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A.T.:

001

ΟΔΟ Δ-1

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2269.A

100,00%

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους,
με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της
κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
0,900

A.T.:

002

ΟΙΚ 10.7.1

Φορτεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου
οδών καλής βατότητας
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 1136

100,00%

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)
( 1 tkm )
Τοννοχιλιόμετρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
0,300

A.T.:

003

ΟΙΚ 20.1.1

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκθάμνωση εδάφους με
δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m
Κωδ. αναθεώρησης :

''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''

ΟΙΚ 2101

100,00%
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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)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ
4,00

A.T.:

004

ΟΙΚ 20.1.2

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκθάμνωση εδάφους με
δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2101

100,00%

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)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΠΕΝΤΕ
5,00

A.T.:

005

ΟΙΚ 20.2

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2112

100,00%

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 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.
( 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
10,90

[*]

(2,5+8,40)

A.T.:

006

ΟΙΚ 20.3.3

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή
χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών

''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''

Σελίδα 2 από 32

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2117

100,00%

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.
( 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ
28,40

[*]

(20+8,40)

A.T.:

007

ΟΙΚ 20.20

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με
θραυστό υλικό λατομείου.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2162

100,00%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελεύσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του
έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση
σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή
δονητικές πλάκες.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.
( 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
22,40

[*]

(14+8,40)

A.T.:

008

ΟΙΚ 20.30

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση
προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2171

100,00%

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) σε όγκο ορύγματος.
( 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
0,800

''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''
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A.T.:

009

ΟΙΚ 22.10.1

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από
άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2226

100,00%

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως
απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά
τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα''.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
( 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ
ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ
33,40

[*]

(25+8,40)

A.T.:

010

ΟΙΚ 22.15.1

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από
οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2226

100,00%

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήν
δαπέδων.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά
μέσα''.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
( 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ
ΛΕΠΤΑ
58,40

[*]

(50+8,40)

A.T.:

011

ΟΙΚ 22.20.1

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

ΟΙΚ 2236

100,00%

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

''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΠΤΑ
7,00

A.T.:

012

ΟΙΚ 22.65.1

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για ξύλινα κιγκλιδώματα
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2275

100,00%

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ξυλείας
( 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΠΕΝΗΝΤΑ
50,00

A.T.:

013

ΟΙΚ 22.65.2

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2275

100,00%

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
( 1 Kg )
Χιλιόγραμμο (Κιλό)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
0,300

A.T.:

014

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-51

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΔΟ 2921

100,00%

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, 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,

''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''
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· 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
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m³ άμμου.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία
επιμετράται ιδιαιτέρως.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
8,80

A.T.:

015

ΣΧΕΤ ΟΔΟ Β-51

Πρόχυτα κράσπεδα κήπου 8Χ20Χ100 CM από σκυρόδεμα, με τη βάση
τους.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΔΟ 2921

100,00%

Πλήρης τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων κήπου 8Χ20Χ100 cm, σύμφωνα με τις
Π.Τ.Π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση,
αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. Στην τιμή
περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων
υλικών, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις
από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50
μ. με λεία επιφάνεια η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά ενός
συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10Χ0,20μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, η δαπάνη
εγκιβωτισμού τους με C 12/15 (εμπρός και πίσω με τραπεζοειδούς διατομής 10Χ15 και ύψους 15 cm),
η δαπάνη κατασκευής της βάσης έδρασής τους διατομής 40Χ10cm με C 12/15 , η δαπάνη
αρμολογήματος με τσιμεντοκονία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου κήπου με τη βάση έδρασής του.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
ΛΕΠΤΑ
8,39

A.T.:

016

ΟΔΟ Γ-2.1

Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΔΟ 3211.Β

100,00%

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωμάτων από
ασύνδετα αδρανή υλικά'', με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε
στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή
υπόγεια έργα.

''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.
( 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
18,90

[*]

(10,5+8,40)

A.T.:

017

ΟΔΟ Γ-2.2

Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΔΟ 3211.Β

100,00%

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή
υλικά σταθεροποιουμένου 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, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΛΕΠΤΑ
1,94

A.T.:

018

ΟΔΟ Δ-4

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΔΟ 4120

[*]

(1,1+0,84)

100,00%

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας
μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο
ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας,
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 τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''
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· 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) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν
απαιτείται).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
0,420

A.T.:

019

ΟΔΟ Δ-8.1

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΔΟ 4521.Β.1

100,00%

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 ''Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ασφαλτικού σκυροδέματος''.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι
την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
· η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
· η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
· η σταλία των μεταφορικών μέσων
· η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
· η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και
τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
7,36

[*]

A.T.:

020

ΟΔΟ Ε-16

Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 108

(7+0,36)

100,00%

Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου
200 mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, με
επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός.

