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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 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, 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 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές 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.
1.3.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς
τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής
τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις
απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα
άρθρα του Τιµολογίου.
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών,
επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού,
θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού
(επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών
οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και
αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής τους µετά την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Ορους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, και προκατασκευασµένων στοιχείων
(όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και
λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες
πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων
µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των
εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)
και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς
όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια
εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.
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1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα
έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων του Έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης
ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής
ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την
οριστική παραλαβή τους.
1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιµαστικών
τµηµάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και
δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων
(π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου
χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του
Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την
αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ.
1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που
οφείλονται:
(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η,
∆ΕΥΑx κλπ.),
(γ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,
(δ) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών
κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου
(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ.
εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης
τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την
χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την
προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών
αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας,
του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών
στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται
στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων
και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον
γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση,
µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως
στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά
οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.20 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου,
και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται
ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή
µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του
Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη
τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.
1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο
χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ.
1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και
τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
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1.3.25 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο
µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές
δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου.
1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.3.28 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.

1.4 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του
Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης,
προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το
προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

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 βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της
Υπηρεσίας και των εκάστοτε 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.
2.1.5 Αν το περιεχόµενο ενός 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 άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται 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).
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- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά
ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- 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 λειτουργίας και 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.
- 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
- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key
- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου
- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου, 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 συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες
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 σιδηρών επιφανειών
επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και
έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη
χρωµατισµών.
Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν 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".
Οι τιµές µονάδος 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, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν εφαρµογή όταν δεν
πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.
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 αυτό
απαιτείται ή επιβάλλεται.
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 καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους,
απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α                Είδος                                 Συντελεστής
1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή

µε υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 2,70
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 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 2,30
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γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου 2,60
 3. 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

 4. 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. Σιδερένιες θύρες :
   α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 2,80
   β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00
   γ) χωρίς επένδυση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 1,00
   δ) µε κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60
 7. Προπετάσµατα σιδηρά :
   α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 2,50
   β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 1,00
   γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)
 8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
   α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
   β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50
 9. Θερµαντικά σώµατα :

Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερµαντικών σωµάτων

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

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 συννεφώδες
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
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
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Α.Τ. 1

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01

:

: Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136  100%

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.

 ∆ια µέσου οδών καλής βατότητας.
 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km).

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,35

9 Ναυπλίου Ερυθρό
10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο
12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες
13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο
14 Αράχωβας Kαφέ

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. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα
61.30 και 61.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο
78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου
78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες
αλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές
προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55.

Α.Τ. 2

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\20.31.02

:

: Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς
την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2173  100%

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισµών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου µεταφορικού µέσου. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση.

 Χωρίς την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και
µετά την εκσκαφή,

ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 5,00

Α.Τ. 3

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01

:

: Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, µε
εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226  100%

Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός
είδους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται οι
δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων
και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των
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ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 " Καθαιρέσεις στοιχείων
οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα".

 Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης.

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

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 28,00

Α.Τ. 4

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01

:

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236  100%

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

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
 .

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 7,90

Α.Τ. 5

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02

:

: Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για µεταλλικά κιγκλιδώµατα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%

Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την συσσώρευση
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόµηση και αποθήκευση των χρησίµων
υλικών.

 Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα.
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,35

Α.Τ. 6

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\41.01

:

: Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4104  100%

Λιθοπληρώσεις τάφρων, στραγγιστηρίων κλπ, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, µε αργούς
λίθους λατοµείου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 " Φίλτρα

στραγγιστηρίων από διαβαθµισµένα αδρανή".

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του έργου,
οι πλάγιες µεταφορές και η εργασία τοποθέτησης και τακτοποίησης εντός του
ορύγµατος, µε ή χωρίς υποβοήθηση µηχανικών µέσων.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 28,00
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Α.Τ. 7

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03

:

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213  100%

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

01-01-01-00 " Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",
01-01-02-00 " ∆ιάστρωση σκυροδέµατος",
01-01-03-00 " Συντήρηση σκυροδέµατος",
01-01-04-00 " Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",
01-01-05-00 " ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",
01-01-07-00 " Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση
ειδική µελέτη συνθέσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του 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 A ναδόχου.

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.
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Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 84,00

Α.Τ. 8

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\33.01.01

:

: Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεµα µε ισχνό θηραϊκόδεµα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3301  100%

Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεµα µε αδρανή διαστάσεων 0,7 έως 7,0 cm, σε

oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών.

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη
( χειρωνακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), η διάστρωση στις προβλεπόµενες από
την µελέτη θέσεις, η συµπύκνωση και η διαµόρφωση της άνω στάθµης.

 Με ισχνό θηραϊκόδεµα.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 53,00

Α.Τ. 9

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\35.02

:

: Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3504  100%

Κατασκευή στρώσεων µεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεµα βάρους 400 και 600
kg/m3, µε 250 kg τσιµέντου ανά m3, στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις για
την µόνωση δωµάτων και την δηµιουργία των απαιτουµένων ρύσεων. Συµπεριλαµβάνεται

η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη ( χειρονακτικά ή µε
αναµικτήρα σκυροδέµατος), o καθαρισµός της επιφανείας διάστρωσης ( πλάκα από
σκυρόδεµα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεµα των 400
kg/m3 ( σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεποµένου) και η διάστρωση,
µετά την παρέλευση του προβλεποµένου από την µελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους
µε κυψελωτό κονιόδεµα των 600 kg/m3.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 110,00

Α.Τ. 10

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\73.47

:

: Περιθώρια δώµατος (λούκια)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347  100%

Περιθώρια δώµατος ( λούκια) αναπτύγµατος έως 0,30 m, µέσου πάχους 3,5 cm,
αποτελούµενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιµεντοκινιάµατος των 450 kg τσιµέντου

και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg, µε αυξηµένο πάχος
στα σηµεία συµβολής του δώµατος και του στηθαίου.

Περιλαµβάνεται η εργασία µορφώσεως και συναρµογής µε την επίστρωση του δώµατος,
η διαµόρφωση καµπύλου τµήµατος µε ακτίνα 4 έως 5 cm, µε κατάλληλο καλούπι
( απαγορεύεται η διαµόρφωση µε τα χέρια ή µε ύφασµα), τα υλικά και µικροϋλικά
και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο ( µµ).

ΕΝΝΕΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 9,00
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Α.Τ. 11

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.14

:

: Επίστρωση απλή µε υαλοϋφασµα επί ασφαλτικού υλικού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914  100%

Επίστρωση απλή µε υαλοϋφασµα επί ασφαλτικού υλικού, µε τα υλικά επί τόπου του
έργου την και εργασία.

