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ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2122
100%

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00
m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των
παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του
πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 20,25
(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.50

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

100%

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων
(διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την
μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.72

Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού πατωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

100%

Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων και λοιπών οριζόντιων επιφανειών, μετά των
ενδιάμεσων ξύλινων μελών κάθε τύπου, σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή, για την
επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά στις θέσεις φόρτωσης ή αποθήκευσης εντός του
εργοταξίου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) αποξηλωνόμενης κατασκευής.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.56

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6102

100%

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα
και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15
-02-02-02
"Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1101

100%

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,
άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε
τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια
Τιμή ανά τόνο (ton).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

:6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1136

100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Δια μέσου οδών καλής βατότητας.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\35.01.01

Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα με ισχνό κισηρόδεμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3501

100%

Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη
(χειρωνακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη
θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.
Με ισχνό κισηρόδεμα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 73,00
(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία

A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.11.01

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα
και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7912
100%

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της
επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση
στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές,
γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.
Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 14,60
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\72.47.02

Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7246

100%

Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο, βιομηχανικής
προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,
συνοδευόμενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται
στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
και πλήρωση του διακένου του αρμού με παραμορφώσιμες πλάκες από φυτικές ίνες
εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύμφωνα με
τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 56,00
(Ολογράφως) : πενήντα έξι
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A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\10.08.01

Αποκατάσταση σφράγισης κάθετων και οριζόντιων αρµών πλάτους 3-40 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6371

100%

Αποκατάσταση σφράγισης κάθετων και οριζόντιων αρµών πλάτους 3-40 mm, σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους, σε επιφάνειες µη πορωδών υλικών, όπως γυαλί, σίδηρο, αλουµίνιο, πορσελάνη,
πλακίδια κλπ και µη πορώδη κεραµικά, που έχουν υποστεί φθορές ή αποκόλληση, με χρήση σιλικόνης
(διάφανη ή εγχρωμη,γενικής χρήσης υψηλών απαιτήσεων.
Περιλαμβάνεται η αφαίρεση της παλαιάς σιλικόνης, το καθάρισµα του αρµού µε πινέλο ή
συρµατόβουρτσα και στη συνέχεια φύσηµα µε πεπιεσμένο αέρα. Για την αποφυγή ανεπιθύμητης
ρύπανσης στα χείλη των αρµών, τοποθετείται αυτοκόλλητη χαρτοταινία κατά μήκος τους, η οποία
αφαιρείται αµέσως µετά τη σφράγιση του αρµού (πριν αρχίσει ο σχηµατισµός της επιφανειακής
µεµβράνης) και η εφαρμογή της σιλικόνης σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή".
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από σκόνες, σαθρά υλικά, λάδια κλπ.
Η τοποθέτηση γίνεται με ειδικό πιστόλι και υπό γωνία 45º ως προς τον άξονα του αρµού. Όσο είναι
ακόµα νωπή, η σιλικόνη εξοµαλύνεται µε τη βοήθεια σπάτουλας ή µε το δάκτυλο.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) πλήρους αποκατάστασης της σφράγισης αρμού

Τιμή ανά μέτρο (μμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,00
(Ολογράφως) : τρία

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.55

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7755
100%

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,70
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7785.1
100%

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικήςπολυβινυλικής βάσεως
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

ακρυλικής ή

(Αριθμητικά): 9,00
(Ολογράφως) : εννέα
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A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7785.1
100%

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.54.01

βάσεως.

Συντήρηση εξωτερικού ξύλινου δαπέδου .
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7754

100%

Για τη συντήρηση του εξωτερικού ξύλινου δαπέδου απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:
1.Βίδωμα και σταθεροποίηση του ξύλινου δαπέδου (αφαίρεση των χαλασμένων βιδών και τοποθέτηση
νέων γαλβανιζέ βιδών κατάλληλου μεγέθους για την καλή στερέωση στον ξύλινο ή μεταλλικό
σκελετό).
2.Eλαφρύ ξύσιμο με κατάλληλο μηχάνημα εφοδιασμένο με απορροφητήρα και ψιλοστοκάρισμα.
3.Πρώτη φάση βαφής: Βαφή με κατάλληλο συντηρητικό - μυκητοκτόνο βάσεως νερού.
4.Δεύτερη φάση βαφής: Βαφή σε δύο χέρια με χρώμα οικολογικής βάσεως εξωτερικής χρήσης με
ενδιάμεσο τρίψιμο,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί
ξύλινων επιφανειών" και τοποθέτηση προς στέγνωμα (χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2). Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, εξοπλισμός επί
τόπου και εργασία. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων
επιφανειών".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,00
(Ολογράφως) : δέκα τρία

