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ΑΡΘΡΑ

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.60.1 Αποξήλωση υφιστάμενης μόνωσης

A.T. : Α_01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη

απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία

και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,00

(Ολογράφως) : τρία

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

A.T. : Α_02

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
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βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή

ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση

κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που

οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε

μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους

τοπικούς περιορισμούς.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων,

δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και

πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία

αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές

εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      20  x 0,21 =    4,20

Συνολικό κόστος άρθρου 4,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,90

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

A.T. : Α_03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m

ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι

2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος

βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'

άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

A.T. : Α_04

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00

m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός

ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή

συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την
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ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης

A.T. : Α_05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 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 μέσων

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

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

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : εξήντα και είκοσι λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      20  x 0,21 =    4,20

Συνολικό κόστος άρθρου 60,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

A.T. : Α_06

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 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 μέσων

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και 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".

Καθαιρέσεις τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κ.λπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά με χρήση

ελαφρού διατρητικού εξοπλισμού (αερόσφυρες διαφόρων μεγεθών ή/και βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά

κρουστικά και διατρητικά εργαλεία).

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν

ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην

Μελέτη του Εργου.

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 170,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

A.T. : Α_07

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

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

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

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

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

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

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

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και είκοσι λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      20  x 0,21 =    4,20

Συνολικό κόστος άρθρου 32,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,20

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

A.T. : Α_08

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Γ\20.20 Κατασκευή υποδομής με θραυστό υλικό λατομείου Ε4, μετά της μεταφοράς

A.T. : Α_09

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Κατασκευή υποδομής από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου διαβάθμισης και ποιότητας κατηγορίας

Ε4, συμφωνα με τη μελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται η προμήθεια και

μεταφορά (από οιαδήποτε απόσταση) των υλικών επί τόπου του έργου, οι αναγκάιες

φορτοεκφορτώσεις, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του έργου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η

διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων

ή δονητικές πλάκες.

ΕΥΡΩ : 16,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      20  x 0,21 =    4,20

Συνολικό κόστος άρθρου 20,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,20
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

A.T. : Α_10

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με

συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη

μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη

γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή

της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,50

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β42.1 Σύστημα στεγανοποίησης χώρων κάτω από τη στάθμη του εδάφους με πλήρως
επικολλούμενη μεμβράνη στεγανοποίησης επί του σκυροδέματος τύπου SIKAPROOF®A+
08 της SIKA ή ισοδύναμου, συνολικού πάχους 1,35mm.

A.T. : Α_11

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2412

Σύστημα στεγανοποίησης χώρων κάτω από τη στάθμη του εδάφους για οριζόντιες, κατακόρυφες και

κεκλιμένες επιφάνειες μετά των απαιτούμενων γυρισμάτων στις παρειές το οποίο περιλαμβάνει τα

ακόλουθα:

Εφαρμογή συστήματος στεγανοποίησης

α) γεωύφασμα μή υφαντό βελονωτό PP, SIKAROOF® FELT Α300F, βάρους 300 gr/m2 ή ισοδύναμο.

Κατ’ ελάχιστον πληρούνται τα παρακάτω:

    i. Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων ως μη υφαντό, βελονωτό γεωύφασμα βάσης 100%

πολυπροπυλενίου

    ii. Mάζα ανά μονάδα επιφάνειας, 300 g/m2 (± 10 %) σύμφωνα με ΕΝ ISO 9864

    iii. Αντοχή σε στατική διάτρηση 550Ν (-10) με δοκιμή CBR σύμφωνα με ΕΝ ISO 12236

    iv. Αντοχή σε δυναμική διάτρηση 17,0 mm (± 4,0) με δοκιμή πτώσης κώνου σύμφωνα με ΕΝ ISO

13433

β) πλήρως επικολλούμενη επί του σκυροδέματος μεμβράνη στεγανοποίησης από εύκαμπτη πολυολεφίνη

FPO SIKAPROOF® A+ 08 ή ισοδύναμη, μεμβράνη με την εξωτερική πλευρά επενδεδυμένη με μεμβράνη

πολυολεφίνης (FPO) και την εσωτερική πλευρά με υβριδική στρώση συγκόλλησης. Το SIKAPROOF® A+ 08

είναι ψυχρής εφαρμογής και εφαρμόζεται πριν την τοποθέτηση του οπλισμού σκυροδέματος και το

σκυρόδεμα κατασκευής.  Όλες οι ραφές, ενώσεις και λεπτομέρειες της μεμβράνης στεγανοποίησης δεν

θερμοσυγκολλούνται, αλλά επικολλούνται πλήρως με ταινίες συγκόλλησης SIKAPROOF TAPE Α+ ή

SIKAPROOF SANDWISH TAPE.

Κατ’ ελάχιστον πληρούνται τα παρακάτω:

    i. Ενεργό πάχος: 1,35mm (πάχος μεμβράνης 0,80mm) σύμφωνα με ΕΝ 1849-2

    ii. Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας: 1,20kg/m2 σύμφωνα με ΕΝ 1849-2

    iii. Αντοχή σε κρούση: ≥ 300 mm σύμφωνα με ΕΝ 12691

    iv. Εφελκυστική αντοχή: >500Ν/50mm διαμήκης & εγκάρσια σύμφωνα με ΕΝ 12311-2 μεθοδος Α

    v. Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό: <35Ν/mm2 σύμφωνα με EN ISO 527-3

    vi. Επιμήκυνση: >1000% διαμήκης & εγκάρσια σύμφωνα με ΕΝ 12311-2 μεθοδος Α

    vii. Αντίσταση αρμού σε διάτμηση: >100Ν/50mm σύμφωνα με EN 12317-2

    viii. Αντοχή σε πλευρική μετακίνηση νερού: έως 7 bar

    ix. Σύμφωνη με ΕΝ 13967, ως εύκαμπτη μεμβράνη στεγανοποίησης υπογείων

    x. Ελεγμένη ως προς την υδατοστεγανότητά της με τις ειδικές ταινίες συγκόλλησης

Πλήρης περατωμένη εργασία και υλικά (συμπεριλαμβάνονται απομειώσεις και αλληλοεπικαλύψεις των

φύλλων), επί οποιασδήποτε επιφανείας ως άνω σε οποιασδήποτε στάθμη από του εδάφους, επιφάνειας

υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις

κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου, για την εφαρμογή, συμπίεση,
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βαφή και μόρφωση, καθώς και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν

φθορών, καθώς επίσης την εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που τυχόν

απαιτείται.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

A.T. : Α_12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων

(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της

προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε

οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C (S500s)

A.T. : Α_13

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 / 1423-3 :

2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί

οποιωνδήποτε τμημάτων έργου.

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,00

(Ολογράφως) : ένα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s)

A.T. : Α_14

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 / 1423-3 :

2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί

οποιωνδήποτε τμημάτων έργου.

 Δομικά πλέγματα B500C (S500s).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,95

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β92.2 Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο
σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ12 mm

A.T. : Α_15

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7025

Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων / διατηρουμένων στοιχείων/μελών κατασκευών

από οπλισμένο σκυρόδεμα (βλήτρα από χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η διάτρηση οπής με διάμετρο μεγαλύτερη αυτής του συνδέσμου για να υπάρξει το απαραίτητο
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διάκενο για την εποξειδική κόλλα ή κονίαμα. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη η

διάμετρος της οπής θα είναι Dβλητρ. + 4,0 mm. Για τους διατμητικούς συνδέσμους (βλήτρα) το

βάθος της οπής θα είναι 10 x Dβλητρ., εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη.

- Η εκτράχυνση των παρειών της οπής με συρματόβουρτσα εκτράχυνσης, κατάλληλης διαμέτρου ώστε

"να βρίσκει" στα τοιχώματα της οπής.

- Η προσωρινή σφράγιση προστασίας των οπών μέχρι να τοποθετηθούν οι ράβδοι οπλισμού.

- Ο επιμελής καθαρισμός του εσωτερικού της οπής αμέσως πριν την τοποθέτηση της ράβδου οπλισμού:

  *με πεπιεσμένο αέρα, αν πρόκεται να εφαρμοσθεί εποξειδική συγκολλητική ρητίνη

  *με πλύση με νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρμοσθεί κονίαμα πάκτωσης.

- Η προετοιμασία του συγκολλητικού υλικού (ρητίνης ή κονιάματος), σύμφωνα με τις οδηγίες του

εργοστασίου παραγωγής αυτού και η εισαγωγή επαρκούς ποσότητας εντός της οπής.

- Στις περιπτώσεις τοποθέτησης βλήτρων κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές, για να αποφευχθεί

η εκροή του συγκολλητικού υλικού θα χρησιμοποιούνται κόλλες ή κονιάματα υψηλού ιξώδους

κατάλληλα για εργασία προς τα πάνω (over head). Απαγορεύεται να επαλείφεται το βλήτρο με

συγκολλητικό υλικό και στην συνέχεια να τοποθετείται στην οπή. Με τον τρόπο αυτό δεν

διασφαλίζεται ότι θα γεμίσει πολήρως το διάκενο μεταξύ συνδέσμου και παρειών (άντυγος) οπής.