Για πολλαπλές στρώσεις, η παρούσα τιµή µονάδας πολλαπλασιάζεται επί τον αριθµό
αυτών.

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας, ανά στρώση.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1,30

Α.Τ. 12

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε16.4.2.1

:

: Αντιριζικές στεγανοποιητικές µεµβράνες από εύκαµπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ)
πάχους 1,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Αντιριζικές στεγανοποιητικές µεµβράνες από εύκαµπτη πολυολεφίνη (FPO/ ΤΡΟ)
 πάχους 1,5 mm  , µε επιµήκυνση θραύσης >200%, εφαρµοζόµενες σε φυτευµένο δώµα,
µε πιστοποιητικό διεθνούς οργανισµού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:

- Ο καθαρισµός της επιφανείας εφαρµογής, η συγκέντρωση και η αποκοµιδή των πάσης
φύσεως αχρήστων υλικών, η πλήρωση κοιλοτήτων µε τσιµεντοκονίαµα, ώστε η
επιφάνεια εφαρµογής της µεµβράνης να είναι οµαλή και το στέγνωµα της επιφανείας
µε πεπιεσµένο αέρα, έάν είναι υγρή
- Η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες
µεταφορές των µεµβρανών και των απαιτουµένων µικροϋλικών στερέωσης
- Η τοποθέτηση και στερέωση της µεµβράνης στην επιφάνεια του δώµατος, σύµφωνα µε
τις οδηγίες του κατασκευαστή και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των
στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθµη του υποστρώµατος
ανάπτυξης των φυτών ( λαµβάνεται υπόψη στην επιµέτρηση)
- Ο έλεγχος των ραφών συγκόλλησης και η εφαρµογή πίεσης µε ειδικό ρολό.
- Ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών.
- Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόµενα τµήµατα των φύλλων ( ρετάλια).
- Οι δαπάνες του απαιτουµένου προσωπικού και εξοπλισµού.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 23,20

Α.Τ. 13

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε16.6.2

:

: Υπόστρωµα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της µόνωσης, πάχους 4,0
mm, µε δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Υπόστρωµα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της µόνωσης, εφαρµοζόµενο σε
φυτευµένα δώµατα, από συνθετικές ανακυκλωµένες ίνες πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο
ή πολυαιθυλένιο, ανθεκτικό στην θερµότητα, συµβατό µε την άσφαλτο, βιολογικά

και χηµικά ουδέτερο, ανθεκτικό σε µικροοργανισµούς ( βακτήρια κλπ), λιπάσµατα,
φυτοφάρµακα, εκκρίσεις ριζών κλπ. (FLL guidelines 5.3/2002, 8.2/2002)

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:

- Ο καθαρισµός της επιφανείας εφαρµογής, η συγκέντρωση και η αποκοµιδή των πάσης
φύσεως αχρήστων υλικών
- Η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες
µεταφορές των φύλλων του υποστρώµατος και των απαιτουµένων υλικών στερέωσης
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- Η εφαρµογή του υποστρώµατος προστασίας της µόνωσης πάνω από την στεγανωτική
στρώση ή την αντιριζική µεµβράνη µε επικάλυψη των άκρων, όπως προδιαγράφεται
από τον προµηθευτή.
- Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόµενα τµήµατα των φύλλων ( ρετάλια).
- Οι δαπάνες του απαιτουµένου προσωπικού και εξοπλισµού.

 Υπόστρωµα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της µόνωσης, πάχους 4,0 mm, µε

δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 5,60

Α.Τ. 14

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε16.7.3

:

: Αποστραγγιστικό σύστηµα για ηµιεντατικό τύπο δώµατος, µε κενά φατνώµατα,
αντοχής σε θλίψη > 80 kN/m2, πάχους 4,0 cm, µε ικανότητα αποθήκευσης νερού
τουλάχιστον 4 lt/m2.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Αποστραγγιστικό σύστηµα από υψηλής πυκνότητας ανακυκλωµένο πολυαιθυλένιο (HDPE)
ή ανακυκλωµένο πολυστυρένιο (Recycled PS) και από υδροφοβική διογκωµένη
πολυστερίνη (EPS), µε αµφίπλευρες εγκολπώσεις και κενούς χώρους στους οποίους
συσσωρεύεται και αποθηκεύεται το νερό, µε οπές στην κορυφή των εγκολπώσεων για
την διευκόλυνση της κυκλοφορίας του αέρα, µε δυνατότητα αποθήκευσης νερού,
οποιουδήποτε χρώµατος, βιολογικά αδρανές, για την προστασία των οριζόντιων
επιφανειών και την διευκόλυνση της αποστράγγισης υπογείων νερών σε φυτευµένα
δώµατα (FLL guidelines 7.2/2002).

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:

- Ο καθαρισµός της επιφανείας εφαρµογής, η συγκέντρωση και η αποκοµιδή των πάσης
φύσεως αχρήστων υλικών
- Η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες
µεταφορές των φύλλων του συστήµατος αποστράγγισης και των υλικών στερέωσης
- Η τοποθέτηση και στερέωση των αποστραγγιστικών φύλλων µε τρόπο ώστε να
εφάπτονται µεταξύ τους.
- Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόµενα τµήµατα των φύλλων ( ρετάλια).
- Οι δαπάνες του απαιτουµένου προσωπικού και εξοπλισµού.

 Αποστραγγιστικό σύστηµα για ηµιεντατικό τύπο δώµατος, µε κενά φατνώµατα, αντοχής

σε θλίψη > 80 kN/m2, πάχους 4,0 cm, µε ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 4
lt/m2.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 28,10

Α.Τ. 15

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε16.9.2

:

: ∆ιηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 150gr/m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

∆ιηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, υδατοπερατό, ανθεκτικό σε λιπάσµατα, οξέα,
αλκάλια και οργανικές ενώσεις ( π. χ. φυτοφάρµακα, εκκρίσεις ριζών κλπ.)
βιολογικά και χηµικά ουδέτερο, ανθεκτικό στους µικροοργανισµούς, µε

πιστοποιητικό διεθνούς οργανισµού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:

- Ο καθαρισµός της επιφανείας εφαρµογής, η συγκέντρωση και η αποκοµιδή των πάσης
φύσεως αχρήστων υλικών
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- Η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες
µεταφορές των φύλλων και των απαιτουµένων υλικών στερέωσης
- Η τοποθέτηση του διηθητικού φύλλου πάνω από το αποστραγγιστικό σύστηµα, µε

επικάλυψη των άκρων του όπως προδιαγράφεται από προµηθευτή, και η επέκτασή του
καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την
τελική  στάθµη του υποστρώµατος ανάπτυξης των φυτών ( λαµβάνεται υπόψη στην
επιµέτρηση).
- Η συγκόλληση στα άκρα µε µαστίχη ή χηµικώς συµβατή κόλλα.
- Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόµενα τµήµατα των φύλλων ( ρετάλια).
- Οι δαπάνες του απαιτουµένου προσωπικού και εξοπλισµού.

