ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : Βελτίωση εγκαταστάσεων αθλότοπου
Θεσπρωτικού
Αρ. Μελέτης: 40/2020

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 1 από 29

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 2 από 29

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 3 από 29

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 4 από 29

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 5 από 29

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 6 από 29

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 7 από 29

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 8 από 29

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 9 από 29

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 10 από 29

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 11 από 29

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 12 από 29

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 13 από 29

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 14 από 29

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 15 από 29

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 16 από 29

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 17 από 29

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 18 από 29

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΑ
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 1123.Α

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται

επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών
και του πυθμένα τους,
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των
γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες,
- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο
σχηματισμός των αναβαθμών
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων
σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή
επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές
θέσεις
- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους
- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή,
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση
- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του
βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή
ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση
κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που
οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε
μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους
τοπικούς περιορισμούς.
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων,
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δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και
πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,65
(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

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

(Αριθμητικά): 16,65
(Ολογράφως) : δέκα έξι και εξήντα πέντε λεπτά

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.20.1

Πλήρωση χώρων με ποταμίσιο βότσαλο κοκκομετρικής διαβάθμισης από 2mm έως 8mm

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟ 1620

Πλήρωση χώρων με ποταμίσιο βότσαλο κοκκομετρικής διαβάθμισης
από 2mm έως 8mm στρογγυλεμένο και καθαρισμένο χωρίς πρόσμικτα σωματίδια λάσπης ή αργίλου
Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά του υλικού επί τόπου του έργου, η διάστρωσή του με ή
χωρίς
μηχανικά μέσα σε βάθος ανάλογο της μελέτης από έως 20 cm έως 40 cm.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 50,00
(Ολογράφως) : πενήντα

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.2.2

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα
C12/15
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2531

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος,
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),
καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα
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προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),
- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς
- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής
κενών,
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών
- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη
σκλήρυνσή του
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης
και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),
- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,
- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από
εκσκαφή.
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
Συντήρηση σκυροδέματος
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα
και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης,
ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών,
επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 89,80
(Ολογράφως) : ογδόντα εννέα και ογδόντα λεπτά

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.3

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 7018

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 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, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) 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, 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
|
|
ν
|
| 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
Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ,
με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην
περίπτωση εγχύτων πασσάλων.
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
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- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την
μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)
- 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.
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,15
(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

A.T.

:6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.92

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7373.1

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:
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.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 28,00
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.2

Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από
σκυρόδεμα C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2532

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος,
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),
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καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),
- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς
- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής
κενών,
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών
- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη
σκλήρυνσή του
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης
και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),
- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,
- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από
εκσκαφή.
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
Συντήρηση σκυροδέματος
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή οπλισμένων τοίχων (θεμέλια και ανωδομή), πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 104,00
(Ολογράφως) : εκατόν τέσσερα

A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β64.2

Γεωύφασμα διαχωρισμού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7914

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου για τον
διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών, βάρους >= 280
gr/m2, εφελκυστικής αντοχής >= 15 kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση 50% (+20%) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, αντοχής σε διάτρηση >= 3000N (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και πάχους
1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 9864).
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του
- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών
- η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος
- η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή
Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και μέσων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν
φθορές στο γεωύφασμα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας διαχωρισμού με γεωύφασμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,80
(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα λεπτά

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΝΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.24

