
ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡ~ΩΝ

Η φσρτσεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές
μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του NET OIK, η
δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους
Γενικούς Ορους του NET ΟΙΚ.

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο
ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που
διατίθενται για επανεπιχώσεις) _______________________________

Α.Τ.ΑΙ ΝΕΤ.01Κ20.01.1 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι
0,25 m
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-2i01 iΟΟ%
Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 “Καθαρισμός, εκχέρσωση και
κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών”
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)
ΕΥΡΩ : τέσσερα και πενήντα λεπτά (4,50€)

Α.Τ.Α2 ΝΕΤ.01Κ20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-2112 100%
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00
00 “Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων”, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και
συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m
από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ άπαξ ή
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και
ιυυ ιιυ0μένα ιις ιυχόν αιιαιιούμενες σιιυμαδικές υνιιυιΓιμΙξιι’ ‘ων ιιuμιιών και ιιjν
συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ : πέντε & σαράντα τέσσερα λεπτά (5,44€)

Α.Τ.Α3 ΝΕΤ.01Κ20.03 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες
Γενικοί εκβραχισμοί για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του
έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 “Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων”, ελαχίστης πλευράς
κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00
m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του
εκσκαπτομένου χώρου), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη,
είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ’ άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με
την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές
αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση
έως 30 m.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.



Α.Τ.Α3 ΝΕΤ.01Κ20.03.03 σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με σε εδάφη
βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών

ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο1Κ-2117 100%
ΕΥΡΩ: είκοσι τρία και σαράντα δύο λεπτά (23,42€)

Α.Τ.Α4 ΝΕΤ.01Κ20.05 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 300 m ή
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανεiας 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 rn
του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ’ άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία
πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του
πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη
του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ‘Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων”
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματσς, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
Α.Τ.Α4 ΝΕΤ.01Κ20.05.01
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-2124 100%
ΕΥΡΩ: έξι & εβδομήντα οκτώ λεπτά (6,78€)
Α.Τ.Α5 ΝΕΤ.01Κ20.05.02 σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοτταγή, χωρίς
χρήση εκρηκτικών υλών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΖ: ΟΙΚ-21 27 100%
ΕΥΡΩ: εικοσιοκτώ και ενενήντα δύο λεπτά (28,92€)

Α.Τ.Α6 ΝΕΤ.01Κ20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-21 62 100%
Ετrίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00
m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 ‘Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων
τεχνικών έργων”.
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο
αστερίσκος [~J, ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.
ΕΥΡΩ: τέσσερα και πενήντα λεπτά (4,50€)

Α.Τ.Α7 ΝΕΤΟΙΚ2Ο.11 Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης
ΚΩΛΙΚΟΧ ΑΝΑΘΕίιΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-2163 100%
Πρόσθετη αποζημίωση για τις πλάγιες μεταφορές υλικών επίχωσης στην ζώνη θεμελίωσης
του κτιρίου με μονότροχο ή μικροφορτωτή (τύπου Bobcat ή παρεμφερούς) ανά 20,00 m πέραν
των αρχικών 10,00 m. Η τιμή εφαρμόζεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις επιχώσεων με
προϊόντα εκσκαφών του ιδίου του κτιρίου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και
μετά την επίχωση.
ΕΥΡΩ: ένα και εβδομήνrα λεπτά (1,70€)

Α.Τ.Α8 ΝΕΤΟΙΚ2Ο.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 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, σι 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. Εττιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.
ΕΥΡΩ: δεκαέξι και πενήντα λεπτά (16,50€)



Α.Τ.Α9 ΝΕΤΟΙΚ2Ο.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΙ: ΟΙΚ-2171 100%
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αuτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως
Προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία Του αυτοκινήτου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.
ΕΥΡΩ:μηδέν και ενενήντα λεπτά (0,90€)

22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως Προϊόντων κατεδαφίσεων
και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας “22 Καθαιρέσεις”, από την Θέση εκτέλεσης των
εργασιών μέχρι τις Θέσεις φόρτωσης προς μεΤαφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις
αντίστοιχες τιμές μονάδος.

Με τις τιμές των άρΘρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61
και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και
διατηρείται το στοιχείο ~ο οποίο συνήθως επικαλύπΤουν (τοίχος, πλάκα, υττοστύλωμα, οροφή,
δάπεδο κλπ).

Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται σι εργασίες διάνοιξης οπών
χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων
με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων
κλπ.

Α.Τ.Α10 ΝΕΤ.01Κ22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-2204 100%
Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιΘοδομής Πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε
στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα
ικριώματα, σι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις Θέσεις
φόρΤωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ‘Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας
με εργαλεία χειρός.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ: είκοσι τρία και σαράντα δύο λεπτά (23,42€)

Α.Τ.Α11 ΝΕΤ.ΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-2222 100%
Καθαιρεση πλινθοδομων κάθε ειόους. Συμπεριλαμβάνονται τα πασης φυσεως απαιτούμενα
ικριώματα, σι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-Q2-01 “Τοπική αφαίρεση Τοιχοποιίας
με εργαλεία χειρός”.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ: δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά (15,70€)

Α.Τ.Α12 ΝΕΤΟΔΟ λό Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π.
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-2221 100%
Κατεδάφιση κτισμάτων, κεραμοσκεπών κλπ, από οπτοπλινθοδομές, λιθοδομές ή άλλα δομικά
υλικά, χωρίς φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, μετά των φορΤοεκφορτώσεων και της
μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα
οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των
κτισμάτων είτε ως προσάρΤημα αυτών.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
. η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού
. η αποσύνθεση θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και κάθε είδους

εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρΤημα
αυτών κ.λ.π.,



. η επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων Που Θα δημιουργούνται λόγω των
κατεδαφίσεων,

. σι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των Προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε
χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,

. η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ,

. ο καθαρισμός του Χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή
διαμορφωμένου εδάφους,

• η λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
Επιμέτρηση βάσει του όγκου του κτίσματος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από το
περίγραμμά του, χωρίς τον υπολογισμό προβόλων και αιθρίων, και με ύψος την απόσταση της
άνω επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος και κατά τα λοιπά
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-01-01-ΟΟ.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρως κατεδαφιζόμενου κτίσματος, μετά της μεταφοράς σε
οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ: δεκατέσσερα & δώδεκα λεπτά (14,12€)

Α.Τ.Α13 ΝΕΤ.ΟΔΟ A-jo Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-6448) 100%
Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί
εδάφους είτε επί τοιχίου από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ, ανεξαρτήτως ύψους, μετά των
φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση
προς απόρριψη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό του τοιχίου (από οποιοδήποτε υλικό)
και της περίφραξης,
. η δαπάνη για την επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που Θα
δημιουργηθούν λόγω των κατεδαφίσεων,
. η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων
υλικών προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε
απόσταση,
. η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποΘέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία
αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ,
. η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του
φυσικού εδάφους,
• η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
Σημειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων Θα γίνει με τήρηση όλων των κανόνων
ασφαλείας και των σχετικιίιν αστιινομικών διατάξεων από ταν Ανάδοχα τον οποίο βαρύνοιιν όλες
σι ευθύνες.
Τιμή ανά μέτρο μήκους
ΕΥΡΩ: έξι και εξήντα λεπτά (6,60€)

Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

~ 32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Α.ΤΒΙ-4 ΝΕΤΟΙΚ 32.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού
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-ΟΟ “Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος”,



“Διάστρωση σκυροδέματος”,
“Συντήρηση σκυροδέματος’,
‘Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος,
“Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος”,
“Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών”.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από
την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη
συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη Θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια’
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), σι 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 Αναδόχου.
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 επΓσης 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 ιιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη,
αι.μίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασΘέντος
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
Α.Τ.Β1 ΝΕΤ.ΟΙΚ 32.01 .02 Για κατασκευές από
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ!: ΟΙΚ 3212 100%
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ: εβδομήντα οκτώ (78,00€)
Α.Τ.Β2 ΝΕΤΟΙΚ 32.01.04 Για κατασκευές από
ΚΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ!: ΟΙΚ 3214 100%
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ: ενενήντα ευρώ (90,00€)
Α.Τ.Β3 ΝΕΤ.ΟΙΚ 32.01.05 Για κατασκευές από
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: οικ 3215 100%
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ: ενενήντα πέντε ευρώ (95,00€)
Α.Τ.Β4 ΝΕΤ.ΟΙΚ 32.01 .06 Για κατασκευές από
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: οικ 3215 100%
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30



ΕΥΡΩ: εκατόν ένα ευρώ (101,00€)

Α.Τ~Β5 ΝΕΤ.ΟΙΚ 32.05 Σκυροδέματα μικρών έργων
Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος
ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του
κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού
επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την
μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης
φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε
στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου
από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα
θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες
ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Α.Τ.85 ΝΕΤ.ΟΙΚ 32.05.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16120
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-3214 100%
ΕΥΡΩ: εκατόν έξι (106,00€)

38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΟΠΑΙΣΜΟΙ

Α.Τ.86 ΝΕΤ.ΟΙΚ 38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 3801 100%
Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, σε
ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00
00 “Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)’.
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαιάίων κλπ
στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να
παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή
υποχωρήσεις.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποισυμένων 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) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.
ΕΥΡΩ: δεκατρία και πενήντα λεπτά (13,50€)

Α Τ87 NFT.OIK 3802 ?υλότυποι χυτών μικροκατασκευών
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 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 χρησιμοποισυμένων
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.
ΕΥΡΩ: εικοσιδύο ευρώ και πενήντα λεπτά (22,50€)

Α.Τ.Β8 ΝΕΤ.ΟΙΚ 38.03 Ξυλότυιτοι συνήθων χυτών κατασκευών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 3816 100%
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος
του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 “Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)”.



Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποισυμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανεiας.
ΕΥΡΩ: δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά (15,70€)

Α.Τ.Β9 ΝΕΤ.ΟΙΚ 38.06 Προσαύξηση τιμής ξυλοτύιτων λόγω ύψους
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Οικ 3824 100%
Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων ανά βαθμίδα ύψους 2,00 m ή κλάσμα αυτής, πέραν του
βασικού ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας ξυλοτύπου.
ΕΥΡΩ: επτά και ογδόντα λεπτά (7,80€)

Α.Τ.Β10,11 ΝΕΤ.ΟΙΚ 38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος’ μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας 8500Α, Β500C 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).
o χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού. Εάν σι 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

(3νομ. Κουλουρες και Ηλεκτρο- Ονομ.
διάμετρος Ράβδοι ευθυγραμμισμέν συγκολλημένα δ~ο~ή μάζα’πλέγματα και (mm2) μέτρο(mm) α προϊόντα δικτυώματα (kg!m)

Β500C Β500Α Β500C 8500Α Β500C
5,0 ό ό 19,6 0,154
5,5 ό ό 23’8 0,187
6,0 ό ό ό ό ό 28,3 0,222
6,5 ό ό 33,2 0,260
7,0 ό ό 38’5 0,302
7,5 ό ό 44,2 0,347
8,0 ό ό ό ό ό 50,3 0,395
10,0 ό ό ό 78,5 0,617
12,0 ό ό ό 113 0,888
14,0 ό ό ό 154 1,21
16,0 ό ό ό 201 1,58
18,0 ό 254 2,00
20,0 ό 314 2,47
22,0 ό 380 2,98



Πεδίο εφαρμογής
. Ηλεκτρο- Ονομ.Ονομ. Κουλουρες και . Ονομ. .

. . . συγκολλημενα . μαζα!διαμετρος Ραβδοι ευθυγραμμισμεν πλέγματα και διατο~’ιη μέτρο
(mm) a προιοντα δικτυώματα (mm) (kg/rn)

ΒόΟΟC Β500Α Β500C Β500Α Β500C
25,0 6 491 3,85
28,0 6 616 4,83
32,0 6 804 6,31
40,0 6 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’

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με
την μελέτη.
Α.Τ.Β1Ο ΝΕΤΟIΚ 38.20.02
ΚΩΔIΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-3873 100%
ΕΥΡΩ: ένα και επτά λεπτά (1,07€)
Α.Τ.Β11 ΝΕΤ.ΟIΚ 38.20.03
Κωδικός Αναθεώρησης ΟIΚ-3873 100%
ΕΥΡΩ: ένα και ένα λεπτά (1,01€)

Α.Τ.Β12 ΝΕΤ.ΟIΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
ΚΩΔIΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 01Κ 3873
Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες)
χαλυβδiνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από
τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του
έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.
ΕΥΡΩ: δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (2,20€)

Γ. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ — ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ



42. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ
Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται σι εργασίες για την κατασκευή
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οισυδήποτε πάχους, από φυσικούς λίΘους που προέρχονται
από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από σποραδική
επεξεργασία κατά το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή).Οι αργοί λίθοι
δεν Θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν Θα έχουν
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας
ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm.Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται
ανηγμένες όλες σι δαπάνες:- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά,
πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, χρώματα κλπ),-επι τόπου παραγωγής των
αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίμων κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ EN-
998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CΕ,-ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών
κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και
τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας ΜΙ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2),-
κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων.-κατασκευής τυχόν ολόσωμων
ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,Δεν συμπεριλαμβάνονται σι δαπάνες για την κατασκευή
στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και
ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου
49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις όψεων, σι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της
ενότητας 45,

Α.Τ.Γ1-3 ΝΕΤ.ΟΙΚ 42.11 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα Των 400 kg
τσιμέντου
Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου,
πάσης φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το
δάπεδο εργασίας, σύμφωνα μετην μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 “ΛιΘόκτιστοι τοίχοι”.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Α.Τ.Γ1 ΝΕΤ.ΟΙΚ 42.11.01
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-4211 100%
ΕΥΡΩ: εξηντατέσσερα ευρώ (64,00€)
Α.Τ.Γ2 ΝΕΤΟΙΚ 42.11.02
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-4212 100%
ΕΥΡΩ: εβδομήντα ευρώ (70,00€)
Α.Τ.Γ3 ΝΕΤ.ΟΙΚ 42.11.03
Αργολιθοόομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα όυο ορατών όψεων
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-4213 100%
Σε ύφος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους μη υπερβαίνον τα 4,00m.
ΕΥΡΩ: εβδομήντα πέντε ευρώ (75,00€)

Α.Τ.Γ4 ΝΕΤ.ΟΙΚ 42.26 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 4226 100%
Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (γωνιών, παραστάδων, λαμτrάδων κ.λπ.) με
χρήση και κατεργασία ευμεγέθων λίθων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ: έντεκα και είκοσι λεπτά (11,20€)

Α.Τ.Γ5 ΝΕΤ.ΟΙΚ 42.65 Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και γωνιολιθοδομών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 4265 100%
Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και γωνιολιθοδομών ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών
προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους από του κατά περίπτωση δαπέδου εργασίας, για
την δόμηση εξωτερικών τοίχων.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ: πέντε και εξήντα λεπτά (5,60€)



Ι 45. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ Ι
Α.Τ.Γ6 ΝΕΤ.ΟΙΚ 45.01 .02 Διαμόρφωση όqεων λιθοδομών χωρικού Τύπου κυρίως με
επιλογή πλακοειδών λίθων διαφόρων διαστάσεων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-4502 100%
Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθμη από To δάπεδο
εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων με Την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην
ορατή επιφάνεια και την επεξεργασία τους με χονδροπελέκημα, με την κατεργασία του
κονιάματος δόμησης των αρμών της πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με
κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την εκβάθυνση των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm, και
τον καθαρισμό της επιφανείας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο
εργαλείο.
ΕΥΡΩ: έντεκα και είκοσι λεπτά (11,20€)

46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ
Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν

εφαρμογή σι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α)Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 ‘Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο “, με σήμανση CE, n δαπάνη του
απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, σι πλάγιες μεταφορές,
τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης
φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί
τόπου
β)Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων
κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαβάνεται:
γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα:-τα τυχόν χρωστικά
και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα,
γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)-η τοποθέτηση υγρομονωτικών
μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών-η πλήρωση των αρμών με μαστίχη-η
κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων

43. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ
Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, σιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από
εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από επεξεργασία ώτε να
αποκτήσουν κανονικά σχήματα και διακριτές επιφάνειες (ημιλαξευτή λιθοδομή) ή κανονικά σχήματα σε
σταθερά μεγέθη και ομσιόμορφες επιφάνειες (λαξευτή λιθοδομή).Οι λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή
ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους
και Θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 8 mm στην περίπτωση της
λαξευτής λιθοδομής και 15mm περίπτωση της ημιλαξευτής λιθοδομής.Στις τιμές των άρθρων
περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες:- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς
νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, χρώματα κλπ),-επι τόπου παραγωγής των
αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίμων κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2,
βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CΕ,-ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων
(pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου
(συνήθως σε μίγματα κατηγορίας ΜΙ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2)-κατασκευής των απαιτούμενων απλών
αρμολογημάτων.-κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,Δεν
συμπεριλαμβάνονται σι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία
αποζημιώνονται μετην τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και σι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες
αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45,



δ)Οι οπτόπλινθοι Θα αττορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και Θα έχουν ελάχιστη
αντοχή σε Θλίψη, σι μεν πλήρεις και σι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 Ν/mm2, σι δε
διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 Ν(mm2.

Α.Τ.Γ7 ΝΕΤ.ΟΙΚ 46.10 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους
9xΙ2x19 cm
ΠλινΘοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινΘους διαστάσεων 9x12x19 cm’ σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-ΟΟ ‘Τοίχοι από οιττόπλινΘους’, σε οποιαδήποτε Θέση και
στάθμη του έργου’ με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Α.Τ.Γ2 ΝΕΤ.ΟΙΚ 46.1 0.04 Πάχους Ι (μιάς) ττλiνΘου (μπατικοί τοίχοι)
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-4664.1 100%
ΕΥΡΩ: τριάντα τρία και πενήντα λεπτά (33,50€)

49. ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ

Α.Τ.Γ8 ΝΕΤ.ΟΙΚ ΝΕΤ.ΟΙΚ.49.ΟΙΣΧΕΤ.1 Διαζώματα (σενάζ) για την στήριξη και έδραση
λιθοδομής, από οπλισμένο σκυρόδεμα στις Θέσεις αλλαγής του πάχους του τοιχίου
από σκυρόδεμα (ΤΥΠΟΣ A’)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-321 3
Για την πλήρη κατασκευή σενάζ στήριξης - έδρασης λιθοδομών από οπλισμένο σκυρόδεμα
ήτοι κατασκευή σενάζ από σκυρόδεμα CΙόΙ2Ο πάχους 15εκ. και πλάτους 55-65εκ. Οπλισμένο
κατά μήκος με 4Φ8 και κατά πλάτος με ΦΙΟΙΙ5.
Το συγκεκριμένο σενάζ δεν Θα είναι εμφανές και Θα κατασκευαστεί παράλληλα με την
λιθοδομή προκειμένου να την στηρίζει αλλα και να εδράζεται πάνω σε αυτο λιθοδομή. Στην
τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου’ οι πλάγιες
μεταφορές, το σκυρόδεμα’ τα ικριώματα’ τα υλικά και η εργασία τυχόν ξυλοτύπων χυτών
μικροκατασκευών, η απομείωση και φθορά των υλικών’ η προμήθεια μεταφορά και
τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως
υπολείματα της κατασκευής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ: είκοσι τρία (23,00)

