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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

A.T. : 1

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,

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
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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.

ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     15 x 0,19 =    2,85

Συνολικό κόστος άρθρου 3,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,55

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

A.T. : 2

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).

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και δέκα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     15 x 0,19 =    2,85

Συνολικό κόστος άρθρου 14,15

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

A.T. : 3

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.
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ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     15 x 0,19 =    2,85

Συνολικό κόστος άρθρου 18,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,55

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

A.T. : 4

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.

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     15 x 0,19 =    2,85

Συνολικό κόστος άρθρου 7,35

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,35

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

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.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α23 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Α

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, υπό

τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 cm,

προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό συμπύκνωσης

τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή

που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά

ΕΛΟΤ EN 13286-2)

- Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του απαιτούμενου

νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,

- Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     15 x 0,19 =    2,85

Συνολικό κόστος άρθρου 10,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,55

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\20.20 Προμήθεια  μεταφορά κ διάστρωση με αμμο θαλάσσης

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Διάστωση από αμμο θαλάσσης . Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά του υλικού επί τόπου του

έργου, οι πλάγιες μεταφορές με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η

συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β64.2 Γεωύφασμα διαχωρισμού

A.T. : 8

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 21.03.02 Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα
γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 140 mm

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.2

Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων πλαστικών σωλήνων από PVC ή πολυαιθυλένιο με περίβλημα

γεωυφάσματος των 200 gr/m2. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση των

σκύρων στραγγιστηρίου (μονοβάθμιο φίλτρο).

 Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 140 mm.

Τιμή ανά τρεχον μέτρο (m) πλήρως αποπερατωμένου στραγγιστηρίου.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών

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".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τριάντα και ογδόντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     15 x 0,19 =    2,85

Συνολικό κόστος άρθρου 30,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,85

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

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.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

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 με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού 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
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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 στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

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), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

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.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

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 με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού 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
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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 στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

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), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

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.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

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.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με

κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση

(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη

του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η

τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η

υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη

τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

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
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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 .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,0125

(Ολογράφως) : ένα και εκατόν είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

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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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921

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,

- 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.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,60

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β

Κατασκευή υπόβασης 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,

- 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 υπόβασης μεταβλητού πάχους.

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     15 x 0,19 =    2,85

Συνολικό κόστος άρθρου 14,35

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,35

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β

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
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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.

ΕΥΡΩ : 1,20 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τέσσερα και πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     15 x 0,19 =    2,85

Συνολικό κόστος άρθρου 4,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,05

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό

γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

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,

- 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),

- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και

μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,20

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β

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
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- 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, ως εξής:

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.

 .

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     15 x 0,19 =    2,85

Συνολικό κόστος άρθρου 10,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,55

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.26.2 Επιστρώσεις  με πλακες καουτσουκ 5εκ

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Eπιστρώσεις εξωτερικών-εσωτερικών χώρων με πλάκες καουτσουκ,για την κατασκευή ειδικού

αντικραδασμικού δαπέδου ασφαλείας σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1, ΕΝ 117:2017, οιωνδήποτε

διαστάσεων αλλά με πάχος πλάκας 50 χιλιοστα και οιουδήποτε  χρώματος μη τοξικού, απορροφητικό

στους κραδασμούς και πτώσεις μέχρι 1,50μ, μεγάλης μηχανικής αντοχής, τοποθετούμενα σύμφωνα με

το κατασκευαστικό σχέδιο ή τις οδηγίες της επίβλεψης σε υπάρχουσα επιπεδη τσιμεντοστρωμένη

επιφάνεια. Ητοι άπαντα υλικά και μικρουλικά επί τόπου και κάθε εργασία για πλήρη και έντεχνη

κατασκευή, σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και τις εντολές της υπηρεσίας, μετά του καθαρισμού από

τα επιφανειακά κονιάματα.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.26.4 Επιστρώσεις   με πλακες καουτσουκ 8εκ

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Eπιστρώσεις εξωτερικών-εσωτερικών χώρων με πλάκες καουτσουκ,για την κατασκευή ειδικού

αντικραδασμικού δαπέδου ασφαλείας σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1, ΕΝ 117:2017, οιωνδήποτε

διαστάσεων αλλά με πάχος πλάκας 80 χιλιοστα και οιουδήποτε χρώματος μη τοξικού, απορροφητικό

στους κραδασμούς και πτώσεις μέχρι περίπου 2,30μ, κατά περίπτωση μεγάλης μηχανικής αντοχής,

τοποθετούμενα σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο ή τις οδηγίες της επίβλεψης σε υπάρχουσα

επιπεδη τσιμεντοστρωμένη επιφάνεια. Ητοι άπαντα υλικά και μικρουλικά επί τόπου και κάθε εργασία

για πλήρη και έντεχνη κατασκευή, σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και τις εντολές της υπηρεσίας,

μετά του καθαρισμού από τα επιφανειακά κονιάματα.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.90.04 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3
cm.

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7494

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και πλάτους

έως 10 cm.  Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Ταινίες επιστρώσεων από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,60

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκυβολίθους

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452

Επιστρώσεις με τσιμεντοκυβόλιθους διαστάσεων 20x10 εκ. πάχους >6εκ. παραπλήσιων χρώματος

επιλογής της Υπηρεσίας, τοποθετούμενοι σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες της

επίβλεψης, επί υποστρώματος εκ τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου με αρμούς απόλυτα

ευθυγραμμισμένους πλάτους 2-3 χιλ.και αρμολογούμενοι δια τσιμεντοκονιάματος των 600kg τσιμέντου

με πρόσμιξη λεπτόκκοκης άμμου μετά καθαρισμού των αρμών από τα επιφανειακά κονιάματα.Ητοι υλικά

και μικρουλικά επί τόπου και κάθε εργασία για πλήρη και έντεχνη κατασκευή, σύμφωνα με την

παρούσα μελέτη και τις εντολές της υπηρεσίας.

Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά

επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Μ\73.14.01 Επιστρώσεις με πλάκες από φυσικούς λίθους, διαστάσεων περίπου 30x30εκ., πάχους 5εκ.

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7301

Επιστρώσεις με πλάκες απο φυσικούς λίθους πάχους 5εκ, πεπαλαιωμένων, τετράγωνου σχήματος,

διαστάσεων περίπου 30x30εκ., χρώματος επιλογής της υπηρεσίας και τελικής έγκρισης

από την επίβλεψη, τοποθετούμενων, κατόπιν διαβροχής δι' αφθόνου ύδατος επί υποστρώματος

εκ τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου πάχους 5εκ. με αρμούς πλάτους 5-8χλστ

και αρμολογούμενων διά λεπτόρρευστου τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου με άμμο

θαλάσσης, μετά του καθαρισμού των επιφανειακών κονιαμάτων πριν αυτά αποξηρανθούν.

Ητοι, εν γένει άπαντα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και κάθε εργασία πλήρους και

έντεχνης κατασκευής σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-02-00, τα αρχιτεκτονικά

σχέδια  και τις εντολές της υπηρεσίας.

Στην εργασία αυτή περιλαμβάνεται και η εργασία τελειώματος σε ευθεία, τεθλασμένη ή καμπύλη

γραμμή.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 65,57

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε και πενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.16 Επιστρώσεις με βοτσαλόπλακες  πλευράς 40*40 εκ

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316

Επιστρώσεις με βοτσαλόπλακες διαστάσεων 40 χ 40cm με ποταμίσια βότσαλα μικρών διαστάσεων σε

αποχρώσεις γκρι, κόκκινο, καφέ, λευκό, μπέζ και πράσινο τελικής επιλογής της υπηρεσίας,

τοποθετούμενες επί οιουδήποτε σχήματος δαπέδου, με συνεχείς αρμούς μεγίστου πλάτους 5mm,

κατόπιν διαβροχής δια άφθονου ύδατος επί υποστρώματος πάχους 2εκ. εκ τσιμεντοασβεστοκονιάματος

των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου και αρμολογούμενες με τσιμεντοκονίαμα των 600kg
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τσιμέντου διά λεπτοκόκου καθαρής άμμου μετά καθαρισμού των αρμών από του κονιάματος τούτου.

Στις  γωνίες των ακμών θα τοποθετηθούν πλαστικοί οδηγοί σε σχήμα σταυρού.  Ητοι υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης

και της εργασίας τελειώματος.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ω\100.100 Αθλητικός ελαστικός τάπητας

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης:

Ακρυλικός ελαστικός τάπητας γηπέδου με κόκους καουτσούκ. Θα προσφέρεται για επικάλυψη

ασφαλτικών ταπήτων σε εξωτερικά γήπεδα μπάσκετ, τέννις, βόλλεϋ και χαντ-μπωλ. Θα είναι

κατασκευασμένος από μίγμα ακρυλικών ρητινών με ορυκτά πυριτικά, ιδανικά για εντατική χρήση.Το

χρώμα θα επιλεγεί από την υπηρεσία βάσει των προδιαγραφών.

Για την κατασκευή, θα ακολουθηθεί η κάτωθι σειρά εργασιών:

1) Τρίψιμο με τριβείο.

2) Επιμελής καθαρισμός από ξένα σώματα.

3) Αστάρωμα με αντιδιαβρωτικό αστάρι.

4) Εφαρμογή ασφαλτικού γαλακτώματος με προσθήκη χαλαζία, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις.

5) Εφαρμογή ελαστικού μίγματος με κόκους καουτσούκ σε αλλεπάλληλες στρώσεις, μέχρι να

επιτευχθεί το συνολικό πάχος έως 4-6mm.

6) Εφαρμογή ειδικού ακρυλικού συστήματος, σε αλλεπάλληλες διασταυρούμενες στρώσεις (τουλάχιστον

3), μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

7) Πλήρης διαγράμμιση.

Ήτοι πλήρως περαιωμένη εργασία με όλα τα υλικά και μικροϋλικά. Θα δοθεί εγγύηση τουλάχιστον 18

μηνών από την έναρξη χρήσης του.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7754

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά 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) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.81.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως.

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με

υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως

σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής

διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής  βάσεως.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.95 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο  συστατικών
πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος, κεραμικών,

μαρμάρων και λιθωδών υλικών, μη θυσιαζόμενη (καθαρισμός επιφανειών με πλύση,

χωρίς ανάγκη επανάλειψης της προστατευτικής επίστρωσης), με υδρόφοβα υλικά,

διαφανή, μόνιμης προστασίας, μετά από κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας

εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική

επάλειψη" και τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ\Β02 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Κατασκευή ξύλινης περίφραξης με εμποτισμένη πεύκη αρκτικού κύκλου, κατά ΕΝ 351, και αποτελείται

από ξύλινα πλαίσια συνδεδεμένα μεταξύ τους. Το πλαίσιο αποτελείται από δύο ορθοστάτες διατομής

περίπου 95Χ45 εκ., δύο τραβέρσες διατομής περίπου 55Χ45 εκ. και κάθετες δοκίδες διατομής

περίπου 95Χ18 εκ.σε διαστήματα περίπου 8 εκ. μεταξύ τους. Η περίφραξη είναι καθαρού (εκτός

εδάφους) ύψους, περίπου 1,00 m. Το κάτω μέρος των ορθοστατών εδράζεται σε μεταλλική βάση για

την προστασία του ξύλου από την επαφή με την επιφάνεια έδρασης, ενώ το πάνω μέρος φέρει

πλαστικό κάλυμμα διαστάσεων περίπυ 10Χ10Χ6 εκ.. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των

πλαισίων στον τόπο του έργου, η τοποθέτησή τους, τα υλικά στήριξης (πρόκες κλπ) και οι δαπάνες

του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Μ\54.56 ξύλινη πόρτα περίφραξης δίφυλλη ανοιγόμενη

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5456

ξύλινη πόρτα περίφραξης δίφυλλη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα

κουφώματα", από ξυλεία πέυκης Αρκτικού κύκλου, σύμφωνα με τα ΕΝ 351, εμποτισμένη με βορικά

άλατα, και αποτελείται από δύο ίδια ξύλινα ανοιγόμενα πλαίσια, συνολικού μήκους σύμφωνα με την

μελέτη. Το κάθε πλαίσιο αποτελείται από δύο ορθοστάτες διατομής περίπου 95Χ45 εκ., δύο

τραβέρσες διατομής περίπου 55Χ45 εκ. και κάθετες δοκίδες διατομής περίπου 95Χ18 εκ.σε

διαστήματα περίπου 80 εκ. μεταξύ τους. Η πόρτα είναι καθαρού (εκτός εδάφους) ύψους, περίπου

1,00 m. Το καθένα από τα δύο πλαίσια της πόρτας στερεώνεται στα υποστηλώματα της περίφραξης με

δύο μεντεσέδες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η κίνησή της, ενώ στο κέντρο φέρουν σύστημα ασφάλισης

για να σταθεροποιούνται σε κλειστή θέση. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των θυρών στον

τόπο του έργου, η τοποθέτησή τους, τα υλικά στήριξης (πρόκες κλπ), ανάρτησης, στερέωσης και

λειτουργίας καθώς και οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.02.01 Κούνια 4 θέσεων με καθίσματα 2 παιδιών και 2 νηπίων

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας κούνιας τεσσάρων θέσεων από

ξύλο, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις, περίπου:

- Μήκος: 5800 mm

- Πλάτος: 1600 mm

- Ύψος: 2300mm

Το όργανο αποτελείται από τα εξής μέρη:

- Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκός

- Έξι (6) ξύλινα υποστηλώματα

- Δύο (2) καθίσματα παίδων με αλυσίδες

- Δύο (2) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες

Περιγραφή κατασκευής οργάνου:

Η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι

υποστυλωμάτων υπό γωνία, δύο καθίσματα νηπίων και ένα κάθισμα παίδων.

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3mm και μήκους

4040mm περίπου.

Τα υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 95mm και

μήκους 2400mm περίπου και στερεώνονται με βίδες Μ10 x 120 σε ειδικά διαμορφωμένο

μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το

τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάτε στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά.

Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση υλοποιείται

με ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο

τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm. Από την ειδική

διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες που απολήγουν στα δύο καθίσματα.