''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων έργων, είτε ως
ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά
· η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται
· ο έλεγχος λειτουργίας
· η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών
Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής
σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών
Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού.
( 1 ΤΕΜ )
ΤΕΜΑΧΙ
Ο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ
40,00

A.T.:

021

ΟΔΟ Ε-9.6

Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Μηνιαία χρήση
πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 6541

100,00%

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή αναγγελίας κινδύνου, με
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) πινακίδων
μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με κίτρινο πλαίσιο
 ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η πάκτωση της
πινακίδας εντός του εδάφους
 η επιθεώρηση. ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές
Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών
Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού).
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΚΤΩ
8,00

''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''
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A.T.:

022

ΟΙΚ 32.2.3

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου,
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 3213

100,00%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ),
με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών,
σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''.
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.
Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος,
εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση
διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών
(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά
περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο
σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά
με δαπάνη του Aναδόχου.
β.
Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.
Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.
Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''

επεξεργασία

διαμόρφωσης

δαπέδων

ειδικών
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Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες
και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).
( 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
70,00

A.T.:

023

ΟΙΚ 32.2.4

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου,
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 3214

100,00%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ),
με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών,
σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''.
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.
Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος,
εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση
διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών
(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά
περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο
σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά
με δαπάνη του Aναδόχου.
β.
Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.
''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''
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γ.
Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.
Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

επεξεργασία

διαμόρφωσης

δαπέδων

ειδικών

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες
και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).
( 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
75,00

A.T.:

024

ΟΙΚ 32.5.4

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 3214

100,00%

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).
( 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
95,00

''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''

Σελίδα 12 από 32

A.T.:

025

ΟΙΚ 38.3

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 3816

100,00%

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του
πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)''.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης
όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
14,00

A.T.:

026

ΟΙΚ 38.20.2

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι
οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 3873

100,00%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με
την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00
''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων''
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων,
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή
των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την
επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των
ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''
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- 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.
( 1 Kg )
Χιλιόγραμμο (Κιλό)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
0,950

A.T.:

027

ΟΙΚ 38.20.3

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά
πλέγματα B500C (S500s)
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 3873

100,00%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με
την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00
''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων''
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντάσσονται 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 ΚΤΧ2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των
ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Στις επιμετρούμενες ποσότητες, 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).
''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''
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- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την
μελέτη.
( 1 Kg )
Χιλιόγραμμο (Κιλό)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
0,900

A.T.:

028

ΟΙΚ 64.1.1

Κιγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από
ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 6401

100,00%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από
ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών
ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των
κιγκλιδωμάτων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
( 1 Kg )
Χιλιόγραμμο (Κιλό)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ
4,00

A.T.:

029

ΟΙΚ 73.16.2

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου.
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7316

100,00%

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες,
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΩΔΕΚΑ
12,00

A.T.:

030

ΟΙΚ 73.92

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με
υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7373.1

100,00%

Κατασκευή εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως
από οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου),
και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη.
Περιλαμβάνονται:
''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''
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α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C,
ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σημεία απορροής και 10 έως 12 cm στις κορυφές και εφαρμογή
στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος
με το παλαιό.
β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου (ελικόπτερο),
συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο
και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.
δ) Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση μίγματος
λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και προσμίκτων.
ε) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15
mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.
στ) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάϋλον.
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
25,00

A.T.:

031

ΟΙΚ 74.90.1

Επιστρώσεις με μάρμαρο. Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο.
Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7491

100,00%

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και
πλάτους έως 10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
( 1 μμ )
Μέτρο Μήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ
10,00

A.T.:

032

ΠΡΣ Β6

Τεχνικά Έργα. Πλακόστρωση με κυβόλιθους.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΔΟ 2922