- Η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και δοκιμών

  *οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση ότι τα βλήτρα τοποθετήθηκαν σύμφωνα με την μελέτη και ότι

το προεξέχον τμήμα είναι του προβλεπομένου μήκους

  *δοκιμή με το χέρι της ακαμψίας όλων των βλήτρων, μετά από παρέλευση 29h εάν εφαρμοσθεί

εποξειδικό συγκολλητικό ή 7 ημερών εάν έχει εφαρμοσθεί κονίαμα

  *δοκιμή πλευρικής μετατόπισης σε ποσοστό 1% των βλήτρων: με πλευρικές κρούσεις κάμπτονται τα

προεξέχοντα τμήματα κατά 45 και ελέγχεται εάν αστοχήσει το συγκολλητικό υλικό (εάν η δοκιμή

είναι επιτυχής τα βλήτρα δεν επαναφέρονται στην αρχική τους θέση).

Εαν διαπιστωθούν μή συμμορφώσεις κατά τις ανωτέρω δοκιμές, θα αποκαθίστανται με διορθωτικά

μέτρα που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Οσα βλήτρα αστοχούν δεν θα επιμετρώνται προς πληρωμή.

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης τα πάσης φύσεως ικριώματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση

των εργασιών και οι τυχόν προσωρινές/βοηθητικές κατασκευές για την διακίνηση προσωπικού και

μέσων εκτέλεσης των εργασιών.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία του σιδήρου οπλισμού ποιότητας Β500C από τον οποίο θα διαμορφωθούν

τα βλήτρα. Το βάρος αυτού θα επιμετρηθεί μαζί με τον λοιπό εξοπλισμό των σκυροδεμάτων (θα

συμπεριληφθεί στους πίνακες οπλισμών).

 Bλήτρα από ράβδους Φ12 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο βλήτρου τοποθετημένου και αποδεκτού σύμφωνα με τα ανωτέρω τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : Α_16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

A.T. : Α_17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με

κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση

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

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

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

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η

τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η

υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.

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

τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.18 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα

A.T. : Α_18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από

σκυρόδεμα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00

"Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος",με χρήση ξύλινων ή

πλαστικών πηχίσκων διατομής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους

ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να

προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονίας ή

επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.08.2 Πρόσμικτο στεγανοποίησης σκυροδέματος κρυσταλλικής δράσης τύπου PENETRON
ADMIX της PENETRON ή ισοδύναμου

A.T. : Α_19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903

Εφαρμογή του PENETRON ADMIX ως πρόσμικτο σκυροδέματος με τεχνολογία ανάπτυξης κρυστάλλων σε

αναλογία 0.8-1 % κατά βάρος τσιμέντου για στεγανό και ανθεκτικό σκυρόδεμα. Το PENETRON ADMIX

είναι πρόσμικτο σκυροδέματος με ανάπτυξη κρυστάλλων, πιστοποιημένο με CE κατά ΕΝ 934-2 (water

resisting admixture-table 9). Επίσης κατά ACI 212.3R-16 κατατάσσεται στα Permeability Reducing

Admixtures under Hydrostatic conditions - PRAH. Προοδευτικά με το χρόνο και παρουσία υγρασίας,

τα ενεργά συστατικά του PENETRON ADMIX ενυδατώνονται, αναπτύσσοντας αδιάλυτες, κρυσταλλικές

αποθέσεις στο τριχοειδές δίκτυο και πορώδες του σκυροδέματος, εκμηδενίζοντας εντέλει την

διαπερατότητα του σκυροδέματος ακόμα και υπό υδροστατική πίεση (αντοχή σε υδροστατική πίεση έως

20 bar). Επιπροσθέτως, πέραν της στεγανοποίησης, συνεισφέρει στην ανθεκτικότητα και προστασία

του σκυροδέματος, για διάφορες κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης των κατασκευών, επεκτείνοντας

τον ωφέλιμο χρόνο ζωής της κατασκευής.

Πιο συγκεκριμένα:

Ø  Εκμηδενίζει την υδατοδιαπερατότητα ακόμα και υπό υδροστατική πίεση

Ø  Εκμηδενίζει την τριχοειδή απορρόφηση

Ø  Ενισχύει την αντίσταση σε διάχυση και διείσδυση χλωριόντων

Ø  Ενισχύει την αντίσταση σε επιθέσεις από θειικά άλατα

Ø  Ενισχύει την αντίσταση σε διάχυση του CO2, άρα και της δυσμενούς

επίδρασης της ενανθράκωσης στην πτώση του pH και κατά συνέπεια

στην αποπαθητικοποίηση του σιδηρού οπλισμού

Ø  Ενισχύει την αντίσταση σε κύκλους ψύξης-απόψυξης

Ø  Ενισχύει την προστασία από διάβρωση του σιδηρού οπλισμού

Ø  Επεκτείνει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της κατασκευής
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Ø  Αυξάνει την θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος

Ø  Μέσω της ικανότητας αυτοΐασης (Self-Healing) σφραγίζει και αποκαθιστά

τριχοειδείς ρωγμές εύρους έως και 0.5 mm, ανακτώντας την αδιαπερατότητα,

καθώς και τις μηχανικές αντοχές στα σημεία των ρηγματώσεων

Ø  Προσφέρει ανθεκτικότητα σε περιβάλλον με μόνιμη χημική έκθεση σε pH

εύρους 3-11

Ø  Καταλληλότητα για επαφή με πόσιμο νερό

Ø  Προϊόν άκρως φιλικό προς το περιβάλλον και μπορεί να υποστηρίξει έργα απαιτήσεων

LEED, SITES, BREΕAM, DGNB, HQE, GREEN STAR με «πράσινα» πιστοποιητικά

 Τα άνωθεν χαρακτηριστικά έχουν ελεγχθεί πειραματικώς, σε διεθνή εργαστήρια (πιστοποιημένα με

ISO 17025) και πανεπιστήμια.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επιδόσεων του PENETRON ADMIX είναι τα κάτωθι:

Κατηγορία προϊόντος: Πρόσμικτο σκυροδέματος με τεχνολογία ανάπτυξης κρυστάλλων

Σύσταση: Τσιμεντοειδής σκόνη

Τύπος πρόσμικτου: Permeability-reducing admixture for hydrostatic conditions (PRAH)

Μεθοδολογία: Σφραγίζει πόρους, τριχοειδή αγγεία και ρωγμές, παρουσία υγρασίας, με αδιάλυτους

κρυσταλλικούς σχηματισμούς

Δοσολογία: 0.8-1.0 % κατά βάρος τσιμέντου

Περιορισμοί: Κανένας

Συμβατότητα: Πλήρης με κάθε πιστοποιημένο πρόσμικτο/πρόσθετο σύμφωνα με την μελέτη σύνθεσης

σκυροδέματος

Αντοχή σε υδροστατική πίεση: Έως και 20 bar

Διαπερατότητα υπό υδροστατική πίεση: 0 mm διείσδυση μετά από 4 κύκλους υπό υδροστατική πίεση

έως και 7 bar (τροποποιημένο DIN 1048-5)  & 0 mm διείσδυση μετά από 4 κύκλους υπό υδροστατική

πίεση έως και 5 bar (EN 12390-8 και DIN 1048-5) & 100 % μείωση στην υδατοδιαπερατότητα

Ειδική τεχνολογία: Περιέχει πράσινο χρωστικό ιχνηθέτη (το νερό εξίδρωσης χρωματίζεται πράσινο

μέχρι να στεγνώσει, υποδεικνύοντας την γνησιότητα του προϊόντος)

Ικανότητα αυτό-ίασης: αυτό-επούλωση ρωγμών έως 0,5 mm

Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος: Καμία αρνητική επίδραση, αύξηση έως και  16.9 % στις 28 ημέρες

και 19.09 % στις 90 ημέρες (EN 12390-03)

Αντοχή σε θειικά άλατα: Δl = 0.60 ؉ (μέση τιμή < 1,20؉) - SIA 262 &  θλιπτική αντοχή > 18 %

συγκριτικά με το μάρτυρα (ASTM C-1012)

Αντίσταση στη διείσδυση χλωριόντων : Έως και 54 % αντίσταση (ASTM C-1202) συγκριτικά με το

μάρτυρα μετά από 4 κύκλους υγρής συντήρησης σύμφωνα με το DIN 1048

Αντίσταση σε κύκλους πήξης-τήξης: Έως και 78 % (ΕΝ 12390-09) συγκριτικά με το μάρτυρα  0.08 %

μέση απώλεια βάρους και 97,7 % σχετική ανθεκτικότητα (ASTM C-666)

Συντελεστής διείσδυσης χλωριόντων (m2/s): Έως και 82.6 % μείωση του συντελεστή Dnssm συγκριτικά

με το μάρτυρα στην ηλικία των 28 ημερών (NT BUILD 492)  &   Έως και 78,8 % μείωση του

συντελεστή Dnssm συγκριτικά με το μάρτυρα στην ηλικία των 180 ημερών (NT BUILD 492)  

Χρόνος ζωής της κατασκευής: Έως και 98 % επέκταση του χρόνου ζωής της κατασκευής από οπλισμένο

σκυρόδεμα

Αντίσταση σε ενανθράκωση: Αντίσταση σε επιταχυνόμενη ενανθράκωση (EN 13295) έως και 19 %

συγκριτικά με το μάρτυρα Αντίσταση σε φυσική ενανθράκωση για 900 ημέρες έως και 25% συγκριτικά

με το μάρτυρα – EN 12390/10 Μείωση του συντελεστή ενανθράκωσης ΚΝ έως και 50% συγκριτικά με το

μάρτυρα – SIA 262

Χημικές Αντοχές: Μόνιμη προστασία σε περιβάλλον με pH εύρους 3-11

Υδρατμοδιαπερατότητα (Διαπνοή): Καμία επίδραση

Πόσιμο νερό: NSF International και ΕΡΑ

Σελίδα 27 από 78



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα: «Πράσινο» προϊόν με πιστοποιήσεις: Singapore Green Label

Environmental Product Declaration-EPD GreenGuard Certification GreenGuard GOLD Certification

Συμμορφώνεται για έργα με απαιτήσεις LEED, SITES, BREEAM, DGNB, HQE, GREEN STAR

Πιστοποίηση CE : ΕΝ 934-2 (water resisting admixture-πίνακας 9) σύστημα AVPC 2+

Τιμή ανά μ3 σκυροδέματος

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,00

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

A.T. : Α_20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

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

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

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

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

σκυροδέτησης.

