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ΑΡΘΡΑ

A.T. : Α.1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : Α.2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την
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ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : Α.3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177 100%

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα,

μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της

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

Tιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : Α.4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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,

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : Α.5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.02 Μεταφορές με αυτοκίνητο  διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1137 100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας.

 Επί οδού μη επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : Α.6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100%

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από

αερόσφυρες, 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 0,30 m, 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 και του
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πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη 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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : Α.7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή

χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

επίχωση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,90

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ενενήντα λεπτά

A.T. : Α.8

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 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 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

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

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

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

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

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

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

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

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

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

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

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

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

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

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

σκυροδέτησης.

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

βιομηχανικό δάπεδο).

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

τρούλους.

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

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : Α.9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

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   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
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  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

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 .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T. : Β.1

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.1.7 Φρεάτιο ελέγχου δικλείδων ή διακλάδωσης σωληνώσεων από σκυρόδεμα, βάθους έως
0,50 m,  διαστάσεων 70cm X 70cm, πλήρες μετά καλύμματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Κατασκευή φρεατίου ελέγχου δικλείδων ή διακλάδωσης σωληνώσεων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15,

οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm, πλήρες μετά καλύμματος,

διαστάσεων 70 cm X 70 cm, βάθους έως 0,50 m, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια

λεπτομερειών της μελέτης, ως και προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυμμάτων

φρεατίων, με τα αντίστοιχα πλαίσια έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας

ικανότητας Β125, σύμφωνα με την μελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ).

(1 τεμ.)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

- η διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα  200kg τσιμέντου,

- η επί τόπου σκυροδέτηση του φρεατίου

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων

- η εξαγωγή και αποκόμιση των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων υλικών

- η προμήθεια του καλύμματος του φρεατίου,

- επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών   επιφανειών

του φρεατίου προς επίτευξη στεγανοποίησης

- η μεταφορά του επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις με κατάλληλα μέσα (πχ.    με χρήση

υδραυλικού γερανοβραχίονα),

- η προετοιμασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθμιση της απαιτουμένης   τελικής

στάθμης του καλύματος με χρήση ανθεκτικών υποθεμάτων και η πάκτωση του   πλαισίου έδρασης με

ισχυρή τσιμεντοκονία.

- στεγανό κάλυμμα από χυτοσιδηρούν ή ανθεκτικό πλαστικό κάλυμμα εδραζόμενο σε     αντίστοιχο

πλαίσιο μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με     χρήση ειδικού εργαλείου και

αντισκωριακή προστασία.
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Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο ελέγχου δικλείδων ή διακλάδωσης σωληνώσεων, εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x

(Π), ως εξής:

Φρεάτιο ελέγχου δικλείδων ή διακλάδωσης σωληνώσεων 70x70 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T. : Β.2

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Γ\16.07.01Ν Εκτοποθέτηση  και  πλήρη επανατοποθέτηση υφιστάμενου πλαισίου εδράσεως μετά
καλύμματος ή εσχάρας κάλυψης, φρεατίου επίσκεψης

Κωδικός αναθεώρησης:

Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση υφιστάμενου πλαισίου εδράσεως μετά καλύμματος ή εσχάρας

κάλυψης φρεατίου επίσκεψης, οποιονδήποτε διαστάσεων, λόγω αποκόλλησης, καθιζήσεων ή ανύψωση των

ως άνω λόγω καθιζήσεων, δηλαδή εργασία μετά υλικών και μικροϋλικών για εκτοποθέτηση και

επανατοποθέτηση των ανωτέρω στην προβλεπόμενη θέση, για παράδοσή του σε κατάσταση πλήρους

λειτουργίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέματος ή

τσιμεντοκονιάματος έδρασης του πλαισίου, ο καθαρισμός και η απομάκρυνση των ακατάλληλων υλικών,

η προετοιμασία της νέας επιφάνειας έδρασης, το τυχόν καλούπωμα και η εφαρμογή νέου

τσιμεντονονιάματος ή η έγχυση νέου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, καθώς και τυχόν άλλες

εργασίες και δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

Επίσης η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των

πλεοναζόντων προϊόντων.

Δεν περιλαμβάνεται η τυχόν αντικατάσταση σπασμένων ή ελλειπουσών καλυμμάτων ή εσχαρών η οποία

πληρώνεται ιδιαίτερα.