100,00%

Κατασκευή πλακόστρωσης με κυβόλιθους 10 x 10 x 10 cm, με διάκενο 4,0 cm μεταξύ τους για την
εγκατάσταση πρασίνου. Οι κυβόλιθοι θα είναι τοποθετημένοι σε στρώση άμμου πάχους 3 cm και τα
διάκενα θα γεμίζουν με κηπευτικό χώμα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής της
υπόβασης, προμήθειας και μεταφοράς των υλικών καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού και των εργαλείων που απαιτούνται.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
35,00

''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''
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Α.Τ.:

033

ΣΧΕΤ
ΟΙΚ 78.96

Επιστρώσεις με κυβόλιθους για αυξημένη κυκλοφορία
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7452

100,00%

Επιστρώσεις με κυβόλιθους, όπου προβλέπεται αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων, διαστάσεων
10x10x8 cm, οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος και υφής, σύμφωνα με την μελέτη. Οι κυβόλιθοι θα
είναι τοποθετημένοι σε στρώση συμπυκνωμένης άμμου πάχους 3 cm. Η αρμολόγηση θα γίνεται με
άμμο θαλάσσης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες, προμήθειας και μεταφοράς των υλικών
καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που απαιτούνται. Πλήρως
περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
45,00

''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''
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A.T.:

034

ΑΤΗΕ 9335.1

Ακροκιβώτιο ιστού για μονό βραχίονα
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 104

100,00%

Ακροκιβώτιο ιστού δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός ακροκιβωτίου
ιστου που φέρει στο κάτω μέρος δύο οπές για την είσοδο και την έξοδο μέσω καταλλήλων
στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής και στο επάνω μέρος μια οπή για την
διέλευση επίσης μέσω καταλλήλου στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεως του φωτιστικού
σώματος. Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούμενες ασφάλειες των 6Α
τύπου ταμπακιέρας καθώς και κοχλίες προσδόσεως του χαλκού γειώσεως και του αγωγού γειώσεως
του φωτιστικού σώματος. ιστού για μονό βραχίονα
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
58,85

A.T.:

035

ΑΤΗΕ 9337.3.1

Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 2,5mm2
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 102

100,00%

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου
καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα. τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ
διατομής: 4 Χ 2,5mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
6,77

Α.T.:

036

ΑΤΗΕ 9340.2

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 45

100,00%

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός
τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπογείου δικτύου
γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς. Διατομής 16mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
5,45

''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''
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A.T.:

037

ΑΤΗΕ 9361.2.1

Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής
πιέσεως ύψος τοποθετήσεως h: μεγαλύτερο από 7m και μικρότερο ή
ίσο από 12m Ισχύος: 1 Χ 250 W
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 103

100,00%

Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως , δηλαδή προμήθεια,
μεταφορά και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος κατάλληλου για λυχνίες ατμών υδραργύρου
υψηλής πιέσεως και για τοποθέτηση σε βραχίονα. Τούτο αποτελείται βασικά από τα εξής μέρη: α) Το
κέλυφος. Είναι κατασκευασμένο από χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράμμα αλουμινίου ή από
πρεσσαριστό φύλλο αλουμινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο. Το πίσω τμήμα του κελύφους είναι
διαμορφωμένο σε ρυθμιζομένη υποδοχή βραχίονα κατάλληλη για βραχίονα εξωτερικής διαμέτρου 40
έως 60mm. β) Το διαφανή κώδωνα. Είναι κατασκευασμένος από ειδική διαφανή ακρυλική ύαλο ή
πυρίμαχο ύαλο, ανθεκτική σε μηχανικές καταπονήσεις. Η στερέωση του στο κέλυφος γίνεται μέσω
κατάλληλου παρεμβύσματος ανθεκτικού σε έντονες καιρικές μεταβολές (ελαστικό, νεοπρένιο, τσόχα).
Ο συνδυασμός κώδωνα και κελύφους πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει προστασία στο
χώρο του λαμπτήρα P33 και στο χώρο των οργάνων P22 κατά DIN 40050 ή ισοδύναμη κατά τους
Διευθνείς κανονισμούς. Το φωτιστικό σώμα θα είναι εξωπλισμένο με τα εξής: - Κάτοπτρο ή κάτοπτρα
από χημικώς καθαρό αλουμίνιο 99,9% συμπληρωμμένο και στιλβωμένο. - Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε
40. - Ηλεκτρικά όργανα: στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διορθώσεως συντελεστού ισχύος (συν. φ
μεγαλύτερο ή ίσο απο το 0,85), αντιπαρασιτική διάταξη. - Πλήρη ηλεκτρική συνδεσμολογία, κατάλληλη
για φωτιστικό σώμα κλάσσεως μονώσεως Ι κατά VDE 0710, ώστε με την τοποθέτηση του λαμπτήρα ή
των λαμπτήρων και απλή σύνδεση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. να μπορεί να λειτουργεί. Ολα τα υλικά θα
είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς
κανονισμούς, όπου υπάρχουν τέτοιοι κανονισμοί. Τέλος η κατανομή του εκπεμπομένου φωτός πρέπει
να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για φωτιστικό σώμα CUT-OFF κατά τους διεθνείς κανονισμούς. ύψος
τοποθετήσεως h: μεγαλύτερο από 7m και μικρότερο ή ίσο από 12m Ισχύος: 1 Χ 250 W
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
222,42