Όργανο Κωπηλασίας

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου εκγύμνασης "Όργανο Κωπηλασίας" κατάλληλο για εξωτερικό χώρο
διαστάσεων
Μήκος : 1400mm
Πλάτος : 750mm
Ύψος : 2000mm
Τοποθετημένο αναλόγως με χώρο ασφαλείας 4400Χ3750mm
Το όργανο αποτελείται από :
•
Έναν (1) πυλώνα στήριξης,
•
Ένα (1) όργανο κωπηλασίας.
Ο πυλώνας στήριξης του οργάνου κατασκευάζεται από έναν ενιαίο σιδηροσωλήνα Φ76mm διαμορφωμένο
σε σχήμα στρογγυλεμένου Π με μέγιστο πλάτος 470mm.Το σύστημα κωπηλασίας κατασκευάζεται από
σιδηροσωλήνα Φ60 και Φ42 πάχους 2mm.
Πάνω στον σιδηροσώλινα Φ60 συγκρατείται το σύστημα κωπηλασίας κατασκευασμένο από σιδηροσωλίνα
Φ42 δίνοντας του σχήμα ανάποδου ύψιλον(Υ).
Όλο το σύστημα κινείται πάνω σε κατάλληλους σωλίνες τύπου τούμπο.Χωρίς ραφές λιπαίνετε επαρκώς
με ειδικές οπές.
Στο πάνω μέρος του πυλώνα συγκολούντε λαμάκια για την στήριξη της πινακίδας με αναλυτικές
οδηγίες χρήσεως του οργάνου.Ο κορμός στηριζεται απευθείας στις δύο κάτω τραβέρσες του πυλώνα
και στηρίζει το κάθισμα από HPL 15mm.Η διάταξη παρέχει τη δυνατότητα παλινδρομικής κίνησης με
απόσβεση, σε συγκεκριμένο εύρος.
Οι κατασκευές αποτελούνται από θερμογαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας, βαμμένο με τριπλή
στρώση πούδρας πολυεστέρα. Οι χειρολαβές και τα καθίσματα κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας
πολυαιθυλένιο (HDPE) με την προσθήκη ειδικών συστατικών για την αύξηση της αντοχής τους σε
υψηλές θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία.
Οι διατομές των χειρολαβών ικανοποιούν τις απαιτήσεις για ολική λαβή και γενικότερα οι διατομές
των επιμέρους στοιχείων έχουν μελετηθεί για την εξασφάλιση της αντοχής των φορτίων που φέρουν.
Στα κινούμενα μέρη χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια από πολυαμίδιο για την ομαλή λειτουργία των
αρθρώσεων και την ελαχιστοποίηση των κραδασμών.
Στο σύνολο της κάθε κατασκευή έχει εξασφαλισμένη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες και υψηλή
ανθεκτικότητα για την περίπτωση βανδαλισμού.
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά και λοιπές εργασίες τοποθέτησης και πάκτωσης του
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οργάνου στο έδαφος
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.800,00
(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.26

Όργανο πιέσεων ώμων

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου εκγύμνασης "Όργανο πιέσεων ώμων" κατάλληλο για εξωτερικό χώρο
διαστάσεων
Μήκος : 850mm
Πλάτος : 850mm
Ύψος : 2000mm
Τοποθετημένο αναλόγως με χώρο ασφαλείας 3850Χ3850mm
Το όργανο αποτελείται από :
•
Έναν (1) πυλώνα στήριξης,
•
Ένα (1) όργανο πιέσεων ώμων.
Ο πυλώνας στήριξης του οργάνου κατασκευάζεται από έναν ενιαίο σιδηροσωλήνα Φ76mm διαμορφωμένο
σε σχήμα στρογγυλεμένου Π με μέγιστο πλάτος 470mm. Στην εσοχή που δημιουργείται ανάμεσα από
τους δύο ορθοστάτες προσαρτώνται τρεις τραβέρσες από σιδηροδοκό διατομής 120x40mm, σε κατάλληλα
ύψη για την τοποθέτηση του οργάνου. Στο πάνω μέρος φέρει ειδικά στηρίγματα για την τοποθέτηση
μεταλλικής πινακίδας με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως του οργάνου.
Το κυρίως όργανο αποτελείται από ένα σιδηροσωλήνα Φ59mm σε σχήμα Π ο οποίος προσαρτάται
οριζόντια στην πάνω τραβέρσα του πυλώνα. Κάθετα σε αυτό προσαρτάται δεύτερος σωλήνας Φ59mm σε
σχήμα Π, με τα άκρα προς τα πάνω. Στην κορυφή του τοποθετείται ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης
με ειδικούς ένσφαιρους τριβείς ενσωματωμένους σε κατακόρυφους κυλίνδρους Φ89mm. Οι χειρολαβές,
από σιδηροσωλήνα Φ48mm σε σχήμα Γ με πιασίματα Φ32mm, είναι πακτωμένες καταλλήλως στους
ένσφαιρους τριβείς ώστε η ώθηση τους προς τα μέσα να μετατρέπεται σε κίνηση ανύψωσης του
καθίσματος. Το κάθισμα και η πλάτη από HPL 18mm, στηρίζονται μέσω σιδηροσωλήνα Φ59mm στην
μεσαία τραβέρσα του πυλώνα.
Οι κατασκευές αποτελούνται από θερμογαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας, βαμμένο με τριπλή
στρώση πούδρας πολυεστέρα. Οι επιφάνειες που προορίζονται για τη στήριξη του χρήστη είναι
επενδυμένες με ειδικό αντιολισθητικό υλικό για την καλύτερη στήριξη τους. Οι χειρολαβές και τα
καθίσματα κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με την προσθήκη ειδικών
συστατικών για την αύξηση της αντοχής τους σε υψηλές θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία.
Οι διατομές των χειρολαβών ικανοποιούν τις απαιτήσεις για ολική λαβή και γενικότερα οι διατομές
των επιμέρους στοιχείων έχουν μελετηθεί για την εξασφάλιση της αντοχής των φορτίων που φέρουν.
Στα κινούμενα μέρη χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια από πολυαμίδιο για την ομαλή λειτουργία των
αρθρώσεων και την ελαχιστοποίηση των κραδασμών.
Στο σύνολο της κάθε κατασκευή έχει εξασφαλισμένη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες και υψηλή
ανθεκτικότητα για την περίπτωση βανδαλισμού.
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά και λοιπές εργασίες τοποθέτησης και πάκτωσης του
οργάνου στο έδαφος
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2.200,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες διακόσια

