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ΑΡΘΡΑ
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 1123.Α

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

επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

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

(Αριθμητικά) : 2,60
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01

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

ΥΔΡ 6081.1

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

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

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

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

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162
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Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή
χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
επίχωση.
Ευρώ

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

A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07

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

ΥΔΡ 6069

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

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

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α10

Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6448

Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους
είτε επί τοιχίου από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ, ανεξαρτήτως ύψους, μετά των φορτοεκφορτώσεων
και της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό του τοιχίου (από οποιοδήποτε υλικό) και της
περίφραξης,
- η δαπάνη για την επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργηθούν λόγω των
κατεδαφίσεων,
- η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς
απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,
- η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτωνμηχανημάτων κλπ,
- η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού
εδάφους,
- η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
Σημειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και
των σχετικών αστυνομικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν όλες οι ευθύνες.
Τιμή ανά μέτρο μήκους.
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,60
(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά

A.T.

:6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01

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

A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α12

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2227

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από οπλισμένο
σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε
απόσταση.
Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή και
απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε χώρους
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με
ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του
διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης,
- η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού
- ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε
σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η
απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών.
Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την
καθαίρεση.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 28,40
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και σαράντα λεπτά

A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού
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
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πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 29,90
(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και ενενήντα λεπτά

A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.05

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6808

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το
ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση.
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του
ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου.
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική
παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3
προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:
= 0,075 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς
όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,78
(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α06

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 1620

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη
και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη".
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των
υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της
επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του
κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως
συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα
στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών
ή/και του κηπευτικού χώματος.
Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με
βάση τα άρθρα Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,60
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.2

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5354

Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε
νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς
και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε
θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
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ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 2
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 87,50
(Ολογράφως) : ογδόντα επτά και πενήντα λεπτά

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ01.3

Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του
1,50 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5352

Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας ή μεμονωμένων θάμνων με μηχανικά μέσα, με
τον τεμαχισμό σε μικρότερα τμήματα, την εκρίζωση του υπόγειου τμήματος των
θάμνων με εκσκαφέα και την απομάκρυνση όλων των προϊόντων κοπής και εκρίζωσης
με φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των
εργασιών.
Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του 1,50 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,00
(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.35

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2267

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή πάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρίσμα,
επιφανείας 0,05 - 0,10 m2, με οποιοδήποτε μέσο. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης
φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση
των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,90
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04

Καθαιρέσεις πλινθοδομών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.2

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
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
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή
υπόγεια έργα.
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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.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,96
(Ολογράφως) : ένα και ενενήντα έξι λεπτά

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.04.01

Αφαίρεση βραχιόνων, από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς τα φωτιστικά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων οποιουδήποτε τύπου και
διαστάσεων από ιστό φωτισμού, οποία περιλαμβάνει:
- Την αποσύνδεση των καλωδίων από τα φωτιστικά σώματα (Φ/Σ) και την επιμελή μονωσή τους ή την
επανασύνδεσή τους για να μην διακοπεί η λειτουργία των προηγουμένων και επόμενων Φ/Σ.
- Την αφαίρεση βραχίονα από τον ιστό και, εάν προβλέπεται, την αποσυναρμολόγηση των Φ/Σ με όλο
τον εξοπλισμό τους (λυχνία, στάρτερ, μπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.)
- Την μεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση
επανατοποθέτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) ως άνω
Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς τα φωτιστικά.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.11

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7311

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί
υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς
μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες,
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου
και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

: 18

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.2

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

ΝΟΔΟ 2532

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

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
Συντήρηση σκυροδέματος
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων
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Κατασκευή οπλισμένων τοίχων (θεμέλια και ανωδομή), πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Ευρώ

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

A.T.

: 19

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.2.2

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

ΝΟΔΟ 2531

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

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

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

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

A.T.

: 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.94

Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7373.1

Κατασκευή εγχρώμου ρητινούχου εποξειδικού πολυουρεθανικού αυτοεπιπεδούμενου
αντιολισθηρού δαπέδου πάχος 3,0 mm.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου με φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά)
ή με μηχανή σφαιριδιοβολής, με αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης, ο επιμελής
καθαρισμός του δαπέδου και το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά
υλικά.
β) Το στέγνωμα της επιφανείας (από μόνη της ή με χρήση πεπιεσμένου αέρα), ώστε
η υγρασία του να μην υπερβαίνει το 4%.
γ) Η εφαρμογή εποξειδικού ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) με ανάλωση 250 - 350
gr/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και πριν τον
πολυμερισμό του τοποθέτηση υαλοπλέγματος και επίπαση με χαλαζιακή άμμο
(ανάλωση 500 gr/m2).
δ) Η εφαρμογή της αυτοεπιπεδούμενης εποξειδικής στρώσης, με αναλογία ρητίνης αδρανών και ανάλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, μετά τον
πολυμερισμό του ασταριού.
ε) Η εφαρμογή δεύτερης στρώσης ρητίνης με χαλαζιακή άμμο, 24 ώρες μετά την
πρώτη, για την εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας του δαπέδου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 39,00
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

A.T.

: 21

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.3

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 7018
Σελίδα 16 από 46
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Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την
μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται
με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την
επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|
|
Πεδίο εφαρμογής
|
|
|_________|______________________________________________|_____________________|
| Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
|
|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο|
| (mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
|
|_________|________|________________|____________________|_________|___________|
|
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
|
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|
|
5,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 19,6
|
0,154
|
|
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
|
|
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
|
|
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
|
|
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
|
|
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
|
|
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
|
| 10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
|
| 12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
|
| 14,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 154
|
1,21
|
| 16,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
1,58
|
| 18,0
|
ν
|
|
|
|
| 254
|
2,00
|
| 20,0
|
ν
|
|
|
|
| 314
|
2,47
|
| 22,0
|
ν
|
|
|
|
| 380
|
2,98
|
| 25,0
|
ν
|
|
|
|
| 491
|
3,85
|
| 28,0
|
ν
|
|
|
|
| 616
|
4,83
|
| 32,0
|
ν
|
|
|
|
| 804
|
6,31
|
| 40,0
|
ν
|
|
|
|
| 1257
|
9,86
Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ,
με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην
περίπτωση εγχύτων πασσάλων.
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την
μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα
απαιτηθούν (εργασία και υλικά)
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.
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Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

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

A.T.

: 22

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
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

A.T.

: 23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.01.2

Αρμολόγημα και καθαρισμός πλακόστρωτου

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Αρμολογήματα πλακοστρώσεων με τσιμεντοκονίαμα. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια υλικών επί τόπου,
η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λιθών, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με
καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι και βάθους έως 5cm από την επιφάνεια του δαπέδου, η
πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός κλπ.
Επίσης συμπεριλαμβάνεται η εργασία και τα απαραίτητα υλικά για τον καθαρισμό των πλακοστρώσεων
δαπέδου παντώς τύπου με υδροβολή, αμμοβολή κλπ.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας (m2)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,00
(Ολογράφως) : εννέα

A.T.

: 24

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α29

Εξυγίανση εδάφους με τσιμέντο και υδράσβεστο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 3221

Εξυγίανση εδάφους με τσιμέντο ή/και ιπτάμενη τέφρα και υδράσβεστο σε συμπυκνωμένες στρώσεις
πάχους έως 0,30 m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02.09.01 "Εξυγιάνσεις με υδράσβεστο ή/και τσιμέντο".
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- Οι εργαστηριακοί έλεγχοι και η μελέτη προσδιορισμού των βέλτιστων ποσοστών προστιθεμένων
υλικών,
- Η προμήθεια των υλικών (τσιμέντου, νερού, υδρασβέσου και λοιπών πρόσθετων) επί τόπου του
έργου,
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- Η ανάμειξη με κατάλληλο εξοπλισμό, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές του μείγματος
- Η διάστρωση και συμπύκνωσή του σε στρώσεις μέγιστου πάχους 0,30 m.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένης στρώσης που θα επιμετράται με λήψη αρχικών και τελικών
διατομών.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,10
(Ολογράφως) : επτά και δέκα λεπτά

A.T.

: 25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.02.02

Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x15x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg
τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4702

Toιχοδομές πάχους 15 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 39x15x19 cm Συμπεριλαμβάνεται
η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού
εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η
απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα
κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων.
Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 18,50
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T.

: 26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

: 27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02

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

ΟΙΚ 7785.1

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

βάσεως.
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Ευρώ

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

3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ,ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
A.T.

: 28

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03

Ασφαλτική προεπάλειψη
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

A.T.

: 29

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 4120

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια
και υπαίθρια έργα.
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) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,45
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά
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A.T.

: 30

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1

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

(Αριθμητικά) : 8,46
(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα έξι λεπτά

A.T.

: 31

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε09.3

Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6541

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό
υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)"
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,
- η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης
- και η στερέωσή της επί του ιστού.
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:
Ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:
α. τριγωνικές
(Ρ-1)
πλευράς 0,60 m
β. οκταγωνικές (Ρ-2)
εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,60 m
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,40 m
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)
πλευράς 0,45 m
ε. κυκλικές
διαμέτρου 0,45 m
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 34,50
(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και πενήντα λεπτά
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A.T.

: 32

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε10.1

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'')
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2653

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1
1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την
στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος "Π" (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή
στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται)
- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 cm
- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και
η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά).
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 1/2").
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 31,10
(Ολογράφως) : τριάντα ένα και δέκα λεπτά

A.T.

