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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) : 2,60
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα 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) : 17,60
(Ολογράφως) : δέκα επτά και εξήντα λεπτά

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος
ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6081.1

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά
με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος
(αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές
υπερβαίνει τα
αντιστηρίξεις
σύμφωνα με τα

θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν
2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές
επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους,
καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο
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εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.
Ευρώ

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

A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6069

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή
για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη
γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 13,20
(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι λεπτά

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως
10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και
συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο
αστερίσκος
, ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,40
(Ολογράφως) : έξι και σαράντα λεπτά

A.T.

:6

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 3211Β

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.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
Σελίδα 21 από 26

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

- 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.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 13,40
(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα λεπτά

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.50

Μεταλλική περίφραξη εξωτερικού χώρου ύψους 1,50m

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6447

Κατασκευή περίφραξης από πασσάλους και συρματόπλεγμα.
Οι πάσσαλοι θα είναι σιδερογωνιές 40x40x4mm συνολικού ύψους 2,00m πακτωμένοι εντός του
εδάφους σε προτοποθετημένο μαλακό σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ή υψηλότερης), σε βάθος 40cm και
διαμέτρου 15cm. Οι πάσσαλοι αυτοί θα τοποθετούνται ανά 2,5m.
Οι γωνιακοί πάσσαλοι θα είναι σιδηρογωνιές 40x40x4mm και θα φέρουν διπλές αντηρίδες
40x40x4mm, στη μέση του ελεύθερου ύψους τους, πακτωμένες ως ανωτέρω. Όλοι οι πάσσαλοι και
αντηρίδες θα είναι βαμμένοι με μία στρώση βερνικοχρώματος από ειδικά τροποποιημένες αλκυδικές
ρητίνες.
Το συρματόπλεγμα θα είναι δικτυωτό γαλβανιζέ Νο 14, πάχους 2,2mm, με άνοιγμα οπής
5,00x5,00cm και ύψους 1,5m.
Στο άνω, κάτω και ενδιάμεσο τμήμα του συρματοπλέγματος θα τοποθετηθούν ενισχύσεις από
γαλβανιζέ σύρμα, πάχους 3,00mm.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών κατασκευής,
τοποθέτησης και στερέωσης της περίφραξης σε οποιαδήποτε επιφάνεια καθώς και η αποκατάσταση της
επιφάνειας αυτής στην αρχική της μορφή (π.χ. επί πλακοστρώσεων, κρασπέδων κ.λπ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 16,00
(Ολογράφως) : δέκα έξι

A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.50.01

Κατασκευή & τοποθέτηση ανθρωποθυρίδας

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Κατασκευή ανθρωποθυρίδας από μορφοσωλήνα και συρματόπλεγμα.
Η ανθρωποθυρίδα θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανιζέ μορφοσωλήνα 38x38x1,5mm,
διαστάσεων 1,00x1,50m και από γαλβανιζέ συρματόπλεγμα ορθογωνικής οπής 5,0x10,0cm, Νo17, πάχους
3mm, πονταριστό.
Η ανθρωποθυρίδα θα στηρίζεται καταλλήλως στην ανωτέρω περίφραξη με δύο μεντεσέδες και θα
φέρει υποδοχή για λουκέτο.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών κατασκευής,
στήριξης και στερέωσης της ανθρωποθυρίδας στην υπάρχουσα περίφραξη.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 100,00
(Ολογράφως) : εκατό

A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.16.04

Κατασκευή & τοποθέτηση μεταλλικής δίφυλλης πόρτας

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6418

Κατασκευή πόρτας περίφραξης δίφυλλης μήκους 5,50 που θα στηριχθεί σε δύο
κολώνες 0,20*0,20 και ύψος 1,50 από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Η πόρτα θα είναι δίφυλλη από
γαλβανισμένους σωλήνες
Φ48 με ενίσχυση διαγώνια στο κάθε φύλο με γαλβανισμένους σωλήνες Φ48. Στο σκελετό θα στερεωθεί
πλέγμα με άνοιγμα οπής 50*100 πάχους 3,3 χιλιοστά. Θα φέρει μεντεσέδες και θα έχει σύστημα
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κλειδώματος με λουκέτο και χερούλι. Επίσης στο σταθερό της φύλλο θα έχει σύρτη στο έδαφος.
Συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά με την εργασία όπως αναφέρονται στο παρόν
άρθρο.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 440,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια σαράντα