 ∆ιηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 150gr/m2

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 4,20

Α.Τ. 16

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε16.10.2

:

: Υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών για φυτευµένα δώµατα ηµιεντατικού και εντατικού
τύπου.

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340  100%

Υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών για φυτευµένα δώµατα ηµιεντατικού και εντατικού τύπου
από προπαρασκευασµένα ανακυκλωµένα οργανικά και ανόργανα υλικά, απαλλαγµένα από
κάθε είδους σπόρους ή φυτικά µέρη, µε σύσταση που εξασφαλίζει τον εφοδιασµό των
φυτών µε τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξή τους, παραδιδόµενα σε
οικοδοµικούς σάκους (Big bags / Βb), και συνοδευόµενα από έκθεση εργαστηριακών
ελέγχων, από την οποία προκύπτει ότι διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- ποσοστό κόκκων d < 0,063mm έως 20% κατά µάζα ( συνολική άργιλος και ιλύς)
- ποσοστό αργίλου (d<0,002 mm)  3-10% κατά µάζα
- ποσοστό ιλύος  (d=0,002 mm <= d => 0,063mm) 10-17% κατά µάζα
- µέγιστος κόκκος d = 12 mm, όταν το πάχος του υποστρώµατος είναι >=10 cm, και d
= 16 mm όταν δεν υπερβαίνει τα 10 cm
- pH 6,0 - 8,5
- περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά <=90 g/l
- υδατοϊκανότητα >=45% και <= 65 % κ. ο
- περιεχόµενο αέρα >=10% κ. ο
- περιεκτικότητα σε άλατα <=2,5 g/l
- κορεσµένο φορτίο έως 1300 kg/m3

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:

- Ο καθαρισµός της επιφανείας εφαρµογής, η συγκέντρωση και η αποκοµιδή των πάσης
φύσεως αχρήστων υλικών
- Η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες
µεταφορές των υλικών του υποστρώµατος
- Η διάστρωση και ελαφρά συµπύκνωσης του υποστρώµατος και η διαµόρφωση της
τελικής επιφανείας του.
- Οι δαπάνες του απαιτουµένου προσωπικού και εξοπλισµού.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 260,00
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Α.Τ. 17

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν7347

:

: Στοιχεία διαχωρισµού αλουµινίου ύψους 16 cm , µήκους έως 2 µ .

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347  100%

∆ιάτρητο στοιχείο από αλουµίνιο ύψους 16 εκ., µήκους έως 2,00 µ. που

χρησιµοποιείται  για  τον  εγκιβωτισµό  περιοχών  του  δώµατος και  το διαχωρισµό
υλικών  ( π. χ. διαχωρισµό πλακόστρωτου από περιοχή φύτευσης).

Τιµή ανά τρέχον µέτρο ( µµ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 33,00

Α.Τ. 18

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε16.13.3

:

: Φρεάτια ελέγχου υδρορροών φυτευµένων δωµάτων, από πολυπροπυλένιο,
ύψους 20 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244  100%

Φρεάτια ελέγχου υδρορροών, µεταλλικά ή από συνθετικά υλικά, µε διάτρητη σχάρα
και πλευρικές εγκοπές εισαγωγής νερού για την αποστράγγιση φυτευµένων δωµάτων,
πλήρως εγκατεστηµένα.

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:

- Η προµήθεια και η µεταφορά επί τόπου των φρεατίων ελέγχου και των απιτουµένων
εξαρτηµάτων τους για την σύνδεση µε τις υδρορρόες του δώµατος.
- Η τοποθέτηση και σύνδεση, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή.
- Οι δαπάνες του απαιτουµένου προσωπικού και εξοπλισµού.

 ∆ιάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 20 cm

Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 103,00

Α.Τ. 21

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν5301

:

: Ξύλινο κατάστρωµα εξωτερικών χώρων (deck) µε antislip επιφάνεια, από
συνθετική ξυλεία wood plastic composile (wpc) µε σανίδες πλάτους από 19 έως
22 εκ, περιλαµβανοµένου και του σκελετού από δοκίδες αλουµινίου 4 χ 4 cm .

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5301  100%

∆άπεδο εξωτερικών χώρων τύπου καταστρώµατος από ξυλεία συνθετική από πολτό ξύλου
και ρητίνη, σε υπάρχοντα σκελετό ( καδρόνια, πατόξυλα κλπ), σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 " Ξύλινα καρφωτά δάπεδα", µε τα υλικά και µικροϋλικά, την

τοποθέτηση, το ξύσιµο και τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και τον πλήρη καθαρισµό της
επιφανείας. Συµπεριλαµβάνεται η αξία του σκελετού αλουµινίου 40 χ40 χιλ. έδρασης

στο σκελετό από Σουηδική ξυλεία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m) πραγµατικής επιφανείας.

ΤΡΙΑΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 30,00

Α.Τ. 22

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\52.02.02

:

: Σκελετοί πατωµάτων από δοµική ξυλεία πριστή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5204  100%

Κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού πατωµάτων από δοµική ξυλεία
κατηγορίας κατ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΝ 338, υγρασίας µικρότερης του 17%,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 " Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: , και γενικά ξυλεία, κοχλιοφόροι ήλοι
( µπουλόνια), κοχλιωτοί ήλοι ( ξυλόβιδες), διχάγγιστρα ( τζινέτια), µεταλλικές

στηρίξεις κάθε τύπου, µεταλλικοί συνδετήρες διαφόρων µορφών και µικροϋλικά,
( όπως στερέωσης µε τάκους από σκληρό ξύλο ή κοντραπλακέ θαλάσσης,
συγκολλούµενους µε πολυουρεθάνη ή ενδεχόµενης στερέωσης µε τσιµεντοκονία
ταχείας πήξεως και καρφιά ή στερέωση µε βίδες ή στριφώνια και χιτώνια από
πολυαµύδιο ή στερέωσης µε ειδικά µεταλλικά στηρίγµατα µε ενσωµατωµένα στοιχεία
από NEOPRENE, σιδηρογωνιές στερέωσης σε συτοφερόµενες δοκούς, των ενδιαµέσων
φύλλων NEOPRENE στη περίπτωση διπλού σκελετού κλπ, χωρίς όµως τη δαπάνη για την
ενδεχόµενη κατασκευή στρώσης γαρµπιλοµωσαΙκού, ή στεγνής άµµου, ή στρώσης
διακοπής υγρασίας ή φράγµατος υδρατµών ή στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή
θερµοµονωτικής στρώσης), επί οιουδήποτε υποστρώµατος, καθώς και εργασία για
πλήρη κατασκευή.