 Εκτοποθέτηση  και  πλήρη επανατοποθέτηση υφιστάμενου πλαισίου εδράσεως μετά  καλύμματος ή

εσχάρας κάλυωης, φρεατίου επίσκεψης, οποιονδήποτε διαστάσεων

Τιμές εφαρμογής ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : Β.3

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8103.5 Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου Φ 2 ins, ορειχάλκινος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) με τον μοχλό (βέργας) της φούσκας και της βαλβίδας, όλων από

ορείχαλκο και των μικροϋλικών, πλήρως τοποθετημένος

συμπεριλαμβανομένης κάθε φύσεως εργασίας εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως.

(1 τεμ.)

 Ν\8103.5  Διαμέτρου  2 ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 146,63

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα έξι και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : Β.4

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8104.7 Διακόπτης τύπου ΒΑLL-VALVE διαμέτρου 2  in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Διακόπτης τύπου ΒΑLL-VALVE διαμέτρου 3/4 in με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

 Διαμέτρου   2         in

Ευρώ (Αριθμητικά): 52,59

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και πενήντα εννέα λεπτά
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A.T. : Β.5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.03 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.6 100%

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

A.T. : Β.6

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\12.14.01.03 Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο
(HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Ελάχιστη
Απαιτούμενη Αντοχή = 10 Μ Pa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm /
ΡΝ 10 atm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 100%

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός

μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο,

ονομαστική πίεση και διάμετρο αγωγού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται :

α. Η προμήθεια,  φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του

έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, καταλλήλων

για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και

ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών

(για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές

Προδιαγραφές.

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του

έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την συγκόλληση των

σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για

χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική

Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το

υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα

αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και

ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει

των σχετικών άρθρων.

 Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10  (Minimum Required

Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003.

 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) αγωγού

από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και

κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T. : Α.10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100%

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
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(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που

παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : Α.11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100%

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

A.T. : Α.12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα
σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337 100%

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος

των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και

δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη

άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,60

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T. : Α.13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.20.30 Κόστος υποδοχής αποβλήτων από εκσκαφές-κατασκευές-κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 100%

Κόστος υποδοχής αποβλήτων από εκσκαφές-κατασκευές-κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) σε αποδεκτούς χώρους

δυνάμει της υπ' αριθμ. 11/19-09-2017 εγκύκλιο του ΥΜΕ Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Περιλαμβάνει το κόστος παράδοσης των αποβλήτων από εκσκαφές-κατασκευές-κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) του

έργου σε αποδεκτούς χώρους για την εναλλακτική διαχείρισή τους σύμφωνα με την κέιμενη

νομοθεσία.

Το παρόν άρθρο αφορά απόβλητα κατασκευών μικτών ρευμάτων υλικών σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση

των ΑΕΚΚ.

Τιμή ανά τόνο (ton).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3,13

(Ολογράφως) : τρία και δέκα τρία λεπτά

A.T. : Α.14

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΣΧ.Β51 Διακοσμητικά πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921 100%

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων διακοσμητικών κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας διατομής

0,08Χ0,25m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με καμπύλη 180 μοιρών άνω απότμηση,

προς κατασκευή χώρων πρασίνου κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με

δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους

ξυλότυπους.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

της βάσης έδρασης και της πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής

- η κατασκευή βάσης διαστασεων 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (μετά των

απαιτούμενων ξυλοτύπων) ,η τοποθέτησή των κρασπέδων σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες

θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου

των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς

πρίσματος διατομής 0,10x0,15 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η

αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με την βάση έδρασής του

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : Α.15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.79.18 Στεγάνωση με πολυουρία

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

Στεγάνωση οποιασδήποτε επιφάνειας (μαρμάρου, σκυροδέματος, τσιμεντοκονίας κλπ) με εφαρμογή

ψεκαζόμενης υγρής μεμβράνης δύο συστατικών βάσεως καθαρής πολυουρίας χωρίς διαλύτες.

Η εργασία περιλαμβάνει:

- Προετοιμασία υποστρώματος: ήτοι τρίψιμο της επιφάνειας του υποστρώματος με ειδική μηχανή με

διαμαντόδισκους και πλήρης καθαρισμός της επιφάνειας του υποστρώματος ώστε να είναι καθαρή,

στεγνή ελέυθερη από χαλαρά στοιχεία ή τυχόν άλλα υπολείματα.