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.80.01

Κτίριο καταφυγίου και οικίσκοι αδέσποτων ζώων

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου κτιρίου καταφυγίου αδέσποτων ζώων (ενδιαίτημα) 48
Θέσεων, Οικίσκων (2 x 2 m) χ (2 x 2 m ) - συνολικών διαστάσεων 6 x 48 x h 2,50 m
Η κατασκευή των οικίσκων θα πληροί τα εξής:
1.- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ορθογώνια μονάδα με προστώες, αέτωμα και στηρίγματα αρθρωτά στις βάσεις τους.
- Πλάτος άξονα πυλώνων: 6 m.
- Ύψος πρόστεγου: 2.65 m.
- Ελάχιστο ύψος: 2.44 m.
- Διαμόρφωση εισόδων: 4 m.
- Κλίση οροφής: 20%
- Ύψος κορφιάς: 3.25 m.
- Πυλώνας του τμήματος: IPE 120 mm.
- Υπέρθυρο του τμήματος: IPE 120 mm.
- Ζώνες: Tύπου CF - 120 x 2.0, γαλβανιζέ μέταλλο.ατσάλι S 235.
2.- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
- Μεταλλική δομή από πυλώνες και ανώφλι γαλβανισμένα εν θερμώ.
- Η στερέωση βιδώνεται κατά την συναρμολόγηση.
- Με βάση τα πρότυπα CTE DB-it υπερφόρτισης ανέμου AE. Τα μέρη της κατασκευής, για την
ζώνη ανέμου τύπου B, θέτουν την βασική ταχύτητα στα 27 m/s, με βαθμό δυσκολίας του
περιβάλλοντος III.
- Η υπερφόρτιση χιονιού εφαρμόζεται με βάση το CTE DB-you AE και αναφέρεται σε τύπου 5
ζώνη χειμερινού κλίματος
3.- ΚΑΛΥΨΗ
- Επικαλυμμένο με πλαστικοποιημένο πάνελ σάντουιτς, τελειωμένο με αφρό πολυουρεθάνης.
(πυκνότητα : 40 kg./m3).
- Πάχος πάνελ: 30 mm.
- Πάχος λακαριστών φύλλων: 0.5 και 0.4 mm.
- Συντελεστής μόνωσης K: 0.51 Kcal/hm2 ºc
- Κινητή κορφιά που να λειτουργεί με χειροκίνητο βαρούλκο ώστε να διευκολύνει τον εσωτερικό
αερισμό
4.- ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
- Πλαϊνοί και μπροστινοί τοίχοι από panel sandwich λακαριστού φύλλου με αφρό πολυουρεθάνης.
- Πάχος panel: 40 mm.
- Πάχος λακαριστών φύλλων: 0.5 και 0.4 mm.
- Συντελεστής μόνωσης K: 0.43 Kcal/hm2 ºc
5.- ΠΑΡΑΘΥΡΑ
- Προφίλ από PVC με διπλή τοποθέτηση τζαμιού (Climalit type) στα παράθυρα
- Κοιλότητα παραθύρου: 500 x 1000 mm.
- Ποσότητα παραθύρων μεταξύ πυλώνων: 2 σε κάθε πλευρά
6.- ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΥΛΕΣ
- Πόρτα από γαλβανιζέ φύλλο με πολυουρεθάνη, 35 mm, 1,50 x 2,00 μέτρα μπροστά
- Πόρτα από γαλβανιζέ φύλλο με πολυουρεθάνη, 35 mm, 0.90 x 2,00 μέτρα στο πισινό αέτωμα