Για λόγους ασφαλείας υπάρχει ξύλινο κάγκελο το οποίο προσκολλάται στα μεσαία

υποστυλώματα συμφωνά με το πρότυπο ΕΝ 1176.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ

βάσεων. Για την πάκτωση των δοκών σχήματος ¨Λ¨ θα προχωρούμε σε διάνοιξη 4 οπών

μήκους 60cm, πλάτους 40cm και βάθους 80cm, μέσα στις οποίες τοποθετούνται οι δοκοί

και στην συνέχεια τοποθετείται τσιμέντο. Με αυτόν τον τρόπο πάκτωσης μηδενίζεται

ο αριθμός εξαρτημάτων ευαίσθητων σε οποιαδήποτε διάβρωση καθώς και σε βανδαλισμό.

Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς

αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή

είναι γαλβανισμένη εν θερμό ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές

συνθήκες.

Τα καθίσματα παιδιών πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008 και

είναι κατασκευασμένο από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ.

Τα καθίσματα νηπίων πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008.

Θα έχουν μορφή κλωβού και η επιφάνειά του αποτελείται από φύλλο αλουμινίου στον

πυρήνα το οποίο καλύπτεται από φυσικό ελαστικό (EPDM) υψηλής αντοχής, αντιβακτηριδιακό,

ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, βραδύκαυστο και υψηλής πρόσφυσης. Οι 6 οπές

που θα δημιουργεί ο κλωβός είναι ειδικά μελετημένες ώστε να προσφέρουν σταθερότητα

και ασφάλεια αλλά να αποτρέπουν οποιονδήποτε εγκλωβισμό μέρους του σώματος.

Απευθύνεται σε χρήστες από 1 έτους και αναρτάται στη φέρουσα κατασκευή της κούνιας

μέσω θερμολαβανισμένων αλυσίδων.  Οι σύνδεσμοι στην κούνια αλλά και στο κάθισμα

θα είναι άθραυστοι και χωρίς κινητά μέρη, μηδενίζεται έτσι η πιθανότητα αστοχίας

υλικού ή μηχανικής.

Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται

τραυματισμοί κάθε είδους.

Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές

τάπες κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που θα

χρησιμοποιείται θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται

καμία απολύτως συντήρηση

Ασφάλεια:

- Το όργανο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διεθνείς προδιαγραφές ΕΝ  1176-

  2008 (ως προς το σχεδιασμό και την κατασκευή), να είναι προϊόν βιομηχανικής

  παραγωγής από εργαστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001 και να έχει ελεγθεί

  και πιστοποιηθεί  η  καταλληλότητα  και η συμμόρφωση με τις προαναφερόμενες

  προδιαγραφές από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένο  για το σκοπό

  αυτό.

- Το προσφερόμενο προϊόν να φέρει σήμανση με τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον

  παραγωγό και την  πιστοποίηση  συμβατότητας - συμμόρφωσης από φορέα ελέγχου
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  και πιστοποίησης διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά

υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή

του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.750,00

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 4\54.80 Κούνια με καλάθι

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5280

Προμήθεια και τοποθέτηση μιας πολυθέσιας κούνιας με μεγάλο καλάθι .Η κατασκευή γίνεται από από

ξύλο βορειοευρωαπϊκού πεύκου , με αντίθετες τομές ελάχιστου πάχους 90x90mm με στρογγυλεμένες

γωνίες. . Τα μπουλόνια που διαπερνούν την κατασκευή είναι κατασκευασμένα από ξύλο και

τοποθετούνται στις άκρες τους προστατευτικές τάπες από πολυαιθυλένιο.

Το καλάθι διαμέτρου 120cm κατασκευάζεται από πλέγμα συνθετικού χρωματιστού σχοινιού με σκελετό

από χάλυβα και τμήματα ανακυκλωμένου καουτσούκ.

Κατασκευασμένη σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO -9001 με πιστοποιητικό TUV

σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας EN 1176-EN1177. Όλα τα ξύλινα

τμήματα είναι αποστειρωμένα σύμφωνα με τους κανόνες UNI EN 351 και επικαλύπτονται με αδιάβροχο

κερί EXTRA-COAT και χρωστικά TANATONE με προστασία U.V.A.o Διαστάσεις όγκου κατασκευής 155x390

hmax220cm

o Διαστάσεις ασφαλείας 720x700cm

Ητοι προμήθεια και τοποθέτηση μιας κούνιας πολυθέσιας  η οποία θα τοποθετηθεί σε θέση που θα

υποδειχθεί από την υπηρεσία  ήτοι προμήθεια, μεταφορά όλων των απαραίτητων υλικών και

μικρουλικών στερεώσεως και πακτώσεως επί τόπου του έργου και εργασίες εκσκαφής, σκυροδέτησης,

επίχωσης, πλήρους τοποθέτησης και στερέωσης καθώς και φορτοεκφόρτωση μεταφορά και απόριψη όλων

των άχρηστων υλικών και εν γένει κάθε υλικό, μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση

της κούνιας  παραδοτέα έτοιμη προς λειτουργία σύμφωνα με  τις εντολές της υπηρεσίας

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.500,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.20 Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα (με στέγη)

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας σκάλας - τσουλήθρας με στέγη

με τα ακόλουθα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά:

Το όργανο θα πρέπει να αποτελείται από:

- Ένα (1) πύργο με στέγη

- Μία (1) τσουλήθρα

- Μία (1) σκάλα

Ο πύργος είναι διαστάσεων 1000x1000x3000 mm. Αποτελείται από τέσσερις (4) ξύλινες

κολώνες δικολητές 95x95mm κάθετες στο έδαφος, δύο (2) οριζόντιους ξύλινους δοκούς

και δέκα (10) καδρόνια 95x45mm.

Το πατάρι είναι στο 1200 mm από το έδαφος. Στο επάνω μέρος του υπάρχει η στέγη,

διαστάσεων 1100x1100 mm από HPL τύπου MEG με πάχος 12 mm. Από την μία πλευρά του

υπάρχει η σκάλα, απέναντι της είναι η τσουλήθρα, ενώ  από  την τρίτη και τέταρτη

πλευρά υπάρχει πάνελ από  HPL τύπου  MEG με πάχος 12 mm. Στη θέση της τσουλήθρας

υπάρχει προστατευτικό κάγκελο για την καλύτερη προστασία των παιδιών.

Η σκάλα  αποτελείται  από  δύο (2) ξύλινα  πλαϊνά 145x450 mm και οχτώ (8) ξύλινα

σκαλοπάτια  145x45 mm. Έχει  κάγκελο  από  τις δύο  μεριές  που αποτελείται  από

τέσσερις (4) κάθετες ξύλινες κολώνες και έξι (6) οριζόντιοι ξύλινοι δοκοί. Όλα τα

παραπάνω, συναρμολογημένα μεταξύ τους σχηματίζουν τη ξύλινη σκάλα.

Η τσουλήθρα έχει μήκος 2000mm περίπου, είναι κατασκευασμένη από πλαστικό μεγάλης
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αντοχής ( HDPE ), στραντζαρισμένη  και  κυλινδραρισµένη στην έξοδο. Αριστερά και

δεξιά έχει κουπαστές από HPL τύπου MEG με πάχος 12mm.

Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι υδατοδιαλυτά, μη τοξικά και μη αναφλέξιμα.

Η βαφή γίνεται  ηλεκτροστατικά, με  χρώματα  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η όλη κατασκευή  πακτώνεται  στο  έδαφος  σε  βάση  από  σκυρόδεμα, μέσω ειδικών

στηριγμάτων, γαλβανισμένων  εν θερμώ  ώστε  να  είναι  ανθεκτικές σε υγρασία και

λοιπές καιρικές συνθήκες.

Το όργανο θα φέρει σήμανση (μεταλλικό ταμπελάκι, πριτσινωμένο) με όλες τις

πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2017.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.000,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.20.ΔΤ Σύνθετο όργανο με διπλή τσουλήθρα HPL

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά ξύλινου σύνθετου οργάνου με τα

ακόλουθα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά:

Το όργανο θα πρέπει να αποτελείται από:

- Ένα (1) πύργο με στέγη

- Δύο (2) τσουλήθρες

- Μία (1) κλίμακα ανόδου

- Ένα (1) σύστημα με μπάρες ανάβασης

Η κλίμακα ανόδου οδηγεί σε πύργο ύψους περίπου 950 mm ο οποίος φέρει στα δεξιά

του τσουλήθρα μήκους περίπου 2500 mm. Κατά τη διεύθυνση ανόδου στο σύνθετο και

σε συνέχεια αυτής, υπάρχει ξύλινη πλατφόρμα η οποία οδηγεί στη δεύτερη τσουλήθρα,

μήκους περίπου 2000mm,ενώ στο αριστερή ακμή της πλατφόρμας στερεώνονται τρεις (3)

σωλήνες εν είδη σκαλοπατιών. Ο πύργος και τα υποστυλώματα της δεύτερης τσουλήθρας

ενώνονται με κιγκλίδωμα.

Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από τα πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα

πλαϊνά αποτελούνται από ξύλα 1200x145x45 mm, στα οποία συγκρατούνται με ειδικούς

ξύλινους συνδέσμους οξιάς Ø10x70 mm και ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα (4) σκαλο-

πάτια 710x145x45 mm  και  δύο (2)  κάθετες δοκοί 900x70x45 mm που συγκρατούν τις

κουπαστές. Οι κουπαστές αποτελούνται από τρία (3) ξύλα 900x70x45 mm, εκατέρωθεν.

Το άνω μέρος της κλίμακας, απολήγει στον πύργο, στο αναφερόμενο ύψος.

Ο πύργος αποτελείται από ένα (1) πατάρι, τέσσερα (4) υποστυλώματα 95x95 mm,ύψους

2100 mm και στέγη (μονόριχτη ή δίρριχτη). Το πατάρι, διαστάσεων περίπου 1000x900

mm, αποτελείται  από  δύο (2) δοκούς  διαστάσεων 1000x120x58 mm πάνω στις οποίες

στηρίζονται σανίδες 900x95x45 mm και στηρίζεται στα υποστυλώματά του. Αυτά είναι

διατομής 95x95 mm και συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες. Η σύνδεση με τις

τραβέρσες επιτυγχάνεται με σετ εξάγωνων βιδών Μ12, παξιμάδια ασφαλείας Μ12,

πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια. Στις ελεύθερες πλευρές του πύργου και της

μεταξύ των τσουληθρών πλατφόρμας (προέκταση του παταριού) τοποθετούνται φράγματα.

Τα φράγματα προστασίας από  τις  πτώσης ( κιγκλιδώματα ) κατασκευάζονται από HPL

πάχους 12 mm και έχουν γενικές  διαστάσεις 800 x 640 mm. Έκαστο  στηρίζεται  στα

υποστυλώματα με τέσσερις (4) ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και  σε

ύψος 85mm από την επιφάνεια του παταριού.

Η κάθε τσουλήθρα αποτελείται από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, τη  μπάρα κρατή-

ματος, τις κουπαστές και τη βάση. Η μεγάλη τσουλήθρα έχει σκάφη με μήκος 2500 mm

και πλάτος  570 mm  ενώ η μικρή έχει σκάφη με μήκος 2000 mm, πλάτος 570 mm.

Αμφότερες κατασκευάζονται από πολυεστέρα (PE) πάχους 4,5 mm. Είναι διαμήκως

στραντζαρισμένες  στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρουν  οπές μέσω των οποίων

βιδώνονται στις  κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας

κατασκευάζονται δε από HPL πάχους 18 mm.

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από HPL πάχους 12 mm.  Στο κενό

μεταξύ  των  πλαϊνών  ασφαλείας και των υποστυλωμάτων  προσαρμόζονται  δύο  (2)
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ανοξείδωτες σωλήνες Ø27 mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη

σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από

σωλήνα βαρέως τύπου Ø27 mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί

να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.

Για την πάκτωση ή τη στήριξη της κάθε τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά  τεμάχια

προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα. Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από

σκυρόδεμα, μέσω  ειδικών  στηριγμάτων,  γαλβανισμένων  εν  θερμώ  ώστε  να  είναι

ανθεκτικές σε  υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. Οι βάσεις  πάκτωσης  τοποθε-

τούνται στα πέλματα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας

υγρασίας.

Οι μπάρες ανάβασης αποτελούνται από τρεις (3) μεταλλικές σωλήνες Ø26,7 mm και

προσαρμόζονται στα υποστυλώματα του πύργου που συγκρατούν το πατάρι.

Γενικά στοιχεία κατασκευής:

- Κατασκευή από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες με μεταλλικούς συνδέσμους και

  στηρίγματα και τελική βαφή με μη τοξικά υδατοδιαλυτά χρώματα, υψηλής αντοχής

  στις περιβαλλοντικές δράσεις.

- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια

  ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο ή άλλο υλικό αντίστοιχων

  ιδιοτήτων.

- Όλες οι ακμές έχουν στρογγυλοποιημένες άκρες.

- Όλες οι προεξέχουσες βίδες σφραγίζονται με τάπα πολυπροπυλενίου (PP).

- Αύλακας κυλίσεως κατασκευασμένος από ανοξείδωτη λαμαρίνα.

- Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών

  στηριγμάτων, γαλβανισμένων εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτικές σε υγρασία και

  λοιπές καιρικές συνθήκες.

- Το όργανο θα φέρει σήμανση (μεταλλικό ταμπελάκι, πριτσινωμένο) με όλες τις

  πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2017.

Η τιμή περιλαμβάνει τη προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση (συναρμολόγηση) του

εξοπλισμού, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται δι'αυτό.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.500,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.21.1 Μονάδα αυτοκινούμενου μύλου

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας περιστρεφόμενου μύλου με τα

ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Το όργανο θα πρέπει να αποτελείται από :

- Μία (1) βάση στήριξης

- Ένα (1) μύλο παίδων

- Ένα (1) άξονα περιστροφής

Η  βάση  στήριξης  του  μύλου  είναι  κατασκευασμένη από  σιδηροσωλήνα Ø33 mm σε

συνδυασμό με τέσσερις (4) σιδηροδοκούς τύπου ‘L’, διαστάσεων 30x30 mm. Επ’ αυτής

τοποθετείται το πάτωμα, κατασκευασμένο από HPL με αντιολισθητική επιφάνεια στην

επάνω πλευρά του.