Α’ΤΓ9 ΝΕΤ.ΟΙΚ ΝΕΤ.ΟΙΚ.49.ΟΙΣΧΕΤ.2 Διαζώματα (σενάζ) για την στήριξη και έδραση
λιθοδομής από οπλισμένο σκυρόδεμα (ΤΥΠΟΣ B’)
ΚΩΔΙΚΟΧ ΑΝΑΘΕίΙΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-3213 100%
Για την πλήρη κατασκευή σενάζ στήριξης - έδρασης λιθοδομών από οπλισμένο σκυρόδεμα
ήτοι κατασκευή σενάζ από σκυρόδεμα CΙ6Ι2Ο πάχους 2Οεκ. και πλάτους 30-35εκ. Οπλισμένο
κατά μήκος με 4Φ10 και ΠΦΙ2/15 πακτωμένα κατά τουλάχιστον 12εκ. στον υπάρχον τοίχο
πριν αυτός σκυροδετηθεί.
Το συγκεκριμένο σενάζ δεν Θα είναι εμφανές και Θα κατασκευαστεί παράλληλα με την
λιθοδομή προκειμένου να την στηρίζει. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια όλων των
απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές’ το σκυρόδεμα, τα ικριώματα, τα υλικά
και η εργασία τυχόν ξυλοτύπων χυτών μικροκατασκευών, η απομείωση και φθορά των υλικών’
η προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού (ο οπλισμός σε σχήμα “Π’ Θα
τοποθετηθεί πριν την σκυροδέτηση του τοιχίου κατα την κατασκευή των ξυλοτύπων του
τυχίου) και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείματα της κατασκευής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ : τριάντα (30,00)

Α.Τ.Γ10 ΝΕΤ’ΟΙΚ ΝΕΤΟΙΚ.49.ΟΙΣΧΕΤ.3 Διαζώματα (σενάζ) για την στέιμη τοιχίου από
λιθοδομή από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (ΤΥΠΟΣ Γ’)
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-3213 100%
Για την πλήρη κατασκευή σενάζ σε λιθοδομές πλάτους μέχρι 50εκ.’ από ελαφρώς οπλισμένο
σκυρόδεμα ήτοι κατασκευή σενάζ από σκυρόδεμα C16!20 με πλάτος που καλύπτει επιπλέον



την οπτοπλινθοδομή στα πλάγια κατά το πάχος μiας τάβλας (2,5εκ.) και πάχος κατ ελάχιστο
0,10μ. με μόρφωση ελαφράς κυρτής άνω επιφάνειας, με επίπαση τσιμέντου. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, το σκυρόδεμα,
σι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, τα υλικά και η εργασία ξυλοτύπων χυτών
μικροκατασκευών, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και
μόρφωσης της κυρτής επιφάνειας (πομπέ), η προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση σιδηρού
οπλισμού (δομικό πλέγμα Τ131), η κοπή καθ όλο το πλάτος και πάχος σε αποστάσεις ανα
2,00μ. με δίσκο κοπής για την αποφυγή ρηγματώσεων λόγω συστολής και διαστολής του
υλικού και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της κατασκευής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ: δεκαέξι & πενήντα (16,50)

Α.Τ.Γ11 ΝΕΤ.ΟΙΚ 49.01 ΣΧΕΤ.4 Διαζώματα (σενάζ) για την στέφη τοιχίου από λιθοδομή
από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (ΤΥΠΟΣ Δ’)
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-3213 100%
Για την πλήρη κατασκευή σενάζ σε λιθοδομές πλάτους απο 50εκ. Μέχρι 1,00μ., από ελαφρώς
οπλισμένο σκυρόδεμα ήτοι κατασκευή σενάζ από σκυρόδεμα C16120 με πλάτος που καλύπτει
επιπλέον την οπτοπλινθοδομή στα πλάγια κατά το πάχος μίας τάβλας (2,5εκ.) και πάχος κατ
ελάχιστο 0,10μ. με μόρφωση ελαφράς κυρτής άνω επιφάνειας, με επίπαση τσιμέντου. Στην
τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επi τόπου, το
σκυρόδεμα, σι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, τα υλικά και η εργασία ξυλοτύπων χυτών
μικροκατασκευών, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και
μόρφωσης της κυρτής επιφάνειας (πομπέ), η προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση σιδηρού
οπλισμού (δομικό πλέγμα ΤΙ 31), η κοπή καθ όλο το πλάτος και πάχος σε αποστάσεις ανα
2,00μ. με δίσκο κοπής για την αποφυγή ρηγματώσεων λόγω συστολής και διαστολής του
υλικού και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της κατασκευής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ: δεκαοκτώ & πενήντα (18,50)

71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή σι ακόλουθοι γενικοί
όροι:
α)Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
~Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως αφαίρεση ρύπων (μ~
κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με
βούρτσισμα) κλπ

Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποιιείμενης στρώσης
-Η ύγρανση της επιφάνειας,
ΓΗ προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας
καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. Ι
Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησηςκενών και ορίων κλπ Ι
~ήΣτις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν
περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
-Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό
ΓΡοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οισυδήποτε τύπου,
δ)Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:

F Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση τω~κονιαμάτω” (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος
ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).
Ιλνεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
-Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
ΓΓια οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές
εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).



Α.ΤΓΙ2 ΝΕΤ.ΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 7131 100%
Επιχρίσματα τριιπά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή
οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο
εργασίας, σύμφωνα μετην 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)
ΕΥΡΩ: έντεκα και είκοσι λεπτά (11,20€)

Α.Τ.Γ13 ΝΕΤ.ΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟιΚ 7122 100%
Επιχρίσματα τριmά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις
τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι
4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00
‘Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου”.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό,
ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ: δεκατέσσερα (14,00€)

Α.ΤΓΙ4 ΝΕΤ.ΟΙΚ 71.71 ΓΙροσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο
εργασίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 7171 100%
Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους
από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμια, εξώστη).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ: μηδέν και εξήντα οκτώ λεπτά (0,68)

74. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ

Α.Τ.Γ15 ΝΕΤ.ΟΙΚ 74.30.Ο6ΣΧΕΤ Επιστρώσεις δαπέδων με ελεύθερου μήκους τrλάκες
σχιστόλιθου και πλάτους 20 και 30εκ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ!: ΟΙΚ 7452 100%
Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες σχιστόλιθου, ορθογωνισμένες, πάχους 1-3εκ., πλάτους 20 &
30εκ. τοποοετημένες σε σειρές των 20εκ., και σε σειρές των 30εκ. Εναλαξ, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ‘Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους”.
Προκειμένου η υπηρεσία να εγκρίνει το υλικό τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς τον
χρωματισμο, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει προς έγκριση δείγμα του υλικού και
τεχνικό φυλλάδιο από το οποίο να προκύπτουν τα χαρακτηριστικά, η ποιότητα και σι αντοχές
του υλικού.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού λίθου επί τόπου, τα υλικά
διαμόρφωσης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η
εργασία κοπής των πλακών, διαμόρφωσης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού

ΦΥΣικοΜΗΧΑΝικΑ ΕΠ~ΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΙ ΡΟΤΥΠΟ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ >26Ο~ kg/rn3 ΕΝ1936;2οοό

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΙΟΡΩΔΕΣ ‘ιο.5% ΕΝΙΘ3Θ:2086

νΔΑτσΑποΡοΦι-ιτικοτι-ιτΑ Ab «ο.7% ΕΝι3755:2ο08

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΑΙΨΗ R > 40Ν/rnm2 ΕΝ1925:200&

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ R0 > 15Ν/rnm2 ΕΝ12372:2006

πΕτροΓρΑφικΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧιΣτΟΛ1ΘοΣ ΕΝ124ο7:2οο7



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ ογδόντα & ογδόντα επτά (80,87€)

Α.ΤΓΙ6 ΝΕΤ.ΟΙΚ 75.41 .Ο2ΣΧΕΤ. Επενδύσεις βαθμίδων με γρανίτη χρώματος
κιτρινομπέζ πάχους 4/2,5 cm (βατήρων(μετώπων)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 7541 100%
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,50m ευΘειών ή λοξών, με γρανίτη χρώματος κιτρινομτrέζ,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-ΟΟ ‘Εττιστρώσεις με φυσικούς λίΘους”.
Ο κάθε βατήρας Θα έχει πλάτος 32εκ. και Θα αποτελείται από κομμάτια όχι μικρότερα των
120εκ. και η κάθε μετώπη Θα έχει ύψος 15εκ. και Θα αποτελείται επίσης από κομμάτια όχι
μικρότερα των 120εκ.
Προκειμένου η υπηρεσία να εγκρίνει το υλικό τόσο ως προς την ττοιότητα όσο και ως προς τον
χρωματισμο, ο ανάδοχος Θα πρέπει να προσκομίσει προς έγκριση δείγμα του υλικού και
τεχνικό φυλλάδιο από το οποίο να προκύπτουν τα χαρακτηριστικά, η ποιότητα και οι αντοχές
του υλικού
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών γρανίτη επί τόπου, τα υλικά
σφυριλάτισης προκειμένου να αποκτήσει αντιολισθητική επιφάνεια ο βατήρας, τα υλικά
λειότριψης της μετώπης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως
και η εργασία κοπής των πλακών, σφυριλάτισης του βατήρα, λειότριψης της μετώπης,
στρώσης, αρμολογήματος, την μόρφωση της εξέχουσας ακμής και καθαρισμού.
Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε γρανίτη χρώματος κιτρινομπέζ, εξαιρετικής
ποιότητος (extra)

ΦγΣικοΜΗχΑΝικΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ME ΤΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΤΙΟ

ΦΑιΝ0ΜΕΝF-4 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ >25Ο~ kg/rn3 ΕΝ193&:2ο06
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΡΩΔΕΣ <:1.5% ΕΝ1936:2ο06

νΔΑΤΟΑπΟΡοφι-mκοτΗΤλ Ab <:1.~% ΕΝ13755:2008
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ R > 170Ν/mrn2 ΕΝ1926:2006
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ R > iON/mm2 ΕΝ12372:2006

ΠΕΤΡΟΓΡΑΦ ΚΙ-Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΝ ΤΗΣ ΕΝι24ο7:2οο7

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων
ΕΥΡΩ: εκατόν έξι & εξήντα τέσσερα λεπτά (106,64€)

Α.Τ.Γi 7 ΝΕΤ.ΟΙΚ.73.1 I TXET. Πλακοστρώσεις επιφανειών με βοτσαλόπλακες
διαστάσεων 40 χ 40 εκ. και πάχους 3,5 εκ. μετά της τσιμεντοκονίας συγκόλλησης και
των εργασιών αρμολόγησης.
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 7316 100%
Πλακοστρώσεις επιφανειών με βοτσαλόπλακες διαστάσεων 40 x 40 εκ. (κοκκομετρίας 1-2 εκ.)
και πάχους 3,5 εκ. μετά της τσιμεντοκονίας συγκόλλησης για την δημιουργία ομαλής και
επiπεδης επιφάνειας και των εργασιών αρμολόγησης. Η επιλογή του χρώματος και της
ποιότητας των βοτσαλοπλακών Θα γίνει από την Υπηρεσία, ύστερα από πρόταση του
αναδόχου.
Δηλαδή για την προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του έργου,
όλων των υλικών, συμπεριλαμβανομένου του τσιμεντοκονιάματος συγκόλλησης 450 χγρ.
τσιμέντου και ελαχίστου πάχους 3εκ. και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι
βοτσαλόπλακες Θα είναι καθαρές και απαλλαγμένες από κάθε μορφής προσμίξεις και ξένα
σώματα ενώ μετά την διάστρωσή τους με απλή απόθεση Θα εφαρμόζεται επί αυτών ικανή
πίεση ει δυνατόν με δονητική πλάκα έτσι ώστε να μη είναι δυνατή η αποκόλλησή τους από το
σώμα της σιμεντοκονίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως
ΕΥΡΩ: είκοσι επτά & πενήντα (27,50€)



77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή σι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
~ι) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά γιc’
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως·
rrρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείω’~
~rης κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειώ’ή
ρπό ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων
1ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τσή
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου
προϊόντος θα είναι σι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιώ~
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.
(δ)Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS:
Matedal Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θςι
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής·
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. !