 Από ξυλεία πριστή.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού τοποθετηµένου όγκου ξυλείας.

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 560,00

Α.Τ. 23

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν5281

:

: Επενδύσεις στεγών και δαπέδων µε κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 40 χιλ. µε
επένδυση από καπλαµά teak

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281  100%

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων µε συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδοµής, µε

χρήση γαλβανισµένων ήλων διαµέτρου 3/6 mm ( κορµός/ κεφαλή) ελάχιστου µήκους κορµού
60 mm και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m) πραγµατικής επιφανείας

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 38,00

Α.Τ. 24

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\64.17

:

: Κιγκλιδώµατα από ανοξείδωτο χάλυβα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418  100%

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.

ΕΝΝΕΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 9,00

Α.Τ. 25

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\77.16

:

: Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7736  100%

Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-10-05-00 " Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών".

Καθαρισµός της επιφανείας µε γυαλόχαρτο, λάδωµα µε λινέλαιο διπλοβρασµένο ή µε
ειδικό µυκητοκτόνο εµποτιστικό διάλυµα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισµα,
καθαρισµός των ρόζων και επάλειψή τους µε γοµαλάκα, τρίψιµο, χονδροστοκάρισµα

και τελικό τρίψιµο.
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,20

Α.Τ. 26

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\77.20.03

:

: Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών
συστατικών διαλύτου, µε βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο
πυριτικό ψευδάργυρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744  100%

Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 " Αντισκωριακή προστασία και
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".

 Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, µε βάση
εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο. Εφαρµογή υλικού , µε

πυριτικό ψευδάργυρο ως βασικό φορέα του συστήµατος προστασίας και ειδικά ανόργανα
αντιδιαβρωτικά και αντισκωριακά πιγµέντα, όπως είναι ό ψευδάργυρος (Zn), το

οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (Zinc phosphate), το

οξείδιο του Αιµατίτη ( ΜΙΟ) σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υµένα τα 50 µικρά.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,20

Α.Τ. 27

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\77.71.01

:

: Εφαρµογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η διαλύτη
ενός η δύο συστατικών, µε ελαιόχρωµα αλκυδικής ή τροποποιηµένης
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771  100%

Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-05-00 " Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασµα, σπατουλάρισµα, στοκαρίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα,
διάστρωση αλκυδικού υποστρώµατος ή υποστρώµατος δύο συστατικών και διάστρωση
βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε ελαιόχρωµα αλκυδικής ή
τροποποιηµένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,70

Α.Τ. 28

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.08

:

: Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903  100%

Επίστρωση µε προαναµιγµένα τσιµεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισµένης
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 ( µε σήµανση CE), εκτελουµένη επί οποιασδήποτε
επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του  υλικού επί τόπου,
ο καθαρισµός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρµογή του υλικού
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, καθώς και η προµήθεια και εφαρµογή
ενισχυτικού πρόσφυσης ( ασταριού), συµβατού µε το υλικό, αν αυτό συνιστάται από
τον προµηθευτή του.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τσιµεντοειδούς υλικού, µε βάση το απόβαρο των
συσκευασιών που χρησιµοποιήθηκαν στο έργο.
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ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 5,60

Α.Τ. 29

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.15.01

:

: Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 125 gr/m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914  100%

Στρώσεις γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη υφαντού, σε οποιεσδήποτε
θέσεις της κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη.

 Γεωύφασµα µη υφαντό βάρους 125 gr/m2.

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.

∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,40

Α.Τ. 30

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν6543

:

: Προστασία στεγανωτικών µεµβρανών µε προφίλ από ανοδιωµένο αλουµίνιο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6543  100%

Προστασία στεγανωτικών µεµβρανών και ευπαθών περιοχών µε κατάλληλο προφίλ από
ανοδιωµένο αλουµίνιο. οποιασδήποτε µορφής και χρώµατος. επιλογής επίβλεψης.
πλήρως τοποθετηµένα σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου και τις οδηγίες επίβλεψης. σε

οποιοδήποτε σηµείο του έργου. συµπεριλαµβανοµένων και της σφράγισης των κενών µε
µαστίχα σιλικόνης. καθώς και των απαιτούµενων βοηθητικών υλικών. εξαρτηµάτων.
µικροϋλικών κλπ. δηλαδή προµήθεια επί τόπου όλων των απαιτούµενων υλικών. καθώς

και δαπάνες ικριωµάτων. εργαλείων και εργατοτεχνικού προσωπικού για την πλήρη
εκτέλεση των εργασιών.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) µήκους.

ΕΞΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 6,00

Α.Τ. 31

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Α06

:

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620  100%

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος ή φυτικής γης για την συµπλήρωση
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύµφωνα µε τη µελέτη
και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 " Επένδυση πρανών- πλήρωση νησίδων µε φυτική γη".

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες µεταφορές των
υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων µεταφοράς, η δαπάνη προετοιµασίας της
επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συµπύκνωσης της φυτικής
γης ή/ και του κηπευτικού χώµατος και η συντήρησή τους µέχρι τη λήξη του χρόνου
συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και
µορφής ( που τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο συντήρησης), µε προσκόµιση και
τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/ και του κηπευτικού χώµατος.

Η πρόµήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε
βάση τα άρθρα  ∆7 και ∆8 του Τιµολογίου ΠΡΣ

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,60
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Α.Τ. 32

Άρθρο ΝΑΠΡΣ ∆01.2

:

: ∆ένδρα, κατηγορίας ∆2

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%

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, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ ∆01. 2  ∆ένδρα κατηγορίας  ∆2
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)

ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 6,50

Α.Τ. 33

Άρθρο ΝΑΠΡΣ ∆02.2

:

: Θάµνοι, κατηγορίας Θ2

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%

Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη
κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ ∆02. 2  Θάµνοι κατηγορίας  Θ2
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 4,30

Α.Τ. 34

Άρθρο ΝΑΠΡΣ ∆06.2

:

: Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220  100%

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, σύµφωνα

µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00.

 ΝΑΠΡΣ ∆04. 2  Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγορίας  Π2
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1,65
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Α.Τ. 35

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε02.1

:

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130  100%

Aνοιγµα λάκκων σε έδαφος γαιώδες- ηµιβραχώδες µε εργαλεία χειρός, καθώς και
καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών,
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή
περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
εργαλείων και µέσων.

 ΝΑΠΡΣ Ε02. 1  Ανοιγµα λάκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,75

Α.Τ. 36

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε02.2

:

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120  100%

Aνοιγµα λάκκων σε έδαφος γαιώδες- ηµιβραχώδες µε εργαλεία χειρός, καθώς και
καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών,
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή
περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
εργαλείων και µέσων.