Επάνω στο πάτωμα τοποθετούνται έξι (6) κάγκελα συγκράτησης, ύψους 750 mm έκαστο,

από σιδηροσωλήνα Ø36 mm. Τα κάγκελα  έχουν  μορφή  στρογγυλεμένου ‘Γ’ και φέρουν

αντηρίδες  εσωτερικά για  την καλύτερη  στήριξή τους. Στο  κέντρο  του πατώματος

βρίσκεται ο άξονας περιστροφής, από μασίφ χαλύβδινο σωλήνα Ø45 mm, προστατευμένος

εντός δεύτερου σιδηροσωλήνα, διαμέτρου Ø114 mm. Ο άξονας μέσω κατάλληλης διάταξης

ένσφαιρων τριβέων (ρουλεμάν), μεταδίδει τη κίνηση στον μύλο.

Γενικά στοιχεία κατασκευής:

- Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού

  (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα,

  είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με

  αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel).
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- Κατασκευή από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες και λαμαρίνες, μεταλλικούς

  συνδέσμους και στηρίγματα και τελική βαφή με μη τοξικά υδατοδιαλυτά χρώματα,

  υψηλής αντοχής στις περιβαλλοντικές δράσεις

- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια

  ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο.

- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις

  οδηγίες του Επιβλέποντα και της Τεχνικής Περιγραφής του εξοπλισμού

- Το όργανο θα φέρει σήμανση (μεταλλικό ταμπελάκι, πριτσινωμένο) με όλες τις

  πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2017.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.450,00

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ\Β12.3.1 Αυτοκινητάκιι με ελατήριο

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5288

Παιχνίδι με ελατήριο με τη μορφή αυτοκινήτου που κατασκευάζεται από HPL που διαθέτει τα

παρακάτω χαρακτηριστικά : ελάχιστο πάχος 12mm , ανακυκλώσιμο 100% , ατοξικό , ανθεκτικό στην

κακοκαιρία , στις βανδαλικές ενέργειες και στις ακτίνες U.V .Το ελατήριο από χάλυβα διαθέτει

κατασκευή κατά των ατυχημάτων όπως σπάσιμο δακτύλων .Οι λαβές , το κάθισμα και τα τελειώματα

είναι πολύ δουλεμένα και κατασκευάζονται από ανθεκτικά υλικά αρίστης ποιότητας. Τα μπουλόνια

καλύπτονται με προστατευτικές βάσεις ώστε να αποφευχθεί η διείσδυση του νερού και η φθορά

εξαιτίας βανδαλικών ενεργειών. Το ελατήριο στερεώνεται με κατάλληλο σκελετό από κράμα

ψευδάργυρου και χάλυβα που βυθίζεται στη γη περίπου 50εκ. Κατασκευάζεται συμφωνά με το Σύστημα

Ποιότητας ISO 9001 με πιστοποιητικό TUV συμφωνά με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας UNI EN

1176-1177.

Οι διαστάσεις του οργάνου είναι περίπου: 40x100 cm και ύψος 80 cm

Το αυτοκινητάκι θα τοποθετηθεί σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία και θα πακτωθεί εντός

του εδάφους δια σκυροδέματος , ήτοι προμήθεια , μεταφορά όλων των απαραίτητων υλικών και

μικρουλικών (κούνια σκυροδέματα κ.λ.π.) συνδέσεως , στερεώσεως και πακτώσεως επί τόπου του

έργου και εργασίες εκσκαφής , σκυροδέτησης , επίχωσης πλήρους τοποθέτησης και στερέωσης της

κούνιας καθώς και φορτοεκφόρτωση μεταφορά και απόριψη όλων των άχρηστων υλικών και εν γένει

κάθε υλικό , μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση του οργάνου παραδοτέο έτοιμο προς

λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της υπηρεσίας

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.3.2 Ξύλινη μονάδα ελατηρίου HPL (με θέμα)

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά ξύλινης μονάδας τραμπάλα (νηπίων) HPL

με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Το όργανο θα πρέπει να αποτελείται από :

- Ένα (1) κάθισμα H.P.L.

- Δύο (2) πλευρικά τοιχώματα από H.P.L. με θέμα (ζωάκι)

- Μία (1) χειρολαβή και έναν (1) ποδοστάτη

- Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης

Οι φιγούρες του ζώου (πάπιας ή άλλο) των πλευρικών τοιχωμάτων όπως και το κάθισμα

το οποίο στερεώνεται με κατάλληλα στηρίγματα μεταξύ τους, θα κατασκευάζονται από

H.P.L. (High Pressure Laminate).

Το κάθισμα θα  έχει αντιολισθητική  επιφάνεια  στην μία πλευρά. Στις κατάλληλες

θέσεις θα τοποθετούνται δύο χειρολαβές και δύο αναβολείς από πολυπροπυλένιο για

τη  στήριξη του χρήστη. Στο κάτω μέρος της φιγούρας και με τη χρήση  κατάλληλης

βάσης θα στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα που θα  φέρει ειδικούς
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αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων.

Γενικά στοιχεία κατασκευής:

- Κατασκευή από ξυλεία ή στοιχεία από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με

  μεταλλικούς συνδέσμους και στηρίγματα

- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν

  λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη

  τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία.

- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια

  ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο.

- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις

  οδηγίες του Επιβλέποντα και της Τεχνικής Περιγραφής του εξοπλισμού

- Το όργανο θα φέρει σήμανση (μεταλλικό ταμπελάκι, πριτσινωμένο) με όλες τις

  πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2017.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.22 Ξύλινο πάνελ δραστηριοτήτων

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά θεματικού πάνελ δραστηριοτήτων με τα

ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Το όργανο θα πρέπει να αποτελείται από :

- Δύο (2) δοκούς στήριξης

- Ένα (1) πάνελ

Το όργανο κατασκευάζεται από δύο (2) ξύλινες επικολλητές δοκούς, διαστάσεων

περίπου 100x100 mm πάνω στις οποίες σταθεροποιείται το πάνελ δραστηριοτήτων.

Το πάνελ απαρτίζεται από ένα (1) πλαίσιο από ανοξείδωτες σιδηροσωλήνες, το οποίο

σταθεροποιείται στα δύο (2) υποστυλώματα.

Γενικά στοιχεία κατασκευής:

- Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού

  (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα,

  είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με

  αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel).

- Κατασκευή από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες και λαμαρίνες, μεταλλικούς

  συνδέσμους και στηρίγματα και τελική βαφή με μη τοξικά υδατοδιαλυτά χρώματα,

  υψηλής αντοχής στις περιβαλλοντικές δράσεις

- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια

  ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο.

- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις

  οδηγίες του Επιβλέποντα και της Τεχνικής Περιγραφής του εξοπλισμού

- Το όργανο θα φέρει σήμανση (μεταλλικό ταμπελάκι, πριτσινωμένο) με όλες τις

  πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2017.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.15.2 Μονάδα ξύλινης τραμπάλας δύο θέσεων

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Σελίδα 41 από 66



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας ξύλινης τραμπάλας δύο θέσεων

με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Το όργανο θα πρέπει να αποτελείται από :

- Μία (1) δοκό ταλάντωσης με δύο (2) καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες

- Μία (1) βάση ταλάντωσης, με δύο (2) πόδια στήριξης

Η δοκός ταλάντωσης θα κατασκευάζεται από  μία ξύλινη επικολλητή δοκό, διαστάσεων

περίπου 100x100 mm, στις άκρες της οποίας τοποθετούνται τα καθίσματα από  HPL με

αντιολισθητική  επιφάνεια. Κάτω  από  τα καθίσματα θα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό

πάχους 20 mm και ημικυκλικής μορφής για την απόσβεση της ταλάντευσης. Μπροστά από

κάθε  κάθισμα  θα τοποθετείται είτε  μία (1) χειρολαβή  είτε  ζεύγος χειρολαβών,

κατασκευασμένες από  σιδηροσωλήνα Ø26 mm, που στις  άκρες  εκάστης  προσαρμόζεται

χειρολαβή από πολυπροπυλένιο.

Η βάση ταλάντωσης θα αποτελείται από  δύο (2) ξύλινες επικολλητές δοκούς, διαστά-

σεων περίπου 100x100 mm, οι οποίες ενώνονται  μεταξύ  τους  με ένα (1) μεταλλικό

τελάρο για τη στήριξη  του οργάνου. Η μεταλλική  βάση στο άνω  μέρος της έχει το

κουζινέτο  περιστροφής, φτιαγμένο  από  σιδηροσωλήνα  ο οποίος  εσωτερικά  φέρει

πολυαμίδια για την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς κίνηση του πείρου της τραμπάλας.

Γενικά στοιχεία κατασκευής:

- Κατασκευή από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες με μεταλλικούς συνδέσμους και

  στηρίγματα.

- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια

  ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο.

- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις

  οδηγίες του Επιβλέποντα και της Τεχνικής Περιγραφής του εξοπλισμού

- Το όργανο θα φέρει σήμανση (μεταλλικό ταμπελάκι, πριτσινωμένο) με όλες τις

  πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2017.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Μ\54.85 Πινακίδα παιδικών χαρών HPL εγχάρακτη

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης:

Η πινακίδα αποτελείται από δύο υποστυλώματα, τα πλαίσια και δύο μεταλλικές βάσεις. Τα

υποστυλώματα έχουν διατομή περίπου 95 x 95mm και ύψος 2100 mm.

Η πινακίδα κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 12mm, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας και

αποτελείται από τρία πλαίσια τα οποία και φέρουν εγχάρακτες πληροφορίες ανάλογα με την

περίσταση.

Το πρώτο πλαίσιο έχει γενικές διαστάσεις 1200 x 800 mm και εμπεριέχει την κάτοψη του χώρου με

τα επιμέρους τμήματα των εξοπλισμών.

Το δεύτερο πλαίσιο γενικών διαστάσεων 1200 x 150 mm φέρει σκιτσογραφημένες  πληροφοριακές

απεικονίσεις για την παιδική χαρά.

Το τρίτο πλαίσιο διαστάσεων 1200 x 300 mm φέρει κείμενο το οποίο δίνει πληροφορίες των χρήσιμων

τηλεφώνων που αφορούν την παιδική χαρά καθώς και τους κανονισμούς λειτουργίας της.

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα είναι εγχάρακτες στην επιφάνεια των επιμέρους HPL, και σύμφωνα

με τα οριζόμενα στην υπ’ αρίθ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως

ισχύει σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα πρέπει να αναγράφει :

- Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά

- Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

- Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ

- Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς με εξαίρεση σκύλους – συνοδούς ατόμων με αναπηρία

- Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς

Στην τιμή συμπεριλαμβανεται η προμήθεια των υλικών, οι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι συνδέσμοι

για την σύνθεση των ξύλων και στερέωση αυτών, η εκτύπωση της πινακίδας, ήτοι υλικά και

μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
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                                               }

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ\Β12.22 ποδηλατοστάτης σπιραλ

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης:

Ποδηλατοστάτης σε σπειροειδή μορφή από ανοξείδωτο χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου περίπου Φ35 και

πάχους 3mm  τουλάχιστον. Οι διαστάσεις είναι διάμετρος σπείρας 470mm και ολικό μήκος 430mm .

Αποτελείται από τρεις ολοκληρωμένες σπείρες και δύο μισές, τις εξωτερικές. Η απόσταση μεταξύ

των σπειρών είναι 70mm, έτσι ώστε να παρέχει πέντε θέσεις για ποδήλατα.

Η απόσταση της σπείρας από το έδαφος είναι 50mm τουλάχιστον. Η τοποθέτηση της κατασκευής μπορεί

να πραγματοποιηθεί είτε με τη χρήση κατάλληλων φλαντζών (με χρήση ούπα και στριφωνιών)

είτε με την πάκτωση των δύο εξωτερικών κάθετων σωλήνων σε τσιμεντένια βάση στο έδαφος.

Προμήθεια, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες

μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις

σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8138 Βρύση παιδικής χαράς

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βρύση παιδικής χαράς πλάτους 50 εκ., μήκους 80 εκ. και ύψους 100 εκ. περίπου, με προμήθεια,

προσωρινή αποθήκευση, τοποθέτηση στο έργο με πλήρη εγκατάσταση σε λειτουργία.

Η κατασκευή θα απαρτίζεται από τον κεντρικό σωλήνα, το μηχανισμό της βρύσης και ένα

διακοσμητικό πανέλο σε σχήμα λουλουδιού ή σύννεφου από HPL. Ο κεντρικός σωλήνας διατομής Φ60mm-

80mm περίπου, θα φέρει στο κάτω τμήμα του βάση μεταλλική από σωλήνα ίδιας διατομής, η οποία

καταλήγει σε μεταλλικό χαλυβδοέλασμα. Η στερέωση της βρύσης γίνεται μέσω του χαλυβδοελάσματος,

το οποίο φέρει τέσσερις (4) τρύπες για το βίδωμα αυτού σε μπετόν απευθείας ή πάκτωση σε χώμα με

την βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό.

Στο άνω μέρος ο κεντρικός σωλήνας σχηματίζει καμπύλη 90ο και καταλήγει σε συστολή. Στο τελείωμα

της συστολής βιδώνεται διακοσμητικό πανέλο διαστάσεων περίπου 500x500mm, από HPL πάχους 12mm. Ο

μηχανισμός της βρύσης αποτελείται από ρυθμιζόμενο έμβολο με ρυθμιζόμενη διάρκεια ροής και

αυτόματου κλεισίματος. Η βρύση θα ενεργοποιείται με την πίεση του εμβόλου.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 351,71

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα ένα και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8138 Κρουνός εκροής εξωτερικού χώρου με κομβίο ενεργοποίησης

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Κρουνός εκροής εξωτερικού χώρου, με κομβίο ενεργοποίησης , με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως

και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, επί υπαίθριας κρήνης.Η ροή θα είναι ορισμένου χρόνου και

θα ελέγχεται με πατητό διακόπτη.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 69,86

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και ογδόντα έξι λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.7 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με σκελετό από προφίλ αλουμινίου και δοκίδες σύνθετης
ξυλείας

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους

στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο,

η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του

προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που

απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των

καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του

έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά

τους, ως εξής:

 Καθιστικά με σκελετό από προφίλ αλουμινίου και δοκίδες σύνθετης ξυλείας

 Καθιστικά με δύο πλευρικά στηρίγματα από αλουμίνιο, επιπέδου σχήματος, βαμένα με

ηλεκτροστατική βαφή (φούρνου), με κάθισμα και πλάτη από ξύλινες δοκίδες διατομής 70 x 45 mm από

σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης τύπου Σουηδίας, με λεία επεξεργασμένη επιφάνεια, βαμένες με

διπλή στρώση υδατοδιαλυτού χρώματος και τελική επίστρωση προστατευτικού κεριού.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 490,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.16 τραπεζόπαγκος ξύλινος

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης:

Τραπεζόπαγκος ξύλινος μήκους περίπου 180 cm, πλάτους περίπου 160 cm και ύψους 75-80 cm (εκτός

αν προβλέπονται διαφορετικές διαστάσεις στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης), με δύο καθίσματα

εργονομικά διαμορφωμένα, αποτελούμενο από δύο ξύλινες δοκίδες, τυπικών διαστάσεων 4x14x180 cm,

η επιφάνεια του τραπεζιού αποτελείται από τέσσερις ή πέντε δοκίδες πάχους 4 cm και μήκους 1,80

m και πόδια έδρασης και στήριξης από ξυλεία διατομής 9x4 cm (ή σύμφωνα με τη μελέτη).