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

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και
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τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 101,00

(Ολογράφως) : εκατόν ένα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.95.1 Σταμπωτά δάπεδα εξωτερικών χώρων από  C25/30

A.T. : Α_21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316

Σταμπωτό δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 15 cm ποιότητας C25/30, με 2 δομικά πλέγματα Τ131

ποιότητας S500s και  ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m3, έγχρωμο, με επίπαση

σκληρυντικού χρώματος, και χρώματος αρμών, σταμπαρισμένο με ειδικά καλούπια οιουδήποτε σχεδίου.

Περιλαμβάνεται η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ εγκαταστάσεων και

τυχόν άλλες κατασκευές), η επίπαση στο νωπό σκυρόδεμα του  σκληρυντικού χρώματος (σε σκόνη) σε

δύο στρώσεις κάθετες μεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) και η τελική επεξεργασία της προκύπτουσας

επιφάνειας.

Η αποτύπωση του επιλεγμένου σχεδίου θα γίνεται με την εισπίεση των ειδικων καλουπιών στην

επιφάνεια του σκυροδέματος.

Μετά την πάροδο 12 ωρών θα κόβονται οι αρμοί διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 m, σύμφωνα

με την αρχιτεκτονική μελέτη.

Ακολούθως θα γίνεται πλύσιμο με νερό και διάλυμα οξέων για την απομάκρυνση του πλεονάζοντος

χρώματος αρμών και την αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας.

Για την προστασία της τελικής επιφάνειας προβλέπεται μία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι

(sealer) με ανάλωση 200 ml/m2.

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς παρασκευής

και διάστρωσης σκυροδέματος, τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας και την αρχιτεκτονική

μελετη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.21 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 934-2

A.T. : Α_22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους

χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης

που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές

ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο πρό της διαλύσεως ή αναμίξεως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,35

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.23.05 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. Ινες
πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2

A.T. : Α_23

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6361

Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο
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σκυρόδεμα των διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε

αναλογίες ανάμιξής τους αποτελούν αντικείμενο των αντιστοίχων μελετών

συνθέσεως.

Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων:

- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

- επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

- ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

- πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

- πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ

ΕΝ 934-2

- αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

- ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2

- χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1

Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή

κάθισης του σκυροδέματος (ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη

του ετοίμου σκυροδέματος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού)  και δεν επιμετρώνται

ιδιαιτέρως προς πληρωμή.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους

χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.

 Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης

που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές

ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

A.T. : Α_24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

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

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
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ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

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

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

σκυροδέτησης.

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

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

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

A.T. : Α_25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

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

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
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Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

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

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

σκυροδέτησης.

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

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

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

A.T. : Α_26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

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

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
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Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

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

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

σκυροδέτησης.

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

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.01.01 Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη Κοπή αρμών συστολοδιαστολής

A.T. : Α_27

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Διαμόρφωση αρμών και ψευδαρμών επί επιφανειών σκληρυνθέντος σκυροδέματος σε

κάναβο και με πλάτος και βάθος που προβλέπονται από την μελέτη με χρήση

δισκοφόρου αρμοκόπτη, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-05-02-01 "Αρμοκοπές σε πλάκες

σκυροδέματος".

Περιλαμβάνεται η απασχόληση προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και η φθορά των

δίσκων κοπής

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) διανοιγομένου αρμού ή ψευδαρμού, χωρίς την δαπάνη προμηθείας και

εφαρμογής των υλικώς πληρώσεως.

 Κοπή αρμών συστολοδιαστολής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,10

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\38.02.1 Αρμοί διαστολής δαπέδου σκυροδέματος από κατάλληλο συμπιεσμένο υλικό πάχους 20
έως 25 χιλ.

A.T. : Α_28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Αρμοί διαστολής δαπέδου σκυροδέματος, για πάχος δαπέδου σκυροδέματος έως 30 εκ. και οιασδήποτε

λοιπές διαστάσεις, από κατάλληλο συμπιεσμένο υλικό ενδεικτικού τύπου flexcel ή ισοδυνάμου,

πάχους 20 έως 25 χιλ. σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Εργασία πλήρους κατασκευής (με όλα τα ανωτέρω υλικά και μικρουλικά) παραδοτέα προς χρήση.

Τιμή ανά  μέτρο μήκους (ΜΜ) αρμού.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,00

(Ολογράφως) : έξι
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\10.14.1 Σφράγιση αρμών διακοπής ή διαστολής ενδεικτικού πλάτους αρμού 25mm, με
σφραγιστική μαστίχη τύπου SIKAFLEX® PRO-3 PURFORM της SIKA ή ισοδύναμου

A.T. : Α_29

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Σφράγιση (κάλυψη) και προστασία εσωτερικών ή εξωτερικών, οριζόντιων ή κατακόρυφων αρμών

διακοπής ή διαστολής, πλάτους 25   mm, με σφραγιστική μαστίχη στεγάνωσης τύπου SIKAFLEX® PRO3

της SIKA ή ισοδύναμη, σύστημα αποτελούμενο από πολυουρεθανική μαστίχη ενός συστατικού,

εφαρμοζόμενο επί επιφάνειας πορώδους υποστρώματος (σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίαμα, κερ. πλακιδίου

κλπ.) ή μετάλλου ελευθέρων στρώσεως βαφής, σύστημα που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Προετοιμασία υποστρώματος

Καθαρισμός του αρμού περιμετρικά επί της επιφάνειας οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση βούρτσας

και βιομηχανικής σκούπας. Ευπαθή τμήματα πρέπει να απομακρύνονται, ύστερα από την αφαίρεση των

ξυλοτύπων στις πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος.

Καθαρισμός υποστρώματος περιμετρικά του αρμού για την αφαίρεση χαλαρών και σαθρών τμημάτων,

ελαίων, κ.α., πριν την εφαρμογή του ελαστικού συστήματος πλήρωσης του αρμού. Καθαρισμός με

χρήση βιομηχανικής σκούπας ή πεπιεσμένου αέρα για εξάλειψη τυχόν επιφανειακής υγρασίας υπό

μορφή σταγόνων νερού.

Εφαρμογή συστήματος σφράγισης

α) Διαμόρφωση ενιαίας υπόβασης σε όλο το μήκος του αρμού (εφόσον απαιτείται) με ειδικό κορδόνι

από αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο (νάυλον) τύπου JOINT BACKER ROD της SIKA, το οποίο

συμπιέζεται προκειμένου να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του αρμού.Η διάμετρος του κορδονιού θα

πρέπει να είναι κατά 25% περίπου μεγαλύτερη από το ονομαστικό πλάτος του αρμού.

Κατ’ ελάχιστον πληρούνται τα παρακάτω:

        ◦ Αφρώδες πολυαιθυλένιο

        ◦ Σύμφωνο με κανονισμό (EC) NO 1907/2006-REACH

β) Προεπάλειψη των αρμών (εκατέρωθεν του ανοίγματος) με υψηλής δομής ειδικό αστάρι

πολυουρεθανικής βάσης SIKA® PRIMER 3N της SIKA ή ισοδύναμο, κατάλληλο για εφαρμογή σε πορώδη

υποστρώματα.

Κατ’ ελάχιστον πληρούνται τα παρακάτω:

        ◦ 1-συστατικού, εποξειδική ρητίνη διαλύτου

        ◦ Να είναι σχεδιασμένο για χρήση επί πορωδών υποστρωμάτων (π.χ. σκυρόδεμα) και μετάλλων

γ) Πλήρωση του διακένου με ειδική σφραγιστική μαστίχη στεγάνωσης πολυουρεθανικής βάσης ενός

συστατικού SIKAFLEX® PRO-3 PURFORM της SIKA ή ισοδύναμη, η οποία ωριμάζει με την υγρασία του

περιβάλλοντος σχηματίζοντας μια ανθεκτική, μόνιμη, ελαστική σφράγιση, προσφέροντας αντοχή

επιμήκυνσης >100% με δυνατότητα επαναφοράς >80%, αντιμετωπίζοντας κινητικότητα έως 25% όσον

αφορά το σχεδιασμό του αρμού.