7.- ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Δράσεις. Για την καταμέτρηση των φορτίων έχει ληφθεί υπόψιν ο κώδικας τεχνικού δικαίου και το
έγγραφο δράσεων για τις βασικές κατασκευές CTE DB-it AE.
Σκυρόδεμα. Ο σχεδιασμός, η καταμέτρηση και η θεμελίωση συναρμολόγησης σκυροδεμάτων, θα
πρέπει να παρατηρούνται όπως υποδεικνύεται από τα πρότυπα CTE DB-it C και EHD-98, και η
εκτέλεση
των οδηγιών να έρχονται σε συμφωνία με αυτά.
Χαλύβδινα επικολλητά ελάσματα . Ο υπολογισμός του σχεδιασμού των κυλινδρικών και των
μορφοποιημένων προφίλ θα υποδεικνύεται όπως στα πρότυπα κατασκευής ατσαλιού CTE DB-it , όπως
προσδιορίζεται σε διαφορετικές ενότητες, χρονοδιαγράμματα και παραρτήματα.
8.- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙΟΥ
Τα έργα κίνησης της γης, η εξομάλυνση του εδάφους, η συμπύκνωση, η διαστρωμάτωση των
θεμελιών και η σκυροδέτηση πρέπει να είναι έτοιμα εκ των προτέρων.
Η θεμελίωση που αποτελείται από μια περιμετρική επιφάνεια, πρέπει να είναι εντελώς επίπεδη στην
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κορυφή με λεπτό σοβά.
Το εσωτερικό του χώρου πρέπει να είναι ίσιο, να συμπιέζεται (ελάχιστη αντοχή 2,5 kg / cm2) ή να
καθαρίζεται από σκυρόδεμα και να είναι απολύτως καθαρό ώστε να μπορεί να κινείται ελεύθερα για
εργασίες συναρμολόγησης.
Πρέπει να ενεργοποιηθεί μια περιοχή που έχει καθαριστεί μαζί με τη θεμελίωση για τη
μεταφόρτωση και αποθήκευση υλικών για την τοποθέτηση του καταφυγίου , καθώς και μια καθαρή
περιμετρική περιοχή στα θεμέλια τουλάχιστον 3 μέτρων.
Συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή θεμελίωσης απο σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C20/25 με τον
απαραίτητο οπλισμό και η βάση βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8
cm οπου θα τοποθετηθεί το κτίριο, η προμήθεια όλων των υλικών και μικρουλικών και η
συναρμολόγηση αυτών καθώς και πάσης φύσεως εργασία για την πλήρη κατασκευή του κτιρίου με τους
48 οικίσκους σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, την τεχνική έκθεση και την ισχύουσα νομοθεσία.
Τιμή τεμάχιο κατ'αποκοπή (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 109.727,34
(Ολογράφως) : εκατόν εννέα χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.80.02