Α.ΤΓΙ 8 ΝΕΤ.ΟΙΚ.77.1 5 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για
χρωματισμούς
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 7735 100%
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-10-02-ΟΟ “Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων”.
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός,
λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου,
ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ: ένα και εβδομήντα λεπτά (1,70€)

Α.Τ.Γ19 ΝΕΤ.ΟΙΚ.77.ό5ΣΧΕΤ. Προετοιμασία και χρωματισμός ανοξείδωτων επιφανειών
με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 7755 100%
Προετοιμασία με κατάλληλο αστάρι για ανοξείδωτα στοιχεία και χρωματισμός ανοξείδωτων
στοιχείων.
Απόξεση και καθαρισμός, μία στρώση ειδικό αστάρι ενός συστατικού ή δύο συστατικών και
δύο στρώσεις ειδικού χρώματος για μη σιδηρούχες επιφάνειες. Υλικά και μικροϋλικά επί τόποιι
και εργασία,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ: δώδεκα & σαράντα λεπτά (12,40€)

Α.Τ.Γ20 ΝΕΤ.ΟΙΚ.77.80.03 Χρωματισμοί Επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με
χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΧ: ΟΙΚ 7785.1 100%
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο
στrατουλάρισμα, σύμφωνα μετην μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-ΟΟ “Χρωματισμοί επιφανειών
επιχρισμάτων”.
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος.
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ: εννέα και πενήντα (9,50€)



Α.Τ.Γ21 ΝΕΤ.ΟΙΚ.77.99 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω
προσθέτου ύψους
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 7797 100%
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου
ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας (εδάφους,
τrεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για την
εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ: μηδέν και τριάντατέσσερα λεπτά (0,34€)

Ψ9. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ
Πα όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή σι ακόλουθοι
γενικοί όροι:
(α)Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτώή
1ττου αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση
υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του;
ί~ναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και
~τοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.
(β)Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους
ρνσκευασίες επί των οποίων Θα αναγράφονται κατ ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το
~ργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ)Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών Θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα
~.ιε τις οδηγίες του προμηθευτή
(δ)Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού1
~ΜSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το1
εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά
περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται
ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Α.ΤΓ22 ΝΕΤ.ΟΙΚ.79.70.02 Επάλειψη με υβριδικό ελαστομερές υδατοδιάλυτο στεγανωτικο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 7744 100%
Επάλειψη με υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, χρώματος λευκού ενδεικτικού
τύπου Neoroof της Neotex.
Στην τιμή περιλαμβάνεται ο καθαρισμός, η προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και η
εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου, και εργασία)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ: ένδεκα & ογδόντα οκτώ λεπτά (11,88€)

54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΛΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ

Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των NET ΟΙΚ έχουν
εφαρμογή σι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν Θερμώ

καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά
τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή

κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης
αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),

- Ρα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο
πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα
διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο
υλικό στήριξης της κάσσας,



- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων
μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης,

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή
ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5χ2,5 mm (εκτός αν
ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα),

- Οι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με
ποδιά,

- Οι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών
και λοιπών εξαρτημάτων,

- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους,
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25

mm ενώ αν παραμένουν Θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm)
και η στήριξή τους,

- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ)
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και

γενικά της ασφάλισης και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που
αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο
αντίστοιχο άρθρο,

β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά
στο αντίστοιχο άρθρο):
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια.

γ) Οι τιμές μονάδας (Ti) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των
διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν
του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (Τ2) θα προσδιορίζεται βάσει
του τύπου:
Τ2 = Τ1χ (V21 [1,10 xvi]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο
τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος.

Α.Ρ.Γ23 ΝΕΤ.ΟΙΚ 54.46.01.ΣΧΕΡ. Θύρες εξωτερικές ξύλινες μονόφυλλες, από τρικολλητή
ξυλεία τύπου Μεράντι με ή χωρίς ανοιγόμενο φεγγίτη.
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 01Κ5446.1 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση πλήρης εξωτερικής θύρας ταμπλαδωτής Γερμανικού τύπου, από
ιρικολλιμή ή ιξακολλη ιή ξυλεία ιύ ιιου Μιμάν ιι μέυης ιιυκνόι ΓΙ ιυς ιουλάχιυ ιων 450kg/i rι3,
μονόφυλλη χωρίς φεγγίτη. ‘Ερχονται και τοποθετούνται έτοιμα στο κτίριο, με οποιοδήποτε
τρόπο, δηλαδή βαμμένες με τοποθετημένους μεντεσέδες, πόμολα και κλειδαριά.
Το κάσωμα και το φύλλο είναι διατομής κατα προσέγγιση ό8χιλ Χ 120 χιλ, κατ’ ελάχιστον με
διπλά λάστιχα στεγανοποίησης κουφώματος, ένα στη κάσσα και ένα στο φύλλο. Οι
ταμπλάδες θα έχουν πάχος τουλάχιστον 40χιλ από κόντρα πλακέ θαλάσσης A’ ποιότητας.
Διαθέτει ατσάλινους μεντεσέδες βαρέου τύπου, ρυθμιζόμενους και κλειδαριά ασφαλείας 5
σημείων καθώς και αρμοκάλυπτρα κάσσας εσωτερικά και εξωτερικά. Οι ταμπλάδες θα ειναι
κατασκευασμένοι με σχισίματα τύπου “Κινεζάκι~ για τον αεργισμο του χώρου ενώ από την
μέσα θα τοποθετηθεί σε όλη την επιφάνεια σιτα για την αποφυγή να εισέρχονται στον χώρο
εντομα κ.λ.π.
Η ξυλεία ξηραίνεται σε ειδικό θάλαμο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή τιμή
υγρασίας 10-12%. Η κατασκευή της τρικολλητής (ή εξακολλητής) ξυλείας γίνεται με τα νερά
του ξύλου αντίθετα μεταξύ τους και η ένωση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλά μόρσα. Η
βαφή των κουφωμάτων είναι σε ελεγχόμενο περιβάλλον υγρασίας και θερμοκρασίας, με
υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώματα σε τέσσερα στάδια. ‘Ενα χέρι με αντιμυκητοκτόνο, ένα χέρι
υδατοδιαλυτό αστάρι και δύο χέρια υδατοδιαλυτή βαφή. Στα σόκορα και στους αρμούς τύπου
V γίνεται απάλειψη με προστατευτικό άχρωμο, υδατοδιαλυτό σφραγιστικό.
Τα κουφώματα θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 10 χρόνων.



Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά ‚ατσάλινους μεντεσέδες βαρέου
τύπου, ελαστικά παρεμβύσματα, σιλικόνη,πόμολα, κλειδαριές, αρμοκάλυτττρα, περβάζια
καθώς και η βαφής τους σύμφωνα με τα παραπάνω, τυχών ψευτόκασες από κόντρα πλακέ
Θαλάσσης καθώς επίσης και η σίττα στην μέσα πλευρά της πόρτας για την αποφυγή εισόδου
εντόμων κ.λπ.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ολοκληρωμένου κουφώματος περιλαμβανομένης και της
εργασίας τοποθέτησης (m2).

Η τιμή για θύρα ξύλινη πλήρως χρωματισμένη προκύπτει κατόπιν έρευνας αγοράς.
(Επισυνάπτεται η αρ. 3 οικονομική προσφορά.)
ΕΥΡΩ τριακόσια πενήντα (350,00)

Δ. ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Α.Τ.Δ1 ΝΕΤ.ΟΔΟ.Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ!: ΟΔΟ-292Ι 100%
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20125, διατομής
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης,
με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων
ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία Θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική
εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του
έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 “Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα”.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,

η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος
διατομής 0,1 ΟχΟ,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας CS/b, o εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή
τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η
οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.
ΕΥΡΩ: εννέα και εξήντα λεπτά (9,60€)

Α.Τ.Δ2 ΝΕΤΟΔΟ.Β-29: Κατασκευές από σκυρόδεμα
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα
που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή
λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης
κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοτrοιητικά,
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
. η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,
. η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των
πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμττύλων ή
στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά
περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι
σιδηρότυποι κλπ),
. τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
. η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόμηση καθώς



. η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή
άλλης μορφής κενών,
. η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.
. η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.)
μέχρι τη σκλήρυνσή του,

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
. σι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
. σι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων
και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους
προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),
. η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,
‘ σι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
. η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού
τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που
εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων
προσμίκτων κλπ).
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως
(σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών
σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5cm, αφαιρουμένων
όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με
βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του
κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική ειτιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν
διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογiου είναι γενικής εφαρμογής και
δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις
(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών
κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές
συνθήκες κλτr).

Οι εργασίες Αα εκτελούνται σύμφι’iνα με τις ακόλουθες FTFfl στο μέτρο ποιι εκάστη αφορά τον
κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01 -01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα

Α.Τ.Δ2 ΝΕΤ.ΟΔΟ.Β-29.2 .1 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12(15,
άοπλο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2531 100%
Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασττέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων
πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο
σκυρόδεμα κατηγορίας C12115.