: 33

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε01.1.3

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που
τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W5
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2653

1. Γενικά
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης Οχημάτων (ΣΑΟ)
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη σήμανσης-ασφάλισης της οδού.
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται: στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα, απολήξεις αρχής
και πέρατος, οι συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήματα Απορρόφησης
Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).
Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται με βάση τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
- Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b
- Λειτουργικό πλάτος:
* κατηγορία W1:
0,60 m
* κατηγορία W2:
0,80 m
* κατηγορία W3:
1,00 m
* κατηγορία W4:
1,30 m
* κατηγορία W5:
1,70 m
* κατηγορία W6:
2,10 m
* κατηγορία W7:
2,50 m
* κατηγορία W8:
3,50 m
- Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C
- Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα
Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται από τα
πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου.
Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο του
κατασκευαστή (installation manual) και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από την μελέτη
οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).
Τα επιμετρούμενα μήκη των συναρμογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και διαφορετικής
δυναμικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ' αυτά, θα κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο
ικανότητας συγκράτησης.
Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά τρέχον μέτρο
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τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων στηθαίων με προσαύξηση
5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες διαμόρφωσης και
εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης.
Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και η δαπάνη της
αντισκωριακής προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να τηρούν τις
ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής
διαμόρφωσης:
- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη
- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο
- Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ' αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) σύμφωνα με τη
μελέτη
- Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της οριογραμμής
του οδοστρώματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή
μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m.
3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραμμή τεχνικών έργων
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει να τηρούν τις
ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής
διαμόρφωσης :
- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη
- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο
- Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ' αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για την
περίπτωση τοίχων στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη
- Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύμφωνα με τη μελέτη
- Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 m, για την περίπτωση γέφυρας ή τοίχου
στέψης
- Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν προδιαγράφεται
διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας
- Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο με το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη
τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m
Για εφαρμοζόμενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ' όσον το σχετικό ΣΑΟ της μελέτης
δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιμή μονάδας του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ θα περιλαμβάνεται και
η επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαμόρφωσης του κιγκλιδώματος (συρματόσχοινο κλπ), σε
σχέση με το αντίστοιχο της μελέτης.
4. Eπιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες
Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές
νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη
μελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαμόρφωσης της νησίδας.
- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη
- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο
- Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης με τις επ' αυτής κατασκευές σύμφωνα με τη μελέτη
- Διασφάλιση της ανεμπόδιστης κατασκευασιμότητας των προβλεπόμενων κατασκευών (υδραυλικών,. Η/Μ
κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύμφωνα με τη μελέτη και, με την προϋπόθεση ότι το δομικό πλάτος του
εφαρμοζόμενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, μεγαλύτερο μέχρι 0,10 m, σε σχέση με το ΣΑΟ της
μελέτης.
- Διασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπικής διατομής της μελέτης,
μεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραμμής του οδοστρώματος
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ, ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης αυτού,
και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4, ως εξής :
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη,
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2.
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5.
Τιμή ανά μέτρο μήκους.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 40,00
(Ολογράφως) : σαράντα
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A.T.

: 34

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε17.1

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7788

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και
διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής
οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση
οδών".
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή
αποθήκευση (αν απαιτείται)
- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και
την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους
- ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή
απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση
- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)
- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του
χρησιμοποιουμένου υλικού
- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη
στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους.
Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,80
(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά

4. ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΕΙΕΣ
A.T.

: 35

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.02

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC
διατομής 3 x 2,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 102

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε
φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV
-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών
στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση,
ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου
Διατομής 3 x 2,5 mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,60
(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T.

: 36

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.02

Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 10 mm²
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.
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού
διατομής 10 mm
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,40
(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

A.T.

: 37

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο
(HDPE), διαμέτρου DN 90 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων
ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE),
δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη
ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη
και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά
τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, 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 ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα
με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,50
(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

A.T.

: 38

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01

Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm
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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A.T.

: 39

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.80.02

Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή οδοφωτισμού".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη
με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2
mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση
ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα
(εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά
ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία
του κυρίου του έργου
- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ
- η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το
πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των
υπογείων καλωδίων.
- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης

και η πλάκα γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων
φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη
λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο
οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του
καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.
- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους
μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ
μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης
νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή
"καραβοχελώνα" και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου).
- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον
έλεγχο λειτουργίας
Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων, ως
εξής:
Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2.750,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα

A.T.

: 40

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.40.2

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού τύπου LED ισχύος έως 45W

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 103

Προμήθεια και επι τόπου τοποθέτηση, φωτιστικού σώματος οδικού φωτισμού ισχύος έως 45W με όφελος
φωτός >140 lm/w και Φφωτιστικού ≥6100lm, βαθμό στεγανότητας ≥IP66 με τεκμήριο η πιστοποίηση
ENEC ή / και η έκθεση δοκιμής του ENEC, προστασία έναντι κρούσεων ≥IK09 με τεκμήριο η
πιστοποίηση ENEC ή / και η έκθεση δοκιμής του ENEC, διατήρηση φωτισνής ροής των LED σε Tq 25οC
τουλάχιστον Reported L80 στις 100.000 ώρες (Απαιτείται προσκόμιση εγγράφου του κατασκευαστή των
φωτιστικών ή του κατασκευαστή των LED στο οποίο θα αναγράφεται ο τύπος των LED, το ρεύμα
οδήγησης για το οποίο γίνεται ο υπολογισμός (μεγαλύτερο ή ίσο του προσφερόμενου),
Θερμοκρασία Ts (μεγαλύτερη ή ίση αυτής που υπάρχει στο προσφερόμενο φωτιστικό). Οι υπολογισμοί
της διάρκειας ζωής LxxB50 γίνονται με βάση το LM 80 TM 21, απαιτείται επίσης προσκόμιση της
έκθεσης δοκιμής LM 80 των χρησιμοποιούμενων LED), κλάση μόνωσης ΙΙ, θερμοκρασία χρώματος 4000Κ,
CRI≥70, βάρους ≤10kg, με συντελεστή ισχύος ≥0,90 σε πλήρη φορτίο, με επιπρόσθετη συσκευή εντός
του φωτιστικού η οποία θα παρέχει προστασία από υπερτάσεις 10kV, με 5ετή εργοστασιακή εγγύηση.
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και εξωτερικά
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βαμμένο ηλεκτροστατικά (βαφή πούδρας) και θα αποτελείται από δύο χωριστά διακριτά μέρη με σκοπό
τη θερμική απομόνωση και για λόγους συντήρησης.
Το κάλυμμα της οπτικής μονάδας θα αποτελείται από επίπεδο γυαλί (tempered glass).
Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετημένα επάνω σε πλακέτες PCB (μια ή
περισσότερες). Κάθε LED θα φέρει τον δικό του φακό, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από PMMA
ή Σιλικόνη.
Το φωτιστικό θα πρέπει να έχει την δυνατότητα τοποθέτησης σε κορυφή ιστού και σε οριζόντιο
βραχίονα, διαστάσεων Φ60mm μέσω κατάλληλου εξαρτήματος στήριξης οπου θα είναι συναρμολογημένο
ως τμήμα του φωτιστικού.
Το σώμα του εξαρτήματος στήριξης θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ή άλλο
ισοδύναμο υλικό.
Το ίδιο εξάρτημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο και για ιστούς ή βραχίονες Φ42-48mm.
Το φωτιστικό θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς δοκιμή σύμφωνα με το ANSI C 136-31 και να είναι
συμβατό με το πρωτόκολλο ANSI 3G.
Η δοκιμή θα αφορά τοποθέτηση σε βραχίονα Φ60 (side entry). Η κλίση δοκιμής μπορεί να είναι 0
μοίρες ή διαφορετική. Απαιτείται κατάθεση έκθεσης δοκιμής δονήσεων (vibration test).
H ονομαστική ισχύς των φωτιστικών (rated value) θα πρέπει να έχει ανοχή (power tolerance) όχι
μεγαλύτερη από ±5% και η αντίστοιχη ανοχή της φωτεινής ροής όχι μεγαλύτερη από ±8%
Το φωτιστικά οδοφωτισμού θα πρέπει να ανήκει στην κατηγορία U0 (Bug Rating) κατά IESNA TM15-11
(μηδενική εκπομπή φωτός πάνω από το οριζόντιο επίπεδο, εξετάζεται με μηδενική κλίση φωτιστικού)
Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδέυεται με
• Πιστοποιητικά ISO9001:2015 & ISO14001:2015 & OHSAS18001 & ISO50001 του εργοστασίου
κατασκευής,
• Δήλωση συμμόρφωσης η οποία θα περιλαμβάνει συμμόρφωση με:
LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EU, ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3, ΕΝ 61547, ΕΝ
55015, EN 62471 ή IEC/TR 62778,
• Πιστοποιητικό ENEC ή ισοδύναμο για το προσφερόμενο προϊόν Θα πρέπει να κατατεθεί επίσης και η
πηγαία έκθεση δοκιμής του πιστοποιητικού. Εντός της πιστοποίησης ENEC θα πρέπει να γίνεται
έλεγχος της θερμοκρασίας ασφαλούς λειτουργίας Τa. Για το
σκοπό αυτό, εντός της έκθεσης
δοκιμής του πιστοποιητικού ENEC, θα πρέπει να υπάρχει σαφής πληροφόρηση (π.χ. πίνακας
θερμοκρασιών – ρευμάτων οδήγησης) στην οποία να φαίνεται πως η προσφερόμενη διαμόρφωση ρεύματος
οδήγησης και πλήθους LED καλύπτει
θερμοκρασία Ta τουλάχιστον ≥40οC.
• Πιστοποιητικό ENEC+ ή ισοδύναμο το οποίο διασφαλίζει την επίδοση του προσφερόμενου φωτιστικού
σώματος (performance)
Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφεται η θερμοκρασία Tq και πρέπει να ισχύει πως για το
προσφερόμενο φωτιστικό (προσφερόμενη διαμόρφωση) η θερμοκρασία επίδοσης θα είναι Τq 25οC
• Με όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια
Κατά την εγκατάσταση, το φωτιστικό πρέπει να δίνει την δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας
τοποθέτησης του τουλάχιστον -30 έως και +30 μοίρες κατά την τοποθέτηση σε βραχίονα (side entry)
και από 0o έως και +30 μοίρες κατά την τοποθέτηση σε κορυφή ιστού (post top).
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά καθώς και όλες η εργασίες σύνδεσης του
φωτιστικού στο δίκτυο και τοποθέτησης του επί του ιστού.
Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να συνοδέυεται με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και να πληροί όλες
τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών (Πίνακας 1)
Η τελική επιλογή και ο τύπος του φωτιστικού θα γίνει μετά από συνεννόηση με την αρμόδια τεχνική
υπηρεσία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) φωτιστικού σε πλήρη λειτουργία
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 550,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