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους

στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο,

η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του

προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που

απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των

καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του

έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού

Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.2 Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν

προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις

προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις

οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή

από τον φορέα συντήρησης του έργου.

 Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος από γαλβανισμένη λαμαρίνα με τεσσερις οπές αποστράγγισης

στον πυθμένα, με περίβλημα από συνθετική αντικολλητή ξυλεία, στηριζόμενος σε μεταλλικό στύλο με

Σελίδα 44 από 66



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

δύο λάμες που σχηματίζουν κύκλο, πλήρως εγκατεστημένος.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 240,00

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ\Β11.12.03 κάδος απορριμάτων κυλινδρικός με ξύλινη επένδυση

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης:

Κάδος απορριμάτων με μεταλλικό σκελετό και ξύλινη επένδυση που αποτελείται από

την εξωτερική κατασκευή και τον εσωτερικό κάδο.

Η εξωτερική κατασκευή περιλαμβάνει τρία στεφάνια από μεταλλικό έλασμα διατομής

40*3 χιλ. με διάμετρο Φ390 χιλ. πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν με βίδες οι

ξύλινοι δοκοί από πεύκο (διατομής περίπου 40*20*730 χιλ.).

Στο κατώτατο στεφάνι προς το έδαφος ηλεκτροσυγκολλείται ‘’σταυρός ‘’ από μεταλλι-

κά ελάσματα διατομής 40*3 χιλ. για την σταθερή τοποθέτηση του εσωτερικού κάδου.

Η κατασκευή περιλαμβάνει ένα ‘’πόδι’’ από μεταλλικό έλασμα διαμέτρου Φ370 χιλ.,

ενώ στο εσωτερικό του περιλαμβάνει τρεις μικρές πλάκες έδρασης για την τελική

πάκτωση της κατασκευής στο έδαφος.

Ο εσωτερικός κάδος έχει συνολικές διαστάσεις Φ350 * 690 χιλ. και είναι κατασκευα-

σμένος από φύλλο λαμαρίνας πάχους 0,6 χιλ. Το πάτωμα του εσωτερικού κάδου

περιλαμβάνει οπή αποστράγγισης υδάτων .

Το καπάκι είναι από φύλλο λαμαρίνας πάχους 3 χιλ. και διαμέτρου Φ430 χιλ.

ενώ διαθέτει τρία ‘’πόδια ‘’ από μεταλλικό έλασμα , το ένα εκ των οποίων είναι

σταθερό και ηλεκτροσυγγολλείται πάνω σε μεντεσέ , ώστε να επιτρέπει την συνολική

περιστροφή του κάδου .

Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή

του σε δυνάμεις και εξωτερικές συνθήκες. Τα υλικά και ο γενικότερος τρόπος

κατασκευής θα εξασφαλίζουν την καταλληλότητα του για συνεχή υπαίθρια χρήση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ω\64.28 Κολωνάκι ορειοθετησης πεζοδρομίου προμηθεια και τοποθέτηση

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης:

Κολωνάκι μαντεμένιο πεζοδρομίου προμηθεια και τοποθέτηση, κυκλικής διατομής ύψους περίπου 45

εκ., διάμετρου 12εκ. και βάρους 16 Kg.

Το κολωνάκι πεζοδρομίου μετά την χύτευση θα πρέπει να ακολουθεί τις εξής διαδικασίες:

Μπάνιο απολάδωσης - φωσφάτωσης Ξέπλυμα με νερό Θέρμανση στους 150 βαθμούς C για να εξατμισθούν

τα αέρια Βαφή με τελικό χρώμα πούδρας ηλεκτροστατικής βαφής πάχους 80 μ.Ψήσιμο στους 195

βαθμούς C

Το μπάνιο καθώς και το βαφείο θα πρεπει  έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001/2000.

Η επιλογή του σχεδίου από την επίβλεψη θα γίνει μεταξύ τουλάχιστον τριών σχεδίων τα οποία ο

εργιλάβος θα προσκομίσει στην Υπηρεσία μας

Τιμή ενός τεμαχιου

Υλικά

α)Μεταλλο (μαντεμι)            (Τ.Ε)     1 x          180 =        180,00

Εργασία

                     Τεχν      (003)  h      0,60x         19,87 =         11,92

                      Εργ      (001)  h      0,30x         15,31 =          4,59

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα               196,51

Τιμή ενός τεμ ΕΥΡΩ 196,51

εκατόν ενενήντα έξι και πενήντα ένα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 196,51

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα έξι και πενήντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 2\64.16 Μπασκέτα καλαθοσφαίρισης με στυλοβάτη, πίνακα και καλάθι.

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6416

Προμήθεια και τοποθέτηση συγκροτήματος μπασκέτας πλήρους, μεταλλικής, με τον μεταλλικό

στυλοβάτη, τον πίνακα(ταμπλό) από PLEXIGLAS και το αντίστοιχο καλάθι (στεφάνι και δίχτυ),

σύμφωνα με την παρούσα μελέτη(τεχνική έκθεση και σχέδιο), αποτελούμενου αναλυτικώτερα από:

1.Μεταλλικό στυλοβάτη, πλήρως και ακλόνητα εγκατεστημένο σε βάση(πέδιλο) από οπλισμένο

σκυρόδεμα κατηγ. C16\20, που περιλαμβάνεται στην τιμή μετά των απαιτούμενων ξυλοτύπων, με το

πακτωμένο στο πέδιλο πλαίσιο υποδοχής του στυλοβάτη και τα απαιτούμενα μπουλόνια, με τις

απαραίτητες μεταλλικές ενισχύσεις για την αποφυγή στρεβλώσεως, με την πρόβλεψη των απαιτούμενων

υποδοχών για την στερέωση του πίνακα μετά του καλαθιού κατά τρόπο ώστε να μην απαιτείται

πρόσθετη εργασία ή και υλικά και μικρουλικά, τον χρωματισμό όλων των σχετικών μεταλλικών

επιφανειών,σε δύο(2) στρώσεις χρώματος μινίου και δύο(2) στρώσεις ντούκου και την κάλυψη του

στυλοβάτη μέχρις ύψους 2,20μ με προστατευτικό αφρώδες ελαστικό περίβλημα(για την αποφυγή

τραυματισμών), το οποίο επίσης θα είναι χρωματισμένο με έντονο χρώμα.

2.Πίνακα(ταμπλό) από PLEXIGLAS, μετά της απαιτούμενης γραμμογράφησης, σύμφωνα με το αντίστοιχο

συμβατικό σχέδιο της παρούσης μελέτης και των απαιτούμενων στηριγμάτων.

3. Καλάθι, αποτελούμενο από ένα στεφάνι και ένα δίχτυ, μετά των απαιτούμενων στηριγμάτων .Το

στεφάνι θα  είναι σιδερένιο χρωματισμένο με χρώμα πορτοκαλί, και στο κάτω μέρος του θα υπάρχουν

μικρά μεταλλικά δακτυλίδια για να κρέμεται το δίχτυ.

Ητοι προμήθεια επί τόπου του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών (μεταλλικοί

στυλοβάτες, σκυρόδεμα,ξυλότυποι, σιδηρός οπλισμός, πλαίσιο υποδοχής στυλοβάτη με τα απαραίτητα

μπουλόνια, μεταλλικές ενισχύσεις, υλικά κάλυψης και χρωματισμού του στυλοβάτη, υλικά και

μικρουλικά στερέωσης και προσαρμογής του πίνακα, πίνακας, καλάθι με το στεφάνι τα δαχτυλίδια

και το δίχτυ, υλικά και μικρουλικά στερέωσης του καλαθιού) και κάθε εργασία(σκυροδέτηση μετά

των απαιτούμενων ξυλοτύπων της βάσης(πέδιλο) της μπασκέτας και την τοποθέτηση του οπλισμού,

πλήρης εγκατάσταση-τοποθέτηση και στερέωση-  του μεταλλικού στυλοβάτη και των σχετικών

εξαρτημάτων του, κάλυψη με ελαστικό περίβλημα και χρωματισμό του στυλοβάτη, πλήρης εγκατάσταση-

τοποθέτηση και στερέωση- του πίνακα, και τέλος πλήρης τοποθέτηση και στερέωση του καλαθιού)

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαιτούμενη ώστε το συγκρότημα της μπασκέτας να αποδοθεί έτοιμο να

λειτουργήσει σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.550,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Μ\ΣΧ.3 προστατευτικό μπασκέτας ολυμπιακού τύπου 7εκ.

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού μπασκέτας ολυμπιακού τύπου πάχους 7εκ. και

ύψους 190cm κατάλληλο για μπασκέτες με διαστάσεις κορμού κοντά στην βάση: 40x22cm

το προστατευτικό θα είναι εξωτερικά από PVC Coated Polyester Fabric, αδιάβροχο

και υψηλής αντοχής, ενώ εσωτερικά θα φέρει γέμιση από ενισχυμένο - ανθεκτικό E.P.

Foam υψηλής απορρόφησης κραδασμών πρόσκρουσης. Κλείνει με ενιαίο ιμάντα στο πίσω

μέρος με ισχυρότατη ταινία velcro σε ολόκληρο το ύψος. το υλικό θα φέρει πιστοποίηση

ασφαλείας κατά ΕΝ913.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η εργασία τοποθέτησης σε θέση

που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

(1 τεμαχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Μ\ΣΧ.2 Σετ λυομένου γηπέδου πετοσφαίρισης - βόλευ (ορθοστάτες και δίχτυ)

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6413

Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους λυομένου συγκροτήματος γηπέδου πετοσφαίρισης (VOLLEY), σύμφωνα

με την παρούσα μελέτη (τεχνική έκθεση και σχέδια), με φιλλέ, αποτελούμενο από δύο ορθοστάτες

αλουμινίου, χωρίς ραφή, οβάλ ή στρογγυλός, διαμέτρου τουλάχιστον 83χιλ. και συνολικού ύψους

περίπου 2,85 μ. με πιστοποίηση ΕΝ 1271 που εγκιβωτίζονται μέσα σε στερεό εγκιβωτισμού από

σκυρόδεμα κατηγορίας C25\30, διατομής περίπου 60*60*60εκ., με σταθερή υποδοχή από γαλβανισμένο
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σιδηροσωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου με τάπες. Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης του ύψους για

αντρικό, γυναικείο και παιδικό αγώνα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμα:

1. Το φιλλέ διαστάσεων 9,5μ.Χ1,00μ. πάχους 3χιλ. με μάτι 10Χ10 εκ. από πολυαιθυλένιο, στριφτό

με κόμπους με PES φάσα λευκή 10cm επάνω, PE φάσα 8cm μαύρη κάτω & στο πλάϊ. Το δέσιμο γίνεται

με συρματόσχοινο επικαλυμμένο 4mm, 14 μέτρων. το φιλλέ είναι και αυτό πιστοποιημένο κατά ΕΝ

1271.

2. Το σύστημα απομείωσης της τέντωσης και οι τροχαλίες που στερεώνονται σε έναν από τους

ορθοστάτες. Μηχανισμός τανύσεως και αποσπώμενη μανιβέλα.

3. το προστατευτικό των ορθοστατών πάχους 5χιλ. και velcro ιμάντες δεσίματος.

Ητοι προμήθεια επί τόπου του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών (σωλήνας

αλουμινίου, υλικά σκυροδέματος μετά των απαιτούμενων ξυλοτύπων, στηρίγματα, συρματόσχοινα,

οδηγοί, φιλλέ, σύστημα απομείωσης τέντωσης φιλλέ, τροχαλίες, εξαρτήματα και υλικά στερέωσης,

υλικά συγκολλήσεων κλπ.) και κάθε εργασία(σκυροδέτηση στερεού εγκιβωτισμού, τοποθέτηση

ορθοστατών, φιλλέ και λοιπών εξαρτημάτων των συστημάτων τέντωσης και απομείωσης τέντωσης του

φιλλέ, χρωματισμοί κλπ) για πλήρη και έντεχνη κατασκευή και τοποθέτηση του συγκροτήματος μετά

της δαπάνης απομείωσης και φθοράς, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που θ' απαιτηθεί

ώστε το συγκρότημα ν' αποδοθεί έτοιμο να λειτουργήσει σύμφωνα με την παρούσα μελέτη.

(1 τεμ - συγκρότημα πλήρες με δύο ορθοστάτες και φιλλέ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.031,92

(Ολογράφως) : χίλια τριάντα ένα και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Μ\ΣΧ.5 προστατευτικό ορθοστάτη βόλλευ με μηχανισμό τανύσεως

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού ορθοστάτη βόλλεϋ πάχους 5εκ. και

ύψους 190-200cm κατάλληλο για ορθοστάτες με διάμετρο έως 17εκ.

το προστατευτικό θα είναι εξωτερικά από PVC Coated Polyester Fabric, αδιάβροχο

και υψηλής αντοχής, ενώ εσωτερικά θα φέρει γέμιση από ενισχυμένο - ανθεκτικό E.P.

