Εργο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ATTIKHΣ

Κατασκευή Γηπέδου
Ποδοσφαίρου

Θέση: ATTIKH

... ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Τ:

1.01

ΕΡΓ. Ν2115

Εκσκαφές θεµελίων εις έδαφος πάσης φύσεως δι' οιονδήποτε βάθος εν ξηρώ ή µέχρι ανωτάτης
στάθµης υδάτων 30εκ µετά της δαπάνης φορτοεκφορτώσεως, της σταλίας και της µεταφοράς των
προϊόντων εκσκαφής εις οιανδήποτε απόστασιν ή την απόθεσιν προς επανεπίχωσιν, µετά της δαπάνης
επανεπιχώσεως
Κυβικό µέτρο

Μονάδα: m3
Τιµή:

Α.Τ:

24,33

( ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ )

€

1.02

ΑΤΟΕ 2162

Επίχωσις διά προιόντων εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή
τµηµάτων αυτών, ων η µέση απόστασις από της θέσεως εξαγωγής των άνω προιόντων δεν υπερβαίνει τα
5,00 m, ήτοι έκριψις, διάστρωσις κατά στρώσεις έως 20 cm, κατάβρεγµα, συµπύκνωσις δια καταλλήλων
µέσων (δονητικής πλακός κλπ) µέχρις επιτεύξεως του υπό της µελέτης καθοριζοµένου βαθµού
συµπυκνώσεως.
Κυβικό µέτρο

Μονάδα: m3
Αρθρα αναθεώρησης :
Τιµή:

Α.Τ:

9,56

ΑΤΟΕ 2162

( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ )

€

1.03

100,00%

ΑΤΟΕ 2171

Φορτοεκφόρτωσις διά µηχανικών µέσων επ' αυτοκινήτου προς µεταφοράν και διάστρωσιν, πάσης
φύσεως προιόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων µετά της αποζηµιώσεως καθυστερήσεως
αυτοκινήτου διά την φόρτωσιν, εκφόρτωσιν και λοιπούς χειρισµούς του αυτ/του προς µεταφοράν, µετά της
διάστρωσης των προιόντων µετά την εκφόρτωσιν.
Κυβικό µέτρο

Μονάδα: m3
Αρθρα αναθεώρησης :
Τιµή:

Α.Τ:

1,99

ΑΤΟΕ 2171

( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ )

€

10.01

100,00%

ΝΑΤΕΟ 1133.Α

Γενικές εκσκαφές µε οποιαδήποτε µέσα σε έδαφος οποιασδήποτε φύσεως, για την δηµιουργία
υπογείων χώρων ή για την µόρφωση γηπέδων, σε οσοδήποτε βάθος και οποιαδήποτε έκταση εν ξηρώ ή
µέσα σε νερό µεγίστου βάθους 25 εκ από την στάθµη ηρεµίας ή διατηρούµενης µε συνεχή άντληση, που
πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η εκθάµνωση, η κοπή ή εκρίζωση δένρυλίων, η εκσκαφή, η αναπέταση των
προϊόντων εκσκαφής, η µόρφωση των παρειών ή των πρανών και του πυθµένα σε οριζόντιες ή κεκλιµένες
επιφάνειες σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, η πλήρης συµπύκνωση του πυθµένα, η τυχόν αναγκαία
εκτεταµένη ή µη αντιστήριξη των παρειών µε κάθε είδους βοηθητικές κατασκευές (ενδεικτικά: ξύλινες
αντιστηρίξεις), η µεταφορά και συγκέντρωση µε κάθε µέσο των αναγκαίων και καταλλήλων για επίχωση
προϊόντων εκσκαφής µέσα στον χώρο του εργοταξίου και η φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και απόρριψη των
πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων σε µέρη επιτρεπόµενα από τις Αρχές.
Κυβικό µέτρο

Μονάδα: m3
Αρθρα αναθεώρησης :
Τιµή:

4,42

ΝΑΤΕΟ 1133.Α

€

Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου

100,00%

( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ )

Σελίδα :

1 απο 24

Εργο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ATTIKHΣ

Κατασκευή Γηπέδου
Ποδοσφαίρου

Θέση: ATTIKH

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ
Ηµεροµηνία :