- Στρώση Αστάρωματος: εφαρμογή στρώσης ασταρίου πολυουρίας δύο συστατικών ενδεικτικού τύπου

Sika Concrete Primer ή ισοδυνάμου, βάσεως διαλύτη & ταχείας ωρίμανσης, για δημιουργία πρόσφυσης

σε όλη την επιφάνεια

- Στρώση Στεγανοποίησης: εφαρμογή ψεκαζόμενης υγρής μεμβράνης στεγανοποίσης (ενδεικτικού τύπου

Sikalastic 843GP ή ισοδυνάμου) δύο συστατικών βάσεως καθαρής πολυουρίας, χωρίς διαλύτες,

περιεκτικότητα σε στερεά 100%, ταχείας ωρίμανσης (χρόνος σχηματισμού gel: 3-5 δευτερόλεπτα,

χρόνος δημιουργίας επιδερμίδας: 10-20), με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών και ανθεκτική σε

θερμοκρασίες από -20οC έως +100οC. Το υλικό ωφείλει να έχει καλή χημική αντοχή και να είναι

ανθεκτικό σε απόρριψη (εφελκυστική αντοχή: 25MPa, σκληρότητα shore D>55, αντοχή σε σκίσιμο:

34Ν/mm, επιμίκυνση θράυσης:450%). Εφαρμόζονται δύο  ψεκασμοί με συνολική ενδεικτική κατανάλωση

κατανάλωση υλικού 2,0-2,2 kg/m2 επιφάνειας.

- Στρώση Σφράγισης; στρώση σφράγισης με ενός συστατικού υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης

ενδεικτικού τύπου Sikalastic-621 TC-SR ή ισοδυνάμου, με τεχνολογία ωρίμανσης που ενεργοπιείται

από την τγρασία, σταθερότητα στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, υψηλής αντοχής στα χημικά της

ατμόσφαιρας και υψηλής ανακλαστικότητας (traffic white - RAL 9

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες και υλικά καθώς και

τυχόν απαιτούμενες μικροεργασίες και μικρυλικά, για παραδοτέα εργασία έτοιμης τελικής

επιφάνειας βατής προς χρήση.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία).

Ευρώ (Αριθμητικά): 42,00

(Ολογράφως) : σαράντα δύο
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A.T. : Α.16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.74.30.06 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, λευκού μαρμάρου προέλευσης
Κοζάνης ή ισοδυνάμου, πάχους 3 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452 100%

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου (λευκού προελεύσεως

Κοζάνης ή ισοδυνάμου), διαστάσεων από 10x20cm έως 40x40cm,

ορθογωνισμένες, λείες, χτυπητές ή χτενιστές σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Επιστρώσεις με πλάκες  λευκού μαρμάρου προέλευσης Κοζάνης ή ισοδυνάμου

πάχους  3 cm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 69,00

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα

A.T. : Α.17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.75.11.01 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο λευκό, πάχους 2 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7511 100%

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 15 cm και κατά τα λοιπά όπως στο

άρθρο ΣΧ.74.30.06. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 15 cm , σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε λευκό μάρμαρο προέλευσης Κοζάνης

ή ισοδυνάμου

Σοβατεπιά από  λευκό μάρμαρο πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

A.T. : Α.18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

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

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

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

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

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

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : Α.19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.35 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2267 100%

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή πάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρίσμα,

επιφανείας 0,05 - 0,10 m2, με οποιοδήποτε μέσο. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης

φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση

των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T. : Α.20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.65.01.Α Καθαίρεση κατασκευών αλουμινίου με υαλοπίνακες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6528 100%

Καθαίρεση κατασκευών  αλουμινίου με υαλοπίνακες έως δεκαέξι τετραγωνικά μέτρα (σε οριζόντια

προβολή) σε οιαδήποτε θέση και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για την αποσυναρμολόγηση, καθαίρεση,

μεταφορά σε οιαδήποτε απόσταση χειρονακτικά και με μηχανικά μέσα, φορτοεκφόρτωση χειρονακτικά

και με μηχανικά μέσα, απόθεση σε κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο υποδοχής ΑΕΚΚ, κόστος υποδοχής