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.22

Πάγκος Κοιλιακών

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου εκγύμνασης "Πάγκος Κοιλιακών" κατάλληλο για εξωτερικό χώρο
διαστάσεων
Μήκος : 1300mm
Πλάτος : 650mm
Ύψος : 2000mm
Τοποθετημένο αναλόγως με χώρο ασφαλείας 5300Χ3650mm
Το όργανο αποτελείται από :
•
Έναν (1) πυλώνα στήριξης,
•
Ένα (1) όργανο πάγκου κοιλιακών.
Ο πυλώνας στήριξης του οργάνου κατασκευάζεται από έναν ενιαίο σιδηροσωλήνα Φ76mm διαμορφωμένο
σε σχήμα στρογγυλεμένου Π με μέγιστο πλάτος 470mm. Στην εσοχή που δημιουργείται ανάμεσα από
τους δύο ορθοστάτες προσαρτώνται τρεις τραβέρσες από σιδηροδοκό διατομής 120x40mm, σε κατάλληλα
ύψη για την τοποθέτηση του οργάνου. Στο πάνω μέρος φέρει ειδικά στηρίγματα για την τοποθέτηση
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μεταλλικής πινακίδας με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως του οργάνου.
Ο κυρίως κορμός του οργάνου αποτελείται από έναν σιδηροσωλήνα Φ76mm διαμορφωμένου σε πλαίσιο
εξωτερικών διαστάσεων 2100Χ650mm. Ο κορμός προσαρτάται στην μεσαία τραβέρσα του πυλώνα μέσω
κατάλληλής βάσης. Στο άλλο άκρο πακτώνεται στο έδαφος με τη χρήση σιδηροσωλήνα Φ76mm. Στην
πλευρά του πλαισίου που βρίσκεται προς τον πυλώνα τοποθετείται διάταξη από σιδηροσωλήνα Φ32mm,
στα άκρα του οποίου προσαρτώνται χειρολαβές από πολυπροπυλένιο για τη σταθεροποίηση των ποδιών
του χρήστη. Εντός του πλαισίου τοποθετείται ενιαίο HPL 18mm.
Οι κατασκευές αποτελούνται από θερμογαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας, βαμμένο με τριπλή
στρώση πούδρας πολυεστέρα. Οι επιφάνειες που προορίζονται για τη στήριξη του χρήστη είναι
επενδυμένες με ειδικό αντιολισθητικό υλικό για την καλύτερη στήριξη τους. Οι χειρολαβές και τα
καθίσματα κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με την προσθήκη ειδικών
συστατικών για την αύξηση της αντοχής τους σε υψηλές θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία.
Οι διατομές των χειρολαβών ικανοποιούν τις απαιτήσεις για ολική λαβή και γενικότερα οι διατομές
των επιμέρους στοιχείων έχουν μελετηθεί για την εξασφάλιση της αντοχής των φορτίων που φέρουν.
Στα κινούμενα μέρη χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια από πολυαμίδιο για την ομαλή λειτουργία των
αρθρώσεων και την ελαχιστοποίηση των κραδασμών.
Στο σύνολο της κάθε κατασκευή έχει εξασφαλισμένη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες και υψηλή
ανθεκτικότητα για την περίπτωση βανδαλισμού.
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά και λοιπές εργασίες τοποθέτησης και πάκτωσης του
οργάνου στο έδαφος
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.100,00
(Ολογράφως) : χίλια εκατό