 ΝΑΠΡΣ Ε02. 2  Ανοιγµα λάκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)

∆ΥΟ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,00

Α.Τ. 37

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε09.3

:

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%

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, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση ( πέτρες, σακούλες,
δοχεία κλπ)

Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,80

Α.Τ. 38

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε09.4

:

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι
την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης,  λίπανση

και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
10-05-01-00
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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)

ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1,10

Α.Τ. 39

Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.5

:

: Άρδευση φυτών µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης, αυτοµατοποιηµένο

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5321  100%

Άρδευση φυτού µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης ( αυτοµατοποιηµένο), σύµφωνα

µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαµβάνεται ο έλεγχος
του ποτίσµατος και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε οποιαδήποτε κλίση
εδάφους.

Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)

ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΟΣΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,009

Α.Τ. 40

Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1

:

: Λίπανση φυτών µε τα χέρια

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340  100%

Λίπανση φυτών µε τα χέρια, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ
10-06-03-00. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσµατος και την
εργασία διασποράς του στο λάκκο του φυτού.

Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)

∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,10

Α.Τ. 41

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η01.1.1

:

: Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 16 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HD ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην

τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως
εξαρτηµάτων και µικροϋλικών ( καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση,
και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και
δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.1. 1  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 16 mm
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,30
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Α.Τ. 43

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η05.12.6

:

: Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ  2 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Μειωτές πίεσης, µε σώµα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης
ανοξείδωτα, ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων

και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η05.12. 6  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 2 in
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 140,00

Α.Τ. 44

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η07.2.6

:

: Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονοµαστικής πίεσης 10 atm,
ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 in κοντό, ενεργής επιφάνειας 880 cm2 και παροχής
τουλάχιστον µέχρι 25,00 m3/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον
ενισχυµένο µε ίνες υάλου,  µε απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο,
υπό την µεγίστη παροχή  µικρότερες από 0,50 atm.
Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά,
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η07.2. 6  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 2 in κοντό

           Ενεργής επιφάνειας    880 cm2
           Παροχής τουλάχιστον µέχρι  25,00 m3/h
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 140,00

Α.Τ. 45

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η08.1.1

:

: Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

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, σύµφωνα  µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,22

Α.Τ. 46

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6

:

: Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, µε µηχανισµό
ρύθµισης πίεσης, διατοµής 1 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Βάνες ελέγχου άρδευσης ( ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής

λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας.

Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ



Σελίδα 21Τιµολόγιο Μελέτης

10-08-01-00.

 Η09.1.1. 6   Με µηχανισµό ρύθµισης πίεσης
              Ονοµαστική διάµετρος  1 in

Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 95,00

Α.Τ. 47

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η09.2.6.2

:

: Επαγγελµατικός προγραµµατιστής ρεύµατος εξωτερικού χώρου, ελεγχόµενες
Η/Β 15-16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Επαγγελµατικός προγραµµατιστής άρδευσης, ρεύµατος, εξωτερικού χώρου:

-4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραµµάτων για κάθε ελεγχόµενη ηλεκτροβάνα ( Η/ Β)
- µε έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση
- µε δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας
- µε δυνατότητα αυξοµείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραµµάτων
- διατήρηση προγράµµατος χωρίς µπαταρία ( αδιάλειπτης λειτουργίας)
- µε δυνατότητα χρονικής υστέρησης µεταξύ των στάσεων
- µε δυνατότητα εκκίνησης µέσω αισθητήρα
- µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή τροφοδοσίας

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου προγραµµατιστή και πάσης φύσεως εξαρτηµάτων
καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων,
δοκιµών κλπ, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η09.2.6. 2  Ελεγχόµενες Η/ Β  15-16
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 500,00

Α.Τ. 48

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.4

:

: Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατοµής 5 x 1,5  mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου JIVV-U  ( ΝΥΥ) και µικροϋλικά ( κολάρα, κλέµµες κλπ) επί τόπου του
έργου, µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης
καλωδίων, διαµόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου.

 Η09.2.15. 4  ∆ιατοµή  5 x 1,5 mm2
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)

ΕΝΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1,00

Α.Τ. 49

Άρθρο ΝΑΗΛΜ ΝΗ1

:

: Κεντρικό σύστηµα ελέγχου εγκαταστάσεων (BEMS)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105  100%

Για την προµηθεια  µεταφορά εγκατάσταση και δοκιµή εξοπλισµού συστήµατος ελέγχου
εγκαταστάσεων όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικες προδιαγραφές, το τεχνικό
αντικείµενο, την  παρούσα µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που
περιλαµβάνει.
1. Η/ Υ τύπου εξυπηρετητή (server) για το κεντρικό λογισµικό του συστήµατος
BEMS µε τα απαραίτητα στοιχεία σύµφωνα µε τις ΤΠρ
2. Σταθµός εργασίας για τον χειρισµό του συστήµατος
3. ∆ύο (2) άδειες λογισµικού εφαρµογών γραφείου
4. Τα απαιτούµενα επιπλέον ερµάρια εξοπλισµούεσωτρικού χώρου (racks 19")
5. Επεµβάσεις στον πίνακα ηλεκτρικής τροφοδοσίας για την διανοµή παροχών
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Ο ανάδοχος θα υποβάλλει σκρίφηµα πρόταση για την διαµόρφωση του χώρου ελέγχου µε
την χωροθέτηση του εξοπλισµού το οποίο θα εγκριθεί πριν την υλοποίησηή του από
την υπηρεσία.

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για :

1. Τα αισθητήρια όργανα, διακόπτες για την επιτήρηση και τον έλεγχο όλων των
απαιτούµενων σηµείων συµφωνα µε τις ΤΠρ καθώς και των µονάδων διεπαφής που
ενδέχεται να απαιτηθούν για την διασύνδεσή τους µε τιε µονάδες ελέγχου των
διατάξεων και καλωδίων ηλεκτρικής τροφοδοσίας όπου απαιτούνται της ηλεκτρολογικής
προστασίας µε γείωση και απαγωγή κρουστικών υπερτάσεων ισχύος και σηµάτων ( µε

surge arrestors) όπου απαιτείται και των καλωδίων σηµάτων για την σύνδεση στις
αντίστοιχες εξόδους/ εισόδους των µονάδων ελέγχου.
2. Το λογισµικό αυτοµατισµού των µονάδων ελέγχου για την επιτήρηση και
έλεγχος των Η/ Μ εγκαταστασεων
3. Όλα τα καλώδια για την µεταφορά των ασθενών ρευµάτων και σηµάτων όλων των
παραπάνω συσκευών, τις συµπληρώσεις στις υφιστάµενες υποδοµές διέλευσης καλωδίων
που τυχόν θα απαιτηθούν, όπως σωληνώσεις εσχαρώσεις κ. α.
4. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση σύνδεση και
δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη
λειτουργία.
5. Όλη την τεκµηρίωση του εξοπλισµού.
6. Την εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία για την
λειτουργία και συντήρηση του ως ανω συστήµατος.