ΕΥΡΩ: ογδόντα έξι και πενήντα λεπτά (86,50€)

Α.Τ.Δ3 ΝΕΤ.ΟΔΟ.Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-31 21 .Β 100%
Κατασκευή υιτόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποισυμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-ΟΟ ‘Στρώσεις οδοστρωμάτων
από ασύνδετα αδρανή υλικά’, με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
. η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
. η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
. η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση Θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την
κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους
ΕΥΡΩ: ένδεκα & ενενήντα έξι λεπτά (11,96€)

Α.ΤΔ4 ΝΕΤ.ΟΔΟ.Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (flTfl 0-155)
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-321Ι.Β 100%
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποισυμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 “Στρώσεις
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
. η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
. η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
. η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m
ΕΥΡΩ: ένα & εξήντα έξι λεπτά (1,66€)

ΑΠΛό ΝΕΤ.ΟΔΟ.Δ-3 Ασφαλτική τιροεπάλειιρη
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΝΟΔΟ4ΙΙΟ 100%
Προειτάλειιμη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο ή με όξινο ασφαλτικό
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από
την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-
03-11-01 ‘Ασφαλτική
προεττάλειψη”.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οπΟιαδήπυτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.),

- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο
διανομέα ασφάλτου (Federal),

- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),
- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρcwούς υλικού ετnκάλυιμης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειιμης.
ΕΥΡΩ: ένα και είκοσι λεπτά (1,20€)



Α.Τ.Δ6 ΝΕΤ.ΟΔΟ.Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΝΟΔΟ4Ι 20.1 100%
Συγκολλητική επάλειψη επi ασφαλτικής οτρώσης ή επί σκυροδέματος (Π.χ. προστασίας μεμβρανών
σrεγανοποίησης τεχνικών οτέιρης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της ειτιφάνειας, σε υπόγεια
και υπαίθρια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η Προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόττΟυ mu έργου από σττΟιαδήττοτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που Θα προεπαλειφθεί με μπχινικό σάρωΘρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο
διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν
αιταιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
ΕΥΡΩ: μηδέν και σαράντα πέντε λεπτά (0,45€)

Α.Τ.Δ7 ΝΕΤ.ΟΔΟ.Δ-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου ιτάχους 0,05 μ. με
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ.
ΚΩΔίΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ν0Δ04321Β 100%
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας’ με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη συνΘέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 ‘Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού
τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
. η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της

ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
. η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιπiεher
. η σταλία των μεταφορικών μέσων
. η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική)’ ώτε να

προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
. η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων

ενώσεων για την εξάλειι~ιη των επιφανειακών ιχνών
Στις τιμές μονάδας περιλαυί3άνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ.

ΕΥΡΩ: οκτώ & δεκατέσσερα λεπτά (8,14€)

Α.Τ.Δ8 ΝΕΤ.ΟΔΟ.Δ-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους
0,05m με ασφαλτόμιγμα τrαρασκευαζόμενο εν θερμώ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ν0Δ04521Β 100%
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από
την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε
μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20’ σύμφωνα με
την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 ‘Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού
τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

. η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

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

. η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιπίsher
• η σταλία των μεταφορικών μέσων



. η κυλίνδρωση Του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων
ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις Τιμές μονάδας ιτεσιλαυθάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα μετην ΕΤΕΠ 05-03-11-04, συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ.

ΕΥΡΩ: οκτώ & εβδομήντα τέσσερα λεπτά (8,74€)

Α.ΤΔ9 ΝΕΤΟΔΟ.Ε-9.4 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων μεσαίου
μεγέθους
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-6541 100%
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 “Πινακίδες σταθερού
περιεχομένου (ΠΣΠ)”
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
. η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,
. η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης
• και η στερέωσή της επί του ιστού.
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:
Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:
α. τριγωνικές (P-i) πλευράς 0,90 m
β. οκταγωνικές (Ρ-2) εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,60 m
5. τετραγωνικές (Ρ-ό) πλευράς 0,65 m
ε. κυκλικές διαμέτρου 0,65 m
ΕΥΡΩ: πενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά (53,70€)

Α.Τ.Δ1 Ο Ν ΕΤ.ΟΔΟ.Ε-8.3 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως
αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου I κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-6541 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήμανσης οδών, με ανακλαστικό
υπόβαθρο από μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασμένων σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00
“Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)”

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
. η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου ΑΙΜg2

ελάχιστου πάχους 3 mm’ η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου I κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και
σύμβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής
αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληραφοριακές πινακίδες ή από μεμβράνη μαύρου
χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώμα φαιό (γκρι) και
φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού και την
ημερομηνία κατασκευής της

. η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και
ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της

. τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της ττινακίδας, όλα
γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461.

. η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης,
κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών

. η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης

. η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού
(όταν απαιτείται)



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.

ΕΥΡΩ: ενενήντα δύο (92,00€)

Α.Τ.Δ11 ΝΕΤ.ΟΔΟ. Ε-Ι0.1 ΣΧΕΤ. Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN
50 mm (2”)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2653 100%
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255,
από χάλυβα S195Τ, κλάσεως I (πράσινη ετικέπα), ονομ. διαμέτρου DN 50 mm (σπειρώματος:
thread size R = 2”, dεξ = 60,3mm, πάχους τοιχώματος 3,6 mm), μήκους κατ’ ελάχιστον 2,50 m,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-ΟΟ “Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης”.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
. η προμήθεια και προσκόμιση στην Θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης
για την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος “Π’ (ανάλογα με τον τύπο της
ττινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12
mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποiηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται)
. η διάνοιξη οπής ττάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και
διαμέτρου 30 cm
• η τοποθέτηση του στύλου εντός της σπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα Cl 2/15 (εργασία και υλικά)

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 50 mm (2 “).
ΕΥΡΩ: τριάντα έξι & σαράντα τρία λεπτά (36,43€)

Α.Τ.Δ12 ΝΕΤ.ΟΔΟ. Ε-17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-7788 100%
Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος,
μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό
υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424,
συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη
σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 “Οριζόντια σήμανση οδών”
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
. η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)
. η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση
ιων ~ργυυιών κυι ιην ρυθμισι~ ιι~ς κυκλοφορία’ καιά ιιιν διάρκειά ιους

. ο καθαρισμός τοu οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση
. η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)
. η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο
του χρησιμοποισυμένου υλικού
. η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
. η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία
μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος
ΕΥΡΩ: τρία και ογδόντα λεπτά (3,80€)

Ε. Η/Μ —ΛΟΙΠΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ

Α.Τ.Ε1 ΝΕΤ.ΟΙΚ.64.01.ΟΙΣΧΕΤ Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ανοξείδωτους
ράβδους συνήθων διατομών
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 6401 100%



Κατασκευή κιγκλιδώματος από ανοξείδωτες διατομές, ποιότητας AISI 304, οιουδήτrοτε
σχεδίου, με μεταλλικούς ορθοστάτες από “Η’ 80mm ανά 1,50-2,00m οριζόντιες λάμες άνω
και κάτω 5ΟmmΧΒmm και κατακόρυφες μασίφ ράβδους ΦΙόmm ανά 8-12mm μεταξύ των
ορθοστατών. Όλα τα στοιχεία, οι κοχλίες και τα περικόχλια από ανοξείδωτο χάλυβα
ποιότητας ΑΙSΙ 304. Πλήρως περαιωμένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης,
στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης την μελέτη.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου κιγκλιδώματος.
ΕΥΡΩ: εννέα & πενήντα λεπτά (9,50€)

Α.Τ.Ε2 ΝΕΤ.ΟΙΚ.64.29 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50(2 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 6428 100%
Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm,
ποιότητας ΑΙSΙ 304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό)
ή με ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων.
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής,
τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος
ΕΥΡΩ: είκοσι (20,00€)

Α.Τ.Ε3 ΝΕΤ.ΟΙΚ.79.18 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 7912 100%
Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος με μεμβράνη HDPE
(πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε οποιαδήποτε θέση
του έργου, η οποία στερεώνεται μεταξύ του σιδηροπλισμού και των παρειών ορύγματος με
κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των τοιχίων πριν την επίχωσή τους και
ματίζεται με επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία).
ΕΥΡΩ: δέκα και δέκα λεπτά (10,10€)

Α.Τ.Ε4 ΝΕΤ.ΟΙΚ.11.13 Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, μετην εργασία
τοποθέτησης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ 6812 100%
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση (στερέωση, πρόσδεση, τάνυση)
γαλβανισμένου συρματοπλέγματος περιφράξεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10244-2, με ελάχιστη
επίστρωση γαλβανίσματος 70 gΓΙm2, οποιουδήποτε τύπου (ανεξαρτήτως ανοίγματος και
σχήματος βροχίδας, πάχους σύρματος, πλέξης ή συγκόλλησης των συρμάτων), του
αναλογουντος γαλβανισμένου συρματος τάνυσης και ακανθωτου πλέγματος για την
κατασκευή περίφραξης σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε περίπτωση μη τυποποιημένων περιφράξεων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ενσωματουμένων ως άνω υλικών
ΕΥΡΩ: δύο & ενενήντα λεπτά (2,90€)

Α.Τ.Ε5,6 ΝΕΤ.ΟΙΚ.64.26 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση
με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.
Α.Τ.Ε5 ΝΕΤ.ΟΙΚ.64.26.02 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2”
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 6427 100%
ΕΥΡΩ: δέκα και δέκα λεπτά (10,10€)
Α.Τ.Ε6 ΝΕΤ.ΟΙΚ.64.26.03 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2”
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 6428 100%
ΕΥΡΩ: δώδεκα και τριάντα λεπτά (12,30€)