Foam υψηλής απορρόφησης κραδασμών πρόσκρουσης. Κλείνει με ενιαίο ιμάντα στο πίσω

μέρος με ισχυρότατη ταινία velcro σε ολόκληρο το ύψος. το υλικό θα φέρει πιστοποίηση

ασφαλείας κατά ΕΝ913.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η εργασία τοποθέτησης σε θέση

που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

(1 τεμαχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α05 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, χωρίς την προμήθεια του
υλικού

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620

Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόμβων και χώρων ανάπτυξης πράσινου με

κατάλληλη φυτική γη, σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση

νησίδων με φυτική γη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης  που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του

έργου (φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση και σταλία αυτοκινήτων)

- Η προετοιμασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης.

- Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή της μέχρι τη

λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου.

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόμενης από την μελέτη στάθμης μορφής της πλήρωσης,

με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συμπυκνωμένης φυτικής γης, με λήψη αρχικών και

τελικών διατομών, 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,30

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο,

αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το

δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους

μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη

φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ10 Προμήθεια τύρφης

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340

Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης,

τύπου υλικού, όγκου, σύμφψνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το

προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου

αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ08 Προμήθεια φυτικής γης

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620

Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η

φυτική γη θα είναι γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm),

εύθρυπτη και κατά το δυνατόν απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα

ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για

την ανάπτυξη φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ09 Προμήθεια κοπριάς

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340

Προμήθεια επί τόπου του έργου ζωικής κοπριάς, καλά χωνεμένης, χωρίς υπολείμματα

στρωμνής ή ζωοτροφών που δεν έχουν αποσυντεθεί πλήρως, ξένα υλικά, χώμα πάνω

από 10 %, και με μικρή περιεκτικότητα σε νερό (να μην λασπώνει και να μην έχει

έντονη οσμή).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.1 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και

αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι

δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την

πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

 ΝΑΠΡΣ Ε01. 1  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,60

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.2 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και

αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι

δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την

πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

 ΝΑΠΡΣ Ε01. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,50

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.5 Δένδρα, κατηγορίας Δ5

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

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.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.4 Θάμνοι, κατηγορίας Θ4

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων 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 θάμνων σε αρίστη
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κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 4  Θάμνοι κατηγορίας  Θ4

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.5 Θάμνοι, κατηγορίας Θ5

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων 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 θάμνων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 5  Θάμνοι κατηγορίας  Θ5

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.6 Θάμνοι, κατηγορίας Θ6

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων 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 θάμνων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 6  Θάμνοι κατηγορίας  Θ6

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.6 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 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,

σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης,

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

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)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,00

(Ολογράφως) : τρία
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

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 10-05-01-00.

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)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 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, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-05-01-00.

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

(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,30

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.1 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5330

Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιασδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του εδάφους γύρω από

τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και  απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων και κατά τα

λοιπά σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη

και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού

προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ01. 1  Με διάμετρο  από 0,41 έως 0,60 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,20

(Ολογράφως) : είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.2 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, διαμέτρου από 0,61 m και άνω

A.T. : 73

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5330

Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιασδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του εδάφους γύρω από

τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και  απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων και κατά τα

λοιπά σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη

και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού

προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων.
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 ΝΑΠΡΣ ΣΤ01. 2  Με διάμετρο  από 0,61 m και άνω

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m

A.T. : 74

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου,

πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τοπου του πασσάλου, οι

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα

χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε

είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ

αυτόν με κατάλληλο μέσον.

 Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Μ\3.15 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων
σωληνώσεων

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6065

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών

δικτύων, εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, σε οιοδήποτε βάθος, με οποιονδήποτε τρόπο

ή μέσο  εκσκαφής και σε οποιοδήποτε έδαφος (περιλαμβανομένου και του ασφαλτοτάπητα ή

τσιμεντοτάπητα) ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία  ή  υποβιβάζεται  με

άντληση που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος

στίς απαιτούμενες διατομές.

Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με θραυστά υλικά (πάχους 20cm άνω της σωλήνας), σύμφωνα με την

προβλεπόμενη στην μελέτη τυπική διατομή του δικτύου, επιμετράται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα

οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Μετά τον εγκιβωτισμό με θραυστό υλικό θα τοποθετείται πλαστικό πλέγμα χρώματος πορτοκαλί,

πλάτους ίδιου με αυτό του ορύγματος για την σήμανση των σωληνώσεων.Η τιμή του ανωτέρω

περιλαμβάνεται ανηγμένη στο παρόν άρθρο.

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας που

χρειάζονται γιά την αναπέταση των  προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των

κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων και τοπικών  μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων), η

συμπλήρωση του υπολοίπου

όγκου του ορύγματος, μετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό της σωλήνωσης, με

τα προϊόντα της εκσκαφής κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες, καθώς και η προσωρινή απόθεση, η

δαπάνη  σταλίας  των  μεταφορικών  μέσων, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων

προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

Επιμέτρηση ανά m3 ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, εντός

των προβλεπομένων από την μελέτη γραμμών πληρωμής.

Όλη η εργασία θα είναι σύμφωνη με την ΕΤΕΠ 05-07-01-00.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,40

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\5.07 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου μετά της δαπάνης μεταφοράς

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069

Για ένα κυβικό μέτρο έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης σωλήνων με άμμο λατομείου,

Σελίδα 52 από 66



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

εκτελούμενης εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης τεχνικής

προδιαγραφής.

Στην τιμή περιλαμβάνεται :

α.Η προμήθεια της άμμου λατομείου

β.Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του

έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

γ.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

δ.Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από άμμο

λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού πλέγματος σημάνσεως σε όλο το

πλάτος του ορύγματος, με το πέρας του εγκιβωτισμού.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ8746.6 Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο
πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα Φ110mm

A.T. : 77

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Προμήθεια μεταφορά επιτόπου τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνα προστασίας υπόγειων καλωδίων

ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω απο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

διπλού δομημένου τοιχώματος (κυματοειδούς μορφής) κατα ΕΝ 61386-24 θλιπτικής αντοχής>450Ν με

ενσωματωμένη ατσαλίνα παραδιδόμενη σε κουλούρα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η μεταφορά επι τόπου του έργου των σωλήνων η εκτύλιξη και

η ευθυγράμμιση δίπλα στο άνοιγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται τα ειδικά τεμάχια

που ααπιτούνται (μούφες, σύνδεσμοι), η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες όταν προβλέπεται και η

τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με

βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, δηλαδή υλικά και εργασία πλήν χωματουργικών.

(1 m)

  8746. 1  Σωλήνωση πλαστική υπογείων καλωδίων.  Ενός σωλήνα Φ 110         mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,46

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm

A.T. : 78

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με

δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα

φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων

- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού

παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία

(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)

- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

A.T. : 79

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.3 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 4 mm2

A.T. : 80

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  3   Τριπολικό

             0

  8773. 3.  3  Διατομής  3 Χ 4           mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,16

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm²

A.T. : 81

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού,

περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα,

ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των

μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού

 διατομής 25 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,70

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 66.20.01 Ανοξείδωτο επιδαπέδιο κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), τεσσάρων αναχωρήσεων

A.T. : 82

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές ανοξείδωτου επιδαπέδιου κιβωτίου ηλεκτρικής

διανομής (πίλλαρ), βιομηχανικού τύπου, στεγανού, προστασίας ΙΡ 54 κατά το πρότυπο IEC 60529, με

τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-SAE 316 (ISO A4), με εσωτερικές διαστάσεις 1,45 m

πλάτος, 1,30 m ύψος και 0.36 m βάθος, αποτελούμενη από δύο μέρη με ιδιαίτερες θύρες, με

μικροϋλικά και εξαρτήματα στερέωσης και συνδέσεων από ανοξείδωτο χάλυβα,  σκληρό πλαστικό ή

ορείχαλκο.
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- Βάση από σκυρόδεμα με περιμετρικό πλαίσιο έδρασης του κιβωτίου στην στέψη της, από

ανοξείδωτες λάμες 40 x 2,5 mm, κοχλιούμενες στην βάση με ανοξείδωτα βύσματα.

- Εσωτερική διαίρεση με φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους 1,5 mm σε δύο χώρους: προς τα

αριστερά, πλάτους 0,60 m για τον μετρητή και το δέκτη της ΔΕΗ με μονόφυλλη θύρα και προς τα

δεξιά, πλάτους 0,85 m, για την ηλεκτρική διανομή, με δίφυλλη θύρα. Πρόβλεψη δύο (2) οπών 26 mm

στο άνω μέρος της διαχωριστικής λαμαρίνας για την διέλευση καλωδίων.

- Εσωτερικές διαμορφώσεις από  φύλλα στραντζαριστής ανοξείφωτης λαμαρίνας για την τοποθέτηση

και στερέωση των προβλεπομένων οργάνων

- Θύρες με ενισχύσεις ακαμψίας και ελαστικό παρεμβύσμα περιμετρικώς, με μεντρεσσέδες βαρέως

τύπου, ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές ασφαλείας ανά φύλλο και μηχανισμό συγκράτησης σε ανοικτή

θέση.

- Διαμόρφωση κορυφής σε σχήμα στέγης ή τόξου με προεξοχή 6 cm από την υπόλοιπη κατασκευής.

- Πινακίδα αναγραφής στοιχείων στην δεξιά θύρα στερεωμένη με ανοξείδωτα πριτσίνια

(περιλαμβάνεται η αναγραφή των στοιχείων με έντυπους ή μεταλλικούς χαρακτήρες σύμφωνα με τις

οδηγίες του ΚτΕ)

- Στεγανό κιβώτιο (πίνακας διανομής) στην δεξιά πλευρά του πίλλαρ (χώρος διανομής), προστασίας

ΙΡ 54 κατά IEC 60529, από σκληρό πλαστικό, ανοξείδωτο χάλυβα ή από συνδυασμό των δύο, για την

εγκατάσταση του ηλεκτρικού εξοπλισμού προστασίας και ελέγχου.

- Οπές με κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ΔΕΗ, του

καλωδίου τηλεχειρισμού (εάν προβλέπεται από τη μελέτη) καθώς επίσης και για την έξοδο των

καλωδίων προς το δίκτυο.

- Πρόβλεψη εισόδου για την τροφοδότηση από την ΔΕΗ στο κάτω μέρος, εφ' όσον η τροφοδότηση είναι

υπόγεια, ή στην αριστερή πλευρά του πίλλαρ εάν η ηλεκτροδότηση είναι εναέρια.

- Πίνακας διανομής με τον ακόλουθο εξοπλισμό:

  - γενικός διακόπτης φορτίου

  - γενικές ασφάλειες

  - λυχνίες ένδειξης παρουσίας τάσης

  - ρελέ τηλεχειρισμού

  - μονάδα ελέγχου για την αφή και σβέση των φωτιστικών σωμάτων και τον

    υποβιβασμό της στάθμης φωτισμού (εάν προβλέπεται στην μελέτη)

  - στεγανός ρυθμιζόμενος ανιχνευτής φωτεινότητας τοποθετημένος στο πλαϊνό μέρος

    του πίλλαρ (εάν αναφέρεται στη μελέτη)

  - ρευματοδότης ράγας τύπου σούκο 16A/250V με μικροαυτόματο και διακόπτη

    διαρροής 30mA

  - στεγανό φωτιστικό σώμα φθορισμού 26W νυκτερινής εργασίας ελεγχόμενο-

    προστατευόμενο από μικροαυτόματο 10Α και διακόπτη διαρροής 30mA

  - διακόπτες φορτίου με μικροαυτoμάτους για την προστασία των γραμμών

    αναχώρησης

- εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου με αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6 kΑ εκτός εάν προβλέπεται

διαφορετικά στην μελέτη

- Εσωτερικές καλωδιώσεις του πίλλαρ και δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Τιμή ανά τεμάχιο ανοξείδωτου πίλαρ, πλήρως εγκατεστημένου, ανάλογα με τον αριθμό των

αναχωρήσεων, ως εξής:

 Πίλαρ ανοξείδωτο τεσσάρων αναχωρήσεων

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.000,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\9346.3.1 Αστρονομικός ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης

A.T. : 83

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53

Αστρονομικός ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης προγραμματιζόμενος με κλειδί προγραμματισμού,

κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα διανομής. Ο αστρονομικός χρονοδιασκόπτης θα είναι

εβδομαδιαίος και θα επιτρέπει τον αυτόματο έλεγχο φορτίων (δημοτικός φωτισμός)σύμφωνα με τις

ώρες ανατολής και δύσης του ηλίου.
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Χαρακτηριστικά:

* 1 εξόδου (μεταγωγική επαφή)

* Κλειδί προγραμματισμού

* αστρονομικός προγραμματισμός με εισαγωγή γεωγραφικών συντεταγμένων

* Δυνατότητα προγραμματισμού κάθε ημέρας ξεχωριστά

* τάση τροφοδοσίας 230V AC, 50-60Hz,

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση  αστρονομικού χρονοδιακόπτη  με

τα απαραίτητα υλικά (και το ρελέ) και μικροϋλικά και εργασία εγκαταστάσεως και συνδέσεως και

παράδοση σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 189,84

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα εννέα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342 Τρίγωνο γείωσης

A.T. : 84

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Τρίγωνο γειώσεως αποτελούμενο από τρείς ράβδους χάλυβα με ηλεκτρολυτική επένδυση χαλκού.

Τοποθετείται όσο το δυνατόν βαθύτερα στο έδαφος έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή αγωγημότητα

πρός το έδαφος μικρότερη απο 3Ω.

Οι συνδέσεις μέσα στο έδαφος και οι ράβδοι θα επαλειφθούν με στρώμα αγώγιμου υλικού TERAFILL

για  να αποφευχθεί η διάβρωση που θα είχε ως αποτέλεσμα την άυξηση της αντίστασης διαβάσεως.