Α.Τ:

1.01

30/3/2004

ΕΡΓ. Ν2115

Εκσκαφές θεµελίων εις έδαφος πάσης φύσεως δι' οιονδήποτε βάθος εν ξηρώ ή µέχρι ανωτάτης
στάθµης υδάτων 30εκ µετά της δαπάνης φορτοεκφορτώσεως, της σταλίας και της µεταφοράς των
προϊόντων εκσκαφής εις οιανδήποτε απόστασιν ή την απόθεσιν προς επανεπίχωσιν, µετά της δαπάνης
επανεπιχώσεως
Κυβικό µέτρο

Μονάδα: m3

Ανάλυση αρθρου
Εκσκαφή βραχώδους
ΑΤΟΕ 2115

Εκσκαφή γαιώδους
ΑΤΟΕ 2111

Α.Τ:

=

23,25

0,3x3,61

=

1,08

23,25+1,08

=

24,33

(m3)

Άθροισµα

Τιµή:

0,7x33,21
(m3)

24,33

€

1.02

( ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ )

ΑΤΟΕ 2162

Επίχωσις διά προιόντων εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή
τµηµάτων αυτών, ων η µέση απόστασις από της θέσεως εξαγωγής των άνω προιόντων δεν υπερβαίνει τα
5,00 m, ήτοι έκριψις, διάστρωσις κατά στρώσεις έως 20 cm, κατάβρεγµα, συµπύκνωσις δια καταλλήλων
µέσων (δονητικής πλακός κλπ) µέχρις επιτεύξεως του υπό της µελέτης καθοριζοµένου βαθµού
συµπυκνώσεως.
Κυβικό µέτρο

Μονάδα: m3
Αρθρα αναθεώρησης :

ΑΤΟΕ 2162

100,00%

Ανάλυση αρθρου
1. ΥΛΙΚΑ
α) Υδωρ (021) m3
ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 021

0,10x2,16

=

0,22

0,80x11,68

=

9,34

,22+9,34

=

9,56

(m3)

2. ΕΡΓΑΣΙΑ
Εργασία Εκριψις, διάστρωσις,
συµπύκνωσις, κατάβρεγµα ανηγµένα εις
ώρας Εργάτη
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001

(h)

Άθροισµα

Τιµή:

9,56

€

( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ )

Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου

Σελίδα :

1 απο 71

Εργο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ATTIKHΣ

Κατασκευή Γηπέδου
Ποδοσφαίρου

Θέση: ATTIKH

Βοηθητικά Αρθρα Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Ηµεροµηνία :

30/3/2004

ΑΤΗΕ 8872.1.3
∆ιακόπτης PACCO ορατός, προστασίας Ρ 30 κατάλληλος γιά εγκατάσταση σε πίνακα διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερµαρίου πεδίου, δηλαδή διακόπτης µε τον
χειροστρόφαλο, ροζέτα, λοιπά εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως,
συνδέσεως, χαρακτηρισµός µε χρώµα των ακροδεκτών και παράδοση σε λειτουργία Συνδεσµολογίας 1
µονοπολικός - Εντάσεως 40 Α
Τεµάχιο

Μονάδα: τεµ.
Αρθρα αναθεώρησης :

ΗΛΜ 053

100,00%

Ανάλυση αρθρου
Τιµή:

( )

0 δρχ

ΑΤΗΕ 8915.1.2
Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά
τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής
συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς
και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα µονοπολικός
Εντάσεως 10 Α
Τεµάχιο

Μονάδα: τεµ.
Αρθρα αναθεώρησης :

ΗΛΜ 055

100,00%

Ανάλυση αρθρου
Τιµή:

( ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ )

7,5 δρχ

ΑΤΗΕ 8915.1.3
Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά
τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής
συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς
και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα µονοπολικός
Εντάσεως 16 Α
Τεµάχιο

Μονάδα: τεµ.
Αρθρα αναθεώρησης :

ΗΛΜ 055

100,00%

Ανάλυση αρθρου
Τιµή:

9,21 δρχ

Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου

( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ )

Σελίδα :

1 απο 21