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.23

Παράλληλες Μπάρες

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου εκγύμνασης "Παράλληλες Μπάρες" κατάλληλο για εξωτερικό χώρο
διαστάσεων
Μήκος : 580mm
Πλάτος : 640mm
Ύψος : 2000mm
Τοποθετημένο αναλόγως με χώρο ασφαλείας 3640Χ3580mm
Το όργανο αποτελείται από :
•
Έναν (1) πυλώνα στήριξης,
•
Ένα (1) όργανο παράλληλων μπαρών.
Ο πυλώνας στήριξης του οργάνου κατασκευάζεται από έναν ενιαίο σιδηροσωλήνα Φ76mm διαμορφωμένο
σε σχήμα στρογγυλεμένου Π με μέγιστο πλάτος 470mm. Στην εσοχή που δημιουργείται ανάμεσα από
τους δύο ορθοστάτες προσαρτώνται τρεις τραβέρσες από σιδηροδοκό διατομής 120x40mm, σε κατάλληλα
ύψη για την τοποθέτηση του οργάνου. Στο πάνω μέρος φέρει ειδικά στηρίγματα για την τοποθέτηση
μεταλλικής πινακίδας με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως του οργάνου.
Το κυρίως όργανο αποτελείται από δύο συμμετρικά στηρίγματα από σιδηροσωλήνα Φ76mm,
διαμορφωμένου σε σχήμα Γ που στο άκρο φέρουν εγκάρσιο σωλήνα ίδιας διατομής. Τα δύο στηρίγματα
προσαρτώνται στις πάνω τραβέρσες του πυλώνα στήριξης. Οι εγκάρσιοι σωλήνες ενώνονται μεταξύ
τους με δύο παράλληλους, μορφοποιημένους σιδηροσωλήνες Φ32mm.
Οι κατασκευές αποτελούνται από θερμογαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας, βαμμένο με τριπλή
στρώση πούδρας πολυεστέρα. Οι επιφάνειες που προορίζονται για τη στήριξη του χρήστη είναι
επενδυμένες με ειδικό αντιολισθητικό υλικό για την καλύτερη στήριξη τους. Οι χειρολαβές και τα
καθίσματα κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με την προσθήκη ειδικών
συστατικών για την αύξηση της αντοχής τους σε υψηλές θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία.
Οι διατομές των χειρολαβών ικανοποιούν τις απαιτήσεις για ολική λαβή και γενικότερα οι διατομές
των επιμέρους στοιχείων έχουν μελετηθεί για την εξασφάλιση της αντοχής των φορτίων που φέρουν.
Στα κινούμενα μέρη χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια από πολυαμίδιο για την ομαλή λειτουργία των
αρθρώσεων και την ελαχιστοποίηση των κραδασμών.
Στο σύνολο της κάθε κατασκευή έχει εξασφαλισμένη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες και υψηλή
ανθεκτικότητα για την περίπτωση βανδαλισμού.
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά και λοιπές εργασίες τοποθέτησης και πάκτωσης του
οργάνου στο έδαφος.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.200,00
(Ολογράφως) : χίλια διακόσια
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A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.28

Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

$$
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.600,00
(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια

4. ΛΟΙΠΑ
A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.12

Αντιανεμικό δίχτυ γηπέδων

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Αντιανεμικό δίχτυ γηπέδων χρώματος μπλέ ή πράσινο από πολυαιθυλένιο,
με 85% αντιδιαπερατότητα και ενισχυμένη πλέξη, με ιμάντα,
αντηλιακή προστασία UV και τρούκς ανά 1m.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 11,00
(Ολογράφως) : έντεκα

A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.1

Κάθισμα γηπέδου με πλάτη διπλού τοιχόματος

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια και επι τόπου τοποθέτηση καθίσματος γηπέδου με UV (αντιηλιακή ακτινοβολία) και
προαιρετικά FR (αυτοσβενούμενο), διπλού τοιχόματος στην πλάτη και με δυνατότητα πάκτωσης σε
υφιστάμενη κερκίδα σε τρία (3) σημεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 21,00
(Ολογράφως) : είκοσι ένα

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.16

Συγκρότημα Πετοσφαίρισης (Βόλεϊ)