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους συστήµατος ελέγχου η/ µ εγκαταστάσεων

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 33.000,00

Α.Τ. 50

Άρθρο ΝΑΗΛΜ ΝΗ2

:

: Ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο (Ballast)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση των παλαιών µαγνητικών στραγγαλιστικών πηνίων ballast µε νέα
ηλεκτρονικά 18 watt ΓΙΑ 50000 ώρες λειτουργίας που θα εναρµονίζονται σύµφωνα µε
τα προτυπα για ΕΜΙ ΕΝ 55015, απόδοση ΙΕC 60929 emc immunity IEC 61547. Στην τιµή
περιλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση των ballast σύµφωνα µε τα
διαγράµµατα τωης τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών όλα τα µικροϋλικά
στήριξης και τοποθέτησης. H εργασίες αντικατάστασης των παλαιών και η τοποθέτηση
των φωτιστικών στην αρχική λειτουργική τους κατάσταση

Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ).

ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,00

Α.Τ. 51

Άρθρο ΝΑΗΛΜ ΝΗ3

:

: Εγκατάσταση φυσικού αερίου και αντικατάσταση καυστήρα.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Κατασκευή πλήρους εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου και αντικατάσταση καυστήρα
µε διβάθµιο καυστήρα (60-100 kw) αερίου .

Πλήρης εγκατάσταση εσωτερικού δικτύου φυσικού αερίου , αντικατάσταση παλαιού
καυστήρα µε διβάθµιο καυστήρα αερίου , δοκιµές αντοχής και στεγανότητας του
δικτύου , υποβολή πλήρους φακέλλου στην ΕΠΑ ( τεχνική περιγραφή , υπολογισµοί

δικτύου σωληνώσεων , σχέδια , πιστοποιητικά δοκιµών , µετρήσεις καυσαερίων
κ. λ. π.) για την  ενεργοποίηση της εγκατάστασης . Περιλαµβάνει κάθε οικοδοµική και
ηλεκτροµηχανολογική εργασία η οποία θα απαιτηθεί κατά την εγκατάσταση του δικτύου
και τις εργασίες στο λεβητοστάσιο , σύµφωνα πάντα µε τον κανονισµό φυσικού αερίου
.

Τιµή ανά τεµάχιο κατ' αποκοπή  ( τεµ).
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ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.800,00

Α.Τ. 5Α

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν2245

:

: Αποξήλωση κουφωµάτων αλουµινίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%

Αποξήλωση θυρών και παραθύρων από αλουµίνιο . Περιλαµβάνεται η αφαίρεση των
φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγµατα
( τζινέτια) µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίησή του, και η µεταφορά προς φόρτωση
ή αποθήκευση.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος ή πλαισίου.

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 18,00

Α.Τ. 5Β

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\22.45

:

: Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση των
φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά
στηρίγµατα ( τζινέτια) µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίησή του, και η µεταφορά
προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου.

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 16,80

Α.Τ. 24Α

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν6501

:

: Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή από
ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο βάρους 10 - 24 kg/m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501  100%

Ετοιµα κουφώµατα αλουµινίου τυποποιηµένων ανοιγµάτων, βιοµηχανικής κατασκευής,
προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε

διάταξη των επιµέρους στοιχείων τους ανάλογα µε την " σειρά" τους, µε δυνατότητα
υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00
" Κουφώµατα Αλουµινίου", πλήρως τοποθετηµένα και στερεωµένα..

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε έργα µε µεγάλο αριθµό απλών κουφωµάτων
αλουµινίου, τυποποιηµένων διαστάσεων του εµπορίου, που µπορούν να επιλεχθούν
από καταλόγους προµηθευτών ώς προϊόντα έτοιµα προς τοποθέτηση.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η τοποθέτηση και έντεχνη στερέωση των κουφωµάτων
καθώς και όλα τα µικροϋλικά που απαιτούνται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις
οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο.

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 132,80
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Α.Τ. 24Β

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν7627

:

: ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
πολλαπλοί (LAMINATED) πάχους 18mm (µε ενδιάµεσο κενό)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2  100%

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
πολλαπλοί (LAMINATED), o ποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού

φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-07-02 " ∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως τοποθετηµένοι µε
ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου.

∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους: 18mm
( Κρύσταλλο 5mm , κενό 8mm , Κρύσταλλο 5mm)

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο .

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 27,50

Α.Τ. 30Α

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν7947

:

: Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης πάχους 50 mm µε τελικό επίχρισµα έτοιµο
σοβά , ακρυλικής βάσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%

Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης κελύφους, αποτελούµενο από:

α. Θερµοµονωτικές πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης, ( συντελεστής θερµικής
αγωγιµότητας όχι µεγαλύτερος λ=0,035 W/mK), διαστάσεων 600*1250mm και πάχους
30-70mm, µε περιµετρική διαµόρφωση ακµών ( πατούρα), και εφαρµοσµένες σε επίπεδη,
στεγνή και καθαρή επιφάνεια. Οι πλάκες τοποθετούνται σταυρωτά ( σε διάταξη
διακοπτόµενου κατακόρυφου αρµού) και κολλιούνται στην εξωτερική τοιχοποιϊα µε
ινοπλισµένη, τσιµεντοειδούς βάσης κόλλα, ενισχυµένη µε πολυµερή συστατικά
( ρητίνες), κατάλληλη για οργανικά και ανόργανα υποστρώµατα, σε κατανάλωση 2,0
4,0 kg/m2, αναλόγως του υποστρώµατος. Μετά την κόλληση, οι πλάκες στερεώνονται
µηχανικά µε βύσµατα σε βάθος αγκύρωσης µεγαλύτερο των 4 cm και κατανάλωση 6
βύσµατα ανά m2. Οι αρµοί των πλακών πρέπει να µένουν ενωµένοι. Τυχόν κενά θα
πληρούνται µε θερµοµονωτικό υλικό.
β. Επίστρωση βασικού επιχρίσµατος υψηλής ελαστικότητας, ακρυλικής βάσης, χωρίς