A.T.:

038

ΑΤΗΕ 9405

Εξαγωγή και απομάκρυνση κατεστραφέντος τσιμεντοιστού
οποιουδήποτε ύψους
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 100

100,00%

Εξαγωγή και απομάκρυνση κατεστραφέντος τσιμεντοιστού οποιουδήποτε ύψους , δηλαδή εργασία
εξαγωγής κατεστραφέντος τσιμεντοιστού με την απαιτούμενη τεχνική και προσοχή, ώστε να μην
καταστραφεί η βάση του και τα υπάρχοντα επάνω σ' αυτόν χρήσιμα εξαρτήματα και απομάκρυνση
του. Περισυλλογή των χρήσιμων υλικών, δηλαδή του βραχίονα του φωτιστικού σώματος, του
ακροκιβωτίου, των πηνίων, πυκνωτών κλπ. και μεταφορά και απομάκρυνση των άχρηστων
προιόντων που προέρχονται από την καθαίρεση.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
91,77

''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''
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A.T.:

039

ΑΤΗΕ 8774.5.4

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ
6 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 47

100,00%

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε
κανονική λειτουργία Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 6 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
9,89

A.T.:

040

ΑΤΗΕ 9325.1

Σιδηροιστός τηλεσκοπικός Μήκους 9m
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 101

100,00%

Σιδηροιστός τηλεσκοπικός , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός σιδηροιστού
κατασκευασμένου σε μορφή τηλεσκοπικής διατάξεως. Το πρώτο τμήμα του μήκους 2m, θα
αποτελείται από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου 6ins και πάχους 4,25mm, το δεύτερο τμήμα
από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου 5ins και πάχους 4mm, το τρίτο τμήμα από σιδηροσωλήνα
διαμέτρου 4ins και πάχους 4,05mm και το τελευταίο τμήμα από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 3ins και
πάχους 3,65mm. Οι συνδέσεις των τμημάτων του σιδηροιστού θα είναι καμπύλες. Οι σιδηροσωλήνες
μικρότερης διατομής θα εισέρχονται τουλάχιστο 0,10m μέσα στους σιδηροσωλήνες μεγαλύτερης
διατομής. Ο κορμός του σιδηροιστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως από λαμαρίνα
πάχους 20mm και διαστάσεων 0,50 x 0,50m. Η πλάκα εδράσεως θα φέρει κεντρική οπή για την
είσοδο των υπογείων καλωδίων μέσα στον ιστό καθώς και τέσσερες οπές διαμέτρου 1ins η κάθε μία
για την στερέωση του με κοχλιωτούς ήλους (μπουλόνια) διαμέτρου 1ins. Θα φέρει επίσης τέσσερα
ενισχυτικά πτερύγια πάχους 16mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου, μήκους των δύο καθέτων
πλευρών του 0,20 και 0,30m. Ο σιδηροιστός θα φέρει σε απόσταση 0,80m από την βάση του οπή για
την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει με θυρίδα από λαμαρίνα πάχους 4mm, διατομής
σχήματος τόξου κύκλου διαμέτρου 6ins. Οι συνδέσεις του σιδηροιστού, η πλάκα εδράσεως του και τα
ενισχυτικά πτερύγια θα είναι ηλεκτροσυγκολλημένα καλά. Ο σιδηροιστός θα συνοδεύεται από μια
βάση αγκυρώσεως που θα αποτελείται από τέσσερεις ήλους μήκους 1m και διατομής 1ins που θα
καταλήγουν σε σπείρωμα μήκους 0,20m καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι πρέπει να είναι
συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω τους γωνίες 30/30/3mm σε σχήμα
τετραγώνου στην βάση τους και χιαστί προ του σπειρώματος τους για να αποφευχθεί μετακίνηση τους
κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. Ο ιστός μετά από την σχετική
προεργασία, δηλαδή την απόξεση, τον καθαρισμό και λοιπές εργασίες για να μην διακρίνονται τα
σημεία ραφής του, θα βαφεί με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώματος
ντούκο ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις αποχρώσεως της αρεσκείας της
επιβλέψεως. Στους τέσσερεις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πριν από την ανύψωση
του ιστού από ένα περικόχλιο 1ins για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά
την ζυγοστάθμιση αυτού στερεούμενη με δύο περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση. Η όλη κατασκευή
θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα. Στη τιμή περιλαμβάνεται
και η αξία της βάσεως αγκυρώσεως. Μήκους 9m
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
730,81