Α.Τ.Ε7,8 ΝΕΤ.ΥΔΡ.12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες Pvc-u συμπαγούς
τοιχώματος
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο ΡνC-υσυμπαγούς
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401—1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
“Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U’.
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο ΟΝ (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SOR (Standard Oimerision Ratio:
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
β.Η διάθεση του ατταιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των
σωλήνων.
γ.Η προσέγγιση των σωλήνων στην Θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ
τους, σι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου
κατά τμήματα.
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπiχωση του
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
• Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
. Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των
φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.
Α.Τ.Ε7 ΝΕΤ.ΥΔΡ.12.10.03 Αγωγοί ατrοχέτευσης από σωλήνες Pvc-u, SDR 41, DN
160mm
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ!: ΥΔΡ 6711.1 100%
ΕΥΡΩ: επτά (7,00€)
Α.Τ.Ε8 ΝΕΤ.ΥΔΡ.12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες pvc-u, SDR 41, DN
250 mm
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ 6711.3 100%
ΕΥΡΩ: δεκατέσσερα και εβδομήντα λεπτά (14,70€)

Α.Τ.Ε9 ΝΕΤ.ΥΔΡ.12.10.ΟΙΣΧΕΤ Αγωγοί γιο την ατrοστράγγιση τοιχίων από σκυρόδεμα
από σωλήνες Ρvc, DN ΙΟΟmm/όΑtm
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ 6711.1 100%
Σωλήνες PVC, DNlOOmm για την ατrοστράγγιση των τοιχίων από σκυρόδεμα τοποθετημένοι
κατά την διαμόρφωση των ξυποτύπων, κάθετα στο τοιχίο με σκοπό την αποστράγγιση των
υδάτων που παραμένουν πίσω από αυτό και σε αποστάσεις μεταξύ τους σύμφωνα με τις
οδηγίες της επίβλεψης.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων.
β.Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την στεραίωση τους εντός των
τοιχείων.
γ. Τα ειδικά τεμάχια στερέωσης τους ώστε να εξασφαλίζεται η παραμονή τους στην Θέση τους
κατά την διάρκεια σκυροδέτησης
ΕΥΡΩ: τρία & ενενήντα επτά λεπτά (3,97€)



Α.Τ.Ε1Ο,11 ΑΤΗΕ 8062.3ΣΧΕΤ. Υδρορροή κάθετη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Φ100 και
βαμμένη πλήρως

Υδρορροή κάθετη γαλβανισμένη λαμαρίνα διαμέτρου 100mm συμπεριλαμβανομένων των
υλικών συνδέσεως’ των στηριγμάτων στερεώσεως το πολύ ανα 1m. και ολων των
εξαρτημάτων και μικρουλικών που απαιτούνται για την πλήρη εκτατάσταση.
Στην τιμή ττεριλαμάνεται επίσης ο χρωματισμός ώς εξής: Υπόστρωμα (αστάρι) χρωματισμού
επιφανειών από αλουμίνιο ή γαλβανισμένων στοιχείων’ με βάση εποξειδικές ρητίνες δύο
συστατικών ή πολυουρεθανικές δύο συστατικών ή με ειδικό αστάρι βάσεως φωσφορικού
οξέος (Etch Primer), δύο συστατικών’ συμβατές με την τελική βαφή’ σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-10-03-ΟΟ “Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών’·.
Προετοιμασία επιφανειών’ πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την
πρώτη στρώση και δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία)’ Στην συνέχεια εφαρμογή
αντισκωριακού εποξειδικού’ τrολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών
επί κατάλληλα επεξεργασμένων μεταλλικών επιφανειών’ με αντιδιαβρωτικά υποστρώματα δύο
συστατικών’ σε δύο ή περισσότερες στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υμένα τελικού
χρώματος τα ΙΟΟ μικρά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Α.Τ’Ε10 ΑΤΗΕ 8062.3ΣΧΕΤΙ για διατομή ΦΙΟΟmm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ!: HAM 550,00% & ΟΙΚ 7744 50,00%
ΕΥΡΩ: δεκαπέντε & πενήντα οκτώ λεπτά (15,58€)
Α.Τ.Ε11 ΑΤΗΕ 8062.1 ΣΧΕΤ2 για διατομή Φ8Οmm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: HAM 550,00% & ΟΙΚ 7744 50,00%
ΕΥΡΩ: δεκατέσσερα & πενήντα οκτώ λεπτά (14,58€)

Α.Τ.Ε12 ΝΕΤ.ΥΔΡ.11.01.02 Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ 6752 100%
Καλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124’ με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του
πλαισίου έδρασης αυτού’ η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση)

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης ‚ ανεξαρτήτως της
φέρουσας ικανότητας.
ΕΥΡΩ: δυο και ενενήν ιιι λειι ιά (2,90€)

Α.Τ.Ε1 3,14 ΝΕΤ.ΥΔΡΙ 1.02 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης’ πλήρως
τοποθετημένες’ σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης
αυτής’ η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία’ μη συρρικνούμενο
κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή’ τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους
πίνακες βαρών του κατασκευαστή’ για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση
αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου Πλαισίου έδρασης.



Α.Τ.Ε13 ΝΕΤ.ΥΔΡΙΙ.02.03 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες,
γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές.
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ 6752 100%
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες ηλεκτρο-ττρεσσαριστές,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 ‘Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες
ηλεκτροπρεσσαριστές”
ΕΥΡΩ: τρία και δέκα λεπτά (3,10€)

Α.Τ.Ε14 ΝΕΤΥΔΡΙΙ.02.04 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ 6752 100%
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile
iron), της ιτροβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο”.
ΕΥΡΩ: δύο και ενενήντα λεπτά (2,90€)

Α.Τ.Ε1 5 ΝΕΤ.ΥΔΡ. ii .15.02 Κανάλι αποστράγγισης δαπέδων, κατά ΕΝ 1433
τυποποιημένο, εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από
γαλβανισμένο χάλυβα βιομηχανικής προέλευσης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ 6620.1 100%
Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών
χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 ‘Κανάλια αποστράγγισης
δαττέδων βιομηχανικής προέλευσης”, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
·Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο,
πολυμερές σκυρόδεμα’ κλττ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα
(αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.
. Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων -

Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της
συμμόρφωσης”, με σήμανση CE της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.
• Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν
στεγανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων
συναρμολογημένου καναλιού.
. Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή
κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του
συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των
πάσης φυσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φυσεως ειόικά τεμάχια
απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστημα “κλειδώματος”της εσχάρας, μεταλλικά εξαρτήματα
στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των
πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου
κατασκευής.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των
καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, αναλόγως της
φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προμήθεια και
τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία
φορτίου κατά ΕΝ 1433.
Κατηγορία A: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες
(ελάχιστη κλάση Al 5: αντοχή σε φορτίο 15 kN)
Κατηγορία B: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση
Βl25: αντοχή σε φορτίο 125 kN)
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη
κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)
Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων (ελάχιστη
κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN)



Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα,
αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι
αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά
του.
ΕΥΡΩ: εβδομήντα έξι ευρώ (76,00€)

Α.Τ.Ε16 ΑΤΗΕ8773.1.7 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ μονοπολικό διατ. 1Χ25 mm2
ΚΩΔΙΚΟ! ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ!: HAM 47 100%
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ μονοττολικό διατ. I Χ25 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, δηλαδή
αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία οπτοττλίνθων
επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ : τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (4,74)

Α.Τ.Ε17 ΑΤΗΕ876Β.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατ. 3Χ1.5 mm2
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: HAM 46100%
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατ. 3Χ1 .5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο,
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα,κοχλίες, μούφες,
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως όπως και
ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας,καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και
συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους
εγκαταστάσεως.
ΕΥΡΩ : πέντε και επτά λεπτά (5,07)

Α.Τ.Ε18 ΑΤΗΕ8766.3.2 Καλώδια τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατ. 3Χ2.5 mm2
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ!: HAM 46100%
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατ. 3Χ2.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο,
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα,κοχλίες, μούφες,
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως όπως και
ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας,καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και
συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους
εγκαταστάσεως.
ΕΥΡΩ : πέντε και σαράντα εννέα λεπτά (5,49)

Α.Τ.Ε19 ΑΤΗΕ8766.3.3 Καλώδια τύπου ΝΥΜ τριπαλικό διατ. 3Χ4 mm2
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: HAM 46100%
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατ. 3Χ4 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο,
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα,κοχλίες, μούφες,
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως όπως και
ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας,καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και
συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους
εγκαταστάσεως.
ΕΥΡΩ : έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (6,74)

Α.Τ.Ε2ΟΝΕΤ.ΟΔΟ-Β-58.1 .1 .ΣΧΕΤ Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων ό ατμ. Φ20
ΚΩΔΙΚΟ! ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 41100%
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου RE.
H.D. (HIGH DENSITY) με πίεση λειτουργίας ό ατμοσφαιρών, σύμφωνα με το DIN 8074 (σειρά
4), εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια
διέλευση καλωδίων ΟΚ.’). (ΔΕΗ, Ο.ΤΕ.), για δίκτυα πυρασφάλειας κλπ. Στην τιμή



περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί Τόπου TOU έργου των σωλήνων, του
σύρματος τραβήγματος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη
εκσκαφής και επανειτίχωσης της τάφρου (εργασiα και υλικά σύμφωνα με την Τ ΣΥ.), η
δαπάνη εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράμμισή του δίπλα στην τάφρο,
κοπής του στα μήκη που απαιτούνται, σύνδεσής του, που Θα γίνει με κατάλληλες πλαστικές
μούφες, Τοποθέτησης του σύρματος καλωδίων, η δαπάνη επισήμανσης των σωλήνων καθώς
και η δαπάνη συγκρότησης δέσμης σωλήνων. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν
ττεριβλημάτων προστασίας του σωλήνα, η ανηγμένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων
και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας
και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύμφωνα με τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά μέτρο πραγματικού αξονικού μήκους εγκατεστημένου εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα

πολυαιθυλενίου (ΡΕ), ό ατμοσφαιρών.
ΕΥΡΩ: μηδέν και τριάντα πέντε λεπτά (0,35)