Κτίριο διοίκησης, γραφείων και κτηνιατρίου

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση προκατασεκυασμένου κτιρίου διοίκησης οπου στεγάζονται τα
γραφεία και το κτηνιατρίο, εμβαδού 140τ.μ. και διάταξης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
Συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή θεμελίωσης απο σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C20/25 με τον
απαραίτητο οπλισμό και η βάση βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8
cm οπου θα τοποθετηθεί το κτίριο, η προμήθεια όλων των υλικών και μικρουλικών και η
συναρμολόγηση αυτών καθώς και πάσης φύσεως εργασία για την πλήρη κατασκευή του κτιρίου σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη, την τεχνική έκθεση και την ισχύουσα νομοθεσία.
Τιμή τεμάχιο κατ'αποκοπή (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 44.141,49
(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερεις χιλιάδες εκατόν σαράντα ένα και σαράντα εννέα λεπτά

3. ΛΟΙΠΑ
A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΕΟΑΡΘΡΟ 2

Προμήθεια εξοπλισμού κτηνιατρίου

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια εξοπλισμού κτηνιατρίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Περιλαμβάνονται
1) Χειρουργικό τραπέζι κτηνιάτρου, ρυθμιζόμενο, αυξομειούμενου ύψους, με ανοξείδωτη επιφάνεια
και σκελετό.
2) Τροχήλατο τραπέζι νοσηλείας από ανοξείδωτο ατσάλι, με δύο ράφια και χειρολαβές ωθήσεως
3) Στατώ ορού με πέντε τροχούς και τέσσερα άγκιστρα, ρυθμιζόμενου ύψους
4) Διαθερμία για μικρής και μεσαίας κλίμακας χειρουργικές επεμβάσεις
5) Καλώδιο διπολικό διαθερμίας
6) Λαβίδα διπολική διαθερμίας
7) Επιτραπέζιος αυτόματος κλίβανος αποστείρωσης εργαλείων και αντικειμένων.
8) Διοφθάλμιο μικροσκόπιο
9) Κτηνιατρική ζυγαριά
10) Διαγνωστικά εργαλεία κτηνιάτρου (ωτοσκόπιο, κεφαλή οφθαλμοσκοπίου, κεφαλή υποδοχής
γλωσσοπιέστρου, ρινικός διαστολέας)
11) Διαθλασίμετρο ούρων με δυνατότητα ελέγχου ειδικού βάρους, ολικής πρωτεϊνης ορού, δείκτη
διάθλασης ούρων.
12) Τροχήλατος φωτισμός για εξέταση και μικροεπεμβάσεις
13) Αιματολογικός Αναλυτής
14) Βιοχημικός Αναλυτής
Η προμήθεια και εγκατάσταση του ανωτέρω εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
και τα υπόλοιπα τέυχη της μελέτης
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5.158,44
(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΕΟΑΡΘΡΟ 3

Πλήρης εγκατάσταση αποχέτευσης αποβλήτων

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία εγκατάστασης δικτύου αποχέτευσης και αφοδευτηρίου
(στεγανού βόθρου) σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης , την τεχνική περιγραφή και
τους ισχύοντες κανονισμούς.
Στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή της εγκατάστασης, η τοποθέτηση και
σύνδεση των δικτύων, συσκευών και εξαρτημάτων, οι δοκιμές των επιμέρους τμημάτων του δικτύου
αλλά και της εγκατάστασης
συνολικά καθώς επίσης και όλες οι εργασίες για την περαίωση της εγκατάστασης και παράδοση της
σε πλήρη λειτουργία.
Τιμή τεμάχιο κατ'αποκοπή (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 22.107,60
(Ολογράφως) : είκοσι δύο χιλιάδες εκατόν επτά και εξήντα λεπτά

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΕΟΑΡΘΡΟ 4

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση κτιρίων

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση του
κτιρίου καταφυγίου και την εγκατάσταση του κτιρίου διοίκησης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη , την τεχνική περιγραφή και τους ισχύοντες κανονισμούς.
Στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή της εγκατάστασης, η τοποθέτηση ,
πλήρης κατασκευή και σύνδεση των δικτύων, συσκευών και εξαρτημάτων, η σύνδεση με τα δίκτυα του
Παρόχου, οι δοκιμές των επιμέρους τμημάτων του δικτύου αλλά και της εγκατάστασης συνολικά.

Τιμή τεμάχιο κατ'αποκοπή (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7.369,20
(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα εννέα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΕΟΑΡΘΡΟ 5

Εγκατάσταση κλιματισμού

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια και εγκατάσταση για την παράδοση σε πλήρη λειτουργία 10 τεμαχίων κλιματιστικών
σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης , την τεχνική περιγραφή και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
Τιμή τεμάχιο κατ'αποκοπή (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.473,84
(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια εβδομήντα τρία και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΕΟΑΡΘΡΟ 6

Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων κτιρίου διοίκησης

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων διοίκησης σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη , την τεχνική
περιγραφή και τους ισχύοντες κανονισμούς.
Τιμή τεμάχιο κατ'αποκοπή (τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3.684,60
(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΕΟΑΡΘΡΟ 7

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, πλήρης εγκατάσταση ειδών υγιεινής και σύνδεση αυτών με τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρεσυης
αποχέτευσης σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ,την τεχνική περιγραφή και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
Τιμή τεμάχιο κατ'αποκοπή (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.901,25
(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια ένα και είκοσι πέντε λεπτά

12/12/2019

Φιλιππιάδα

12/12/2019

Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων

Μισηρλής Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Μήτσης Χρήστος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ
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