''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''
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A.T.:

041

ΑΤΗΕ 9331.1.1

Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Μονός βραχίονας οριζόντιας
προβολής 1,00m διάμετρος σωλήνα 2ins και πάχος σιδηροσωλήνα
3,65mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 101

100,00%

Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός
ευθύγραμμου βραχίονα από σιδηροσωλήνα βαρέος τύπου, με κλίση 15 μοίρες προς την οριζόντια. Η
βάση του βραχίονα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 97mm και μήκους 0,5m
και θα είναι κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα πάχους 6mm. Στο άκρο του βραχίονα θα υπάρχει
κατάλληλη συστολή για την υποδοχή και στερέωση σε αυτή του φωτιστικού σώματος. Ολόκληρος ο
βραχίονας μετά την πλήρη κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερμό λουτρό για την αποφυγή
μελλοντικής οξειδώσεως. Ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 80 μικρά. Στη τιμή περιλαμβάνεται και η
αξία του πύρου στερεώσεως του βραχίονα στο ιστό. Μονός βραχίονας οριζόντιας προβολής 1,00m
διάμετρος σωλήνα 2ins και πάχος σιδηροσωλήνα 3,65mm
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
74,31

A.T.:

042

ΑΤΗΕ Ν8066.1.4

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 40cm
και βάθος έως 0,50 m
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 10

100,00%

Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε έδαφος μέχρι 0,30 μ. επιπλέον του
βάθους φρεατίου και κατασκευής του φρεατίου δια σκυροδέματος των 300χγρ. σιμέντου πάχους 10 εκ.
και επίστρωση δια τσιμεντοκονιάματος των 600 χγρ. πάχους 1,00 εκ. ήτοι υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ
121,00

A.T.:

043

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ
9309.15.02

Φρεάτιο υδρορροής Διαστάσεων 15cm X 15cm και βάθους έως 0,30 m
Κωδ. αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

100,00%

∆ιαμόρφωση φρεατίου υδρορροής με άνοιγμα (πατούρα καπακιού) διαστάσεων 15Χ15cm, δηλαδή
προετοιμασία χώρου εγκατάστασης, ενσωμάτωση των σωλήνων διελεύσεως της υδροροής μετά της σχάρας
της και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ
ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
11,32
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A.T.:

044

ΥΔΡ-Β 16.22

Ανύψωση ή καταβιβασμός υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από
χαλκοσωλήνα.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6630.1

100,00%

Ανακατασκευή υπάρχουσας παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα, η
λειτουργία.

οποία ευρίσκεται σε

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια και μεταφορά επι τόπου των απαιτουμένων υλικών και αναλωσίμων για την εκτέλεση
των εργασιών.
β. Η διακοπή της ροής στον χαλκοσωλήνα, με πήξη του νερού με χρήση κατάλληλου ψυκτικού, η
αποσύνδεση του χαλκοσωλήνα από τον κρουνό διακοπής ή κοπή του στην απαιτούμενη θέση, η
προσθήκη νέου τμήματος σωλήνα κατάλληλου μήκους και η σύνδεσή του με το παραμένον με ειδικό
σύνδεσμο, καθώς και η επανατοποθέτηση του κρουνού διακοπής.
γ. Ο έλεγχος στεγανότητας της νέας σύνδεσης
Η αντικατάσταση του παλαιού φρεατίου, εάν απαιτείται, τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση το αντίστοιχο
άρθρο του τιμολογίου.
Τιμή κατ' αποκοπή για την ανακατασκευή υπάρχουσας παροχής ύδρευσης (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
25,00

A.T.:

045

ΑΤΗΕ Ν8066.1.1

Φρεάτιο ποτίσματος ή τοποθέτησης υδρομετρητή. Διαστάσεων 40cm X
40cm και βάθος έως 0,40 m
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 10