τσιµέντο, µε υψηλή αντοχή στις µηχανικές καταπονήσεις, µε ολίσθηση ? 0,5mm και

πρόσφυση ? 2,00 N/mm2, σε κατανάλωση 4,5 kg/m2/3mm πάχος επιχρίσµατος.
γ. Αντιαλκαλικό υαλόπλεγµα ενίσχυσης, µε µεγάλη ικανότηξτα απορρόφησης τάσεων
(1700 Ν/50mm), βάρους 161 gr/m2, 10 % κατά DIN 53854, πλάτους 100cm µε άνοιγµα
καρέ 3,5 x 4,0 mm. Η επικάλυψη στα σηµεία ένωσης θα είναι τουλάχιστον 10 cm. Το

πλέγµα θα εγκιβωτίζεται µέσα στη στρώση του βασικού επιχρίσµατος όσο ακόµη είναι
νωπό. Προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση πλέγµατος ( διπλό πλέγµα) σε σηµεία όπως η
βάση ( λωρίδα πλάτους 1m) και οι γωνίες του κτιρίου καθώς και οι ακµές και γωνίες
των ανοιγµάτων.
δ. Επικάλυψη τελικού επιχρίσµατος µε στρώση έτοιµου υδαταπωθητικού, ελαστικού,
ρυτινούχου, ακρυλικού σοβά, ανθεκτικό σε µηχανικές καταπονήσεις, σε

µικροοργανισµούς, υψηλής υδρατµοδιαπερατότητας, µε αδρανές διαβαθµισµένης
κοκκοµετρίας λευκού ή έγχρωµου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης, σε

καταναλώσεις περίπου 1,8kg/m2/1mm, 2,7kg/m2/1,5mm, 2,3 - 3,2kg/m2/2mm και 3,5
5,0 kg/m2/2mm πάχος επιχρίσµατος. Πριν την επίστρωση του τελικού επιχρίσµατος το
υπόστρωµα πρέπει να ασταρώνεται µε ακρυλικό αστάρι νερού.
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα απαιτούµενα ειδικά τεµάχια ( µεταλλικός οδηγός
έναρξης, γωνιακά προφίλ εξηλασµένης πολυστερίνης για τις γωνίες του κτιρίου αλλά
και τις ακµές των δοµικών ανοιγµάτων, σταθερά και εύκαµπτα γωνιόκρανα, γωνιόκρανα

µε νεροσταλλάκτη, πλαστικοί αποστάτες κ. τ. λ.), ειδική διαµόρφωση λαµπάδων
πρεκιών µε υλικά του συστήµατος εξωτερικής θερµοπρόσοψης καθώς και µεταφορά των
υλικών στον τόπο του έργου, απαραίτητα µηχανήµατα και εργαλεία εφαρµογής, εργασία

εφαρµογής σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και ύψος από το δάπεδο εργασίας,
καθαρισµός, ικριώµατα και εργασία τελειωµένης κατασκευής σύµφωνα µε τις οδηγίες
της επίβλεψης και του προµηθευτή.



Σελίδα 25Τιµολόγιο Μελέτης

Η τιµή συµπεριλαµβάνει υλικά και µικροϋλικά στερέωσης και  τελικής διαµόρφωσης
καθώς και την εργασία εξειδικευµένου και πιστοποιηµένου για το σκοπό αυτό
συνεργείο.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 45,00

Α.Τ. 30Β

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν7950

:

: Εξωτερική θερµοµόνωση δώµατος µε θερµοµονωτικά πλακίδια δωµάτων -
ανεστραµµένη µόνωση

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%

Η εξωτερική θερµοµόνωση δώµατος θα γίνει µε την µέθοδο της ανεστραµµένης µόνωσης,
µε θερµοµονωτικά πλακίδια δωµάτων που τοποθετούνται πάνω από την πλάκα, σε

στεγανοποιηµένο δώµα, πάχους 5 εκ και συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας έως
λ=0,0035w/mk και προστατευτικού κονιάµατος έως 1-2 εκ και βάρους έως 47kg/m2. Για

την κατασκευή θα πρέπει να προηγηθεί λεπτοµερής καθαρισµός των επιφανειών και
τοπικές επισκευές µε ελαστοµερή ρητινούχα κονιάµατα για σφράγιση των τριχοειδών
ρωγµών.

Πρόκειται για σύνθετα υλικά µε αυξηµένη σταθερότητα και αντοχή σε σφοδρά καιρικά
φαινόµενα και αποτελείται από θερµοµονωτική στρώση εξηλασµένης πολυστερίνης νέας
γενιάς και επικάλυψη από προστατευτικό κονίαµα βελτιωµένο µε πολυµερή.
Προσφέρουν:
1. Προστασία του δώµατος από καιρικές καταπονήσεις
2. Προστασία της υφιστάµενης στεγάνωσης του δώµατος από γήρανση και θερµική
καταπόνηση

3. Ευκολία και ταχύτητα τοποθέτησης µε απλή απόθεση
4. Μικρό βάρος έως 47kg/m κατάλληλο για δώµατα ελάχιστου φορτίου πλακόστρωσης
χωρίς κίνδυνο υφαρπαγής από τον άνεµο
5. Απάλειψη θερµικών γεφυρών χάρη στη ραµποτέ διαµόρφωση των πλευρών του πλακιδίου
6. ∆υνατότητα επαναχρησιµοποίησης σε προσθήκη ή επέκταση κτιρίου
7. Καλαίσθητη τελική επιφάνεια
8. ∆ιατήρηση θερµότητας στον χώρο και µετά τη διακοπή της θέρµανσης λόγω
θερµοχωρητικότητας της πλάκας

Τεχνικές Προδιαγραφές

∆ιαστάσεις πλακιδίου25Χ25 ή 30 Χ30 ή  25 Χ50 ή 50 Χ50 ή  30 Χ60 cm
Πάχος θερµοµονωτικού : 50,60 & 70 mm
Πάχος προστατευτικού κονιάµατος :10-20 mm
Συντ. Θερµ. αγωγιµότητας λ θερµοµονωτικού σε µέση θερµοκρασία δοκιµής 10 C (90
ηµέρες): 0,035 W/mK
0,025 Kcal/mh CEN 12667
Συντ. θερµικής αγωγιµότητας λ προστατευτικού κονιάµατος1,395 W/mK
1,20 Kcal/mh CEN 12667
Αντοχή σε συµπίεση θερµοµονωτικού ( χαµηλότερη τιµή µεταξύ ορίου διαρροής ή 10%
παραµόρφωση)0,30 N/mm2EN 826
Αντοχή κονιάµατος σε αποκόλληση0,25 N/mm2
Ελάχιστη αντοχή κονιάµατος σε συµπίεση (28 ηµέρες)20 N/mm2