A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.26.01

Συντήρηση ηλιοπροστατευτικού ξύλινου καφασωτού διαστάσεων 1,30x1,30m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7754

100%

Για τη συντήρηση του ξύλινου καφασωτού απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:
1.Αφαίρεση του ξύλινου πλαισίου και αρίθμηση του προκειμένου να τοποθετηθεί στην ίδια θέση,
συγκέντρωση και αποθήκευση προς μεταφορά με προσοχή.
2.Μεταφορά του ξύλινου καφασωτού από το εργοτάξιο στο εργαστήριο του αναδόχου, όπου θα
εκτελεστούν οι εργασίες συντήρησης.
3.Συντήρηση υπαρχόντων μεντεσέδων (τόσο στην ξύλινη επιφάνεια όσο και στην σιδηρά επιφάνεια
στήριξης).
4.Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, στοκάρισμα, τρίψιμο με ψιλό γυαλόχαρτο και λοιπές
μικροεπιδιορθώσεις, φύσημα, καθάρισμα, σκούπισμα.
5.Πρώτη φάση βαφής: Εμβαπτισμός σε κατάλληλο συντηρητικό - μυκητοκτόνο βάσεως νερού και
τοποθέτηση προς στέγνωμα.
6.Δεύτερη φάση βαφής: Χρωματισμοί των ξύλινων επιφανειών σε δύο στρώσεις (στιλπνοί ή ματ ή
σαγρέ) με χρώμα οικολογικής βάσεως εξωτερικής χρήσης με ενδιάμεσο τρίψιμο, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί
ξύλινων επιφανειών" και τοποθέτηση προς στέγνωμα (χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας).
7.Αποθήκευση, στοίβαξη και μεταφορά στο Πολιτιστικό κέντρο.
8.Τοποθέτηση στην αρχική του θέση κατόπιν εγκρίσεων της Υπηρεσίας.
Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται υλικά και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00
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"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 140,00
(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3811

100%

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα
(τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\32.05.04

Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3214

100%

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 τη
τιμή του άρθρου 32.02.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 106,00
(Ολογράφως) : εκατόν έξι

A.T.

: 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
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κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
14,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 154
|
1,21
16,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
1,58
18,0
|
ν
|
|
|
|
| 254
|
2,00
20,0
|
ν
|
|
|
|
| 314
|
2,47
22,0
|
ν
|
|
|
|
| 380
|
2,98
25,0
|
ν
|
|
|
|
| 491
|
3,85
28,0
|
ν
|
|
|
|
| 616
|
4,83
32,0
|
ν
|
|
|
|
| 804
|
6,31
40,0
|
ν
|
|
|
|
| 1257
|
9,86
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

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

: 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\52.02.02

Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πριστή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5204

100%

Κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού πατωμάτων από δομική ξυλεία
κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΝ 338, υγρασίας μικρότερης του 17%,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: , και γενικά ξυλεία, κοχλιοφόροι ήλοι
(μπουλόνια), κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες), διχάγγιστρα (τζινέτια), μεταλλικές
στηρίξεις κάθε τύπου, μεταλλικοί συνδετήρες διαφόρων μορφών και μικροϋλικά,
(όπως στερέωσης με τάκους από σκληρό ξύλο ή κοντραπλακέ θαλάσσης,
συγκολλούμενους με πολυουρεθάνη ή ενδεχόμενης στερέωσης με τσιμεντοκονία
ταχείας πήξεως και καρφιά ή στερέωση με βίδες ή στριφώνια και χιτώνια από
πολυαμύδιο ή στερέωσης με ειδικά μεταλλικά στηρίγματα με ενσωματωμένα στοιχεία
από NEOPRENE, σιδηρογωνιές στερέωσης σε συτοφερόμενες δοκούς, των ενδιαμέσων
φύλλων NEOPRENE στη περίπτωση διπλού σκελετού κλπ, χωρίς όμως τη δαπάνη για την
ενδεχόμενη κατασκευή στρώσης γαρμπιλομωσαΙκού, ή στεγνής άμμου, ή στρώσης
διακοπής υγρασίας ή φράγματος υδρατμών ή στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή
θερμομονωτικής στρώσης), επί οιουδήποτε υποστρώματος, καθώς και εργασία για
πλήρη κατασκευή.
Από ξυλεία πριστή.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 560,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα

A.T.