100,00%

Φρεάτιο ποτίσματος ή τοποθέτησης υδρομετρητή, δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες,
διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών
με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, επίχριση με
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου,
εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
63,70

A.T.:

046

ΑΤΗΕ Ν8066.1

Κανάλι συγκέντρωσης και απορροής ομβρίων ή και ελαφρών λυμάτων
Πλάτους 20cm και βάθους 30cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 10

100,00%

Κανάλι συγκέντρωσης και απορροής ομβρίων ή και ελαφρών λυμάτων, δηλαδή: Εκσκαφή σε
έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση
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πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg
τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα Φ100 mm
τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών,
επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του
φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
128,26

A.T.:

047

ΑΤΗΕ 8063

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη)
ορθογωνικής διατομής6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 8

100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10
cm από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20 C μέχρι 4 atm μεγάλης μηχανικής και χημικής
αντοχής συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεων, στερεώσεως κλπ ως και της εργασίας
πλήρους εγκαταστάσεως
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.:

048

ΥΔΡ 16.7.1

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
10,51

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και
επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του
φρεατίου.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6327
ΥΔΡ 6301

50,00%
50,00%

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, που έχουν υποστεί βύθιση λόγω καθίζησης του
φρεατίου υδροσυλλογής, με την στάθμη και επίκλιση του καταστρωματος της οδού.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η αφαίρεση της εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της
- Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσμένων σκυροδεμάτων του τοιχώματος του φρεατίου υπό το πλαίσιο
έδρασης
- Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούμενης προσθήκης επί των τοιχίων του
φρεατίου για την εξασφάλιση της προσαρμογής με την στάθμη της οδού.
- Η επάλειψη της τελικής επιφανείας του παλαιού σκυροδέματος με εποξειδική συγκολλητική ρητίνη
για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης με το νέο σκυρόδεμα.
- Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόμενη στάθμη με χρήση ανθεκτικών
υποθεμάτων και η διάστρωση και συμπύκνωση του νέου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 η
εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέματος έδρασης της εσχάρας, ο καθαρισμός και η
προετοιμασία της νέας επιφάνειας έδρασης με εποξειδικές ρητίνες, το καλούπωμα και η έγχυση νέου
σκυροδέματος κατηγορίας C16/20
- Η αφαίρεση του ξυλοτύπου και η συγκλεντωση και αποκομισή των προϊόντων αποξήλωσης και
τυχόν αχρήστων υλικών.
Η αντικατάσταση των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θράσεως) τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία
άρθρα του τιμολογίου.
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Τιμή ανά εσχάρα φρεατίου που αποκαθίσταται
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΓΔΟΝΤΑ
80,00

A.T.:

049

ΥΔΡ 16.11

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 4

100,00%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευαμένου φρεατίου παροχής
ύδρευσης, νέας παροχής ή για την αντικατάσταση υφισταμένου που έχει θραυστεί.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Η αποξήλωση του κατεστραμμένου φρεατίου (μερίπτωση αντικατάστασης) και η διάνοιξη
ορύγματος στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση του νέου.
β. Η τοποθέτηση και πάκτωση με σκυρόδεμα του μεταλλικού πλαισίου έδρασης του φρεατίου που
χορηγείται από τον Φορέα Υδρευσης.
γ. Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του ορύγματος με
θραυστό υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης ή επίστρωσης του
πεζοδρομίου
δ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-0803 ''Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων''
ε. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης καθαρισμός
του χώρου της επέμβασης..
Τιμή ανά τοποθετούμενο φρεάτιο παροχής ύδρευσης (τεμ).
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΠΕΝΗΝΤΑ
50,00

A.T.:

050

ΥΔΡ 16.13

Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 4

100,00%

Επέμβαση για την αποκατάσταση διαρροής της σύνδεσης παροχής ύδρευσης από τον αγωγό του
δικτύου ή τον πολλαπλό διανομέα, μέχρι τον μετρητή
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτουμένου μήκους χαλκοσωλήνα ή σωλήνα από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) , της αυτής διατομής με την επάρχουσα σωλήνωση καθώς και των κρουνών που
απαιτείται να αντικατασταθούν.
β. Η εκσκαφή αποκάλυψης του σωλήνα σύνδεσης (αποξήλωση πλακοστρώσεων, διάνοιξη
ορύγματος)
γ. Η τοποθέτηση νέου σωλήνα ή/και κρουνού, ανάλογα με την αιτία της διαρροής που θα διαπιστωθεί
και ο έλεγχος της σταγανότητας της νέας σύνδεσης.
δ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-0803 ''Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων''
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ε. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης καθαρισμός
του χώρου της επέμβασης..
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ
30,00