Κάθε ηλεκτρόδιο θα έχει μήκος 1,5μ και εξωτ. διάμετρο 5/8" είναι απο χάλυβα με ηλεκτρολυτική

μεπένδυση χαλκού.Το ελάχιστο πάχος επιχάλκωσης είναι 250μm. Για την επίσκεψη και περιοδικό

έλεγχο της γειώσεως και των σημείων συσφίξεως του χαλκού με τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται 3

φρεάτια διαστάσεων 30Χ30cm στίς κορυφές του ισόπλευρου τριγώνου. Η σύνδεση κα των τριών

ηλεκτροδίων θα γίνει με χαλκό διατομής 25mm2. , δηλαδή κατασκευή και έμπηξη του τριγώνου

γείωσης,στο έδαφος με όλα τα μικρουλικά που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως κλπ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 256,71

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342.1 Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm

A.T. : 85

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm, διαμέτρου κορμού 20mm κατασκευασμένος απο

χάλυβα και επιχαλκώνεται ηλεκτρολυτικά. Η ράβδο θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σπείρωμα έτσι ώστε

να είναι δυνατή η επιμηκυνσή της. Η σύνδεση της ράβδου με τον αγωγό γείωσης θα γίνεται με

κατάλληλο σφικτήρα απο κράμα χαλκού. Τα ανωτέρω εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν περάσει με

επιτυχία τις δοκιμές του προτύπου ΕΛΟΤ IEC/EN 62561-2

δηλαδή κατασκευή και έμπηξη στο έδαφος μιάς ράβδου γειώσεως με όλα τα μικρουλικά

που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως κλπ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 131,01

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\9315.2 Πλαστικός σωλήνας από ΗDPE Φ18χ2 με σπιραλ

A.T. : 86

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

ΠΠλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου  Φ18Χ2 μέσα σε σπιράλ υδρευσης, κατάλληλος για πόσιμο νερό

δηλαδή  προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός m πλαστικού σωλήνα από

πολυαιθυλαίνιο για ύδρευση πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρως εγκαταστάσεως συνδέσεως.

(1 m)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,28

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\9315.1.2 Πλαστικός σωλήνας από ΗDPE Φ20χ2 με σπιραλ

A.T. : 87

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου  Φ20Χ2 μέσα σε σπιράλ υδρευσης, κατάλληλος για πόσιμο νερό

δηλαδή  προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός m πλαστικού σωλήνα από

πολυαιθυλαίνιο για ύδρευση πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρως εγκαταστάσεως συνδέσεως.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00

(Ολογράφως) : δύο

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.04.04 Ιστός οδοφωτισμού από FRP (ινοπλισμένο σύνθετο πολυμερές υλικό) με την βάση του
από σκυρόδεμα, ύψους 4,50 m

A.T. : 88

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστών οδοφωτισμού από FRP (Fibre Reinforced

Polymer - οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές), κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 "Στύλοι

φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές" και

σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και

φωτιστικά σώματα".

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386

"Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN

10255).

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση

την τυπική διατομή της μελέτης.

- Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως

τοποθετημένα.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας των ιστών.

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του ιστού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές και

της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από

γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω,

με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω

περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το

αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό οδοφωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές, με σήμανση CE,

ανάλογα με το ύψος του, ως εξής:

 Ιστός οδοφωτισμού από FRP με την βάση του από σκυρόδεμα, ύψους 4,50 m.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 850,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Μ60.10.04.08 Ιστός οδοφωτισμού πακτωμένος  (χωρίς πλάκα έδρασης) από FRP (ινοπλισμένο σύνθετο
πολυμερές υλικό) με την βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα, ύψους 9,00 m

A.T. : 89

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστών από FRP (Fibre Reinforced Polymer -

οπλισμένο απο πολυεστηρική ρητίνη, εμποτισμένη βάση των απαιτήσεων των φρτίων και οπλισμένη απο

ίνες υάλου), χωρίς πλάκα έδρασης κώνικος κυκλικής διατομής κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7

"Στύλοι φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο

πολυμερές" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί

οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Οι ιστοί φωτισμού θα είναι κατασκευασμένοι με τη μέθοδο της περιέλιξης ινών (filament winding),

έτσι ωστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών. Οι ίνες γυαλιού

εμποτίζονται σε κατάλληλη ρητίνη και κατόπιν περιελίσσονται στη μεταλλική μήτρα, έχοντας πλήρη

έλεγχο της γωνίας περιέλιξης, βάσει της οποίας καθορίζονται οι μηχανικές ιδιότητες του τελικού

προϊόντος. Η εξωτερική επιφάνεια θα είναι βαμμένη στο χρώμα (ral) της επιλογής της υπηρεσίας

μας με έξτρα βερνίκι για προστασία έναντι της UV ακτινοβολίας.

Κατα το στάδιο εγκρισης του φακέλου έγκρισης υλικών θα προσκομιστούν όλες οι προδιαγραφές του

προ τύπου DIN EN ISO 9001:2008 και του ευρωπαϊκού προτύπου EN 40-7, CE, αντοχή σε ανεμοπιέσεις

ανω των 120Km/h, βεβαίωσεις ως προς την αντοχή σε UV ακτινοβολία και παθητικής ασφάλειας σε

κρούση.

Ομαλή επιφάνεια ιστών (χωρίς ορατό κυματιστό)

• Συνολικές ανοχές βάσει ISO 2768 και EN 40-7

• Ευθυγράμμιση σύμφωνα με το πρότυπο EN 40-7

Διαχείριση Πιστοποιητικού Ποιότητας-Σύστημα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2009, εγκεκριμένο

από διεθνή πιστοποιημένο εξωτερικό ελεγκτή

• Απόδειξη παθητικής ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο EN 12767

• Απόδειξη αντοχής (αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία / γήρανση)

• Απόδειξη αντοχής στην κόπωση για 20 χρόνια ζωής

• Απόδειξη αποφυγής συντήρησης

• Απόδειξη ηλεκτρικής μη αγωγιμότητας / διηλεκτρικής αντοχής

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή χάνδακα (απο προηγούμενο φρεάτιο έως φρεάτιο ιστού και σε ιστό) σε κάθε είδους

έδαφος και η επανεπίχωση τους (διαστάσεις εκσκαφής σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας και τις

υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού) ενδεικτικές διαστάσεις 0,40cmΠ*0,60cmB στο φυσικό έδαφος

χωρίς να υπολογίζεται το ύψος επένδυσης της τελικής επιφάνειας με πλάκες η λίθους.

- Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες απο προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο - απο φρεάτιο σε ιστό με

σπείρωμα κατα ΕΛΟΤ 267.1 - BS21 - EN10226-1(DIN2999) υλικού EN 10255 S 195T διέλευσης καλωδίων

με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων), με διατομές

σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας τις απαιτήσεις της μελέτης και τις υποδείξεις του

επιβλέποντα μηχανικού. Οι σωληνώσεις των υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών ΜΟΝΟ στα κατασκευαστικά

σημεία της πλατείας της "Φυκιότρυπας, και της παιδικής χαράς έναντι της πλάζ του ΕΟΤ μπορεί

μετά απο την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα μηχανικού να τοποθετηθεί πλαστική σωλήνα HDPE διπλού

δωμημένου τοιχώματος βαρέου τύπου αντοχής 450kn.

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων με σκυρόδεμα σε ολο το μηκος του χάνδακα ετσι ωστε

να εγκιβωτιστεί πλήρως η σιδηροσωλήνα και ο χαλκός γειωσης προς αποφυγη ηλεκτροχημικής

διάβρωσης, και επικάλυψη με άμμο λατομείου, και φωσφορίζουσα ταινία σήμανσης με βάση την τυπική

διατομή της μελέτης.

- Τα φρεάτια έλξης εσωτερικών διαστάσεων 40*40cm και επίσκεψης καλωδίων. Δηλ. φρεάτιο

διακλαδώσεως  υπογείων καλωδίων, - δικτύων ηλεκτροφωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα δηλαδή

1) εκσκαφή σε έδαφος οπιοδήποτε τύπου,

2) διάστρωση  πυθμένα  με  σκυρόδεμα  c20/25  τσιμέντου,

3)δόμιση  πλευρικών επιφανειών με σκυρόδμα C20/25 τσιμέντου  του  πυθμένα,

4) επίχριση  με τσιμεντοκονίαμα  των  600kg  τσιμέντου  του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του  φρεατίου

5) επάλειψη των τοιχωμάτων του φρεατίου με κατάλληλο μονωτικό τσιμεντοειδές υλικό,

6) μόνωση του καλύμματος φρεατίου με το πλαίσιο του φρεατίου με κατάλληλο ελαστικό υλικό,  και

εξαγωγή  και  αποκόμιση  των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων,

7) κατασκευή ξυλότυπου,

8) προσθήκη σιδηρού οπλισμού με σίδερα Φ6mm στίς 4 γωνίες και πλέγμα στίς πλευρικές επιφάνειες
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υλικών πλήρως τοποθετημένα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση με το ανάλογο χυτοσιδηρό κάλυμμα μηχανικής

αντοχής τουλάχιστον 12,5tn όπου απαιτείται απο τα σχέδια και σύμφωνα με τις υποδείξεις του

επιβλέποντα μηχανικού του έργου.(τέτοια καλύμματα θα τοποθετηθούν κυρίως σε χώρους φύτευσης και

σε χώρους που δεν θα πλακοστρωθούν και σε χωμάτινες επιφάνειες).

- Οι χάλκινοι γυμνοί αγωγοί γείωσης διατομής 25mm2  και το αναλογούν ποσοστό των πλακών

γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών διαστάυρωσης της γείωσης αν απαιτείται. Δηλ χάλκινος σφικτήρας,

τύπου (Η) για σύνδεση στρογγυλών πολύκλωνων αγωγών αποτελούμενος απο δύο πλακίδια διαστάσεων

60χ60χ4mm και ένα ενδιάμεσο πλακίδιο διστάσεων 60χ60χ2mm το οποίο παραμβάλεται μεταξύ των δύο

αγωγών. Η σίσφυξη επιτυγχάνεται με τέσσερεις εξάγωνες βίδες ίδιου υλικού διαστάσεων Μ8Χ30mm

κατα ΕΝ 24017 και τέσσερα περικόχλια Μ8 (St/tZn) κατα ΕΝ 24032. Το εξάρτημα θα είναι κατάλληλο

για τοποθέτηση εντός του εδάφους και θα είναι πιστοποιημένο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός σφικτήρα για χάλκινους αγωγούς.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας των ιστών κατηγορίας ΝΥΥ που

διέρχονται απο προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο και απο φρεάτιο σε ιστό κατάλληλα για τοποθέτηση

σε έδαφος ονομαστικής τάσης 600/1000V μόνωσης απο PVC σύμφωνα με τα σχεδια της υπηρεσίας και

τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού.Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος τοποθετησης του

ηλεκτρικού καλωδίου εντολών έναυσης, σύνδεσης του φωτιστικού με το ακροκιβώτιο του ιστού, και

του ηλεκτρικού καλωδίου ΝΥΥ 5Χ16mm2.

- Κατασκευή  βάσης ιστού φωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την έδραση και στήριξη

ενός ιστού φωτισμού διαστάσεων 0,70*0,70*0,80mΒ που να έχει στο κέντρο κατακόρυφη οπή, για την

διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων και αγωγού γείωσης. Μέσα στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς

οπλισμός B500c που θα αποτελείται απο δύο μανδύες διατομής Φ10/12 τοποθετούμενοι σε σχήμα

ρόμβου,και 8 ράβδους Φ 16mm τρείς ανα παρειά. Η βάση στον μέσον της θα εγκιβωτιστεί σωλήνα pVC

ανάλογης διατομής ελάχιστα μεγαλύτερης αυτής του ιστού που θα πακτωθεί Δηλαδή  υλικά εργασίες

εκσκαφής χειρωνακτικά η με μηχανικά μέσα για την θεμελίωση της βάσης  με ξυλότυπο εμφανων

σκυροδεμάτων. σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της

βαθμού προστασίας ΙΡ 54, μηχανικής προστασίας ΙΚ 08 και CE.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στην πακτωμένη σωλήνα της βάσης με ολα τα υλικά που θα

κανουν ισχυρή την πάκτωση του ιστού οπως ρητίνες, ειδικά τσιμεντοειδή υλικά, με χρήση

καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια

ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις ετοιμο για λειτουργία.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές, με σήμανση CE,

ανάλογα με το ύψος του, σύμφωνα με τις ανωτέρω εργασίες συμπεριλαμβανομένου του κόστους των

εργασιών και υλικών που απαιτούνται για την διέλευση των υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών και

καλωδίων σε σιδηροσωλήνες απο προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο και απο φρεάτιο σε ιστό σύμφωνα με

τα σχέδια της μελέτης με τις ανάλογες εκσκαφές επιχώσεις και προστασία των σωληνώσεων με

σκυρόδεμα και τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού ως εξής:

 Ιστός οδοφωτισμού από FRP με την βάση του από σκυρόδεμα, ύψους 9,00 m.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.500,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Μ60.10.04.10 Ιστός οδοφωτισμού πακτωμένος  (χωρίς πλάκα έδρασης) από FRP (ινοπλισμένο σύνθετο
πολυμερές υλικό) με την βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα, ύψους 11,00 m

A.T. : 90

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστών από FRP (Fibre Reinforced Polymer -

οπλισμένο απο πολυεστηρική ρητίνη, εμποτισμένη βάση των απαιτήσεων των φρτίων και οπλισμένη απο

ίνες υάλου), χωρίς πλάκα έδρασης κώνικος κυκλικής διατομής κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7

"Στύλοι φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο

πολυμερές" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί

οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Οι ιστοί φωτισμού θα είναι κατασκευασμένοι με τη μέθοδο της περιέλιξης ινών (filament winding),

έτσι ωστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών. Οι ίνες γυαλιού
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εμποτίζονται σε κατάλληλη ρητίνη και κατόπιν περιελίσσονται στη μεταλλική μήτρα, έχοντας πλήρη

έλεγχο της γωνίας περιέλιξης, βάσει της οποίας καθορίζονται οι μηχανικές ιδιότητες του τελικού

προϊόντος. Η εξωτερική επιφάνεια θα είναι βαμμένη στο χρώμα (ral) της επιλογής της υπηρεσίας

μας με έξτρα βερνίκι για προστασία έναντι της UV ακτινοβολίας.

Κατα το στάδιο εγκρισης του φακέλου έγκρισης υλικών θα προσκομιστούν όλες οι προδιαγραφές του

προ τύπου DIN EN ISO 9001:2008 και του ευρωπαϊκού προτύπου EN 40-7, CE, αντοχή σε ανεμοπιέσεις

ανω των 120Km/h, βεβαίωσεις ως προς την αντοχή σε UV ακτινοβολία και παθητικής ασφάλειας σε

κρούση.