A.T.

: 41

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.40.3

Ασύμμετρος προβολέας τύπου LED ισχύος έως και 65W

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 103

Προμήθεια και επι τόπου εγκατάσταση προβολέα τύπου LED ισχύος έως και 65W με ώφελος φωτός ≥140
lm/w και και Φφωτιστικού ≥8850lm.
Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά
Σώμα προβολέα:
•
κατασκευασμένο από υψηλής πίεσης χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου βαμμένο με
πολυεστερική βαφή πούδρας
•
θα φέρει κατάλληλη διαμόρφωση (πτερύγια, ψύκτρες ή ισοδύναμο) για τη βέλτιστη απαγωγή
της θερμότητας, την ομαλή λειτουργία των LED και τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής.
Βάρος οπτικής μονάδας προβολέα ≤10kg
•
Κάλυμμα οπτικής μονάδας:
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•
•

υψηλής διαύγειας γυαλί (tempered glass)
μηχανικής αντοχή σε κρούσεις ≥ΙΚ09 κατά ΕΝ 62262 (γυάλινο κάλυμμα οπτικής μονάδας).

Στεγανότητα προβολέα:
•
προστασία έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης τουλάχιστον IP66 κατά ΕΝ 60598
Μηχανισμός στήριξης & τοποθέτηση
•
Κατάλληλος μηχανισμός στήριξης τύπου “U”
•
Ειδική διάταξη ρύθμισης της γωνίας κλίσης για τη σωστή στόχευση του προβολέα.
Οπτική μονάδα
•
Το σύστημα οπτικής μετάδοσης θα αποτελείται από σύστημα οπτικών φακών από PC, PMMA, ή
άλλο υλικό υψηλής αντοχής έναντι του κιτρινίσματος και της υψηλής θερμοκρασίας.
•
Διατήρηση της φωτεινής ροής των LED @ 25οC (κατά LM80-08 & TM21): Projected L90 @50.000
ώρες
•
Δείκτης χρωματικής απόδοσης: CRI ≥70
•
Θερμοκρασία χρώματος (CCT): 4000K (Ουδέτερο Λευκό – ΝW)
Ηλεκτρικά μέρη & τροφοδοτικό (driver)
•
Προστασία από υπερτάσεις: τουλάχιστον 4kV.
Ηλεκτρικά & Φωτομετρικά χαρακτηριστικά
•
Ονομαστική τάση εισόδου:
230V AC / 50Hz
•
Εύρος τάσης εισόδου:
τουλάχιστον 220-240V
•
Συντελεστής ισχύος:
≥ 0,9 (σε πλήρες φορτίο)
•
Κλάση μόνωσης: Class Ι
•
Ονομαστική ισχύς προβολέα:
≤65W (Ισχύς LED + Ισχύς Driver)
•
Θερμοκρασία λειτουργίας Ta 40οC για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον (Outdoor).
•
Κατανομές φωτός:
Ασύμμετρη κατανομή φωτισμός με Imax στο επίπεδο C90 στις ≥55
μοίρες.
•
Φωτεινή ροή προβολέα @ Ta 25o C ≥8.800 lm (μετά από θερμικές και οπτικές απώλειες)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
•
Τεχνικά Φυλλάδια (Prospectus) για επαλήθευση των τεχνικών χαρακτηριστικών
•
Εγχειρίδιο εγκατάστασης (installation manual) του προβολέα
•
Σήμανση κατά CE
•
Πιστοποιητικό διασφάλισης ασφάλειας και ποιότητας ENEC
•
Πιστοποιητικό φωτομετρικών δεδομένων του κατασκευαστή των φωτιστικών (ισχύς, φωτεινή
ροή φωτιστικού, CRI, CCT κ.ά.). Τα δεδομένα θα πρέπει να προέρχονται από ISO 17025
διαπιστευμένο φωτομετρικό εργαστήριο.
•
Πιστοποιητικό διαπίστευσης ISO 17025 του φωτομετρικού εργαστηρίου για διενέργεια
μετρήσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13032-4 ή IES LM79-08. Αποδεκτοί φορείς διαπίστευσης του
φωτομετρικού εργαστηρίου είναι οι φορείς ΕΑ MLA.
•
Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies, κατάλληλα για άμεση
εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από
την αντίστοιχη βεβαίωση διαπιστευμένου φωτομετρικού εργαστηρίου.
•
Εργοστασιακή εγγύηση του προβολέα τουλάχιστον 5 έτη
•
Δήλωση του κατασκευαστή των προβολέων:
•
για όλα τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα
τεχνικά φυλλάδια τους (όπου και εάν απαιτείται).
•
Δήλωση του αναδόχου, η οποία θα περιέχει την ηλεκτρονική διεύθυνση του κατασκευαστή του
προβολέα, καθώς και του επίσημου αντιπρόσωπου του στην ελληνική αγορά εάν υπάρχει με σκοπό την
ταυτοποίηση δεδομένων από την υπηρεσία.
•
Κάλυψη φωτοτεχνικών απαιτήσεων της πρότυπης φωτοτεχνικής μελέτης.
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά καθώς και όλες η εργασίες σύνδεσης του προβολέα
στο δίκτυο και τοποθέτησης του επί του ιστού.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) προβολέα σε πλήρη λειτουργία
Ευρώ (Αριθμητικά) : 515,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια δέκα πέντε

A.T.