A.T.:

051

ΥΔΡ 16.27

Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην
στάθμη του οδοστρώματος
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2226

100,00%

Προσαρμογή φρεατίου δικλίδας, εμφανούς ή καλυμμένου στην στάθμη του οδοστρώματος.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
- Ο εντοπισμός της θέσης της καλυμμένης δικλίδας με χρήση ανιχνευτή μετάλλων, με βάση τα
υπάρχοντα σχέδια του δικτύου κλπ στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία (σκαριφήματα, παλιές
εξασφαλίσεις κλπ), με έρευνα σε οποιαδήποτε ακτίνα απαιτηθεί προς τούτο.
- Η εκσκαφή γύρω από τον σωλήνα χειρισμών και η προσθήκη της απαιτούνενης προέκτασης ή η
αντικατάστασή του, ούτως ώστε το κάλυμμα του βανοφρεατίου να ευρίσκεται στην στάθμη της
ερυθράς της οδού.
- Η επανεπίχωση του ορύγματος με συμπυκνωμένο διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου και η
αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα ή της πλακόστρωσης γύρω από το κάλυμμα.
- Η εξάρτηση τηςν θέσεως του βανοφρεατίου από σταθερά σημεία (εξασφάλιση) και η σύνταξη
σχετικού σκαριφήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Τιμή ανα φρεάτιο δικλίδας (εντοπισμός, προσαρμογή, σκαρίφημα).
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟ
100,00

A.T.:

052

ΥΔΡ- 16.12

Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 4

100,00%

Αποκατάσταση στάθμης φρεατίου παροχής ύδρευσης που έχει υοστεί βύθιση.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η εκσκαφή περιμετρικά του φρεατίου για την απελευθέρωση του πλαισίου του από σκυρόδεμα, η
αναδιάταξη του μεταλλικού πλαισίου στήριξης στην απαιτούμενη νέα σταθμη και η πάκτωσή του με
σκυρόδεμα.
β. Η τοποθέτηση και στερέωση του φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του ορύγματος με θραυστό
υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης ή επίστρωσης του πεζοδρομίου
γ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-0803 ''Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων''
δ. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης καθαρισμός
του χώρου της επέμβασης.
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Τιμή ανά επισκευαζόμενο φρεάτιο παροχής (τεμ).
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ
30,00

A.T.:

053

ΟΔΟ Β-49

Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6752

100,00%

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων, με τα αντίστοιχα
πλαίσια έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400,
σύμφωνα με την μελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ).
Για τις εσχάρες των υπονόμων έχει εφαρμογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 ‘’Εσχάρες υδροσυλλογής από
φαιό χυτοσίδηρο’’
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,
· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις με κατάλληλα μέσα (πχ. με χρήση
υδραυλικού γερανοβραχίονα),
· η προετοιμασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθμιση της απαιτουμένης τελικής στάθμης
του καλύματος ή της εσχάρας με χρήση ανθεκτικών υποθεμάτων και η πάκτωση του πλαισίου
έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία.
Τιμή ανά kg τοποθετημένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυμμάτων φρεατίων.
( 1 Kg )
Χιλιόγραμμο (Κιλό)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
1,35

A.T.:

054

ΟΔΟ Β-66.1

Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων.
Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ).
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΔΟ 2548

100,00%

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως
ή εν μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για
λειτουργία.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων
στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ
· το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό
των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)
· η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
· η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η
κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος
· η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων
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· η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη
συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα
· η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,
· η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων
· η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου
· η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους
στην κλίση ή επίκλιση της οδού
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται:
· η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν
· η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους
τους πέραν των 1200 mm
· η κατασκευής λαιμού ύψους h ≥1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ
400,00

A.T.:

055

ΠΡΣ Ε6

Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x
0,50 m στο πεζοδρόμιο.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΠΡΣ 5160