Στη τιµή περιλαµβάνονται τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά  που απαιτούνται για
την πλήρη τοποθέτηση , η µεταφορά των υλικών στον τόπο του έργου, τα απαραίτητα
µηχανήµατα και εργαλεία εφαρµογής, εργασία εφαρµογής σε οποιαδήποτε στάθµη από το
έδαφος και ύψος από το δάπεδο εργασίας, καθαρισµός, ικριώµατα και εργασία
τελειωµένης κατασκευής σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης και του προµηθευτή.
Επίσης περιλαµβάνονται τα υλικά και η εργασία για τον καθαρισµό των επιφανειών
και τις τοπικές επισκευές µε ελαστοµερή ρητινούχα κονιάµατα για τη σφράγιση των
τριχοειδών ρωγµών.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 23,65
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Α.Τ. 51Α

Άρθρο ΝΑΗΛΜ ΝΗ4

:

: Φωτιστικό σώµα φθορισµού µε περσίδες και οθόνη αλουµινίου, τύπου
1*Τ8/58W-IP20Σχετικό : ΑΤΗΕ 8975.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό σώα για λαπτήρες φθορισού, στεγασένων χώρων ε ανταυγαστήρα, οροφής ή
αναρτηένο, προστασίας ΙΡ20, για ία λυχνία Τ8/58W, κατασκευασένο από χαλυβδοέλασα,
βαένη ηλεκτροστατικά ε λευκή πολυεστερική ρητίνη.
Η οθόνη του φωτιστικού αποτελείτε από εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαήκη
στοιχεία διπλής παραβολικότητας, από προανοδειωένο η ιριδίζων γυαλιστερό αλουίνιο
υψηλής καθαρότητας, οι οποίες θα έχουν ανάκλαση εγαλύτερης από 99%, απόδοσης R
εγαλύτερη από
70%, κατάλληλη γωνία cut-off εγαλύτερη των 60o άεσης λαπρότητας ικρότερης των 200
cd/m2  για τις εγκάρσιες και διαήκεις γωνίες και απουσία φαινόενου ιριδισού. Το

φωτιστικό θα
φέρει ενσωατωένα τα όργανα αφής και λειτουργίας, δηλαδή, λυχνιολαβές, πυκνωτές

κ. λπ.  δηλαδή προήθεια και εργασία πλήρους εγκατάστασης σε οποιαδήποτε θέση και
ύψος.

Τιή ανά τεάχιο

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 25,00

Α.Τ. 51Β

Άρθρο ΝΑΗΛΜ ΝΗ5

:

: Φωτιστικό σώµα φθορισµού µε περσίδες και οθόνη αλουµινίου, τύπου
2*Τ8/58W-IP20Σχετικό : ΑΤΗΕ 8975.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό σώµα για λαµπτήρες φθορισµού, στεγασµένων χώρων µ ε ανταυγαστήρα, οροφής

ή αναρτηµένο, προστασίας ΙΡ20, για δύο λυχνίες Τ8/58W, κατασκευασµένο από
χαλυβδοέλασµα, βαµµένη ηλεκτροστατικά µ ε λευκή πολυεστερική ρητίνη.
Η οθόνη του φωτιστικού αποτελείτε από εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαµήκη
στοιχεία διπλής παραβολικότητας, από προανοδειωµένο µ η ιριδίζων γυαλιστερό
αλουµίνιο υψηλής καθαρότητας, οι οποίες θα έχουν ανάκλαση µ εγαλύτερης από 99%,
απόδοσης R µ εγαλύτερη από  70%, κατάλληλη γωνία cut-off µ εγαλύτερη των 60o άµεσης
λαµπρότητας µ ικρότερης των 200 cd/m2  για τις εγκάρσιες και διαµήκεις γωνίες και
απουσία φαινόµενου ιριδισµού. Το φωτιστικό θα
φέρει ενσωµατωµένα τα όργανα αφής και λειτουργίας, δηλαδή, λυχνιολαβές, πυκνωτές

κ. λπ.  δηλαδή προµήθεια και εργασία πλήρους εγκατάστασης σε οποιαδήποτε θέση και
ύψος.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 34,00

Α.Τ. 51Γ

Άρθρο ΝΑΗΛΜ ΝΗ6

:

: Φωτιστικό σώµα φθορισµού µε περσίδες και οθόνη αλουµινίου, τύπου
4*Τ8/18W-IP20Σχετικό : ΑΤΗΕ 8975.3

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό σώµα για λαµπτήρες φθορισµού, στεγασµένων χώρων µ ε ανταυγαστήρα, οροφής

ή αναρτηµένο, προστασίας ΙΡ20, για τέσσερις λυχνίες Τ8/18W, κατασκευασµένο από
χαλυβδοέλασµα, βαµµένη ηλεκτροστατικά µ ε λευκή πολυεστερική ρητίνη.  Η οθόνη του
φωτιστικού αποτελείται από εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαµήκη στοιχεία
διπλής παραβολικότητας, από προανοδειωµένο µ η ιριδίζων γυαλιστερό αλουµίνιο
υψηλής καθαρότητας, οι οποίες θα έχουν ανάκλαση µ εγαλύτερης από 99%, απόδοσης R
µεγαλύτερη από  70%, κατάλληλη γωνία cut-off µ εγαλύτερη των 60o άµεσης
λαµπρότητας µ ικρότερης των 200 cd/m2  για τις εγκάρσιες και διαµήκεις γωνίες και
απουσία φαινόµενου ιριδισµού. Το φωτιστικό θα
φέρει ενσωµατωµένα τα όργανα αφής και λειτουργίας, δηλαδή, λυχνιολαβές, πυκνωτές
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κ. λπ.  δηλαδή προµήθεια και εργασία πλήρους εγκατάστασης σε οποιαδήποτε θέση και
ύψος.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 52,00

Α.Τ. 51∆

Άρθρο ΝΑΗΛΜ ΝΗ7

:

: Αποξήλωση φωτιστικού σώµατος φθορισµού, οποιοδήποτε τύπου

Σχετικό : ΑΤΗΕ 9412

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Αποξήλωση φωτιστικού σώµατος φθορισµού, οποιοδήποτε τύπου και µ εγέθους και
µεταφορά του στην αποθήκη της υπηρεσίας, δηλαδή διακοπή της τροφοδοτήσεως,
συγκέντρωση για αποθήκευση των λαµπτήρων, αποξήλωση του φωτιστικού σώµατος, και

εξασφάλιση των καλωδίων.

Τιµή ανά τεµάχιο

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
2,90

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

       ΜΕ∆ ΜΕ∆

        ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ
ΤΜ. ΠΡΟΓΡ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ        ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Φ. ΤΟΛΟΥ∆Η      Χ. ΖΑΒΟΛΕΑ Π. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ
     ΠΟΛ. ΜΗΧ.    ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Σ. ΚΥΡΙΑΚΕΑΣ
ΗΛ. ΜΗΧ. ΤΕ

Θ. ΜΑΝΑΧΙΑΡΗ
ΜΗΧ. ΜΗΧ. ΤΕ