: 42

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.40.7

Ασύμμετρος προβολέας τύπου LED ισχύος έως και 125W

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 103

Προμήθεια και επι τόπου εγκατάσταση προβολέα τύπου LED ισχύος έως και 125W με ώφελος φωτός ≥146
lm/w και Φφωτιστικού ≥18250 lm.
Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά
Σώμα προβολέα:
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•
κατασκευασμένο από υψηλής πίεσης χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου βαμμένο με
πολυεστερική βαφή πούδρας
•
θα φέρει κατάλληλη διαμόρφωση (πτερύγια, ψύκτρες ή ισοδύναμο) για τη βέλτιστη απαγωγή
της θερμότητας, την ομαλή λειτουργία των LED και τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής.
Βάρος οπτικής μονάδας προβολέα ≤10kg
•
Κάλυμμα οπτικής μονάδας:
•
υψηλής διαύγειας γυαλί (tempered glass)
•
μηχανικής αντοχή σε κρούσεις ≥ΙΚ09 κατά ΕΝ 62262 (γυάλινο κάλυμμα οπτικής μονάδας).
Στεγανότητα προβολέα:
•
προστασία έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης τουλάχιστον IP66 κατά ΕΝ 60598
Μηχανισμός στήριξης & τοποθέτηση
•
Κατάλληλος μηχανισμός στήριξης τύπου “U”
•
Ειδική διάταξη ρύθμισης της γωνίας κλίσης για τη σωστή στόχευση του προβολέα.
Οπτική μονάδα
•
Το σύστημα οπτικής μετάδοσης θα αποτελείται από σύστημα οπτικών φακών από PC, PMMA, ή
άλλο υλικό υψηλής αντοχής έναντι του κιτρινίσματος και της υψηλής θερμοκρασίας.
•
Διατήρηση της φωτεινής ροής των LED @ 25οC (κατά LM80-08 & TM21): Projected L90 @50.000
ώρες
•
Δείκτης χρωματικής απόδοσης: CRI ≥70
•
Θερμοκρασία χρώματος (CCT): 4000K (Ουδέτερο Λευκό – ΝW)
Ηλεκτρικά μέρη & τροφοδοτικό (driver)
•
Προστασία από υπερτάσεις: τουλάχιστον 4kV.
Ηλεκτρικά & Φωτομετρικά χαρακτηριστικά
•
Ονομαστική τάση εισόδου:
230V AC / 50Hz
•
Εύρος τάσης εισόδου:
τουλάχιστον 220-240V
•
Συντελεστής ισχύος:
≥ 0,9 (σε πλήρες φορτίο)
•
Κλάση μόνωσης: Class Ι
•
Ονομαστική ισχύς προβολέα:
≤125W (Ισχύς LED + Ισχύς Driver)
•
Θερμοκρασία λειτουργίας Ta 40οC για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον (Outdoor).
•
Κατανομές φωτός:
Ασύμμετρη κατανομή φωτισμός με Imax στο επίπεδο C90 στις ≥55
μοίρες.
•
Φωτεινή ροή προβολέα @ Ta 25o C ≥18.200 lm (μετά από θερμικές και οπτικές απώλειες)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
•
Τεχνικά Φυλλάδια (Prospectus) για επαλήθευση των τεχνικών χαρακτηριστικών
•
Εγχειρίδιο εγκατάστασης (installation manual) του προβολέα
•
Σήμανση κατά CE
•
Πιστοποιητικό διασφάλισης ασφάλειας και ποιότητας ENEC
•
Πιστοποιητικό φωτομετρικών δεδομένων του κατασκευαστή των φωτιστικών (ισχύς, φωτεινή
ροή φωτιστικού, CRI, CCT κ.ά.).. Τα δεδομένα θα πρέπει να προέρχονται από ISO 17025
διαπιστευμένο φωτομετρικό εργαστήριο.
•
Πιστοποιητικό διαπίστευσης ISO 17025 του φωτομετρικού εργαστηρίου για διενέργεια
μετρήσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13032-4 ή IES LM79-08. Αποδεκτοί φορείς διαπίστευσης του
φωτομετρικού εργαστηρίου είναι οι φορείς ΕΑ MLA.
•
Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies, κατάλληλα για άμεση
εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από
την αντίστοιχη βεβαίωση διαπιστευμένου φωτομετρικού εργαστηρίου.
•
Εργοστασιακή εγγύηση του προβολέα τουλάχιστον 5 έτη
•
Δήλωση του κατασκευαστή των προβολέων: για όλα τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά τα
οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια τους (όπου και εάν απαιτείται).
•
Δήλωση του αναδόχου, η οποία θα περιέχει την ηλεκτρονική διεύθυνση του κατασκευαστή του
προβολέα, καθώς και του επίσημου αντιπρόσωπου του στην ελληνική αγορά εάν υπάρχει με σκοπό την
ταυτοποίηση δεδομένων από την υπηρεσία.
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά καθώς και όλες η εργασίες σύνδεσης του προβολέα
στο δίκτυο και τοποθέτησης του επί του ιστού.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) προβολέα σε πλήρη λειτουργία
Ευρώ (Αριθμητικά) : 705,00
(Ολογράφως) : επτακόσια πέντε
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A.T.

: 43

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.20.6

Αυτόνομο ηλιακό σύστημα φωτισμού

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρης εγκατάσταση αυτόνομου ηλιακού συστήματος φωτισμού με
το φωτιστικό, τη μονάδα φωτοβολταϊκών πάνελ, τη μονάδα του συσσωρευτή και του ελεκτή, το
σύστημα για τη δυνατότητα αναγνώρισης επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας και αυτόματης
ενεργοποιησης της παροχής μέσω δικτύου όταν το επίπεδο φόρτισης είναι χαμηλό (<30%) , ισχύης
φωτιστικού ≥22W, απόδοση φωτιστικού ≥230 lm/W, φωτεινή ροή ≥5100lm, ισχύη Φ/Β πάνελ ≥100W,
χωρητηκότητα συσσωρευτή >90Ah, στεγανότητα IP≥66, CRI≥70, θερμοκρασία χρώματος 4000 ~ 5000(°Κ),
με ρυθμιστής φόρτισης & LED driver (μία συσκευή), ελεγκτή τάσης, με PCB ρελέ, με μετασχηματιστή
220V AC σε 15V DV, με ρυθμιστή φόρτισης μπαταρίας, με αυτονομία >40h χωρίς φόρτηση και >65
ημέρες με μερική συννεφιά, με τουλάχιστον 5ετή εγγύηση φωτιστικού, τουλάχιστον 25ετή εγγύηση
του πάνελ και εγγύηση μπαταρίας τουλάχιστον (1) ενός έτους.
Το σύστημα οταν θα αναγνωρίζει ότι το επίπεδο φόρτισης είναι χαμηλό (<30%), θα πρέπει να
ενεργοποιεί την παροχή μέσω δικτύου. Το σύστημα θα συνεχίζει την λειτουργία του μέσω δικτύου ως
την φόρτιση της μπαταρίας σε στάθμη 90%, οπότε θα συνεχίζει την φόρτιση μέσω ηλίου. Σε κάθε
περίπτωση η λειτουργία αναγνώρισης μέρας/νύχτας θα διατηρείται.
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά καθώς και οι απαιτούμενες καλωδιώσεις (από τη
βάση του υφιστάμενου ιστού) για την τοποθέτηση, την σύνδεση με το δίκτυο και την πλήρη
λειτουργία της μπαταρίας (αυτόνομη φόρτιση μέσω ηλίου και φόρτιση με παροχή απο το δίκτυο) και
του φωτιστικού.
Η τελική επιλογή και ο τύπος του φωτιστικού και ιστού θα γίνει μετά από συνεννόηση με την
αρμόδια υπηρεσία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) φωτιστικού σε πλήρη λειτουργία
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.900,00
(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια

A.T.

: 44

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.01.1

Μεταλλικός ιστός φωτισμού ύψους 6 μέτρων

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση μεταλλικού ιστού φωτισμού ύψους 6 μέτρων
στρογγυλής διατομής τηλεσκοπικής διάταξης δύο τμημάτων ( Ø 114 x 3mm - Ø 90 x 3mm ) απόληξη Ø
60mm.Γαλβανιζέ εν θερμώ και ηλεκτροστατική βαφή (σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:
•
Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.
•
Τομή οδοστρώματος, καθαίρεση σκυροδέματος ή αποξήλωση δαπέδων απο οποιδήποτε υλικό στην
θέση τοποθέτησης του ιστού και του σχετικού φρεατίου αυτού με την αποκατάσταση
•
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 ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμα τους κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124,
πλήρως τοποθετημένα.
•
Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.
•
Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
•
Όλα τα καλώδια ΝΥΥ 3x2,5mm² τροφοδοσίας του ιστού.
•
H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης
αγκύρωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατάλληλης για ιστούς ύψους 6 μέτρων, με ενσωματωμένο κλωβό
αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και το σχετικό φρεάτιο έλξης καλωδίων με
χυτοσιδηρό στεγανό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής
Εργων (ΠΚΕ).
•
Tο ακροκιβώτιο αλουμινίου του ιστού, με δύο ασφάλειες, με την θυρίδα και την διάταξη
μανδάλωσής της.
•
H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης , 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.
Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών,
καλωδίων και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και
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επανεπίχωσης της προκατασκευασμένης βάσης (με το ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης και το σχετικό
φρεάτιο έλξης καλωδίων) του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης,
κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η
δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και
την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, και τα λοιπά
τεύχη δημοπράτησης.
Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό (τεμ)
Ευρώ

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

A.T.

: 45

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.01.2

Μεταλλικός ιστός φωτισμού ύψους 4,5 μέτρων

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση μεταλλικού ιστού φωτισμού ύψους 4,5 μέτρων
στρογγυλής διατομής τηλεσκοπικής διάταξης δύο τμημάτων με απόληξη στην κορυφή ≥ Ø 60mm.
Γαλβανιζέ εν θερμώ και ηλεκτροστατική βαφή (σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:
•
Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.
•
Τομή οδοστρώματος, καθαίρεση σκυροδέματος ή αποξήλωση δαπέδων απο οποιδήποτε υλικό στην
θέση τοποθέτησης του ιστού και του σχετικού φρεατίου αυτού με την αποκατάσταση
•
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 ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμα τους κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124,
πλήρως τοποθετημένα.
•
Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.
•
Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
•
Όλα τα καλώδια ΝΥΥ 3x2,5mm² τροφοδοσίας του ιστού.
•
H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης
αγκύρωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατάλληλης για ιστούς ύψους 4,5 μέτρων, με ενσωματωμένο κλωβό
αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και το σχετικό φρεάτιο έλξης καλωδίων με
χυτοσιδηρό στεγανό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής
Εργων (ΠΚΕ).
•
Tο ακροκιβώτιο αλουμινίου του ιστού, με δύο ασφάλειες, με την θυρίδα και την διάταξη
μανδάλωσής της.
•
H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης , 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.
Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών,
καλωδίων και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και
επανεπίχωσης της προκατασκευασμένης βάσης (με το ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης και το σχετικό
φρεάτιο έλξης καλωδίων) του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης,
κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η
δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και
την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, και τα λοιπά
τεύχη δημοπράτησης.
Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 955,00
(Ολογράφως) : εννιακόσια πενήντα πέντε
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A.T.