Κατ’ ελάχιστον πληρούνται τα παρακάτω:

    i. 1-συστατικού σφραγιστική μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης

    ii. Αντοχή σε σκίσιμο ~ 9 N/mm σύμφωνα με ISO 34

    iii. Δήλωση προϊόντος PW EXT-INT CC 25 HM σύμφωνα με ΕΝ 15651-4

    iv. Δήλωση προϊόντος Class 35 σύμφωνα με ΕΝ 14188-2

    v. Με σκληρότητα Shore A ~ 35 μετά από 28 μέρες (+23°C / 50% Σ.Υ.)

    vi. Με μέτρο ελαστικότητας ~ 0.65 N/mm2 σε 100% επιμήκυνση (+23°C ) και ~1N/mm2 σε 100%

επιμήκυνση (+23°C) σύμφωνα με ΕΝ 8339

    vii. Με επιμήκυνση θραύσης ~ 800% σύμφωνα με ISO 37

    viii. Υψηλή αντοχή σε γήρανση λόγω περιβαλλοντικής καταπόνησης σε 10 κύκλους ISO 19867

    ix. Πιστοποίηση αντοχής σε λύματα και χημικά από το DIBT:2003-03 (Deutsches Institut für

Bautechnik). Test report No. 205279/19-V

    x. Σύμφωνο με REACH 2023 παράρτημα 1, καταχώρηση 74. Περί πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε

μονομερή

Πλήρης περατωμένη εργασία και υλικά, επί οποιασδήποτε επιφανείας, καθαριζομένης καλώς,

εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις

κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου και τις τεχνικές οδηγίες του

προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς επίσης την εισκόμιση,

λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται.

Η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά μέ βάση το άνοιγμα του αρμού.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) πλήρους σφράγισης αρμού ονομαστικού διακένου 25 mm.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,00

(Ολογράφως) : είκοσι επτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\10.14.2 Σφράγιση (κάλυψη) και προστασία αρμών διακοπής ή διαστολής με ειδικό σύστημα τύπου
Sikadur-Combiflex SG -10 P150 της SIKA ή ισοδύναμο

A.T. : Α_30

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Σφράγιση (κάλυψη) και προστασία εσωτερικών ή εξωτερικών, οριζόντιων ή κατακόρυφων αρμών με

ειδικό σύστημα τύπου SIKADUR® COMBIFLEX® SG -10 P150 της SIKA ή ισοδύναμο αποτελούμενο από

μεμβράνη/ ταινία πολυολεφίνης πάχους 2 mm και εποξειδική πάστα δύο συστατικών, εφαρμοζόμενο επί

επιφάνειας σκυροδέματος ή μετάλλου ελευθέρου στρώσεως βαφής, σύστημα που περιλαμβάνει τα

ακόλουθα:

Προετοιμασία υποστρώματος

Υποστρώματα σκυροδέματος πρέπει να προετοιμάζονται μηχανικά χρησιμοποιώντας αμμοβολή ή

εξοπλισμό εκτράχυνσης, ώστε να αφαιρεθεί η τσιμεντοεπιδερμίδα, χαλαρά και σαθρά τμήματα και να

επιτευχθεί προφίλ επιφάνειας ανοικτής δομής. Όλα οι σκόνες, χαλαρά και σαθρά τμήματα πρέπει να

απομακρύνονται τελείως από όλες τις επιφάνειες πριν την επάλειψη με το υλικό επικόλλησης, κατά

προτίμηση με βούρτσα και βιομηχανική σκούπα. Ευπαθή τμήματα σκυροδέματος/τοιχοποιίας πρέπει να

απομακρύνονται και επιφανειακές ατέλειες όπως φωλιές, οπές και διάκενα πρέπει να αποκαλυφθούν

πλήρως.

Εφαρμογή συστήματος στεγανοποίησης

α) Προεπάλειψη των αρμών με εποξειδική ρητίνη σε μορφή πάστας, δύο συστατικών τύπου SIKADUR-

31EF της SIKA ή ισοδύναμου, σε πλάτος ≥100 mm ανά πλευρά. Η εποξειδική πάστα θα πρέπει να είναι

σύμφωνη με ΕΝ 1504-4, ως δομικό συγκολλητικό.

Κατ’ ελάχιστον πληρούνται τα παρακάτω:

        i. Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων σύμφωνα με ΕΝ1504-4: Προϊόν δομητικής συγκόλλησης

        ii. Σκλήρυνση χωρίς συρρίκνωση

        iii. Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό ~ 6.900 N/mm2 (14 ημέρες στους +23 °C) σύμφωνα με

ISO 527

        iv. Mέτρο ελαστικότητας σε κάμψη ~ 7.700 N/mm2 (14 ημέρες στους +23 °C) σύμφωνα με ΕΝ

ISO 178

β) Τοποθέτηση ειδικής ελαστομερούς μεμβράνης από πολυολεφίνη, τύπου SIKADUR® COMBIFLEX® SG -10

P150 της SIKA ή ισοδύναμου, πλάτους 15 cm και πάχους 1mm, αφού έχει εφαρμοστεί επί στρώσης

εποξειδικής ρητίνης ως άνω και συμπίεση με κυλινδρικό ρολό από καουτσούκ, πλάτους πέλματος 40

mm, με σκοπό τη διαφυγή και τον μην εγκλωβισμό αέρα που θα οδηγήσει σε μειωμένη πρόσφυση της

μεμβράνης.

Κατ’ ελάχιστον πληρούνται τα παρακάτω:

       I. Αντοχή σε διείσδυση ριζικών συστημάτων CEN/TS 14416, Sikadur Combiflex® SG, SKZ,

Αναφορά δοκιμής No. 89643/09

       ii. Κανονισμοί περί υδάτων έως τους +50 °C BS6920- 1:2000, Sikadur Combiflex® SG, WRAS,

Έγκριση No.1708503

       iii. Πίεση νερού στους αρμούς PN-EN 1849-2, PN-EN1850-2, σύστημα Sikadur Combiflex® SG,

STUVA, Αναφορά δοκιμής No. 1640-KEBE-001

       iv. Θραύση επιμήκυνσης >650%

γ) Δεύτερη επάλειψη με εποξειδική πάστα ως άνω, SIKADUR- 31EF της SIKA ή ισοδύναμου, αφού η 1η

στρώση έχει αρχίζει και σκληραίνει, χωρίς να απαιτείται πλήρης ωρίμανσή της, πραγματοποιώντας

πλήρη εγκιβωτισμό της ελαστομερούς μεμβράνης (συνολικό πλάτος εφαρμογής 15cm), τύπου SIKADUR®

COMBIFLEX® SG -10 P150 της SIKA ή ισοδύναμου εντός της ρητίνης.

Πλήρης περατωμένη εργασία και υλικά, επί οποιασδήποτε επιφανείας, καθαριζομένης καλώς,

εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις

κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου και τις τεχνικές οδηγίες του

προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς επίσης την εισκόμιση,

λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,00

(Ολογράφως) : τριάντα επτά
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β37.2.1 Σύστημα προστατευτικής επίστρωσης και στεγανοποίησης κολυμβητικής δεξαμενής ή
δεξαμενής νερού με σύστημα σφράγισης πορώδους τύπου Sikagard®-720 Epocem® και
τελικό ανάπτυγμα αλειφατικής πολυουρεθανικής βαφής τύπου Sikalastic®-160 ΜΡ της
Sika ή ισοδύναμου

A.T. : Α_31

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2412

Σύστημα προστατευτικής επίστρωσης και στεγανοποίησης δεξαμενής νερού που περιλαμβάνει την

εφαρμογή στρώσης φινιρίσματος και σφράγισης πορώδους με 3-συστατικών, θιξοτροπικό, εποξειδικό/

τσιμεντοειδές κονίαμα τύπου Sikagard®-720 Epocem® της Sika ή ισοδύναμης, την στρώση ασταρώματος

με την εφαρμογή εποξειδικού ασταριού 2-συστατικών τύπου Sikalastic® Primer MP της Sika ή

ισοδύναμης και την εφαρμογή ψεκαστής τελικής βαφής προστασίας με 2-συστατικών έγχρωμη

αλειφατική, πολυουρεθανική βαφή τύπου Sikalastic® 160 MP της Sika ή ισοδύναμης.

Προετοιμασία υποστρώματος

Kαθαρισμός για την αφαίρεση τυχόν στοιχείων που επηρεάζουν την πρόσφυση (αλατώσεις,

τσιμεντοεπιδερμίδα, σαθρά τμήματα), από την επιφάνεια αναφοράς ως άνω. Το υπόστρωμα

σκυροδέματος πρέπει να προετοιμάζεται μηχανικά με χρήση μηχανικών μέσων (υδροβολής υψηλής

πίεσης, αμμοβολής ή γωνιακού αδαμαντοφόρου τροχού) για την απομάκρυνση της τσιμεντοεπιδερμίδας

και επιφανειών που περιέχουν λάδια ή κεριά για να επιτευχθεί υπόστρωμα ανοικτής δομής

Σκόνη, χαλαρά και σαθρά υλικά πρέπει να απομακρύνονται πλήρως από όλες τις επιφάνειες πριν τη

συνέχιση των εφαρμογών, με χρήση σκούπας αναρρόφησης.