των προιόντων καθαίρεσης σε κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο υποδοχής ΑΕΚΚ των κατασκευών

αλουμινίου με υαλοπίνακες του δώματος του κτιρίου του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, σύμφωνα με τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : Α.21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ21.01.01.01 Άντληση υδάτων  με αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ή ηλεκτροκίνητα
δεξαμενών πυρόσβεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2185 100%

Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότημα, ήτοι για τις δαπάνες

μισθωμάτων, επισκευών, μεταφορικών και φθορών του αντλητικού συγκροτήματος (αντλίας, κινητήρα,

σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων) αποζημιώσεως προσωπικού, προμηθείας καυσίμων ή ηλεκτρικής

ενεργείας και λιπαντικών, αποζημιώσεως για ημεραργίες του συγκροτήματος, διαμορφώσεως

προσωρινής ανοικτής τάφρου, επεκτάσεως σωληνώσεων για την απαγωγή του νερού μακριά από τα έργα

μέχρι τη θέση που θα αποχετευθούν, καθαρισμού των σωληνώσεων, μετακινήσεων του συγκροτήματος,

σταλίας του συγκροτήματος καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που χρειάζεται για την πλήρη

λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-10-01-00

"Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων".

Περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός των δεξαμενών από πάσης φύσεως υλικά.

 Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ή ηλεκτροκίνητα

 Πλήρης άντληση υδάτων δεξαμενών πυρόσβεσης Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

Τιμή κατ' αποκοπή για την πλήρη άντληση υδάτων υφιστάμενων δεξαμενών

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : Α.22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.65.01 Αίθριο σταθερό από αλουμίνιο και διπλούς υαλοπίνακες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6528 100%
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Σταθερό αίθριο έως είκοσι τετραγωνικά μέτρα (σε οριζόντια προβολή), από

διατομές αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένες, ελαχίστου πάχους ελασμάτων 2,5 mm

προερχόμενες από πιστοποιημένη κατά ISO 9000 παραγωγική διαδικασία, οποιασδήποτε αναλογίας

διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας(πλαισίου), με σύστημα θερμοδιακοπής, με

διπλούς υαλοπίνακες (σκούρου χρώματος για επιπλέον προστασία από την ηλαική ακτινοβολία),

συνολικού πάχους 29 χιλ. (υαλοπίνακας 3 χιλ + φίλμ PVB ή μεμβράνη από ρητίνη πάχους 0,76 mm +

υαλοπίνακας 3 χιλ. εσωτερικά - κενό ξηρού αέρα 18 χιλ. - υαλοπίνακας 5 χιλ τύπου "securit"

εξωτερικό), ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές Uf<=2,30-2,80 W/m2K, προερχόμενα από πιστοποιημένη

κατά ISO παραγωγική διαδικασία, ενδεικτικού τύπου Alumil M11000 Alutherm plus ή ισοδύναμου,

πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που

απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και γενικώς

άρτιας λειτουργίας και πλήρους ασφάλειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε τέτοιου είδους συστημάτα

κουφωμάτων αλουμινίου.

Στην εργασία περιλαμβάνονται:

- ο απαιτούμενος για την υπερύψωση από το υφιστάμενο δάπεδο, την έδραση και τη στήριξη του

αιθρίου ελαιοχρωματισμένος μεταλλικός σκελετός, ήτοι μεταλλικές διατομές, λάμες, βίδες,

συγκολήσεις, τρίψιμο, μινιάρισμα, δύο στρώσεις ελαιοχρώματος κλπ

- η πλαγιοκάλυψη του μεταλλικού σκελετού της υπερύψωσης του αιθρίου με κατάλληλη διπλή λαμαρίνα

(εσωτερικά-εξωτερικά) ηλεκτροστατικά βαμμένη προερχόμενη από πιστοποιημένη κατά ISO 9000

παραγωγική διαδικασία

- μεμβράνη PVC-P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες για την στεγάνωση της πλαγιοκάλυψης του

μεταλλικού σκελετού της υπερύψωσης του αιθρίου (τοποθετείτια μεταξύ των δύο λαμαρινών) και

κατάλληλη σφράγιση αρμών

- οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας των αλουμινίων του αιθρίου και τα ελαστικά

παρεμβύσματα, ταινίες ανεμοστεγανότητας-υδατοστεγανότητας & η διάταξη εκτόνωσης των υδρατμών

του εσωτερικού των υαλοπινάκων καθώς τυχόν άλλα απαραίτητα μικρουλικά της συνολικής κατασκευής,

σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα (ΕΛΟΤ, ΕΝ, ΕΝ ISO, DIN).