: 46

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.80.6

Σύνδεση δικτύου με τη ΔΕΗ

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Σύνδεση δικτύου με την ΔΕΗ δηλαδή προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση ενός στυλίσκου
παροχετεύσεως της ΔΕΗ κοντά σε πίλλαρ ή πίνακα διανομής, διατομής 3΄΄ (γαλβανισμενου βαρεως
τυπου) συνολικού μήκους 6.00μ που θα πακτωθεί σε σκυρόδεμα διαστ. 0.60Χ0.60Χ0.60μ. Ο
αναφερόμενος σιδηροσωλήνας θα φέρει διαμπερή οπή διαμ. 24χιλ. κοντά στην κορυφή του για τη
στήριξη του καλωδίου της ΔΕΗ, καθώς και ανάλογο κάλυμμα κορυφής. Σε επαφή με τον προαναφερθέντα
σωλήνα θα τοποθετηθεί δεύτερος σωλήνας διατομής 1 3/4΄΄ (γαλβανισμένος βαρέως τύπου) με οδηγό
για την διέλευση του αγωγού παροχής. Ήτοι υλικά, εργασία, σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ καταβολή στη ∆ΕΗ
της σχετικής δαπάνης συνδέσεως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της για την σύνδεση του δικτύου
αναγόμενα σε εργασία.
Τιμή ανα τεμάχιο κατ'αποκοπή (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 500,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια

A.T.

: 47

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993

Σύστηµα Ασύρµατης δικτύωσης (wifi)

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Εγκατάσταση συστήματος Ασύρµατης δικτύωσης (wifi) με τον πλήρη εξοπλισμό.
Περιλαμβάνονται :
Εξοπλισμός wifi:
• Συχνότητες Λειτουργίας 2,4 GHz και 5,8 Ghz
• Lan Speed 10/100/1000Mbps
• CPU nominal frequency >=500MHz
• Πρότυπα (WiFi standards) 802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11b/g
• Τύπος κεραίας Omni
• Με Mounting Kit, Reset Button και Power over Ethernet
• Μέγιστη κατανάλωση <20W
• Operating temperature
-40 +70
• RAM ≥64 MB
• Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο
Μία (1) μονάδα Δρομολογητή (Router) :
• 10/100/1000 Ethernet ports >3
• CPU nominal frequency >600 GHz
• CPU core count 2
• PoE in 802.3af/at
• PoE out Passive PoE up to 57V
• PoE in input Voltage 12-57 V
• Max Power consumption <20W
• DC jack input Voltage 12-57 V
• RAM ≥256 MB
• Με ≥1 θύρες usb, usb Power Reset, PCB temperature monitor, Voltage monitor
Καλώδιο ethernet :
• Μήκος ≥30 μέτρων
• Κατηγορία Cat 5e
• Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων μέχρι 1 Gbps
• Πρότυπα 802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11b/g
• Με Πιστοποίηση ISO/IEC 11801, TIA/EIA568B.2
• Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο
Ένας (1) ιστός γαλβανιζέ με τη βάση στήρηξης κατάλληλος για την χρήση σε εξωτερικούς χώρους και
για την στήρηξη του πλήρη εξοπλισμού του συστήματος.
Συμπεριλαμβάνονται η ρύθμιση-παραμετροποίηση του εξοπλισμού καθώς και όλα τα υλικά, μικρουλικά
και λοιπές εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση του συστήματος ασύρματης δικτύωσης (wifi)
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.350,00
(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια πενήντα
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5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
A.T.

: 48

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.26.03

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 ''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6428

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή
επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και
τοποθέτηση.
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 12,30
(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα λεπτά

A.T.

: 49

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.10.03

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6413

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και
ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες μαύρους, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και
γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως
ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού
χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής).
Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2".
Tιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 50

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.10.02

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 ''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6412

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και
ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες μαύρους, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και
γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως
ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού
χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής).
Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2".
Tιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ

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

A.T.

: 51

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.48

Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6448

Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 τοποθετημένο σε
πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,05
(Ολογράφως) : τρία και πέντε λεπτά
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A.T.

: 52

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.02

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από
ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6402

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους
συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των
κιγκλιδωμάτων.
Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,30
(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα λεπτά

A.T.

: 53

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.16.03

Μεταλλική πόρτα περίφραξης γηπέδου

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6418

Προμήθεια, μεταφορά και επι τόπου τοποθέτηση δίφυλλης μεταλλικής πόρτας ύψους τουλάχιστον
2,40μ. και πλάτους τουλάχιστον 2,50μ. αποτελλούμενη από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους φ2'' και
πλέγμα με χιαστή ενισχύσεις,
Συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής
σύνδεσης, τοποθέτησης και στερέωσης (σιδηροσωλήνες, δικτυωτό πλέγμα,
σιδερένιες λάμες, γαλβανισμένο σύρμα, κοχλίες σύνδεσης, υλικά ηλεκτροσυγκόλλησης, κ.λ.π) η
εργασία κατασκευής του σκελετού από σιδηροσωλήνες,
τοποθέτησης του δικτυωτού πλέγματος, κατασκευής των θυρών και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία
για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση της πόρτας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 500,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια

A.T.

: 54

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.16.02

Μεταλλική δίφυλλη πόρτα περίφραξης

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6418

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση
Ενδεικτικες Διαστάσεις
Μήκος
1500 mm
Πλάτος 60 mm
Ύψος
1000 mm

Η πόρτα της περίφραξη θα αποτελείται από :
•
Δύο (2) βάσεις στήριξης,
•
Δύο (2) ανοιγόμενα μεταλλικά πλαίσια.
Περιγραφή
Το κάθε φύλλο της πόρτας θα στηρίζεται σε μία κοιλοδοκό διατομής 60Χ60mm και ύψους
1000mm. Πάνω στις κοιλοδοκούς και σε κατάλληλες θέσεις, θα συγκολλώνται μεντεσέδες βαρέως τύπου
για την ανάρτηση του φύλλου. Το κάθε ανοιγόμενο πλαίσιο θα αποτελείται από δύο οριζόντιες
σιδερένιες λάμες 60Χ4mm και μήκους 940mm και οκτώ κάθετες σιδηροσωλήνες Φ19mm, τοποθετημένες σε
σταθερές αποστάσεις μεταξύ τους.
Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της πόρτας θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο εν θερμώ
χάλυβα.
Η κατασκευή θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην παρουσιάζει κινδύνους παγίδευσης οποιουδήποτε
μέρους του σώματος, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1176 για την ασφάλεια στις παιδικές
χαρές.
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά για την πλήρη τοποθέτηση της πόρτας καθώς και
χρωματισμοί όπου κρίνεται αναγκαίο απο την μελέτη.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ

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

6. ΛΟΙΠΑ
A.T.

: 55

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.98

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7398

Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού
χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς επί τόπου του έργου, με ελαστική υπόβαση από ίνες μονόκλωνες,
τοποθετημένος σε σταθερή επιφάνεια.
Η ποιότητα του νήματος να είναι 100% από πολυαιθυλένιο, μονόκλωνη ίνα, με προστασία κατά των
υπεριωδών ακτινοβολιών. Το βάρος της ίνας να είναι στα 12000/6 dtex 235 gr/m2, και η διατομή
του στα 310 micron 1.5mm.
Η υπόβαση να είναι 100% από πολυαιθυλένιο, να έχει προστασία κατά των υπεριωδών ακτινοβολιών
και συνολικό βάρος 235gr/m2
Η δυνατότητα απορροής αποστράγγισης των νερών από εξόδους διαρροής να είναι 50LT/min/m2 Η
υπόβαση να είναι επενδυμένη από καρβοξυλιωμένα sbr lateks 1400gr / m2 από οπές διάτρησης 4mm.
Το συνολικό ύφος να είναι στα 62mm, το συνολικό βάρος στα 1450gr/m2 (±5%), κόμποι 8253knots/m2,
το συνολικό βάρος να είναι στα 3000gr/m2 και το χρώμα του να είναι δίχρωμο (field green - olive
green),.
Η πλήρωση του συνθετικού χλοοτάπητα να είναι από χαλαζιακή άμμο 0,5-1,0mm, και χρειάζεται
15kg/mz Επίσης χρειάζεται μαύρο SBR κοκκομετρίας 0,5-2,00mm και η κατάλληλη πλήρωση χρειάζεται
13kg/m2
Πιστοποιητικά που πρέπει να συνοδεύουν τον συνθετικό χλοοτάπητα
FIFA 2 STARS
FIFA LABORATORY TEST REPORT
ESTO FULL MEMBER της κατασκευάστριας εταιρείας του χλοοτάπητα
ISO 9001 της κατασκευάστριας εταιρείας του χλοοτάπητα
ISO 14001 της κατασκευάστριας εταιρείας του χλοοτάπητα
ISO 9001:2008 της εταιρείας εφαρμογής του χλοοτάπητα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 35,00
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.21.03

Εστία για γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 με δίχτυα

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6423

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση εστίας ποδοσφαίρου 5Χ5
Ενδεικτικές διαστάσεις
Μήκος 3120mm
Πλάτος 1000mm
Ύψος 2060mm
Ενδεικτικές εσωτερικές διαστάσεις
Μήκος 3000mm
Ύψος 2000mm
Πλάτος 600mm
Η εστία θα είναι κατασκευασμένη απο 3 μεταλλικούς σωλήνες διατομής Φ76 σε σχήμα «Π», λευκού
χρώματος με βαφή απο μία στρώση αντισκωριακού χρώματος και 2 στρώσεις ντουκοχρώματος, χωρίς
αιχμηρές ακμές. Στο πίσω μέρος του πλαισίου σχήματος «Π» ανα 10εκ συγκολλούνται γαντζάκια, για
τη στήριξη του διχτυού το οποίο θα προσαρμόζεται και στο έδαφος με τη χρήση μεταλλικής σωλήνας
Φ33mm σε σχήμα " [ " η οποία θα είναι συγκολλημένη στα δοκάρια.
Τα δίχτυα της εστίας θα είναι από πολυαιθυλένιο 2 χιλ. και πλεχτά διαφόρων χρωμάτων.
Η πάκτωση της εστίας θα γίνει με την κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα σε βάθος 600mm.
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά και λοιπές εργασίες τοποθέτησης και πάκτωσης της
εστίας στο έδαφος
Όλες οι διαδικασίες εργασιών διεξάγονται σύμφωνα με:
• Το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2008
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• Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 300,00
(Ολογράφως) : τριακόσια

A.T.