Εφαρμογή στρώσης φινιρίσματος και σφράγισης πορώδους

α) Αφού προηγηθεί καθαρισμός ως άνω, για την απελευθέρωση του πορώδους, ακολουθεί στρώση

σφράγισης αυτού και διευθέτησης επιφανείας με υλικό τριών συστατικών, τσιμεντοειδούς βάσης,

βασισμένο σε εποξειδικές ρητίνες από πλευράς συνθέσεως, τύπου Sikagard®-720 EpoCem®,

πιστοποιημένο κατά ΕΝ 1504-2 και ΕΝ 1504-3 (R4), ανθεκτικό έναντι θειικών (ASTM C 1012) ή

ισοδύναμο, κατάλληλο για την προστασία σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες για επιδιόρθωση

ατελειών, σφράγιση μικροπορώδους, καθώς και σαν επίστρωση προστασίας για σκυρόδεμα σε

επιβαρημένο χημικά περιβάλλον, εκτελεσμένης επιμελώς με συμπίεση δια μύστρου ή σπάτουλας, αλλά

και ως προσωρινό φράγμα υγρασίας (σε ελάχιστο πάχος στρώσης 2mm). Το προαναφερθέν πάχος

εφαρμογής είναι συνολικό και αφορά σε εφαρμογή 2 στρώσεων. Μετά την εφαρμογή της 1 στρώσης,

γίνεται εφαρμογή του πλέγματος ινών υάλου, βάρους ~80gr/m2, του Sika® Fibernet με εφαρμογή

πίεσης με σπάτουλα και μερικό εγκιβωτισμό του. Στη συνέχεια και μόλις η 1η στρώση είναι στεγνή

στην αφή εφαρμόζεται η 2η.

Το Sikagard®-720 Epocem® εφαρμόζεται σε πάχος ανάπτυξης ~0,5-3mm ανά στρώση. Σε περίπτωση που η

σχετική υγρασία υποστρώματος είναι > 4% (μέθοδος TRAMEX), τότε εφαρμόζεται σε ελάχιστο πάχος 2-

3ςmm (συνολικά σε 2 στρώσεις, ~2kg/m2/mm πάχους στρώσης).

Κατ’ ελάχιστον πληρούνται τα παρακάτω:

       I) 3-συστατικών μικροκονίαμα, βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών

       ii) Σύμφωνο με ΕΝ 1504-3 (Τάξης R4) & EN 1504-2

       iii) Το προϊόν να είναι κατάλληλο για ενίσχυση Φυσικής Ανθεκτικότητας (Αρχή 5, Μέθοδος

5.1, βάσεις ΕΝ 1504-9)

       iv) Λειτουργία προσωρινού Φράγματος Υγρασίας (ΠΦΑ) σε πάχος στρώσης τουλάχιστον 2 mm επί

νωπού σκυροδέματος, με σκοπό τη δυνατότητα επικάλυψής του με προϊόντα εποξειδικής βάσης

Εφαρμογή τελικού συστήματος σφράγισης

β) Εφαρμογή του 2-συστατικών, χαμηλού ιξώδους, εποξειδικής βάσης, χωρίς διαλύτες, πολλαπλών

εφαρμογών, υψηλής πρόσφυσης & καλής δυνατότητας διείσδυσης στο υπόστρωμα, ενισχυτικού/ γέφυρας

πρόσφυσης, τύπου Sikalastic®-Primer MP της Sika ή ισοδύναμου, σε 1 στρώση εφαρμογής με χρήση

βούρτσας, ρολού ή σπάτουλας με λάστιχο σε 2 διευθύνσεις, σταυρωτά. Εξασφαλίζοντας πως μια

συνεχής στρώση, χωρίς πόρους, καλύπτει το υπόστρωμα (κατανάλωση στρώσης ασταρώματος ~0,3-0,5

kg/m2).

Κατ’ ελάχιστον πληρούνται τα παρακάτω:

       I) Σύμφωνο με DIN EN 13578:2004 "Προϊόντα και συστήματα προστασίας και επισκευής

κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέθοδος δοκιμής - Συμβατότητα με υγρό σκυρόδεμα"

       ii) Άοσμο, χωρίς τοξικούς ατμούς

       iii) Περιεχόμενο σε στερεά 100%, κ.β. & κ.ο.

γ) Εφαρμογή τελικής βαφής προστασίας με 2-συστατικών έγχρωμη αλειφατική, πολυουρεθανική βαφή

τύπου Sikalastic® 160 MP ή ισοδύναμης με πάχος ξηρού φίλμ 100μm σε κατανάλωση ~280gr/m2,

πυκνότητα ~ 1,39 kg/l

Κατ’ ελάχιστον πληρούνται τα παρακάτω:

       I) Υψηλή ανθεκτικότητα σε χλώριο, αλκαλικό και βιομηχανικό περιβάλλον

       ii) Εύκολη στον καθαρισμό και την απολύμανση

       iii) δυο συστατικών, έγχρωμη, αλειφατική, πολυουρεθανική βαφή
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Πλήρης περατωμένη εργασία και υλικά, επί οποιασδήποτε επιφανείας ως άνω σε οποιασδήποτε στάθμη

από του εδάφους, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες

προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του

έργου, για την εφαρμογή, συμπίεση, βαφή και μόρφωση, καθώς και τις τεχνικές οδηγίες του

προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, καθώς επίσης την εισκόμιση, λειτουργία και

αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που τυχόν απαιτείται.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\38.02.2 Αρμοί διαστολής δαπέδου σκυροδέματος από κατάλληλο συμπιεσμένο υλικό πάχους 10
έως 15 χιλ.

A.T. : Α_32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Αρμοί διαστολής δαπέδου σκυροδέματος, για πάχος δαπέδου σκυροδέματος έως 30 εκ. και οιασδήποτε

λοιπές διαστάσεις, από κατάλληλο συμπιεσμένο υλικό ενδεικτικού τύπου flexcel ή ισοδυνάμου,

πάχους 10 έως 15 χιλ. σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Εργασία πλήρους κατασκευής (με όλα τα ανωτέρω υλικά και μικρουλικά)παραδοτέα προς χρήση.

Τιμή ανά  μέτρο μήκους (ΜΜ) αρμού.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.37.1 Πλήρωση αρμών διαστολής επιστρώσεων δαπέδων εξωτερικών χώρων με ελαστομερές
πολυουρεθανικό υλικό

A.T. : Α_33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936

Πλήρωση αρμών διαστολής επιστρώσεων (παντός τύπου) δαπέδων εξωτερικών χώρων με ελαστομερές

πολυουρεθανικό υλικό πλάτους έως 15 mm  σε όλο το βάθος του αρμού με κατάλληλο ελαστομερές

πολυουρεθανικό υλικό και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών , σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες

του προμηθευτή, τις υποδείξεις της Υπηρεσίας  και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών

κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ψ\79.81.01 Επίστρωση με  κυβόλιθους

A.T. : Α_34

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων  με τσιμεντένιουςγκρι ή έγχρωμους κυβόλιθους (χρώματος επιλογής

της Υπηρεσίας), διαστάσεων 10x10εκ. ή 10x20εκ., ελάχιστου πάχους 5 εκ., σε υποστρωμα καθαρής

άμμου, με την αρμολόγηση των κυβολίθων με άμμο ή σε υπόστρωμα από τσιμεντοκονίαμα των 200kg

τσιμέντου με την αρμολόγιση με τσιμεντοκονίαμα.

Οι κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα

πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.

Η εργασία περιλαμβάνει την διάστρωση άμμου σε στρώση πάχους 2 έως 3 εκ. (για την δημιουργία

ενός απόλυτα επίπεδου υποστρώματος), την τοποθέτηση των κυβολίθων σε σχέδιο σύμφωνα με τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας, την ελαφριά δόνηση των κυβολίθων με κατάλληλο κύλινδρο ή τυχόν άλλο

μηχάνημα (για την επίτευξη απόλυτα επίπεδης ενιαίας τελικής επιφάνειας) και την αρμολόγηση των

κυβολίθων με άμμο (ώστε να επιτευχθεί πλήρης εγκιβωτισμός τους εν ξηρό και μην υπάρχει κανένα

μεταξύ τους κενό).

Αντίστοιχα περιλαμβάνεται η κατασκευή υποστρώματος με τσιμεντοκονίαμα και η αρμολόγιση με

τσιμεντοκονίαμα.

Εργασία πλήρως περαιωμένη (με όλα τα υλικά και μικρουλικά) παραδοτέα προς χρήση.