Α.Τ.Ε21 ΝΕΤ.ΟΔΟ-Β-58.i Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων ό ατμ. Φ40
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: HAM 41100%
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου RE.
HO. (HIGH DENSITY) με πίεση λειτουργίας ό ατμοσφαιρών, σύμφωνα με το DIN 8074 (σειρά
4), εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια
διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, ΟΤΕ.), για δίκτυα πυρασφάλειας κλπ. Στην τιμή
περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των σωλήνων, του
σύρματος τραβήγματος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη
εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και υλικά σύμφωνα με την ΤΣ.Υ.), η
δαπάνη εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράμμισή του δίπλα στην τάφρο,
κοπής του στα μήκη που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα γίνει με κατάλληλες πλαστικές
μούφες, τοποθέτησης του σύρματος καλωδίων, η δαπάνη επισήμανσης των σωλήνων καθώς
και η δαπάνη συγκρότησης δέσμης σωλήνων. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν
περιβλημάτων προστασίας του σωλήνα, η ανηγμένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων
και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας
και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύμφωνα με τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Ριμή ανά μέτρο πραγματικού αξονικού μήκους εγκατεστημένου εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα

πολυαιθυλενίου (ΡΕ), ό ατμοσφαιρών.
ΕΥΡΩ : τρία και δέκα λεπτά (3,10)

Α.Ι.Ε22 ΟΔΟ-Β- 58.4 Σωλήνες πολυαιθυλενiου διέλευσης καλωδίων ό ατμ. (kilO
ΚΩΔIΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: HAM 41 iΟΟ%
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου RE.
H.D. (HIGH DENSITY) με πίεση λειτουργίας ό ατμοσφαιρών, σύμφωνα με το DIN 8074 (σειρά
4), εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια
διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, Ο.ΤΕ.), για δίκτυα πυρασφάλειας κλπ. Στην τιμή
περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των σωλήνων, του
σύρματος τραβήγματος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη
εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και υλικά σύμφωνα με την Τ ΣΥ.), η
δαπάνη εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράμμισή του δiπλα στην τάφρο,
κοπής του στα μήκη που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα γίνει με κατάλληλες πλαστικές
μούφες, τοποθέτησης του σύρματος καλωδίων, η δαπάνη επισήμανσης των σωλήνων καθώς
και η δαπάνη συγκρότησης δέσμης σωλήνων. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν
περιβλημάτων προστασίας του σωλήνα, η ανηγμένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων
και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας
και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύμφωνα με τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Ριμή ανά μέτρο πραγματικού αξονικού μήκους εγκατεστημένου εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα
πολυαιθυλενίου (ΡΕ), ό ατμοσφαιρών.
ΕΥΡΩ: εννέα και «ήντα λεπτά (9,60)



Α.Τ.Ε223 NET ΜλΜ-60.10.85.0Ι. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ.ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΙΙΟΓΕΙΩΝ ΚΑΑΩΔΙΩΝ.Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΝΟΔ02548 100%
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12115,
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια
έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια
λεπτομερειών της μελέτης
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος
- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου
- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων
- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω
ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και
αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση
εποξειδικής βαφής)
- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:
ΕΥΡΩ: «ήντα (60,00)

Α.Τ.Ε24 ΑΡΗΕ8983.7.1 .1.1 ΣΧΕΤ Φωτιστικό σώμα, πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής,
ορθογωνικού πρίσματος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΧ: HAM 60100%
Φωτιστικό σώμα, πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής, ορθογωνικού πρίσματος προστ. ‘Ρ44 με
κώδωνα στεγανό με λαμπτήρα 40 W δηλαδή σε προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση
φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο
ΕΥΡΩ: εξήντα έξι (66,00)

Α.Τ.Ε25 ΑΤΗΕ8972.5.4.ΙΣΧΕΤ Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες στεγασμένων
χώρων με αντουγαστήρα, οροφής ή ανηρτημένο
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: HAM 59100%
Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής ή
ανηρτημένο προστασίας ‘P 55, επιμηκές 2 λυχνίες 40W, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση
βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά
πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

Ι ιμή ανά τεμάχιο
ΕΥΡΩ: εκατόν εξήντα πέντε (165,00)

Α.Ρ.Ε26 NET ΗΑΜ-60.10.01.01.1 ΣΧ. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους Sm με
φωτιστικό τύπου LED.
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: HAM 101 100%
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστού φωτισμού με φωτιστικό με
βραχίονα.Ο ιστός θα κατασκευαστεί από αντικραδασμικό υλικό ρητίνης, με αντοχή στις
ακτίνες-υν, στη σκουριά και τη διάβρωση. Η βάση της Θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο
χάλυβα st 3161 και Θα διαθέτει περικόχλια και ροδέλες ανοξείδωτες. Το ύψος του ιστού θα
είναι ίσο με 5 μέτρα.
Θα περιλαμβάνει ένα φωτιστικό με βραχίονα μήκους 50εκ. Θα είναι κατασκευασμένο από
αντικραδασμικό υλικό ρητίνης, με αντοχή στις ακτίνες-υν, στη σκουριά και τη διάβρωση
τοποθετημένα στο άνω μέρος του ιστού. Θα διαθέτουν επίπεδο διαχύτη για την αποτροπή
ανοδικής εκπομπής φωτός.
Το κάθε φωτιστικό Θα περιλαμβάνει λάμπα LED 50W Ε27 και χρώματος 3000Κ. To
φωτιστικό Θα έχει έγκριση ΤΟν, και μεγάλη διάρκεια ζωής. 0 σχεδιασμός του Θα είναι
σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς κατά της φωτορύπανσης. Η μόνωση θα είναι κλάσης
ΙΙ και ο βαθμός προστασίας 1Ρ65. To χρώμα του φωτιστικού και του ιστού Θα είναι γκρι.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά Θα είναι σύμφωνα με τον ενδεικτικό τύπο ιστού και φωτιστικού



EKTOR 5000 / νΙνΙ 400 της εταιρείας Fumagalli.
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και σι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:
- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.
- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και η κατασκευή της βάσης
του σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής του φωτιστικού.
- Το ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα ( η οποία Θα είναι ίδιου υλικού
και χρώματος με τον ιστό) και την διάταξη μανδάλωσής της (με ανοξείδωτες, αντιμαγνητικές
βίδες).
- Η ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω
και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυq’ιωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια
κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Nyloc).
- Η τοποθέτηση πλαστικών προστατευτικών στα περικόχλια για την αποτροπή ατυχήματος.
- Η πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία,
μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.
- Οι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις και τα υλικά (καλώδια ασφάλεια γυάλινη κ.τ.λ.) εντός
του ιστού.
Ο ιστός Θα παραδοθεί εγκατεστημένος με το φωτιστικό έτοιμος προς χρήση.
Τιμή ανά τεμάχιο
ΕΥΡΩ: εννιακόσια πενήντα (950,00)

Α.ΤΕ27 NET HAM- ΗΑΜ-66.20.01.01 ΣΧ. Πίλαρ ανοξείδωτο
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: HAM 52 100%

Πίλαρ ανοξείδωτο από χάλυβα st3Ιό (με λαμαρίνα 1,5χιλ.) διαστάσεων 4ΟcmΧόΟcm ύψους
Ι μέτρων τοποθετημένο σε τσιμεντένια βάση. Θα διαθέτει πορτάκι δύο φύλλων ανοξείδωτο ,

εσωτερικά θα τοποθετηθεί ο ηλεκτρολογικός πίνακας 1Ρ54.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες σι εργασίες και τα υλικά για περαιωμένο πίλαρ. (σκυρόδεμα,
μικροϋλικά, πορτάκι ΙΝΟΧ κ.τ.λ.).
Περιλαμβάνονται ακόμα σι ασφάλειες, σι διακόπτες και σι αυτόματοι που χρειάζονται, καθώς
επίσης και η εργασία σύνδεσης του πίνακα και των αναχωρήσεων. Θα χρειαστούν : 1
αυτόματη ασφάλεια 25λ, Ι διακόπτης 25λ, Ι λυχνία ενδεικτική, Ι ρελέ διαφυγής 30mλ, 4
ασφάλειες Ι Ολ και Ι ασφάλεια Ι όλ, 2 χρονοδιακόπτες ηλεκτρονικούς με δυνατότητα
προγραμματισμού ανά λεπτό για ημερήσιο ή εβδομαδιαίο προγραμματισμό, στεγανός
ρυθμιζόμενος ανιχνευτής φωτεινότητας τοποθετημένος στο πάνω μέρος του πίλαρ, πρίζα
σούκο εντός του πίνακα, τρίγωνο γείωσης με επιχαλκωμένο ηλεκτρόδιο. Στεγανό φωτιστικό
σώμα φθορισμού 2όW νυκτερινής εργασίας ελεγχόμενο-προστατευόμενο από
~ιικρσαιιτ6~ιαrn ΙΟλ
Τα πορτάκια θα έχουν ενισχύσεις ακαμψίας και ελαστικό παρεμβύσμα περιμετρικώς, με
μεντεσσέδες βαρέως τύπου, ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές ασφαλείας ανά φύλλο και
μηχανισμό συγκράτησης σε ανοικτή θέση.
Πρόβλεψη εξόδου των καλωδίων στο κάτω μέρος, και πρόβλεψη για το καλώδιο του
φωτοκύταρου το οποίο Θα τοποθετηθεί στο πάνω μέρος του πίλαρ (περιλαμβάνετε σωλήνα
1” για την ανάρτηση του φωτοκύταρου. Εσωτερικές καλωδιώσεις του πίνακα και δοκιμές
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες σι δαπάνες για παράδοση του πίλαρ σε πλήρη λειτουργία
Τιμή ανά τεμάχιο πίλαρ, πλήρως εγκατεστημένου έτοιμου προς χρήση.