: 57

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.ΣΧ1

Επίστρωση με χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους ≥45mm για προστασία απο ύψος
πτώσης 1300 mm

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7316

Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση (με την κατάλληλη προετοιμασία του υφιστάμενου υπόβραθρου)
χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας απο ανακυκλωμένο ελαστικό συνολικού πάχους ≥45mm που θα
εξασφαλίζει προστασία από ύψος πτώσης κατα ΕΝ1177:2008 τουλάχιστον 1300mm.
Το δάπεδο θα είναι αποτελείται από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 35mm κατασκευασμένη από
μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών με την χρήση
κατάλληλων οδηγιών.
Η πάνω τελική στρώση, ελάχιστου πάχους 10mm, κατασκευάζεται από μίγμα έγχρωμων κόκκων φυσικού
ελαστικού (EPDM - χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης και
κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών για εξαιρετική σταθερότητα.
Το δάπεδο θα πρέπει να είναι πιστποιημένο κατα EN1177, EN1176-1, EN71-3.
Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας :
Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας θα διαστρωθεί χυτό επι τόπου του έργου και σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του κατασκευαστή επάνω σε οπλισμένη με πλέγμα βάση σκυροδέματος (C16/20) πάχους
150mm (η βάση με τον οπλισμό της επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του
Τιμολογίου) η οποία θα έχει κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων.
Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες λείανσης για τυχόν ανωμαλίες της επιφάνειας της
βάσης σκυροδέματος καθώς και το αστάσρωμα αυτης με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για την
σωστή πρόσφυση των στρώσεων του χυτού ελαστικού δαπέδου.
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από
την Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
σωστή
επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες
πιστοποιήσεις του χυτού
δαπέδου από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πιστοποιημένου χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας (m2)

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 65,00
(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

A.T.

: 58

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.1

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5110

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, 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
εκτέλεση της εργασίας
ΝΑΠΡΣ Ε04. 1 Ανοιγμα λάκων διαστάσεων
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

(Αριθμητικά) : 1,40
(Ολογράφως) : ένα και σαράντα λεπτά
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A.T.

: 59

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.4

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 1,20 Χ 1,20 Χ 1,20 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5110

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, 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
εκτέλεση της εργασίας
ΝΑΠΡΣ Ε04. 4 Ανοιγμα λάκων διαστάσεων
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,00
(Ολογράφως) : πέντε

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.9

1,20 Χ 1,20 Χ 1,20 m

Δένδρα, κατηγορίας Δ9
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. 9 Δένδρα κατηγορίας
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 220,00
(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

A.T.

: 61

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.5

Δ9

Θάμνοι, κατηγορίας Θ5
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
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 30,00
(Ολογράφως) : τριάντα

A.T.

: 62

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ08

Θ5

Προμήθεια φυτικής γης
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)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,00
(Ολογράφως) : έξι

A.T.

: 63

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε13.1

Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5510

Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί,
για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.
2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης,
περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε
βάθος 10-12 cm.
3. Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να
δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη.
4. Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης
εσοδείας, συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος
και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με
το είδος του σπόρου.
5. Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με
ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας.
6. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα.
7. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.
8. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την
εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
9. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του
χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την
απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά
χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.
10.Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm.
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-05-02-01. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για
την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Ευρώ

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

A.T.

: 64

Άρθρο : ΝΕΟΑΡΘΡΟ 1

Υπαίθρια προκατασκευασμένη σύνθεση ψησταριάς

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια και επι τόπου τοποθέτηση υπαίρθιας σύνθεσης ψησταριάς (BBQ) προκατασκευασμένης με
οπλισμένο σκυρόδεμα, που περιλαμβάνει πάγκο κοπής, πάγκο και νεροχύτη, ψησταριά, και
ξυλόφουρνο, επενδεδυμένη με πέτρα (επιλογής της αρμόδιας Υπηρεσίας) και διαστάσεων σύμφωνα με
τα σχέδια της μελέτης.
•
Η ψησταριά θα είναι κατασκευασμένη με πυρίμαχα υλικά και πυρότουβλα υψηλών
προδιαγραφών.
•
Ο φούρνος θα είναι κατασκευασμένος από συμπαγή πυρότουβλο και με κατάλληλη μόνωση στην
κορυφή του για μεγαλύτερη διάρκεια στη διατήρηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του. Η βάση του
φούρνου και η κορυφή του θα είναι μονοκόμματα με αποτέλεσμα την ελάχιστη απώλεια θερμοκρασιών
και την αποφυγή ανοίγματος από τις υψηλές θερμοκρασίες.
•
Οι επιφάνειες των πάγκων θα είναι κατασκευασμένες από πλακάκι ειδικό για εξωτερική
χρήση με αντοχή στην παγωνιά και σε όλες τις καιρικές συνθήκες και δεν θα πρέπει να έχει
καθόλου απορροφητικότητα.
•
Ο νεροχύτης θα είναι ανοξείδωτος, για χρηση σε ξωτερικό χώρο, πλάτους ≥45cm και
μήκους ≥80cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του
πλήρης, περιλαμβάνονται
οι
βαλβίδες,
πώματα,
σωλήνας υπεχειλίσεως τα στηρίγματα, ο αναμικτήρας νερού διαμ. 1/2 ins και το
σιφώνι από πολυαιθυλένιο με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την
εργασία.
Τα πυρότουβλα Θα είναι κατάλληλα για χρήση σε ψησταριές και φούρνους από καθαρό άργιλο χωρίς να
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περιέχουν αλουμίνιο, μαγγάνιο ή και αλλά επιβλαβή στοιχεία.
Η σύνθεση θα τοποθετησθεί σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της αρμόδιας
Υπηρεσίας.
Κατα την τοποθέτηση της σύνθεσης ψηασταριάς σε όλα τα σημεία ένωσης και στοκαρίσματος των
τεμαχίων θα τοποθετηθεί πυρίμαχη κόλλα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών, μικρουλικών και η εργασία για την
σύνδεση του νεροχύρη της σύνθεσης με το δίκτυο ύδρευσης καθώς και την κατασκευή του δικτύου
αποχέτευσης των υδάτων απο τον νεροχύτη προς το σημείο όπως απεικονίζεται στα σχέδια της
μελέτης (όπως σωληνώσεις, φρεάτια κλπ).
(Οι εσκαφές και αποκαταστάσεις για την διέλευση των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης επιμετρώνται
ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου)
Για την τελική επιλογή της σύνθεσης ψησταριάς ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φυλλάδια,
σχέδια ή οποιδήποτε άλλο στοιχείο οπου θα παρουσιάζονται τα τεχνικά της χαρακτηριστικά για την
επιλογή και έγκριση της απο την αρμόδια υπηρεσία.
Τιμή ανα τεμάχιο κατ'αποκοπή (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3.500,00
(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια

A.T.

: 65

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε8.1

Πινακίδα Πληροφοριών Πάρκου

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6541

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση
Ενδεικτικές Διαστάσεις
Μήκος
600 mm
Πλάτος 90 mm
Ύψος
2000 mm

Η πινακίδα θα αποτελείται από :
•
Δύο (2) ξύλινους ορθοστάτες,
•
Μία (1) πινακίδα.
Περιγραφή
Η πινακίδα θα στηρίζεται σε δύο επικολλητές κολώνες 84Χ84mm. Θα αποτελείται από μία
πινακίδα διαστάσεων 600Χ900mm, από λαμαρίνα 2mm με τυπωμένες όλες τις πληροφορίες που
απαιτούνται από την υπουργική απόφαση 27934:2014 για μία παιδική χαρά. Πιο συγκεκριμένα θα
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
Τιμή ανά τεμάχιο
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 250,00
(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T.

: 66

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\5621

Τραπεζόπαγκος

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5617

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση τραπεζόκπαγκου
Ενδεικτικές διαστάσεις :
Μήκος 1600mm
Πλάτος 1750mm
Ύψος 750 mm
Αποτελείται από :
Μία (1) επιφάνεια πάγκου,
Δύο (2) επιφάνειες για κάθισμα,
Έναν (1) σκελετό στήριξης.
Περιγραφή
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Ο Τραπεζόπαγκος θα στηρίζεται σε δύο σκελετούς από δοκούς 95Χ45mm σε σχήμα τραπεζίου.
Στο επάνω μέρος των σκελετών θα βιδωθεί η επιφάνεια πάγκου από πέντε δοκούς 135X45mm.
Εκατέρωθεν του πάγκου θα βιδωθούν δύο επιφάνειες για κάθισμα απο δοκούς ίδιας διατομής με τον
πάγκο.
Ο σκελετός θα είναι ενισχύμένος με σιδηροσωλήνες Φ33mm πάχους 2mm για την καλύτερη σταθερότητα
της κατασκευής.
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά και λοιπές εργασίες τοποθέτησης και πάκτωσης του
τραπεζόπαγκου στο έδαφος.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 410,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια δέκα

A.T.