Η τιμή μονάδος περιλαμβάνει οποιαδήποτε αναγκαία και απαραίτητη εργασία ή μικροεργασία

εκτελούμενη σύμφωνα με  τα παραπάνω και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του

έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας, καθώς και η προμήθεια όλων των

κατάλληλων υλικών, μικροϋλικών και μηχανισμών λειτουργίας κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης,

στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ,  και γενικώς παράδοση όλης της εργασίας

σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.000,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες

A.T. : Α.23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.72.31 Υδρορόες και ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένη λαμαρίνα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 100%

Υδρορόες και ειδικά τεμάχια (γλάστρες, σχήματα Γ, Π, Ζ, U κλπ) από γαλβανισμένη λαμαρίνα,

βιομηχανικής προέλευσης, ηλεκτροστατικά βαμμένης, οιουδήποτε χρώματος,πάχους 1 mm,

για απολήξεις δωμάτων, στεγών, στηθαίων, πεζουλιών, ποδιών, και παντός τύπου άλλης κατασκευής,

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικρουλικά για την κατασκευή,

τοποθέτηση και στερέωση των υδροροών και των ειδικών τεμαχίων και εργασία πλήρους κατασκευής

παραδοτέα προς χρήση.

 λ1

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,00

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα

A.T. : Α.24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.79.37 Αρμοί δαπέδων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936 100%

Αρμοί διαστολής δαπέδων από ανοξείδωτες λάμες αλουμίνιου σατινέ 80X3mm, με αντίστοιχους οδηγούς

και ειδικό αντιμικροβιακό PVC (μεταξύ των οδηγών ως υλικό πλήρωσης του αρμού), επί οιουδήποτε

υλικού δαπέδου (μάρμαρα, πλακίδια κεραμικά ή PVC, linoleum,σκυρόδεμα, γαρμπιλόδεμα κλπ.),

τοποθετούμενοι  σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού.

Περιλαμβάνεται και εργασία τοποθέτησης αρμών δαπέδων σε υφιστάμενα δάπεδα (ήτοι καθαίρεση-
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διαμόρφωση-καθαρισμός από υφιστάμενα υλικά παλαιού αρμού και κατακσευή νέου αρμού)

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η προμήθεια υλικών και μικρουλικών επί τόπου του έργου και η

εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : Α.25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.75.21.01 Επισκευή μάρμαρων στηθαίων Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7511 100%

Επισκευή μαρμάρων στηθαίων, ήτοι επανατοποθέτηση των υφιστάμενων μαρμάρων στα στηθαία του

Δημοτικού Ωδείου Λάρισας με κατάλληλη κόλλα και κατάλληλες βίδες για τη στερέωσή τους. Υλικά

και μικρουλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής παραδοτέα προς χρήση, σύμφωνα

με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

 Επισκευή μαρμάρων στηθαίων Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

Τιμή κατ' αποκοπήν για όλα τα μάρμαρα όλων των στηθαίων του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : Α.26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 100%

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

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

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : Α.27

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, εσωτ. διαμετρ. 4ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας   γαλβανισμένος,   εσωτ.  διαμετρ.  4ins   βαρέως  τύπου,  με σπείρωμα στα άκρα

πάχους τοιχωμάτων  και λοιπών τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το ΕΝ 10255,

τοποθετούμενος  πλήρως  σε  εγκατάσταση  υδραυλικών  ή άλλης εργασίας,

συμπεριλαμβανομένων  όλων των απαραιτήτων ειδικών τεμαχίων (μούφες

ενισχυμένες  κορδονάτες,  γωνίες,  καμπύλες,  ταυ, συστολές, ρακόρ κλπ) ,

όπως  επίσης  και  των  υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους

εγκαταστάσεως (τοποθέτησης, συγκόλησης, στήριξης κλπ), συνδέσεων, δοκιμών κλπ

παραδοτέος σε πλήρη λειτουργία.

(1m)
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Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,15

(Ολογράφως) : εξήντα και δέκα πέντε λεπτά
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