Τιμή ανά τεμάχιο
ΕΥΡΩ: δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00)

Α.Τ.Ε28 ΝΕΡ.ΟΙΚ.54.80.Ο2ΣΧΕΡ. Κατασκευή και τοποθέτηση πέργκολας από ξυλεία
καστανιάς I 2Χ1 2εκ. πλήρως χρωματισμένη
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ.5605 100%
Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία καστανιάς, οποιουδήποτε σχεδίου, με ή
χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία (ροκάνισμα,
πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση των ακμών και των άκρων
τους σύμφωνα με το σχέδιο, με ανοξείδωτα στηρίγματα των στύλων στο δάπεδο και



ανοξείδωτα εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων μεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή
άλλα δομικά στοιχεία. Χρωματισμένες πλήρως: Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο,
μία στρώση με ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, τελικό
τρίψιμο και χρωματισμός με δύο (2) στρώσεις ελαιοχρώματος. Συμπεριλαμβάνονται υλικά,
μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποΘετημένης ξυλείας.
ΕΥΡΩ: χίλια τετρακόσια σαράντα (1 .440,00€)

ΒίΟ. Καθιστικά - ΓΙαγκάκια
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους
στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η
συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και
τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την
εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και
ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, ως
εξής:
Α.Τ.Ε29 ΝΕΤ.ΠΡΣ. Β10.6ΣΧΕΤ. Καθιστικά με πλάτη, με χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες
ξύλινες
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 5104100%

Καθιστικό μήκους 1900mm με πλάτη με μεταλλικούς ορθοστάτες αποτελείται από
το κάθισμα, την πλάτη και δύο (2) μεταλλικές βάσεις.
Το κάθισμα αποτελείται από πέντε (5) ξύλινους δοκούς διαστάσεων περίπου
Ι900Χ7ΟΧ7Οmm και η πλάτη από τρεις (3) ξύλινους δοκούς ίδιας διατομής. Η ξυλεία
που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι Πεύκης, εμποτισμένη για προστασία από μύκητες
και έντομα, έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην υπάρχουν ακίδες
στην επιφάνειά της και με στρογγυλεμένες ακμές προς αποφυγή τραυματισμών
Οι μεταλλικές βάσεις είναι κατασκευασμένες από χάλυβα St-37 και αποτελούνται
από την πλάκα πάκτωσης πάχους 4mm η στήριξη της οποίας θα ενισχύεται και με
μεταλλική λάμα, και ένα μεταλλικό ορθοστάτη διατομής περίπου Ι2ΟΧόΟmm, πάχους
3mm, πάνω στο οποίο εδράζεται η λάμα συγκράτησης του καθίσματος και της
πλάτης, διατομής Ι ΟΟΧ8mm. Η πλάτη του καθιστικού φέρει κλίση 30°
Η αγκύρωση του καθιστικού Θα γίνεται και με ανοξείδωτα στριφώνια τύπου Μ8 ή
ΜΙΟ.
Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο διαστάσεων
και διατομών που Θα εξασφαλίζουν την αντοχή τους στα φορτία που πρόκειται να
παραλάβουν.
Τα βερνίκια και χρώματα προστασίας των ξύλινων & μεταλλικών στοιχείων είναι
κατάλληλα για εξωτερική χρήση στην ύπαιθρο , υψηλής αντοχής σε διάρκεια ζωής
και απαλλαγμένα από τοξικά συστατικά (μετά την σκλήρυνσή τους ) δεν περιέχουν
μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ: Τριακόσια (300,00€)

ΒίΙ. Κάδοι Απορριμμάτων
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις
προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του
προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή από τον φορέα
συντήρησης του έργου.
Α.Τ.Ε30 ΝΕΤ.ΠΡΣ. Β11.ΤΣXΕΤ. Οκταγωνικός μεταλλικός κάδος με ξύλινη επένδυση
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΧ: ΟΙΚ 5104 100%

στον



Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση οκταγωνικού κάδου με διευρυμένες βάσεις,
παραδοσιακής αισΘητικής, με στρογγυλεμένες γωνίες και έδραση σταθερά στο έδαφος. 0
κάδος θα αποτελέιται από τρία μέρη (κορμό και δύο βάσεις) με τα εξής χαρακτηριστικά:

- 0 κορμός Θα είναι διαμορφωμένος σε οκταγωνικό σχήμα και κατασκευασμένος από
γαλβανισμένα μεταλλικά ελάσματα πάχους 2,0 χιλιοστών.

- Η άνω και η κάτω βάση του, Θα είναι διαμορφωμένες σε οκταγωνική μορφή
συνδεδεμένες με πριτσίνια με τον κορμό του κυρίως σώματος, κατασκευασμένες από
χυτοσίδηρο. Η κάτω βάση του, που αποτελεί και τη βάση του κάδου Θα φέρει δύο
πρόσθετες μεταλλικές βάσεις , κατάλληλες για τη στερέωση του κάδου στο έδαφος.

- Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσiδηρο, Θα έχει στο κέντρο του
οκταγωνική οπή και Θα ανοίγει προς τα επάνω. Η σύνδεση με τον υπόλοιπο δοχεiο
Θα γίνεται με κατάλληλο μεντεσέ.

- Οι έδρες του κορμού Θα είναι υπενδεδυμένες περιμετρικά με ξύλινα πηχάκια.
- 0 εσωτερικός μεταλλικός κάδος του απορριμματοδέκτη Θα είναι κυλινδρικός,

χωρητικότητας 60 λίτρων και κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα.
Το άδειασμα του Θα επιτυγχάνεται με την απασφάλιση του σκέπαστρου και την αφαίρεση του
εσωτερικού κάδου. Όλα τα μπουλόνια, βiδες και τα παξιμάδια Θα είναι γαλβανισμένα
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ: τετρακόσια (400,00€)

Α.Τ.Ε31 ΝΕΤ.ΠΡΣ. ΔΙ .4 Δένδρα κατηγορίας Δ4
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 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 μετην φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
ΕΥΡΩ: εικοσιπέντε (25,00€)

Α.ΤΕ32 ΝΕΤ.ΠΡΣ. Δ2.4 Θάμνοι κατηγορίας 84
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ!: ΓΙΡΣ-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 όαπάνη απαιτείται για την όιατήρηση των θάμνων σε αρίστη καιάσιαση μέχρι και ιrι
φύτευσή τους, σύμφωνα μετην φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
ΕΥΡΩ: δεκατέσσερα ευρώ (14,00€)

Α.Τ.Ε33 ΝΕΤ.ΠΡΣ. ΕΙ.2 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m σε χαλαρά
εδάφη με εργαλεία χειρός
ΚΩΔίΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΣ 5120 100%
Ανοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, 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 σι δαπάνες του απαιτουμένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ: ένα και πενήντα λεπτά (1,50€)

Α.Τ.Ε34 ΝΕΤ.ΠΡΣ. Ε9.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 It
ΚΩΔ1ΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΓΙΡΣ 5210 100%
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 it, 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 μετην μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.



Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος KQI 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)
ΕΥΡΩ: έναι και τριάντα λεπτά (1,30€)

Α.Τ.Ε35 ΝΕΤ.ΠΡΣ. Εi1.1.1 Υποστύλωση δένδρων, για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 mμε
την αξία του πασσάλου. Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων Θα γίνουν σύμφωνα με
την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-09-ΟΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΣ 5240 100%
Υποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευΘυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου,
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην
τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, σι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλεiων που Θα χρησιμοποιηθούν
για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με
οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ: δύο και πενήντα λεπτά (2,50€)

Α.Τ.Ε36 ΝΕΤ.ΠΡΣ. ΣΤ4.1 Διαμόρφωση - ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων
ΣΤ 4.1.1 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4m
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΣ 5354 100%
Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους μέχρι 4 m, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται καθώς και η δαπάνη
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε
θέσεις που επιτρέπεται.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ: οκτώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (8,75€)

Α.ΤΕ37 ΝΕΤ.ΠΡΣ. ΣΤ 4.1.3 Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4m
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: liP! 5354 100%
Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρου ύψους μέχρι 4 m, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται καθώς και η δαπάνη
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριιμής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε
θεσεις που επιτρέπεται.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ: έξι ευρώ (6,00€)

Α.Τ.Ε38 ΝΕΤ.Γ’ΡΣ. ΣΤ4.2.2 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΣ 5354 100%
Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε
Θέσεις που επιτρέπεται.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ: είκοσι (20,00€)

Α.Τ.Ε39,40 ΝΕΤ.ΠΡΣ. Η1.1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ ό atm
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πiεσης λειτουργίας ό atm (SDR
21), κατά ΕΝ 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 σι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Α.Τ.Ε39 ΝΕΤΠΡΣ. Η1.1.2 για DN(mm) Φ20
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: HAM 8100%
ΕΥΡΩ: μηδέν και τριάντα πέντε λεπτά (0,35€)
Α.1Ε40 ΝΕΤ.ΙΙΡΣ. Η1.1.6 για DN(mm) Φ50
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: HAM 8100%
ΕΥΡΩ: ένα και δεκαπέντε λεπτά (1,15€)

Α.ΤΕ4Ι ΝΕΤΠΡΣ. Η1.3.1 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ, ονομαστική διάμετρος
(mm) Φ4
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: HAM 8100%
Μικροσωλήνας άρδευσης από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (ΙΟΡΕ), ή PVC,
ονομαστικής πίεσης 10 atm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων,
των πάσης φύσεως εξαρτημάτων (λήψεις, ταυ, πλαστικές λόγχες στήριξης κλπ), η μεταφορά,
η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακό ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις σταλακτών
ή μικροεκτοξευτήρων, οι ρυθμίσεις και οι δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ: μηδέν και δεκατέσσερα λεπτά (0,14€)

Α.Τ.Ε42 ΝΕΤΠΡΣ. Η.9.2.2.2.2ΣΧΕΤ. Σύστημα άρδευσης κηπαρίων πλήρες, με χρήση
οικιακών προγραμματιστών μπαταρίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: HAM 52 100%
Σύστημα ποτίσματος αποτελούμενο από πλαστικό φρεάτιο με σύστημα κλειδώματος,
διακόπτη γενικής παροχής ON 1”, προγραμματιστή ποτίσματος ενδεικτικού τύπου GARDENA Τ
1030 D 1826-32 ) ορειχαλκινα εξαρτήματα σλυνδεσης αποτελουμενο από ΤΑΥ Ι “Xl /2” δύο
ορειχάλκινες βάνες 1/2” τύπου ball valve και εξαρτήματα σύνδεσης των αγωγών που
εξυπηρετούν δύο παρτέρια
Στην τιμή περιλαμβάνονται η πλήρης εργασία, η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου όλων
των υλικών και μικρουλικών, του προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα πάσης φύσεως
εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου,
ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ.
Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ.)
FYPO· εκατόν εβδομήντα (170,00€)
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