: 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.63.01

Θύρα πτυσσόμενη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5463.1

100%

Θύρα πτυσσόμενη από PVC, χωρίς τζάμι, σε οποιαδήποτε απόχρωση. Στην τιμή
Περιλαμβάνεται η προμήθεια της πόρτας, οι χειρολαβές, τα υλικά αναρτήσεως, στερεώσεως και
λειτουργίας, τα μικροϋλικά και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και λειτουργία της
θύρας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

Ευρώ

(Αριθμητικά): 70,00
(Ολογράφως) : εβδομήντα

A.T.

: 21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.76.02

Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7577

100%

Πάγκοι πάχους 2 cm εκ μαρμάρου προελεύσεως ΠΕΝΤΕΛΗΣ ήτοι μάρμαρο σχιστό επί τόπου και εργασία
κοπής, μορφώσεως, λειοτρίψεως και τοποθετήσεως.Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 105,00
(Ολογράφως) : εκατόν πέντε

A.T.

: 22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.71.02

Νεροχύτης απλός, από μάρμαρο λευκό πλάτους 50 cm και πάχους 20 cm, μήκους 60 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7571.2

100%

Νεροχύτης απλός από μάρμαρο λευκού πλάτους 50 cm και πάχους 20 έως 25 cm, με τα υλικά
τοποθετήσεως (σιδηρογωνιές, πλίνθοι και τσιμεντοκονίαμα) επί τόπου, με την εργασία πλήρους
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τοποθετήσεως.
Nεροχύτης από μάρμαρο λευκό,

μήκους 60 cm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 101,00
(Ολογράφως) : εκατόν ένα

A.T.

: 23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25

Κινητές σίτες αερισμού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6530

100%

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση
εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με
εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ), μικροϋλικά και
εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T.

: 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9.1.01

Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτης κυλινδρικής δεξαμενής για πόσιμο νερό
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 29

100%

Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτης κυλινδρικής δεξαμενής (inox AISI 304) για αποθήκευση
πόσιμου νερού , ελάχιστου όγκου 1000 lt, μέγιστου ύψους 1,80 m και μέγιστης διαμέτρου 0,90 m. Η
δεξαμενή θα έχει επίπεδο πυθμένα και θα έχει απλό καπάκι.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά για πλήρη τοποθέτηση.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.000,00
(Ολογράφως) : χίλια

A.T.

: 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9202.01

Υποβρύχια αντλία 200lt/min , ελάχιστου μανομετρικού 15m.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 80

100%

Αποξήλωση της υφιστάμενης αντλίας και τοποθέτηση ανοξείδωτης υποβρύχιας αντλίας αποστράγγισης
ελάχιστης παροχής 200 lt/min, ελάχιστου μανομετρικού 15m, διατομής 11/2 in και μέγιστης
θερμοκρασίας ρευστού 30ο C.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά για πλήρη τοποθέτηση.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 400,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια

A.T.

: 26

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\5.1.01

Σιδηροϊστός 2" ανοξείδωτος, ύψους 6m .
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

100%

Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτου ιστού σημαίας ύψους 6,00 m και διατομής 2 in με ανοξείδωτη
τάπα, πράσινη ετικέτα.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα αγκύρια, τα μικροϋλικά για την
τοποθέτηση της σημαίας και η πλήρης τοποθέτησης του ιστού.
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 150,00
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T.

: 27

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\24.01

Τροποποίηση υφιστάμενου αντλιοστασίου .
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 80

100%

Συντήρηση και μικρές τροποποιήσεις των συνδέσεων εντός του αντλιοστασίου σύμφωνα με το
συνημμένο σχέδιο. Στην Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά για τις απαραίτητες
τροποποιήσεις.
Τιμή κατ' αποκοπή (αποκ).

Ευρώ

(Αριθμητικά): 2.000,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

A.T.

: 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8157.1

Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

100%

Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη επίπεδη ή γωνιακή, πλήρως εγκατεστημένη
και συνδεδεμένη με τους σωλήνες πλύσεως και αποχετεύσεως
(1 τεμ)

Ευρώ

(Αριθμητικά): 70,00
(Ολογράφως) : εβδομήντα

21-03-2017
Οι μελετητές

ΚΥΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

21-03-2017
Ελέγχθηκε
ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ.
ΤΣΙΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

21-03-2017
Εγκρίθηκε
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Ν.

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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