Ομαλή επιφάνεια ιστών (χωρίς ορατό κυματιστό)

• Συνολικές ανοχές βάσει ISO 2768 και EN 40-7

• Ευθυγράμμιση σύμφωνα με το πρότυπο EN 40-7

Διαχείριση Πιστοποιητικού Ποιότητας-Σύστημα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2009, εγκεκριμένο

από διεθνή πιστοποιημένο εξωτερικό ελεγκτή

• Απόδειξη παθητικής ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο EN 12767

• Απόδειξη αντοχής (αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία / γήρανση)

• Απόδειξη αντοχής στην κόπωση για 20 χρόνια ζωής

• Απόδειξη αποφυγής συντήρησης

• Απόδειξη ηλεκτρικής μη αγωγιμότητας / διηλεκτρικής αντοχής

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή χάνδακα (απο προηγούμενο φρεάτιο έως φρεάτιο ιστού και σε ιστό) σε κάθε είδους

έδαφος και η επανεπίχωση τους (διαστάσεις εκσκαφής σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας και τις

υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού) ενδεικτικές διαστάσεις 0,40cmΠ*0,60cmB στο φυσικό έδαφος

χωρίς να υπολογίζεται το ύψος επένδυσης της τελικής επιφάνειας με πλάκες η λίθους.

- Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες απο προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο - απο φρεάτιο σε ιστό με

σπείρωμα κατα ΕΛΟΤ 267.1 - BS21 - EN10226-1(DIN2999) υλικού EN 10255 S 195T διέλευσης καλωδίων

με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων), με διατομές

σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας τις απαιτήσεις της μελέτης και τις υποδείξεις του

επιβλέποντα μηχανικού. Οι σωληνώσεις των υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών ΜΟΝΟ στα κατασκευαστικά

σημεία της πλατείας της "Φυκιότρυπας, και της παιδικής χαράς έναντι της πλάζ του ΕΟΤ μπορεί

μετά απο την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα μηχανικού να τοποθετηθεί πλαστική σωλήνα HDPE διπλού

δωμημένου τοιχώματος βαρέου τύπου αντοχής 450kn.

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων με σκυρόδεμα σε ολο το μηκος του χάνδακα ετσι ωστε

να εγκιβωτιστεί πλήρως η σιδηροσωλήνα και ο χαλκός γειωσης προς αποφυγη ηλεκτροχημικής

διάβρωσης, και επικάλυψη με άμμο λατομείου, και φωσφορίζουσα ταινία σήμανσης με βάση την τυπική

διατομή της μελέτης.

- Τα φρεάτια έλξης εσωτερικών διαστάσεων 40*40cm και επίσκεψης καλωδίων. Δηλ. φρεάτιο

διακλαδώσεως  υπογείων καλωδίων, - δικτύων ηλεκτροφωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα δηλαδή

1) εκσκαφή σε έδαφος οπιοδήποτε τύπου,

2) διάστρωση  πυθμένα  με  σκυρόδεμα  c20/25  τσιμέντου,

3)δόμιση  πλευρικών επιφανειών με σκυρόδμα C20/25 τσιμέντου  του  πυθμένα,

4) επίχριση  με τσιμεντοκονίαμα  των  600kg  τσιμέντου  του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του  φρεατίου

5) επάλειψη των τοιχωμάτων του φρεατίου με κατάλληλο μονωτικό τσιμεντοειδές υλικό,

6) μόνωση του καλύμματος φρεατίου με το πλαίσιο του φρεατίου με κατάλληλο ελαστικό υλικό,  και

εξαγωγή  και  αποκόμιση  των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων,

7) κατασκευή ξυλότυπου,

8) προσθήκη σιδηρού οπλισμού με σίδερα Φ6mm στίς 4 γωνίες και πλέγμα στίς πλευρικές επιφάνειες

υλικών πλήρως τοποθετημένα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση με το ανάλογο χυτοσιδηρό κάλυμμα μηχανικής

αντοχής τουλάχιστον 12,5tn όπου απαιτείται απο τα σχέδια και σύμφωνα με τις υποδείξεις του

επιβλέποντα μηχανικού του έργου.(τέτοια καλύμματα θα τοποθετηθούν κυρίως σε χώρους φύτευσης και

σε χώρους που δεν θα πλακοστρωθούν και σε χωμάτινες επιφάνειες).

- Οι χάλκινοι γυμνοί αγωγοί γείωσης διατομής 25mm2  και το αναλογούν ποσοστό των πλακών

γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών διαστάυρωσης της γείωσης αν απαιτείται. Δηλ χάλκινος σφικτήρας,

τύπου (Η) για σύνδεση στρογγυλών πολύκλωνων αγωγών αποτελούμενος απο δύο πλακίδια διαστάσεων

60χ60χ4mm και ένα ενδιάμεσο πλακίδιο διστάσεων 60χ60χ2mm το οποίο παραμβάλεται μεταξύ των δύο

αγωγών. Η σίσφυξη επιτυγχάνεται με τέσσερεις εξάγωνες βίδες ίδιου υλικού διαστάσεων Μ8Χ30mm

κατα ΕΝ 24017 και τέσσερα περικόχλια Μ8 (St/tZn) κατα ΕΝ 24032. Το εξάρτημα θα είναι κατάλληλο

για τοποθέτηση εντός του εδάφους και θα είναι πιστοποιημένο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός σφικτήρα για χάλκινους αγωγούς.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας των ιστών κατηγορίας ΝΥΥ που

διέρχονται απο προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο και απο φρεάτιο σε ιστό κατάλληλα για τοποθέτηση
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σε έδαφος ονομαστικής τάσης 600/1000V μόνωσης απο PVC σύμφωνα με τα σχεδια της υπηρεσίας και

τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού.Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος τοποθετησης του

ηλεκτρικού καλωδίου εντολών έναυσης, σύνδεσης του φωτιστικού με το ακροκιβώτιο του ιστού, και

του ηλεκτρικού καλωδίου ΝΥΥ 5Χ16mm2.

- Κατασκευή  βάσης ιστού φωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την έδραση και στήριξη

ενός ιστού φωτισμού διαστάσεων 0,70*0,70*0,80mΒ που να έχει στο κέντρο κατακόρυφη οπή, για την

διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων και αγωγού γείωσης. Μέσα στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς

οπλισμός B500c που θα αποτελείται απο δύο μανδύες διατομής Φ10/12 τοποθετούμενοι σε σχήμα

ρόμβου,και 8 ράβδους Φ 16mm τρείς ανα παρειά. Η βάση στον μέσον της θα εγκιβωτιστεί σωλήνα pVC

ανάλογης διατομής ελάχιστα μεγαλύτερης αυτής του ιστού που θα πακτωθεί Δηλαδή  υλικά εργασίες

εκσκαφής χειρωνακτικά η με μηχανικά μέσα για την θεμελίωση της βάσης  με ξυλότυπο εμφανων

σκυροδεμάτων. σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της

βαθμού προστασίας ΙΡ 54, μηχανικής προστασίας ΙΚ 08 και CE.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στην πακτωμένη σωλήνα της βάσης με ολα τα υλικά που θα

κανουν ισχυρή την πάκτωση του ιστού οπως ρητίνες, ειδικά τσιμεντοειδή υλικά, με χρήση

καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια

ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις ετοιμο για λειτουργία.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές, με σήμανση CE,

ανάλογα με το ύψος του, σύμφωνα με τις ανωτέρω εργασίες συμπεριλαμβανομένου του κόστους των

εργασιών και υλικών που απαιτούνται για την διέλευση των υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών και

καλωδίων σε σιδηροσωλήνες απο προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο και απο φρεάτιο σε ιστό σύμφωνα με

τα σχέδια της μελέτης με τις ανάλογες εκσκαφές επιχώσεις και προστασία των σωληνώσεων με

σκυρόδεμα και τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού ως εξής:

 Ιστός οδοφωτισμού από FRP με την βάση του από σκυρόδεμα, ύψους 11,00 m.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ Α8996.1.1 Φωτιστικό LED Street Optics (ασύμμετρης δέσμης) επί κορυφής ιστού led με λαμπτήρα
ισχύος 45 W

A.T. : 91

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Το φωτιστικό του παρόντος άρθρου της μελέτης πρόκειται να τοποθετηθεί σε συνεχεια υφιστάμενου

δίκτυου φωτισμού το οποίο προσαφατα κατασκευάστηκε συγκεκριμενα( εξω απο την ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ). Ως εκ τούτου για λόγους αισθητικής θα πρέπει

το  φωτιστικό να ειναι ακριβώς ομοιου τύπου και (design) με αυτο του υφιστάμενου δικτύου στο

προαναφερόμενο σημειο ετσι ώστε παλαιό και νεο δίκτυο να ειναι απόλυτα ομοιόμορφο.

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα είναι βαμμένο με

κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση

από νερό και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα είναι ικανό να τοποθετηθεί στην κορυφή ιστού με

απόληξη O60-O76mm με την χρήση κατάλληλου βραχίονα διαστάσεων 700mm±10% x 450mm±10% (Ύψος x

Μήκος).

Το φωτιστικό θα είναι κυκλικής διατομής O480mm±10% και θα έχει ύψος 180mm±10% (χωρίς τον

βραχίονα). Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί,

πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη

πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης. Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (ένα ανά LED) από

κατάλληλο συνθετικό υλικό για την διαμόρφωση της φωτεινής δέσμης.

Το φωτιστικό θα έχει συντελεστή ισχύος >0,90. Θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις

(τουλάχιστον 6KV) που να προστατεύουν τα LEDs από τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου

διανομής και τα ρεύματα αιχμής και διατάξεις που να επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού

ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LEDs παύσουν να λειτουργούν.

Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένο προγραμματιζόμενο dimmable led driver το οποίο θα έχει

ρυθμιστεί εργοστασιακά και θα παρέχει την δυνατότητα επιλογής μιας ενδιάμεσης, πλέον του 100%,

στάθμης φωτισμού (50% ή 70%) κατ' επιλογή της υπηρεσίας. Η φωτεινή απόδοση των leds του

φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 5.800lm ενώ η ηλεκτρική τους ισχύς δεν θα είναι μεγαλύτερη από

45W.
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Η φωτεινή απόδοση του φωτιστικού δεν θα είναι μικρότερη από 5.000lm ενώ η συνολική ισχύς του

φωτιστικού (leds + led driver) δεν θα υπερβαίνει τα 50W. O βαθμός απόδοσης των LEDs δεν θα

είναι μικρότερος από 135lm/W κι ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος

από 105lm/W.

H θερμοκρασία χρώματος των LEDs θα είναι 4.000Κ ±10% κι ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή

μεγαλύτερος του 70 ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες λειτουργίας

(L80B20) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων 100.000

ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 80% της

αρχικής. Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού θα προκύπτουν από αναγνωρισμένο φωτομετρικό

εργαστήριο.

Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό ώστε να

εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP65 και θα διαθέτει

κλέμα για καλώδιο τροφοδοσίας διατομής τουλάχιστον 2x1,5mm2 εάν έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή

3x1,5mm2 εάν έχει κλάση μόνωσης Ι. Το φωτιστικό θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων

τουλάχιστον ΙΚ08.

Θα έχει FULL CUT-OFF street lighting κατανομή φωτισμού και θα φέρει πιστοποιητικό CE. Το

φωτιστικό θα συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological safety) ενώ τα leds θα

ανήκουν στην κατηγορία Risk Group 0 (exempt).

Θα διαθέτει πιστοποιητικό ENEC από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει

συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας LVD, ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests)

και ΕΝ60598-2-3 (luminaires-street lighting), το οποίο θα αφορά στο σύνολο της γραμμής

παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο σε ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της

παραγωγής του κατασκευαστή. Το φωτιστικό θα είναι επίσης κατασκευασμένο με τα πρότυπα ΕΝ61547,

ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, & ΕΝ55015. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να

διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. Το

φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5)

ετών από τον κατασκευαστή.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση  και ηλεκτρική σύνδεση φωτιστικού σώματος δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

 8990.  1 Ανηρτημένο  led

 8990. 1.  1  Με λαμπτήρα led  45 W

Ευρώ (Αριθμητικά) : 630,14

(Ολογράφως) : εξακόσια τριάντα και δέκα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9360.4.5 ΠΠροβολέας τύπου LED asymmetric 50 0 ισχύος max 400W/230V, ≥60.000lm - 4000K

A.T. : 92

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμινίου, θα είναι κατάλληλα

διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται “πτερύγια” (ψύκτρες) για την αποτελεσματική απαγωγή της

θερμότητας, ενώ θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να

είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Διαθέτει βραχίονα στήριξης

από γαλβανισμένο χάλυβα και γωνιόμετρο διαβαθμισμένο σε μοίρες (0) για σωστή και ακριβή

στόχευση. Ο διαχύτης θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή

μηχανική αντοχή. Για να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη συντήρησης και η ομαλή λειτουργία του

φωτιστικού , το σώμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας

χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. Το κάλυμμα του φωτιστικού πρέπει

να είναι  από διαφανές  επίπεδο γυαλί  πολύ υψηλής διαπερατότητας με μεγάλη αντοχή σε μηχανικές

και θερμικές καταπονήσεις .

Η συνολική απόδοση του προβολέα θα πρέπει να είναι  ≥  130 lm /W με την κατάλληλη ποσότητα

φωτεινότητας ( LUMEN) ώστε να εξασφαλίζονται οι φωτομετρικές απαιτήσεις, επενδύοντας στην

τρέχουσα εφαρμοσμένη τεχνολογία που συνεχώς εξελίσσεται παρέχοντας μεγαλύτερες τιμές απόδοσης

και

ενεργειακής εξοικονόμησης. θα είναι ισχύος max 400W, φωτεινής ροής φωτιστικού τουλάχιστον

48.000

lm.Φωτεινή ροή led chip 60.000lm.

Ενδεικτικό Εύρος δέσμης προβολέα 17° - 5° x 132° περίπου ±20, αρκεί να εκπληρούνται οι

προϋποθέσεις

και τα φωτοτεχνικά αποτελέσματα της μελέτης της υπηρεσίας μας.