Σελίδα 37 από 78



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.17 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος

A.T. : Α_35

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 500 bar) για τον

πλήρη καθαρισμό τους από παλιές επιστρώσεις, εξανθήματα αλάτων, ενανθρακωμένο

σκυρόδεμα, σαθρά υλικά λόγω απολέπισης/αποφλοίωσης του σκυροδέματος λόγω

διάβρωσης του οπλισμού κ.λ.π. και την αποκάλυψη του υπάρχοντος οπλισμού,

προκειμένου νε εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες από την μελέτη επεμβάσεις δομικής

αποκατάστασης του στοιχείου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και

απομάκρυνση  του εξοπλισμού υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία

νερού κλπ), η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής, η

εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές

στολές πλήρους κάλυψης και κράνος πλήρους κεφαλής, η ανάλωση νερού και η λήψη

μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,60

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Β\10.20 Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος

A.T. : Α_36

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6320.3

Προμήθεια και εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος σύμφωνα με τις

οδηγίες του κατασκευαστή. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη και τους λοιπούς όρους

δημοπράτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,70

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά

A.T. : Α_37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές

ρητίνες εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με

τις οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή

ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της

επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι,

primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της

επαλείψεως.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Γ\10.22 Στεγανωση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με εύκαμπτο τσιμεντοειδές υλικό

A.T. : Α_38

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Στεγάνωση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με στεγανοποιητικό εύκαμπτο τσιμεντοειδές, σε δύο

στρώσεις συνολικού πάχους 1,50 έως 2 mm, ήτοι υδροβολή των επιφανειών στις οποίες έχει

προηγηθεί εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης και εφαρμογή μετά από μερικές ημέρες του τσιμεντοειδούς,

σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού του υλικού. Εκτέλεση της εργασίας με υλικό της εγκρίσεως

της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

A.T. : Α_39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και

συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

A.T. : Α_40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων

υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους

A.T. : Α_41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

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.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : Α_42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\65.80.40 Εσχάρες απο διάτρητη ανοξείδωτη λαμαρίνα (καπάκια) βαρέως τύπου,διαστάσεων 40Χ40

A.T. : Α_43

Κωδικός αναθεώρησης:

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από  ανοξείδωτη διάτρητη λαμαρίνα (καπάκια πάχους 3,0 mm,

διαστάσεων 40Χ40 ύψους 50 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές

κ.λ.π.),

στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03

"Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που απαιτούνται

 για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που

ενσωματώνονται.

Τιμή ανά τεμ.

 λ1

Ευρώ (Αριθμητικά) : 48,00

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\65.80.40.1 Εσχάρες απο διάτρητη ανοξείδωτη λαμαρίνα (καπάκια) βαρέως τύπου,διαστάσεων
1,00Χ1,00

A.T. : Α_44

Κωδικός αναθεώρησης:

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από  ανοξείδωτη διάτρητη λαμαρίνα (καπάκια πάχους 5,0 mm,

διαστάσεων 100Χ100 ύψους 50 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές

κ.λ.π.),

στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03

"Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που απαιτούνται

 για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που

ενσωματώνονται.

Τιμή ανά τεμ.

 λ1

Ευρώ (Αριθμητικά) : 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\65.80.40.2 Εσχάρες απο διάτρητη ανοξείδωτη λαμαρίνα (καπάκια) βαρέως τύπου,διαστάσεων
1,00Χ1,50

A.T. : Α_45

Κωδικός αναθεώρησης:

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από  ανοξείδωτη διάτρητη λαμαρίνα (καπάκια πάχους 5,0 mm,

διαστάσεων 100Χ150 ύψους 50 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές

κ.λ.π.),

στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03

"Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που απαιτούνται

 για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που
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ενσωματώνονται.

Τιμή ανά τεμ.

 λ1

Ευρώ (Αριθμητικά) : 525,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.30 Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων και εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : Α_46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου, μεταφορά σε οιαδήποτε απόσταση σε χώρο ευθύνης

του αναδόχου πάσης φύσεως προιόντων καθαιρέσεων, εκβραχισμών, εκσκαφών, κατεδαφίσεων, με τη

σταλία των αυτοκινήτων και όλων των λοιπών μηχανημάτων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος ή καθαίρεσης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : Α_47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων

A.T. : Α_48

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα τα

απαιτούμενα ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : Α_49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου

οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : Α_50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

A.T. : Α_51

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και

των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β95.1 Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης
οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με
εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από
οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με
σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις
οπλισμού)

A.T. : Α_52

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2412

Στην τιμή μονάδος προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

- Επιμελής καθαρισμός της επιφανείας του σκυροδέματος από όλα τα σαθρά τεμάχια (ιδιαίτερα στην

περιοχή των αρθρώσεων Gerber).

- Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του οπλισμού που οφείλεται

στην εισχώρηση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος.

- Αποκατάσταση της διατομής με εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων.

Η πορεία εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης έχει ως εξής:

- Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών των διαμήκων και εγκάρσιων δοκών με υδροβολή υψηλής πίεσης

για την αφαίρεση όλων των σαθρών σκυροδεμάτων (αποτελέσματα διόγκωσης, αποφλοίωσης, απολέπισης,
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αποκόλλησης κλπ λόγω της διάβρωσης του οπλισμού από την εισχώρηση χλωριόντων και την

προοδευτική ενανθράκωση του σκυροδέματος).

  Κατά την φάση αυτή οι εκτεθειμένες ράβδοι οπλισμού (θα είναι διαβρωμένες στο σύνολό τους) θα

καθαρισθούν επιμελώς με τοπική υδροβολή υψηλής πιέσεως ή αμμοβολή ή/και χρήση ηλεκτροεργαλειών

χειρός με συρματόβουρτσα, ούτως ώστε να αποκτήσουν καθαρή μεταλλική επιφάνεια ποιότητος Sa 2

1/2 κατά τους Σουηδικούς κανονισμούς.

- Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε παχύρευστη μορφή επί των εκτεθειμένων ράβδων οπλισμού με

πινέλο ή ρολλό.

- Πλήρωση κοιλοτήτων και κάλυψη εκτεθειμένων οπλισμών (που έχουν ήδη επικαλυφθεί με αναστολέα

διάβρωσης) με επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών, βιομηχανικής προέλευσης, με εκτόξευση,

μυστρί ή σπάτουλα. Στο επισκευαστικό κονίαμα θα προστεθεί αναστολέας διάβρωσης ως πρόσθετο

(admixture), ενώ συνιστάται η προσθήκη ινών προπυλενίου για την αποφυγή της πλαστικής

ρηγματώσεως. Το απαιτούμενο εργάσιμο και η συνεκτικότητα (consistancy) του επισκευαστικού

κονιάματος (ιδιαίτερα στις περιοχές των κάτω πελμάτων των δοκών) θα ρυθμισθεί με κατάλληλα

πρόσθετα, συμβατά με τα υλικά του κονιάματος (σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών).

  Οι επεμβάσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι τοπικού χαρακτήρα.

- Ψεκασμός ολόκληρης της εκτεθειμένης επιφανείας του σκυροδέματος (αφού έχει ολοκληρωθεί οι

ανωτέρω εργασίες) με υγρό αναστολέα διάβρωσης για την εξασφάλιση προστασίας στο σύνολο του

περιμετρικού οπλισμού των διαφόρων στοιχείων του φορέα, δεδομένου ότι με την υδροβολή δεν

απομακρύνεται όλο το ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, παρά μόνον αυτό που έχει ήδη χαλαρώσει και

ρηγματωθεί.

  Οι αναστολείς διάβρωσης πρέπει να είναι κατεισδύοντος τύπου (διαχεόμενοι) (migrating

corrosion inhibitors).

- Βαφή των εκτεθειμένων επιφανειών του φορέα με χρώμα ακρυλικής βάσης (σιλοξανικές βαφές),

υψηλής διαπνοής και υψηλής αντίστασης στην διείσδυση νερού και χλωριδίων. Εφαρμογή με ψεκασμό ή

(τοπικό) με ρολλό.

Στην τιμή της μονάδος περιλαμβάνονται:

- Τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά (κύρια και βοηθητικά) του συστήματος που θα προταθεί από

τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

- Το σύστημα υλικών (αναστολές διάβρωσης, επισκευαστικά κονιώματα, πρόσθετα, βαφές κλπ) θα

πρέπει να έχει επιτυχώς εφαρμοσθεί σε παρεμφερή έργα.

- Ο Ανάδοχος με την έκθεση μεθοδολογίας θα υποβάλει και υλικά τεκμηρίωσης της επιτυχούς

εφαρμογής των προτεινομένων υλικών (βεβαιώσεις ΚτΕ, τεχνικές εκθέσεις, φωτογραφικό υλικό κλπ).

- Οι δαπάνες προετοιμασίας, ανάμειξης και εφαρμογής των υλικών (εργατική δαπάνη, εξοπλισμός,

μέσα) σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου πραγωγής αυτών.

- Οι προσωρινές κατασκευές και ικριώματα προσέγγισης στις θέσεις εφαρμογής ή εναλλακτικά η

χρήση ειδικού εξοπλισμού προσέγγισης (καδοφόρα οχήματα, αυτοκινούμενες διαβάθρες, αναρτημένοι

σιδηρότυποι, ειδικές παντεταρισμένες λύσεις κ.ο.κ.)

- Οι δαπάνες εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργαστηριακών δοκιμών

- Οι δαπάνες των μέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση εργασιών σε μεγάλα ύψη και τον χειρισμό

τοξικών ή δραστικών χημικών (εποξειδικά υλικά κλπ).

  (προστατευτικές κατασκευές, μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού).

 Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με

σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας φορέα ή βάθρων που αποκαθίστανται ως άνω για τις

ακόλουθες περιπτώσεις εφαρμογής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 86,50

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : Α_53

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5

cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη 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) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.81.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.

A.T. : Α_54

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με

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

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

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

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής

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

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως     νερού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.04 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό
μάρμαρο d = 3 cm

A.T. : Α_55

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7534

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.01 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, ανοιγόμενα, με ανάκλιση ηλεκτροστατικής
βαφής

A.T. : Α_56

Κωδικός αναθεώρησης:

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα βιομηχανικής κατασκευής ηλεκτροστατικής βαφής προερχόμενα από

πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων

τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου).

Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, με ανάκλιση ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή

οριζόντιο άξονα.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται μονά πόμολα και οι απαραίτητοι μηχανισμοί για το άνοιγμα και την

ανάκλιση των παραθύρων.

Επίσης συμπεριλαμβάνονται σιδηρικά (διαβήτες, κουμπάσα, λαμάκια), σιδηρικά στερεώσεως,

αναρτήσεως και λειτουργίας , μικροϋλικά και εργασία κατασκευής, στερεώσεως και αναρτήσεως για

πλήρη λειτουργία.

 λ1

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.01 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

A.T. : Α_57

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :

 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού

A.T. : Α_58

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση

εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με

εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και

εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.95.04 Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.

A.T. : Α_59

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7499
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Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο πλάτους έως 5 cm , σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.1 Μεταλλικές μονόφυλλες πόρτες,  διαστάσεων ανοίγματος κτίστου όπως στη μελέτη οι
οποίες κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm, με φύλλα πάχους 53
mm, γεμισμένα με ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3.

A.T. : Α_60

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224

Μεταλλικές μονόφυλλες πόρτες, διαστάσεων ανοίγματος κτίστου όπως στη μελέτη οι οποίες

κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm, με φύλλα πάχους 53 mm, γεμισμένα με

ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3.

Οι πόρτες αναρτώνται από γαλβανισμένους μεντεσέδες με ρουλεμάν (2 μεντεσέδες/φύλλο), σε κάσσα

επίσης από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm με υποδοχή για λάστιχο, προφίλ 160-15 και

πλήρωση με αριάνι τσιμέντου.

Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες του φύλλου και της κάσσας, είναι προβαμμένες με εποξειδική

προστασία δύο συστατικών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούμενη εργασία, για την πλήρη κατασκευή,

ανάρτηση, τοποθέτηση και λειτουργία της πόρτας μετά του λάστιχου της κάσσας, κλειδαριάς

ασφαλείας κατά DIN 18250 και πόμολου με μπετούγια μέσα-έξω, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.40.01 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm περιλαμβανομένης
χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών

A.T. : Α_61

Κωδικός αναθεώρησης:

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με καθρέφτες (ταμπλάδες) από

κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων

περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και

πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και

λειτουργίας (περιλαμβάνεται χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς

και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της

εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 λ1

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : Α_62

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1
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Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε

απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,

σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της

πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των

600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό

υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : Α_63

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.68 Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη

A.T. : Α_64

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7564

Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη, πάχους 2 cm, αρίστης ποιότητας,

ενδεικτικών διαστάσεων 40x40 cm, μπιζουταρισμένες και σε αναλογία πλακών έως

5 τεμ./m2, σχεδίου αγγλαί ή κατά διαγώνιο ή οποιουδήποτε άλλου σχεδίου συνθέτου

ή πολυσυνθέτου, σε οποιαδήποτε στάθμη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τοποθέτηση άνευ αρμού, με τσιμεντοκονίαμα (χωρίς ασβέστη) λευκού τσιμέντου των

450 kg, με πρόσθετα για την αύξηση της εργασιμότητας και την υγρομόνωση του

δαπέδου. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και κατά

τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00

"Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων".
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 101,00

(Ολογράφως) : εκατόν ένα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.01 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm

A.T. : Α_65

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7511

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο

άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Σοβατεπιά από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.41.01 Επενδύσεις βαθμίδων κυμαινόμενου μήκους από 3,05μ έως 2,55μ με μάρμαρο γκρι, τύπου
Αλιβερίου, πάχους 3εκ (πατημάτων/ριχτιών).

A.T. : Α_66

Κωδικός αναθεώρησης:

Επενδύσεις σε ήδη υφιστάμενα  κλιμακοστάσια, των βαθμίδων κυμαινόμενου μήκους βαθμίδας από

3,05μ  έως 2,55μ λοξών, με γκρι μάρμαρο.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά

λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως, η εργασία κοπής

και προσαρμογής των στις απαιτούμενες διαστάσεις της εκάστοτε βαθμίδας.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Αλιβερίου γκρι, εξαιρετικής

ποιότητος (extra).

Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3εκ. (πατημάτων/ριχτιών).

Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο   λ1             (πατημάτων/ριχτιών).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) μαρμάρου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.23 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο

A.T. : Α_67

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός,

για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.76.01 Αντιολισθητική αυτοκόλλητη ταινία μαρμάρινων βαθμίδων

A.T. : Α_68

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Αντιολισθητική αυτοκόλλητη ταινία μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, με πολύ

δυνατή πρόσφυση, ανθεκτική στα χημικά και το νερό, πλάτους 2,5 εκατ. Yλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,40

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.30.13 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

A.T. : Α_69

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7461

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Επιστρώσεις με πλάκες  μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,

πάχους  3 cm,  σε αναλογία  έως 5 τεμάχια                ανά τετραγωνικό μέτρο.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 105,00

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.61.01 Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο μαλακό,
πάχους 2 cm

A.T. : Α_70

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7561

Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m επί τοίχων κατακορύφων ή

κεκλιμένων οιουδήποτε ύψους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00

"Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων".

Μάρμαρο σχιστό και υλικά λειοτρίψεως, επιστρώσεως (τσιμεντοκονίαμα και

γυψοκονίαμα) και αρμολογήματος επί τόπου, ικριώματα και εργασίες κοπής,

λειοτρίψεως, αποξέσεως επιχρισμάτων, προσεγγίσεως, τοποθετήσεως με

τσιμεντοκονίαμα, εγχύσεως υδαρούς τσιμεντοκονιάματος μέχρι τελείας πληρώσεως

των κενών, αρμολογήματος και καθαρισμού. Συμπεριλαμβάνονται οι εμφανείς ή

αφανείς μεταλλικοί σύνδεσμοι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα.

Oρθομαρμαρώσεις από μάρμαρο  μαλακό πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.29 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm

A.T. : Α_71

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428
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Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI

304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή

ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με

την μελέτη.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

A.T. : Α_72

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης

συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε

επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου,

ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή

ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από

τον προμηθευτή του.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των

συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.04 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας

A.T. : Α_73

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3821

Ξυλότυποι απλής καμπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή

παραστάδων) ή οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθμης αυτών

μέχρι 5,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή

A.T. : Α_74

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.
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,30

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.12.01 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες διαφόρων διαστάσεων πάχους 2εκ

A.T. : Α_75

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες διαφόρων διαστάσεων (σύμφωνα με τη μελέτη) με αρμούς

πάχους το πολύ 1 cm 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) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.01 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για ξύλινα κιγκλιδώματα

A.T. : Α_76

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων

υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

 Για ξύλινα κιγκλιδώματα.

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ξυλείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.56.01.Α Καθαίρεση ξύλινων κατασκευών (προβλέπεται χρήση γερανοφόρου)

A.T. : Α_77

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102

Καθαίρεση ξύλινων κατασκευών πάσης φύσεως, φέροντος οργανισμού και λοιπών οριζόντιων

επιφανειών, μετά των ενδιάμεσων ξύλινων μελών κάθε τύπου, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο

εργασίας.

Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, η χρήση γερανοφόρου οχήματος και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\23.03.1 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά επί εδάφους, κάτω από φορέα πεζογέφυρας

A.T. : Α_78

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και

των μεταλλικών μερών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή για κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων κάτω από φορέα πεζογέφυρας.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί εδάφους, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα
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βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ικριωμάτων (m3) για χρήση 1 μήνα. Για κάθε επιπλέον μήνα χρήσης η τιμή

μονάδος θα απομειώνεται κατά 55%.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,80

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\23.03.2 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά πάνω από υδάτινο φορέα  (στήριξη σε υπερκείμενο φορέα
πεζογέφυρας)

A.T. : Α_79

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και

των μεταλλικών μερών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή για κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων πάνω από υδάτινο φορέα.

Τα ικριώματα θα στηρίζονται- αναρτώνται από τον υπερκείμενο φορέα πεζογέφυρας, δε θα

παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και

κλίμακες ανόδου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ικριωμάτων (m3) για χρήση 1 μήνα. Για κάθε επιπλέον μήνα χρήσης η τιμή

μονάδος θα απομειώνεται κατά 65%.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\53.41.1.Β Ξύλινο δάπεδο πεζογέφυρας (iroko)

A.T. : Α_80

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5341

Επί υφιστάμενου μεταλλικού ή ξύλινου σκελετού, τοποθετείται δάπεδο από λωρίδες δρύινης ξυλείας

πλάτους 17 - 22 cm, πάχους 50 mm και μήκους 160 - 280 cm.

