

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1 1/2 ''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6427

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, χρωματισμένοι με διπλή στρώση
μινίου, Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση.
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 10,40
(Ολογράφως) : δέκα και σαράντα λεπτά

A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.50.ΣΧ

Πόρτα περίφραξης δίφυλλη ανοιγόμενη ανοιγόμενη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας περίφραξης δίφυλλης με δύο ανοιγόμενα-διαιρούμενα φύλλα ύψους
4,500μ .Αποτελείται από σταθερό πλάισιο(κάσα ) σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο 1 1/2' παχους 2χιλ,και
θύρα αποτελουμενη από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο 1 1/2' πάχους 2 χιλ και πληρωση με γαλβανισμένο
συρματόπλεγμα(πληρώνεται από αντίστοιχο ΑΤ).Για την στερέωση του συρματοπλέγματος θα
τοποτετηθούν με ηλεκτροσυγκόλληση χιαστή γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες 1 ιν πάχους 2χιλ διατομής.
Η στήριξη των φύλλων στο πλάισιο

γίνεται με επτά

μεντεσέδες για κάθε φύλλο.

Η πόρτα έχει σύρτες και κλειδαριά. Στην τιμή περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των εξαρτημάτων
λειτουργίας, και γενικά τα υλικά και η εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Η εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια-λεπτομέρεις της μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Τιμή ΕΥΡΏ ανά τετραγωνικό μέτρο
Ευρώ

(Αριθμητικά): 35,00
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α64.40ΣΧ

Εστία ποδοσφαίρου αλουμινίου λευκού, 5x5, φυτευτή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6401

Εστία ποδοσφαίρου αλουμινίου λευκού χρώματoς (ηλεκτροστατική βαφή), 5x5, φυτευτή, διαστάσεων
3,00 μ x 2,00 μ x 1,00 μ, με δοκούς οβάλ Φ75 και πάχους 2,5 mm.
Η εστία θα πακτωθεί εντός του εδάφους με ειδικές βάσεις.
Συμπεριλαμβάνεται το δίκτυ από πολυαμίδιο λευκό και προστασία UV πάχους 6mm και μάτι 10x10 cm.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 400,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια
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A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ 1.2ΣΧ

Συνθετικός χλοοτάπητας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΑΟΔΟ 4611.1