: 67

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.6

Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες σύνθετης ξυλείας
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 χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες σύνθετης ξυλείας
Καθιστικά με δύο πλευρικά γαλβανισμένα χαλύβδινα στηρίγματα, επιπέδου σχήματος, βαμένα με βαφή
φούρνου (θερμοσκληρυνόμενη πούδρα), με κάθισμα και πλάτη από ξύλινες δοκίδες διατομής 74x30mm
από σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης τύπου Σουηδίας με διπλή στρώση υδατοδιαλυτού χρώματος
και τελική επίστρωση προστατευτικού κεριού.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 490,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα

A.T.

: 68

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.9

Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος
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.
Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση μονού επιστήλιου κυλινδρικού κάδου, χωρητικότητας 30 lt,
ανοικτού στο άνω μέρος, με περιμετρικές ενισχυτικές ραβδώσεις και τέσσερες οπές αποστράγγισης
στον πυθμένα, βαμμένου με σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα πολυεστερικής βάσεως.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 200,00
(Ολογράφως) : διακόσια

A.T.

: 69

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.13.2

Τετραθέσια μεταλλική κούνια παίδων

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104
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Προμήθεια και τοποθέτηση τετραθέσιας μεταλλικής κούνιας παίδων
Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου:
Ενδεικτικό Μήκος 6600 mm
Ενδεικτικό Πλάτος 1650 mm
Ενδεικτικό Ύψος 2300 mm
Μέγιστο ύψος πτώσης 1200mm
Το όργανο αποτελείται από :
• Δύο (2) μεταλλικές οριζόντιες δοκούς,
• Έξι (6) μεταλλικά υποστυλώματα,
• Τέσσερα (4) καθίσματα παίδων με αλυσίδες.
Περιγραφή
Οι οριζόντιες δοκοί της κούνιας θα είναι κατασκευάσμένοι από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα
τουλάχιστον Φ89mm. Θα στηρίζονται σε τρία ζεύγη καμπύλα, μεταλλικά υποστυλώματα από
σιδηροσωλήνα τουλάχιστον Φ76mm. Στο κάτω μέρος της κάθε δοκού και σε κατάλληλες θέσεις
συγκολλούνται οχτώ κουζινέτα από ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα
κουζινέτα πρέπει απαραίτητα να έχουν την δυνατότητα να κινούνται μπρος-πίσω, δεξιά & αριστερά.
Τα καθίσματα θα έχουν διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και θα είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με
εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων
αλυσίδων.
Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008 και
λοιπά απαραίτητα πρότυπα για εξοπλισμούς παιδότοπων.
Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του
(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά και λοιπές εργασίες τοποθέτησης και πάκτωσης του
οργάνου στο έδαφος
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.545,00
(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια σαράντα πέντε

A.T.

: 70

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.3

Μεταλλική τραμπάλα παιδων

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής τραμπάλας παίδων
Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου:
Ενδεικτικό Μήκος 2500 mm
Ενδεικτικό Πλάτος 500 mm
Ενδεικτικό Ύψος 600 mm
Μέγιστο ύψος πτώσης 1000 mm
Το όργανο αποτελείται από :
• Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες,
• Μία (1) βάση ταλάντωσης.
Περιγραφή
Η δοκός ταλάντωσης θα είναι κατασκευάσμένη από μία σιδηροσωλήνα τουλάχιστον Φ76mm στις άκρες
της οποίας θα είναι τοποθετημένα τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης 21mm. Κάτω από τα
καθίσματα θα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους 16mm και ημικυκλικής μορφής για την απόσβεση της
ταλάντωσης. Μπροστά από κάθε κάθισμα θα είναι τοποθετημένες ένα ζεύγος χειρολαβών από
πολυπροπυλένιο προσαρμοσμένες εργοστασιακά σε επιφάνεια από κόντρα πλακέ. Η βάση ταλάντωσης θα
αποτελείται από δύο σιδηροσωλήνες τουλάχιστον Φ76mm ή τετράγωνη 60X60 οι οποίες θα ενώνονται
μεταξύ τους με ένα μεταλλικό τελάρο για την στήριξη του οργάνου. Η μεταλλική βάση στο άνω μέρος
της θα έχει το κουζινέτο περιστροφής φτιαγμένο από σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά φέρει πολυαμίδια
για την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς κίνηση του πείρου της τραμπάλας.
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω από την
επιφάνεια.
Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008 και
λοιπά απαραίτητα πρότυπα για εξοπλισμούς παιδότοπων.
Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του
(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
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Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά και λοιπές εργασίες τοποθέτησης και πάκτωσης του
οργάνου στο έδαφος
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 277,00
(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα επτά

A.T.

: 71

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.3Ν

Ελατήριο - Πασχαλίτσα

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου Ελατήριο-Πασχαλίτσα
Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου:
Ενδεικτικό Μήκος 875 mm
Ενδεικτικό Πλάτος 450 mm
Ενδεικτικό Ύψος 810 mm
Μέγιστο ύψος πτώσης 600 mm
Το όργανο αποτελείται από :
• Μία (1) πασχαλίτσα με χειρολαβές και κάθισμα,
• Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης.
Περιγραφή
Η μορφή της πασχαλίτσας κατασκευάζεται από δύο όμοια, αντικριστά κόντρα πλακέ θαλάσσης ή HPL ,
ενδιάμεσα των οποίων τοποθετείται το κάθισμα από ίδιο υλικό με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία
πλευρά. Σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται δύο σιδηροσωλήνες Φ26mm για τη στήριξη των χεριών
και των ποδιών του χρήστη. Στο κάτω μέρος του καθίσματος και με τη χρήση κατάλληλης βάσης
στερεώνεται το ελατήριο που φέρει ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων.
Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008 και
λοιπά απαραίτητα πρότυπα για εξοπλισμούς παιδότοπων.
Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του
(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά και λοιπές εργασίες τοποθέτησης και πάκτωσης του
οργάνου στο έδαφος
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 713,00
(Ολογράφως) : επτακόσια δέκα τρία

A.T.

: 72

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.7

Μεταλλική κινητή γέφυρα

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κινητής γέφυρας
Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου:
Ενδεικτικό Μήκος 2700 mm
Ενδεικτικό Πλάτος 1000 mm
Ενδεικτικό Ύψος 1150 mm
Μέγιστο ύψος πτώσης 250 mm
Το όργανο αποτελείται από :
• Τέσσερις (4) κάθετες κολώνες,
• Ένα (1) μεταλλικό πλαίσιο με αλυσίδες.
Περιγραφή
Η γέφυρα θα είναι κατασκευασμένη από ένα μεταλλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνες Φ42mm, στο
εσωτερικό του οποίου δημιουργείται ένα πλέγμα από ανοξείδωτες αλυσίδες καλυμμένες με σωλήνα από
πολυπροπυλένιο. Το πλαίσιο θα στηρίζεται σε τέσσερις καμπύλες σιδηροσωλήνες Φ76mm που ενώνονται
κατά μήκος με σχοινί Φ16mm.
Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008 και
λοιπά απαραίτητα πρότυπα για εξοπλισμούς παιδότοπων.
Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του
(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά και λοιπές εργασίες τοποθέτησης και πάκτωσης του
οργάνου στο έδαφος
Σελίδα 42 από 46

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.337,00
(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια τριάντα επτά

A.T.

: 73

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.20.2

Σύνθετο νηπίων

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθετου οργάνου παιδικής χαράς νηπίων
Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου:
Ενδεικτικό Μήκος 3000 mm
Ενδεικτικό Πλάτος 1650 mm
Ενδεικτικό Ύψος 2600 mm
Μέγιστο ύψος πτώσης 600 mm
Το όργανο αποτελείται από :
• Μία (1) ορθογωνική ημικυκλική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή,
• Μία (1) προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα,
• Μία (1) μεταλλική τσουλήθρα,
• Ένα (1) πάνελ δραστηριοτήτων,
Ορθογωνική ημικυκλική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή Η πλατφόρμα αποτελείται από: • Πέντε (5)
ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mmπεριπου • Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από
ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm περικου και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης ή
άλλο υλικόμε αντιολισθητικό δάπεδο, • Ένα (1) μεταλλικό μπαλκόνι σε σχήμα τεταρτοκυκλίου, • Ένα
ενιαίο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό κλίση, κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό.
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από
κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm περιπου. Προσαρμοζόμενη
τετράγωνη πλατφόρμα Η πλατφόρμα αποτελείται από: • Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής
100Χ100mmπεριπου • Μία πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς
διατομής 100Χ100mm περιπου και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό με αντιολισθητικό δάπεδο.
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από
κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm περιπου .
Ανοξείδωτη τσουλήθρα. Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η
επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1mm περιπου χωρίς αιχμηρές
άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από
κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό . Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία
από κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26
περιπου .
Πάνελ δραστηριοτήτων Τα πάνελ δραστηριοτήτων κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο
υλικό και φέρουν ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για την απασχόληση των παιδιών.
Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008 και
λοιπά απαραίτητα πρότυπα για εξοπλισμούς παιδότοπων.
Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του
(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά και λοιπές εργασίες τοποθέτησης και πάκτωσης του
οργάνου στο έδαφος
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3.560,00
(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια εξήντα

A.T.