Οι προσφερόμενοι  προβολείς  θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας βαμμένοι με ηλεκτροστατική

πολυεστερική βαφή χρώματος γκρι σε διάφορα στάδια με μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και άριστο

φινίρισμα.
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Για να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη συντήρησης και η ομαλή λειτουργία του φωτιστικού, θα πρέπει να

διαθέτει κατάλληλο σχεδιασμό για την ψύξη της πηγής  LED.  θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη

μηχανική κατασκευή με πολλαπλά πτερύγια  και με κατάλληλο σχεδιασμό και προστασία που να

διευκολύνει τον καθαρισμό και την αποστράγγιση της άνω επιφάνειας του φωτιστικού από ρύπανση

και

νερό, και  να εξασφαλίζεται έτσι η απρόσκοπτη απαγωγή θερμότητας από το εσωτερικό στο

περιβάλλον

η οποία είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της πηγής LED.

Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός φωτισμός με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες, o προτεινόμενος

προβολέας θα πρέπει να διαθέτει βραχίονα για στήριξη, τύπου "Π" για  κάθετη προσαρμογή από -

170ο  έως + 170ο και οριζόντια προσαρμογή από 0ο έως +360ο  ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί

καλύτερα εφόσον χρειαστεί κατά την εγκατάσταση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του παρελκόμενου

εξοπλισμού και της φωτιζόμενης περιοχής.

Προστασία προβολέα από νερό και σκόνη IP 66.

Ειδική προστασία έναντι υδρατμών: θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα  αποφυγής δημιουργίας

υδρατμών στο εσωτερικό του  ώστε να  μην επηρεάζεται ο δείκτης προστασίας του (ΙΡ66) και ο

συντελεστής απόδοσης του (LOR).

Αντοχή σε κρούση- βανδαλισμό: θα πρέπει να εξασφαλίζουν αντοχή σε μηχανική κρούση με βαθμό  ≥

IK08 σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 62262.

Διάρκεια ζωής φωτεινών πηγών LED:Η φωτεινή πηγή πρέπει στις 100. 000 ώρες λειτουργίας να μην

παρουσιάζει απώλειες φωτεινότητας   σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10%   (L80B10 ≥ 100.000h σε

θερμοκρασία 25οC).

Θερμοκρασία χρώματος φωτισμού (CCT) και δείκτης απόδοσης χρωμάτων (CRI).Η τιμή της θερμοκρασίας

χρώματος για τις πηγές φωτός  θα πρέπει  είναι 4000°Κ  με το δείκτη απόδοσης των χρωμάτων  CRI

≥

70 .  Ετσι επιτυγχάνεται  Ουδέτερο ισοσταθμισμένο λευκό που  σε συνδυασμό με την υψηλή απόδοση

των χρωμάτων συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία ένος  ασφαλούς για την ανθρώπινη υγεία και

αναβαθμισμένου ποιοτικά αστικού νυχτερινού περιβάλλοντος.

Θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας και σύστημα προστασίας της φωτεινής πηγής LED από

υπερθέρμανση. Για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία  καθώς και για την ελαχιστοποίηση των αναγκών

συντήρησης, το φωτιστικό θα πρέπει να  διαθέτει ενσωματωμένο αυτόματο σύστημα ανίχνευσης και

ελέγχου της θερμοκρασίας   από  -30  έως +50 οC  τουλάχιστον.  Εφόσον ανιχνευθεί τιμή της

θερμοκρασίας εκτός του επιθυμητού διαστήματος , μειώνεται η φωτεινή ροή, η οποία αυτόματα θα

διάρκεια των διακυμάνσεων τάσεως του δικτύου τροφοδοσίας.

Οι προσφερόμενοι προβολείς  πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης

ποιότητας ISO 9001:2015 του  κατασκευαστή και ISO 14001:2015

Οι προσφερόμενοι προβολείς  θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ της Ε.Ε.

Οδηγία 2006/95/EΚ (Low Voltage Directive, LVD)

Οδηγία 2004/108/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC)

Οδηγία 2011/65/ΕΚ (RoHS)

Συμμόρφωση με ΠΡΟΤΥΠΑ Ε.Ε., ή ισοδύναμα:

Οι προσφερόμενοι προβολείς  θα πρέπει να συμμορφώνονται και να έχουν ελεγθεί με τα παρακάτω

ΠΡΟΤΥΠΑ της Ε.Ε.

Δήλωση συμμόρφωσης CE

EN 60598-1 :2008 (Γενικές Απαιτήσεις και έλεγχοι φωτιστικών)

EN 60598-2-5 :1998 (Απαιτήσεις και έλεγχοι προβολέων)

EN 61547 :2009 ( Όρια ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)

EN 62493 (Επιδράσεις έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία)

ο προβολέας και το driver Θα φέρει πιστοποιητικό ENEC επίσης από διαπιστευμένο εργαστήριο

δοκιμών

Οι προσφερόμενοι προβολείς θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτομετρικό αρχείο ( LDT format),

Διάρκεια ζωής του τροφοδοτικού τουλάχιστον 100.000h στο 90% της απόδοσης

Ενσωματωμένο σύστημα στο τροφοδοτικό (LED driver)  ομαλής λειτουργίας του φωτιστικού προστασία

από υπερτάσεις και αυτόματης προστασίας από υπερθέρμανση.

Να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -40 οC +55 οC

Η επιλογή του φωτιστικού της φωτοτεχνικής μελέτης που συνέταξε η υπηρεσία μας είναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
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και όχι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΣ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΊ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ AΠΟ Η/Υ DIALUX - RELUX ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΑΣ...ΟΙ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ (Εm - Emin/Em - Emin/Emax) ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΠΟ

ΑΥΤOYΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΑΣ.

Η δαπάνη της φωτοτεχνικής μελέτης δεν πληρώνεται ξεχωριστά αλλά έχει ενσωματωθεί στην εργασία

του

παρόντος άρθρου

Δηλ. Προμήθεια φωτιστικού μεταφορά εργασίες τοποθέτησης και ηλεκτρικής σύνδεσης έτοιμο για

λειτουργία

(1 τεμ)

 9375. 1   Ισχύος max 400W

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.536,71

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9360.4.2 Προβολέας τύπου LED asymmetric 50 0 ισχύος max 300W/230V, ≥45.000lm - 4000K

A.T. : 93

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμινίου, θα είναι κατάλληλα

διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται “πτερύγια” (ψύκτρες) για την αποτελεσματική απαγωγή της

θερμότητας, ενώ θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να

είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Διαθέτει βραχίονα στήριξης

από γαλβανισμένο χάλυβα και γωνιόμετρο διαβαθμισμένο σε μοίρες (0) για σωστή και ακριβή

στόχευση. Ο διαχύτης θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή

μηχανική αντοχή. Για να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη συντήρησης και η ομαλή λειτουργία του

φωτιστικού , το σώμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας

χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. Το κάλυμμα του φωτιστικού πρέπει

να είναι  από διαφανές  επίπεδο γυαλί  πολύ υψηλής διαπερατότητας με μεγάλη αντοχή σε μηχανικές

και θερμικές καταπονήσεις .

Η συνολική απόδοση του προβολέα θα πρέπει να είναι  ≥  130 lm /W με την κατάλληλη ποσότητα

φωτεινότητας ( LUMEN) ώστε να εξασφαλίζονται οι φωτομετρικές απαιτήσεις, επενδύοντας στην

τρέχουσα εφαρμοσμένη τεχνολογία που συνεχώς εξελίσσεται παρέχοντας μεγαλύτερες τιμές απόδοσης

και

ενεργειακής εξοικονόμησης. θα είναι ισχύος max 300W, φωτεινής ροής φωτιστικού τουλάχιστον

37.000

lm. Φωτεινή ροή led chip 45.000lm.

Ενδεικτικό Εύρος δέσμης προβολέα 17° - 5° x 132° περίπου ±20, αρκεί να εκπληρούνται οι

προϋποθέσεις

και τα φωτοτεχνικά αποτελέσματα της μελέτης της υπηρεσίας μας.

Οι προσφερόμενοι  προβολείς  θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας βαμμένοι με ηλεκτροστατική

πολυεστερική βαφή χρώματος γκρι σε διάφορα στάδια με μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και άριστο

φινίρισμα.

Για να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη συντήρησης και η ομαλή λειτουργία του φωτιστικού, θα πρέπει να

διαθέτει κατάλληλο σχεδιασμό για την ψύξη της πηγής  LED.  θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη

μηχανική κατασκευή με πολλαπλά πτερύγια  και με κατάλληλο σχεδιασμό και προστασία που να

διευκολύνει τον καθαρισμό και την αποστράγγιση της άνω επιφάνειας του φωτιστικού από ρύπανση

και

νερό, και  να εξασφαλίζεται έτσι η απρόσκοπτη απαγωγή θερμότητας από το εσωτερικό στο

περιβάλλον

η οποία είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της πηγής LED.

Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός φωτισμός με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες, o προτεινόμενος

προβολέας θα πρέπει να διαθέτει βραχίονα για στήριξη, τύπου "Π" για  κάθετη προσαρμογή από -

170ο  έως + 170ο και οριζόντια προσαρμογή από 0ο έως +360ο  ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί

καλύτερα εφόσον χρειαστεί κατά την εγκατάσταση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του παρελκόμενου

εξοπλισμού και της φωτιζόμενης περιοχής.

Προστασία προβολέα από νερό και σκόνη IP 66.

Ειδική προστασία έναντι υδρατμών: θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα  αποφυγής δημιουργίας
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υδρατμών στο εσωτερικό του  ώστε να  μην επηρεάζεται ο δείκτης προστασίας του (ΙΡ66) και ο

συντελεστής απόδοσης του (LOR).

Αντοχή σε κρούση- βανδαλισμό: θα πρέπει να εξασφαλίζουν αντοχή σε μηχανική κρούση με βαθμό  ≥

IK08 σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 62262.

Διάρκεια ζωής φωτεινών πηγών LED:Η φωτεινή πηγή πρέπει στις 100. 000 ώρες λειτουργίας να μην

παρουσιάζει απώλειες φωτεινότητας   σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10%   (L80B10 ≥ 100.000h σε

θερμοκρασία 25οC).

Θερμοκρασία χρώματος φωτισμού (CCT) και δείκτης απόδοσης χρωμάτων (CRI).Η τιμή της θερμοκρασίας

χρώματος για τις πηγές φωτός  θα πρέπει  είναι 4000°Κ  με το δείκτη απόδοσης των χρωμάτων  CRI

≥

70 .  Ετσι επιτυγχάνεται  Ουδέτερο ισοσταθμισμένο λευκό που  σε συνδυασμό με την υψηλή απόδοση

των χρωμάτων συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία ένος  ασφαλούς για την ανθρώπινη υγεία και

αναβαθμισμένου ποιοτικά αστικού νυχτερινού περιβάλλοντος.

Θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας και σύστημα προστασίας της φωτεινής πηγής LED από

υπερθέρμανση. Για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία  καθώς και για την ελαχιστοποίηση των αναγκών

συντήρησης, το φωτιστικό θα πρέπει να  διαθέτει ενσωματωμένο αυτόματο σύστημα ανίχνευσης και

ελέγχου της θερμοκρασίας   από  -30  έως +50 οC  τουλάχιστον.  Εφόσον ανιχνευθεί τιμή της

θερμοκρασίας εκτός του επιθυμητού διαστήματος , μειώνεται η φωτεινή ροή, η οποία αυτόματα θα

διάρκεια των διακυμάνσεων τάσεως του δικτύου τροφοδοσίας.

Οι προσφερόμενοι προβολείς  πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης

ποιότητας ISO 9001:2015 του  κατασκευαστή και ISO 14001:2015

Οι προσφερόμενοι προβολείς  θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ της Ε.Ε.

Οδηγία 2006/95/EΚ (Low Voltage Directive, LVD)

Οδηγία 2004/108/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC)

Οδηγία 2011/65/ΕΚ (RoHS)

Συμμόρφωση με ΠΡΟΤΥΠΑ Ε.Ε., ή ισοδύναμα:

Οι προσφερόμενοι προβολείς  θα πρέπει να συμμορφώνονται και να έχουν ελεγθεί με τα παρακάτω

ΠΡΟΤΥΠΑ της Ε.Ε.

Δήλωση συμμόρφωσης CE

EN 60598-1 :2008 (Γενικές Απαιτησεις και έλεγχοι φωτιστικών)

EN 60598-2-5 :1998 (Απαιτησεις και έλεγχοι προβολέων)

EN 61547 :2009 ( Όρια ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)

EN 62493 (Επιδράσεις έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία)

ο προβολέας και το driver Θα φέρει πιστοποιητικό ENEC επίσης από διαπιστευμένο εργαστήριο

δοκιμών

Οι προσφερόμενοι προβολείς θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτομετρικό αρχείο ( LDT format),

Διάρκεια ζωής του τροφοδοτικού τουλάχιστον 100.000h στο 90% της απόδοσης

Ενσωματωμένο σύστημα στο τροφοδοτικό (LED driver)  ομαλής λειτουργίας του φωτιστικού προστασία

από υπερτάσεις και αυτόματης προστασίας από υπερθέρμανση.

Να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -40 οC +55 οC

Η επιλογή του φωτιστικού της φωτοτεχνικής μελέτης που συνέταξε η υπηρεσία μας είναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

και όχι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΣ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΊ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ AΠΟ Η/Υ DIALUX - RELUX ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΑΣ...ΟΙ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ (Εm - Emin/Em - Emin/Emax) ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΠΟ

ΑΥΤOYΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΑΣ.

Η δαπάνη της φωτοτεχνικής μελέτης δεν πληρώνεται ξεχωριστά αλλά έχει ενσωματωθεί στην εργασία

του

παρόντος άρθρου

Δηλ. Προμήθεια φωτιστικού μεταφορά εργασίες τοποθέτησης και ηλεκτρικής σύνδεσης έτοιμο για

λειτουργία

(1 τεμ)

 9375. 1   Ισχύος max 300W
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια ογδόντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.286,71

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου

Μυτιλήνης

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
αρχιτέκτων μηχανικός

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε.

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.
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