100,00%

Aνοιγμα λάκκου, διαστάσεων 0,50x0,50x0,50 m σε έδαφος πάσης φύσεως, με οποιοδήποτε
τρόπο, πλην χρήσεως εκρηκτικών, με την τυχόν απαιτούμενη άντληση ύδατος, τις τυχόν καθαιρέσεις
πλακών πεζοδρομίων, σκυροδεμάτων, ασφαλτικών κ.λ.π., την κοπή δένδρων, ριζών ή παλαιών
πρεμνών και πρόσθετων χωματουργικών εργασιών, εξασφάλισης λειτουργίας των αγωγών κοινής
ωφελείας, μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών σε σημεία προσέγγισης αυτοκινήτου και
απομάκρυνσης σε επιτρεπόμενο χώρο, την πλήρωση του λάκκου με κηπευτικό χώμα κατάλληλο για
την κατηγορία και τύπο των προβλεπομένων να φυτευτούν φυτών καθώς και την προσθήκη
βελτιωτικού σε αναλογία 1:3 και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 1005-01-00
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΔΕΚΑ
11,00

A.T.:

056

ΠΡΣ Α7

Χωματουργικές εργασίες. Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών
και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη , χωρίς την προμήθεια
του υλικού.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΠΡΣ 1620

100,00%

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ
02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία των
αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση,
διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή
τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της
επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με
προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού
χώματος.
Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα άρθρα
Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
1,50

A.T.:

057

ΠΡΣ Η9.2.10

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστέςεξαρτήματα. Ηλεκτρονική πλακέτα προσθέτων στάσεων κωδικοποιητή
μονοκαλωδιακής σύνδεσης ηλεκτροβανών
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 55

100,00%

Ηλεκτρονική πλακέτα (κάρτα επέκτασης) 8 προσθέτων στάσεων μονάδας κωδικοποιητή σήματος
για την μονοκαλωδιακή σύνδεση ηλεκτροβανών (Η/Β), απόλυτα συμβατή με την υπάρχουσα μονάδα,
πλήρως εγκατεστημένη και δοκιμασμένη.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
65,00

A.T.:

058

ΠΡΣ Η9.2.15.1

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστέςεξαρτήματα. Καλώδια τύπου J1VV-U (ΝΥΥ) διατομής 2 x 1,5 mm²
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 47

100,00%

Καλώδιο τύπου JIVV-U (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του έργου, με την
εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης
και ελέγχου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
0,450
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A.T.:

059

ΠΡΣ Η9.2.1

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστέςεξαρτήματα. Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας μιας στάσης
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 52

100,00%

Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας, μιας στάσης, κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών, με πηνίο
μανδάλωσης και ηλεκτροβάνα 3/4'' ή 1''.
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα πάσης φύσεως
εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων,
δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΞΗΝΤΑ
60,00

A.T.:

060

Η8.2.1.1

Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Σταλακτηφόροι. Σταλακτηφόροι Φ6 ή
Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με σταλάκτες μακράς διαδρομής, με
απόσταση σταλακτών 33 cm.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 8

100,00%

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες (κοντούς
ή μακρούς), με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για πίεση λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm.
Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου,
προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις, 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)
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
0,320

A.T.:

061

ΠΡΣ Η1.1.4

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου
Φ 32
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 8

100,00%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21),
κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής
ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια
των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά,
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η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και
δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
0,650

Α.T.:

062

ΠΡΣ Η1.1.1

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου
Φ 16
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 8

100,00%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21),
κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής
ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια
των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά,
η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και
δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
0,300

A.T.:

063

ΠΡΣ Β1

Τεχνικά Έργα. Μεταλλικές σχάρες δένδρων.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6752

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
3,50
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A.T.:

064

ΠΡΣ Δ1.3

Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ3
Κωδ. αναθεώρησης :

ΠΡΣ 5210

100,00%

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του
εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 12,50

A.T.:

065

ΠΡΣ Η9.2.13.1

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστέςεξαρτήματα. Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 6'', μιας ηλεκτροβάνας
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 8

100,00%

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά
εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου,
διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα
του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του
λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
8,50

A.T.:

066

ΠΡΣ Η9.1.1.1

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες. Βάνες
ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές. Χωρίς
μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1''
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 8

100,00%

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας
από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής
εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.
Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης,
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ
32,00

A.T.:

067

ΠΡΣ Ε9.7

Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα
χώματος όγκου 23 - 40 lt.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΠΡΣ 5210

100,00%

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους,
πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια
άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-0100
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων
των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ
4,00

Γλυφάδα, 26/6/2018

Γλυφάδα, 29/6/2018

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Υ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΣΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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