: 74

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.3.1

Ξύλινη τραμπάλα νηπίων

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης τραμπάλας νηπίων
Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου:
Ενδεικτικό Μήκος 2500 mm
Ενδεικτικό Πλάτος 500 mm
Ενδεικτικό Ύψος 600 mm
Μέγιστο ύψος πτώσης 1000 mm
Το όργανο αποτελείται από :
• Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες,
• Μία (1) βάση ταλάντωσης.
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Περιγραφή
Η δοκός ταλάντωσης θα είναι κατασκευασμένη από μία ξύλινη επικολλητή δοκό 100Χ100mm στις άκρες
της οποίας τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη
μία πλευρά. Κάτω από τα καθίσματα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους 18mm με ημικυκλική μορφή
για την απόσβεση της ταλάντωσης. Μπροστά από κάθε κάθισμα τοποθετείται ένα ζεύγος χειρολαβών
από πολυπροπυλένιο προσαρμοσμένες εργοστασιακά σε επιφάνεια από κόντρα πλακέ. Η βάση ταλάντωσης
θα αποτελείται από 2 ξύλινες επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm οι οποίες ενώνονται μεταξύ
τους με ένα μεταλλικό τελάρο για την στήριξη του οργάνου. Η μεταλλική βάση στο άνω μέρος της θα
έχει το κουζινέτο περιστροφής φτιαγμένο από σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά φέρει πολυαμίδια για
την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς κίνηση του πείρου της τραμπάλας.
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω από την
επιφάνεια.
Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008 και
λοιπά απαραίτητα πρότυπα για εξοπλισμούς παιδότοπων.
Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του
(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά και λοιπές εργασίες τοποθέτησης και πάκτωσης του
οργάνου στο έδαφος
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 368,00
(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα οκτώ

A.T.

: 75

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.20.1

Σύνθετο παίδων

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθετου οργάνου παιδικής χαράς παίδων
Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου:
Ενδεικτικό Μήκος 6450 mm
Ενδεικτικό Πλάτος 3800 mm
Ενδεικτικό Ύψος 3200 mm
Μέγιστο ύψος πτώσης 1300mm
Το όργανο αποτελείται από :
• Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή,
• Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα,
• Μία (1) προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα,
• Μία (1) ανοξείδωτη τσουλήθρα,
• Ένα (1) καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα,
• Μία (1) κάθοδο πυροσβέστη,
• Μία (1) καμπύλη ράμπα ανόδου με σχοινιά,
• Μία (1) κεκλιμένη γέφυρα,
• Μία (1) σκάλα αναρρίχησης.
Ορθογωνική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή : Η πλατφόρμα αποτελείται από: • Έξι (6) ξύλινες
επικολλητές κολώνες διατομής 84Χ84mm περιπου , • Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα
τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 84Χ84mm περιπου και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο
υλικο με αντιολισθητικό δάπεδο, • Ένα (1) ενιαίο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό κλίση,
κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικο . Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού
προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα
από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm περιπου .
Ορθογωνική πλατφόρμα Η πλατφόρμα αποτελείται από: • Έξι (6) ξύλινες επικολλητές κολώνες
διατομής 84Χ84mm περιπου • Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με
ξυλοδοκούς διατομής 84Χ84mm περιπου και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό με
αντιολισθητικό δάπεδο, Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την
προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm
περιπου .
Προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα Η πλατφόρμα αποτελείται από: • Δύο (2) ξύλινες επικολλητές
κολώνες διατομής 84Χ84mm περιπου • Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο
με ξυλοδοκούς διατομής 84Χ84mm περιπου και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικο με
αντιολισθητικό δάπεδο. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την
προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων
95Χ35mmπεριπου.
Ανοξείδωτη τσουλήθρα. Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η
επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1mm περιπου χωρίς αιχμηρές
άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από
κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικο . Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία
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από κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26
περιπου.
Καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα. Το μπαλκόνι αποτελείται από : • Μία (1) ημικυκλική βάση
από σιδηροσωλήνα Φ26mm περιπου , • Ένα (1) πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό με
αντιολισθητικό δάπεδο, • Ένα (1) ημικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα Φ26mm περιπου με
επικάλυψη από φύλλο διάτρητης λαμαρίνας. Το μεταλλικό μπαλκόνι προσαρμόζεται σε μία από τις
ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας.
Κάθοδος πυροσβέστη. Η κάθοδος πυροσβέστη κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα Φ26 περιπου και
προσαρμόζεται από τη μία πλευρά στις κολώνες της πλατφόρμας σε απόσταση 500mm και από την άλλη
πακτώνεται στο έδαφος. Στην είσοδο προς την πλατφόρμα τοποθετούνται βοηθητικές μεταλλικές
χειρολαβές.
Καμπύλη ράμπα ανόδου. Η ράμπα αποτελείται από : • Ένα (1) καμπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς
διατομής 60Χ40mm περιπου , • Δώδεκα (12) ξυλοδοκούς διατομής 95Χ35mm περιπου , • Ένα (1)
πολύκλωνο συρματόσχοινο επικαλυμμένο με πολυπροπυλένιο διαμέτρου Φ16mm περιπου . Η καμπύλη
ράμπα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Στην είσοδο προς την
πλατφόρμα τοποθετείται εγκάρσια προστατευτική μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26mm περιπου , πάνω στην
οποία προσαρμόζεται το σχοινί.
Κεκλιμένη γέφυρα. Η κεκλιμένη γέφυρα αποτελείται από: • Έναν (1) ορθογωνικό διάδρομο από
κοιλοδοκούς 60Χ40mm περιπου και πατήματα από ξυλοδοκούς 95Χ35mm περιπου , με υψομετρική
διαφορά 300mm περιπου , • Δύο (2) ορθογωνικά πλαίσια από κοιλοδοκούς 32Χ20mm περιπου πάνω στα
οποία προσαρμόζονται τα κάγκελα από ξυλοδοκούς 95Χ35mm περιπου, • Δύο (2) κουπαστές από
σιδηροσωλήνα Φ42mm περιπου. Η γέφυρα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές των
πλατφορμών.
Σκάλα αναρρίχησης. Η σκάλα αποτελείται από : • Δύο (2) πλαϊνούς βαθμιδοφόρους από HPL, •
Τέσσερα (4) σκαλοπάτια τριγωνικής μορφής από αντιολισθητική λαμαρίνα τύπου «κριθαράκι». Η σκάλα
προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Στην είσοδο προς την πλατφόρμα
τοποθετούνται βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές. Τα σκαλοπάτια έχουν ίσες αποστάσεις μεταξύ τους
και είναι σταθεροποιημένα οριζόντια.
Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008 και
λοιπά απαραίτητα πρότυπα για εξοπλισμούς παιδότοπων.
Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του
(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά και λοιπές εργασίες τοποθέτησης και πάκτωσης του
οργάνου στο έδαφος
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6.036,00
(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες τριάντα έξι

A.T.

: 76

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.21.1

Αυτοκινούμενος Μύλος

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκινούμενου μύλου
Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου:
Ενδεικτικό Μήκος 1600 mm
Ενδεικτικό Πλάτος 1600 mm
Ενδεικτικό Ύψος 800 mm
Μέγιστο ύψος πτώσης 550mm
Το όργανο αποτελείται από :
• Μία (1) βάση στήριξης,
• Έναν (1) αυτοκινούμενο μύλο με καθίσματα,
• Έναν (1) άξονα περιστροφής,
• Ένα (1) τιμόνι κίνησης,
Περιγραφή
Η βάση στήριξης του μύλου θα είναι κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα τουλάχιστον 70mmΧ30mm σε
συνδυασμό με σιδηροσωλήνα τουλάχιστον 30Χ30mm. Πάνω στη βάση τοποθετείται το πάτωμα από κόντρα
πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Περιμετρικά του πατώματος και σε
ύψος 700mm θα υπάρχει κάγκελο από σιδηροσωλήνα τουλάχιστον Φ33mm το οποίο φέρει και τις βάσεις
τοποθέτησης του καθίσματος. Το κάθισμα θα είναι φτιαγμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης με
αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά και αφήνει δύο ανοίγματα για την είσοδο στον μύλο. Στο
κέντρο του πατώματος βρίσκεται ο άξονας περιστροφής από μασίφ τουλάχιστον Φ45mm, καλυμμένος με
σιδηροσωλήνα τουλάχιστον Φ106mm. Ο άξονας μέσω κατάλληλης διάταξης ένσφαιρων τριβέων (ρουλεμάν)
διαστάσεων τουλάχιστον 45X100, μεταδίδει κίνηση στον μύλο. Στο πάνω μέρος του άξονα περιστροφής
θα τοποθετηθεί το τιμόνι κίνησης, από σιδηροσωλήνα τουλάχιστον Φ26mm και επένδυση με κόντρα
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πλακέ θαλάσσης.
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω από την
επιφάνεια.
Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008 και
λοιπά απαραίτητα πρότυπα για εξοπλισμούς παιδότοπων.
Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του
(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά και λοιπές εργασίες τοποθέτησης και πάκτωσης του
οργάνου στο έδαφος
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.070,00
(Ολογράφως) : χίλια εβδομήντα

Φιλιππιάδα

12/10/2020

Φιλιππιάδα

12/10/2020

Οι Συντάξαντες

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων

Ιωάννης Βέργος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γεώργιος Μισηρλής
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Μαρίνα Καραμούτσου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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