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα
Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται σαν “Fifa quality ή Fifa quality pro”
σύμφωνα με το: Assessment of the Artificial Turf System in accordance with FIFA Quality
Programme for Football Turf
Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) ή νεότερο.
Handbook of Requirements (October 2015 Edition) ή νεότερο.
Προς απόδειξη θα προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα lab reports.
Επίσης η εταιρεία παραγωγής του χλοοτάπητα θα πρέπει να συγκαταλέγεται στην αντίστοιχη λίστα
προτίμησης της FIFA σαν “FIFA preferred producer”. Προς απόδειξη θα προσκομιστεί κατάλληλο
πιστοποιητικό.
Οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού είναι οι παρακάτω:
1. Χρώμα : Πράσινο σε δύο αποχρώσεις (field green και olive green)
2. Ύψος πέλους (pile height) : 50 mm
3. Υλικό νήματος: Πολυαιθυλένιο, μονόκλωνη ίνα (100% polyethylene - straight monofilament)
4. Αντοχή νήματος (decitex): 11.800 dtex και άνω.
5. Πάχος νήματος (yarn thickness) : 310 micron και άνω.
6. Αριθμός κόμπων (stitch rate per m2): 8.700 και άνω.
7. Filaments per m2 (piles per m2) : 100.000 και άνω.
8. Συνολικό βάρος νήματος (total yarn weight): 1.060 gr/m2 και άνω.
9. Primary backing : πολυπροπυλένιο (polypropylene) + polyester fiber short-staple + mesh scrim
inlay, βάρους 230 gr/m2 και άνω.
10.Υπόστρωμα (coating): latex, βάρους 1.030 gr/m2 και άνω.
11. Διαπερατότητα νερού (water permeability EN 12616): 360 L/h και άνω
12. Συνολικό βάρος (total weight): 2.460 gr/m2 και άνω.
13. Πλάτος λωρίδας: 400 cm. Η τοποθέτηση των ρολών του τάπητα θα ξεκινήσει από την σέντρα και
με ανάπτυξη προς τον εγκάρσιο άξονα. Μετά το πέρας της ανάπτυξης, ανασηκώνεται το χείλος κάθε
ρολού και συγκολείται στην κάτω επιφάνεια του, κατά μήκος του αρμού του ρολού, σε πολυεστερική
ταινία, με χρήση ειδικής κόλλας (πολυουρεθανικής) δυο συστατικών, ώστε να δημιουργηθεί ενιαία
επιφάνεια.
14. Γραμμές: Οι βασικές γραμμές και η μεσαία να είναι εργοστασιακά “φυτεμένες” στο χλοοτάπητα.
Όλες οι άλλες γραμμές θα επικολληθούν κατά τη διαδικασία τοποθέτησης.
Προδιαγραφές υλικών γεμίσματος.
1. Χαλαζιακή άμμος σε μορφή χαλικιών με στρογγυλούς κόκκους, στεγνή, κοκκομετρίας 0,3-1,25 mm
που θα τοποθετηθεί με ειδικό μηχάνημα ισομερούς κατανομής υλικού, υπό στεγνές καιρικές συνθήκες
σε αναλογία 15 kg/m2 (ή άλλη αναλογία σύμφωνα με τον κατασκευαστή του τάπητα).
2. Κόκκοι καουτσούκ : Μαύρο 100 % ανακυκλωμένο κοκκώδες καουτσούκ (SBR) 0,5 – 2,50 mm που θα
τοποθετηθεί με ειδικό μηχάνημα ισομερούς κατανομής υλικού σε αναλογία 11 kg/m2(ή άλλη αναλογία
σύμφωνα με τον κατασκευαστή του τάπητα), απόλυτα φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, με
μεγάλη διάρκεια ζωής, αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, υψηλή απορρόφηση κραδασμών, υψηλή
αντοχή στην τριβή και μη βλαβερό για την υγεία του ανθρώπου.
Άλλες απαιτήσεις
1. Ο Ανάδοχος ή η υπεργολάβος εταιρεία τοποθέτησης του συνθετικού χλοοτάπητα, θα πρέπει να έχει
αποδεδειγμένη προγενέστερη εμπειρία σε έργα αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου και θα πρέπει να
προσκομίσει ανάλογη λίστα περαιωμένων έργων.
2. ISO 9001:2000 περί διασφάλισης της ποιότητας στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων, είτε του
ιδίου του αναδόχου, είτε, εφόσον ο ίδιος δεν διαθέτει, του υπεργολάβου με τον οποίο θα
συνεργαστεί, για την έντεχνη τοποθέτησή του. Γίνεται αποδεκτή και βεβαίωση του οίκου παραγωγής
του συνθετικού χλοοτάπητα για την καταλληλότητα του αναδόχου ή του υπεργολάβου τοποθέτησης, ως
προς την άρτια εγκατάσταση του συστήματος του συνθετικού χλοοτάπητα.
3. Παροχή γραπτής εγγύησης το λιγότερο οκτώ (8) ετών, από την προμηθεύτρια εταιρεία για τον
προσφερόμενο χλοοτάπητα.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας πλήρους τοποθετημένου συνθετικού
χλοοτάπητα με τη χαλαζιακή άμμο, το καουτσούκ και τη γραμμογράφηση του.

Τιμή ενός Μ2
16,00
δέκα έξι
Ευρώ

(Αριθμητικά): 16,00
(Ολογράφως) : δέκα έξι
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A.T.

: 18

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01

Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή οδοφωτισμού".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη
με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2
mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση
ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα
(εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά
ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία
του κυρίου του έργου
- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ
- η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το
πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των
υπογείων καλωδίων.
- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης

και η πλάκα γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων
φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη
λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο
οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του
καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.
- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους
μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ
μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης
νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή
"καραβοχελώνα" και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου).
- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον
έλεγχο λειτουργίας
Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων, ως
εξής:
Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2.500,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.01.02

Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 101

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού,
κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς
φωτισμού" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί
οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:
- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.
- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386
"Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN
10255).
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- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση
την τυπική διατομή της μελέτης.
- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως
τοποθετημένα.
- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.
- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.
- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης
του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους
και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).
- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.
- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω,
με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).
- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.
- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.
Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής:
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.200,00
(Ολογράφως) : χίλια διακόσια

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΠΟΘΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής
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