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6416

Σετ για τον πλήρη εξοπλισμό πετοσφαίρισης, όπου περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:
α) Ένα ζεύγος ορθοστάτες με τις βάσεις στήριξης από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
β) Ένα δίχτυ (φιλέ) πετοσφαίρισης
γ) Μηχανισμός Τάνυσης
Οι ορθοστάτες πετοσφαίρισης είναι κατασκευασμένοι από μεταλλική σωλήνα Φ 80 mm , πάχους 3 mm
ώστε να
είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί και να αντέχουν στη
διάβρωση
και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στις μεταλλικές σωλήνες να είναι υψηλής αντοχής μη τοξικά
φιλικά στο
περιβάλλον και το χρήστη.
Το συνολικό ύψος του ορθοστάτη είναι 3,00 m. Με την οριστική εγκατάσταση και τοποθέτηση τους
στο γήπεδο,
το ελεύθερο ύψος τους θα είναι 2,55 m.
Στον ένα από τους δύο να τοποθετείται μηχανισμός, ο οποίος θα ρυθμίζει το ύψος του διχτύου. Ο
μηχανισμός
να λειτουργεί με ατέρμονα κοχλία και με μανιβέλα. Στο πάνω μέρος του συρταρωτού μηχανισμού να
υπάρχει
μεταλλική τροχαλία με λούκι για το συρματόσχοινο. Για το κάτω μέρος του διχτυού να
χρησιμοποιείται
μηχανισμός επί του οποίου θα στηρίζεται και τεντώνει το δίχτυ σε όποιο ύψος επιλεχθεί. Στον
δεύτερο
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ορθοστάτη να υπάρχει αντίστοιχη λάμα με αλουμινένιο άγκιστρο και μεταλλική τροχαλία για την
τάνυση του
διχτύου.
Οι ορθοστάτες στερεώνονται στο δάπεδο μέσα σε βάσεις που είναι μεταλλικές γαλβανιζέ μήκους 50
cm.
Συνοδεύονται από μεταλλικά πώματα για την κάλυψη των βάσεων στην περίπτωση αφαίρεσης των
ορθοστατών.
Το δίκτυ πετοσφαίρισης (ΦΙΛΕ) έχει μήκος 9,50 m και πλάτος 1,00 m μετρούμενο σε οριζόντια
επιφάνεια,
χωρίς παραμόρφωση των τετραγώνων. Είναι κατασκευασμένο από νήμα πάχους 2,5 mm από πολυαιθυλένιο
ή
πολυουρεθάνη (συνθετικές πολυαμιδικές ίνες) και με πλέξη τέτοια ώστε να σχηματίζονται
τετράγωνα,
πλευράς 10cm.
Στην πάνω πλευρά του διχτυού και καθ' όλο το μήκος του, είναι ραμμένη οριζόντια ταινία πλάτους
7 cm
κατασκευασμένη από αναδιπλούμενο λευκό βαμβακερό ύφασμα ή P.V.C. κατά τρόπο τέτοιο ώστε να
είναι δυνατόν
να περάσει από μέσα εύκαμπτο ατσάλινο καλώδιο, επενδυμένο με νάιλον υλικό για το δέσιμο στους
ορθοστάτες.
Στο κάτω μέρος του, υπάρχει σχοινί περασμένο μέσα από τα πλέγματα για να δένεται στους
ορθοστάτες.
Τιμή ανά ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένο με την μεταφορά (τεμ)
Ευρώ

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

A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.96

Επίστρωση ακρυλικού δαπέδου γηπέδων εξωτερικού χώρου

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7396

Κατασκευή δαπέδου γηπέδων εξωτερικού χώρου όπως Καλαθοσφαίρισης, Αντισφαίρισης, Βόλεϊ κλπ.
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες :
•
Καλός καθαρισμός επιφάνειας γηπέδου
•
Τοπικό στοκάρισμα σε ρωγμές και κοιλότητες
•
Επένδυση αυτοεπιπεδούμενου υλικού ασφαλτοειδούς βάσης με προσθήκη χαλαζία σε τέσσερις
τουλάχιστον στρώσεις για την εξομάλυνση του γηπέδου
•
Επένδυση με ακρυλικό, έγχρωμο δάπεδο (τύπου GREENSET) στις επιθυμητές αποχρώσεις , σε
δύο τουλάχιστον στρώσεις
•
Γραμμογράφηση γηπέδου με χρώμα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 10,00
(Ολογράφως) : δέκα

Φιλιππιάδα

05/10/2020

Φιλιππιάδα

05/10/2020

Η Συντάξασα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων

Αναστασιάδου Κυριακή
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Μισηρλής Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ
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