Οι σανίδες αυτές θα καρφωθούν επί του υφιστάμενου σκελετού με αρμό 2 -3 mm. Συμπεριλαμβάνονται

τα πάσης φύσεως υλικά επί τόπου και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, ξύσιμο, τρίψιμο,

καθαρισμό της επιφάνειας, εμποτισμό με προστατευτικό υλικό και μικρουλικά στήριξης

(τρυπανόβιδες φρεζάτες inox, ξυλόβιδες inox κλπ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 255,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\53.41.1.Γ Δομική ξυλεία πεζογέφυρας (iroko)

A.T. : Α_81

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5341

Δομική τροπική ξυλεία iroko για κατασκευή πεζογέφυρας σε διαστάσεις που ορίζονται από τη

μελέτη. Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά επί τόπου και η εργασία για την πλήρη κατασκευή,

τοποθέτηση, ξύσιμο, τρίψιμο, καθαρισμός της επιφάνειας, εμποτισμός με προστατευτικό υλικό και

μικροϋλικά στήριξης (τρυπανόβιδες φρεζάτες inox, ξυλόβιδες inox κλπ).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ξυλείας.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.860,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\55.10 Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα (δρύινα)

A.T. : Α_82

Κωδικός αναθεώρησης:

Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα, απλού σχεδίου, με

χειρολισθήρα ευθυγράμμο διατομής 12x12x7 cm, ακραίων και ενδιαμέσων ορθοστατών

15x15 cm και κιγκλίδων χιαστί ευθύγραμμης διατομής 7x7 cm ή

σχετικής, σε μεταξύ τους απόσταση ανάλογα με το σχέδιο και εν

γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής συνθέσεως, τοποθετήσεως και

στερεώσεως συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης της διατομής του χειρολισθήρος,

των ορθοστατών και των κιγκλίδων.

 λ1

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αναπτύγματος χειρολισθήρα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,50

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

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

A.T. : Α_83

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7754

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί

τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί

ξύλινων επιφανειών".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.78.90.1 Οικίσκος για στέγαση WC

A.T. : Α_84

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Τοποθέτηση και σύνδεση οικίσκου για στέγαση WC.

Οι εξωτερικές διαστάσεις θα είναι το ελάχιστο 1,90 x 2,45 x 2,30m.

Κατασκευή του σκελετού από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας εν θερμώ, πάχους 3mm και άνω, ή από

σύνθετη

κατασκευή κοιλοδοκών βαρέως τύπου, βαμμένων, το δε δάπεδο φέρει ενισχυμένες διατομές από

χαλυβδοέλασμα.

Επένδυση εξωτερικά με πάνελ πολυουρεθάνης, πλαγιοκάλυψης ελάχιστου πάχους 40mm και οροφής

πάχους

ελάχιστου πάχους 50mm. Η λαμαρίνα (εσωτερική, εξωτερική) θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ  και

βαμμένη

με πολυεστερική βαφή σε οιοδήποτε χρώμα  υποδείξει η υπηρεσία.

Επί της βάσης ύψους έως 150mm βιδώνεται κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους έως 2mm.

Το δάπεδο θα είναι επενδυμένο με ειδικό αντιολισθητικό, αντιστατικό βινύλιο  μεγάλης αντοχής

( 400kg/m2 )  πάχους 2mm.

Βασικός εξοπλισμός:

-Ενα φωτιστικό οροφής με τον αντίστοιχο διακόπτη.

-Ενα στεγανό εξωτερικό φωτιστικό με τον αντίστοιχο διακόπτη

-Μονοφασικό ηλεκτρολογικό πίνακα για το φωτισμό με ρελέ διαρροής. Η σύνδεση του ρεύματος θα

γίνει με στεγανό εξωτερικό κουτί.

-Μία μονόφυλλη πόρτα εισόδου 0,9x2m τουλάχιστον, αλουμινίου με επιφάνειες από θερμομονωτικά

πάνελ αλουμινίου επίπεδα, με τρεις

  μεντεσέδες και χερούλι ασφαλείας.

-Φεγγίτη ανοιγόμενο αλουμινίου  με διπλό τζάμι διαστάσεων  έως 0,4x0,5m.

-WC  πλήρως εξοπλισμένο με λεκάνη καζανάκι, νιπτήρα  λευκού χρώματος, μπαταρία χρωμέ ψυχρού

νερού, χαρτοθήκη και καθρέπτη.
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-Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση με εξωτερικούς χαλκοσωλήνες, και πλαστικούς σωλήνες και

εξαρτήματα αποχετεύσεων.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η τοποθέτηση και η σύνδεση του οικίσκου με

το δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης και το ρεύμα.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία κοπής, τοποθέτησης,

στερέωσης.

Τιμή τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.200,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες διακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.78.90.2 Οικίσκος για στέγαση WC ΑΜΕΑ

A.T. : Α_85

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Τοποθέτηση και σύνδεση οικίσκου για στέγαση WC ΑΜΕΑ.

Οι εξωτερικές διαστάσεις θα είναι το ελάχιστο 1,90 x 2,45 x 2,30m.

Κατασκευή του σκελετού από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας εν θερμώ, πάχους 3mm και άνω, ή από

σύνθετη κατασκευή κοιλοδοκών βαρέως τύπου, βαμμένων, το δε δάπεδο φέρει ενισχυμένες διατομές

από χαλυβδοέλασμα. Επένδυση εξωτερικά με πάνελ πολυουρεθάνης, πλαγιοκάλυψης ελάχιστου πάχους

40mm και οροφής πάχους

ελάχιστου πάχους 50mm. Η λαμαρίνα (εσωτερική, εξωτερική) θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ  και

βαμμένη με πολυεστερική βαφή σε οιοδήποτε χρώμα  υποδείξει η υπηρεσία.

Επί της βάσης ύψους έως 150mm βιδώνεται κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους έως 2mm.

Το δάπεδο θα είναι επενδυμένο με ειδικό αντιολισθητικό, αντιστατικό βινύλιο  μεγάλης αντοχής

( 400kg/m2 )  πάχους 2mm.

Βασικός εξοπλισμός:

-Ενα φωτιστικό οροφής με τον αντίστοιχο διακόπτη.

-Ενα στεγανό εξωτερικό φωτιστικό με τον αντίστοιχο διακόπτη

-Μονοφασικό ηλεκτρολογικό πίνακα για το φωτισμό με ρελέ διαρροής. Η σύνδεση του ρεύματος θα

γίνει με στεγανό εξωτερικό κουτί.

-Μία μονόφυλλη πόρτα εισόδου 1,00 x 2,00m τουλάχιστον, αλουμινίου με επιφάνειες από

θερμομονωτικά πάνελ αλουμινίου επίπεδα, με τρεις  μεντεσέδες και δύο απλά χερούλια και μία

οριζόντια μπάρα χειρολαβή καθώς και με μηχανισμό αυτομάτου ανοίγματος εσωτερικά.

-Φεγγίτη ανοιγόμενο αλουμινίου  με διπλό τζάμι διαστάσεων  έως 0,4x0,5m.

-WC  πλήρως εξοπλισμένο με λεκάνη καζανάκι και μπάρα στήριξης, νιπτήρα  λευκού χρώματος,

μπαταρία χρωμέ ψυχρού νερού, χαρτοθήκη και καθρέπτη κατάλληλα προσαρμοσμένα ώστε να πληρούν τις

προδιαγραφές για χρήση απο ΑΜΕΑ.

-Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση με εξωτερικούς χαλκοσωλήνες, και πλαστικούς σωλήνες και

εξαρτήματα αποχετεύσεων.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η τοποθέτηση και η σύνδεση του οικίσκου με το δίκτυο

ύδρευσης, αποχέτευσης και το ρεύμα.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία κοπής, τοποθέτησης,

στερέωσης.

Τιμή τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.400,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τετρακόσια

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

2.1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9302 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων

A.T. : Β_01

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Εκσκαφή   χάνδακα   γιά  την  τοποθέτηση  καλωδίων   πλάτους  όφρυος  ορύγματος

μικροτέρου  ή  μέχρι  1,00  m  και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή

μέσο  εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε

ηρεμία  ή  υποβιβάζεται  με  άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των

παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή
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περιλαμβάνεται  και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά

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

κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων)

και  μεταφορών  γιά  την  οριστική  απομάκρυνση  των προϊόντων που περισεύουν σε

θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την  αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την

κατασκευή  επιχωμάτων  προς  επανεπίχωση  των  εκσκαφέντων  χανδάκων καθώς και η

δαπάνη  σταλίας  των  μεταφορικών  μέσων.  Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η

εργασία  εκτελέσεως  της  επανεπιχώσεως και με αμμο 10 εκατοστών πανω απο τον σωλήνα των

εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες, και η ταινία σήμανσης.

(1 m3)

 9302.λ1   Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος            λ2*

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9306 Αποκατάσταση πεζοδρομίου,δρόμου , πράσινο

A.T. : Β_02

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

  Πλήρης αποκατάσταση πεζοδρομίου με οποιοδήποτε υλικό υπήρχε πριν τις εργασίες αποξήλωσης.ήτοι

επίστρωση με πλάκες τσιμέντου δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και επίστρωση με τεχνητές πλάκες από

τσιμέντο τύπου ΓΕΑ με αρμούς πλάτους 3-5mm και υπόστρωμα πάχους 2cm από τσιμεντοκονίαμα των 450

kg με τον καθαρισμό των αρμών του κονιάματος τούτου και πλήρους αρμολογήματος από

τσιμεντοκονίαμα των 600kg με όλα τα απαιτούμενα υλικά επί τόπου και την εργασία πλήρους

κατασκευής.

Πριν την επίστρωση τσιμεντοκονίας θα γίνεται η αναγκαία επίστρωση από μπετόν αντοχής Β160 και

με πάχος μπετό 10cm.

Η προμήθεια, μεταφορά και επίστρωση με κυβόλιθους , μάρμαρο,πράσινο ή οποιοδήποτε υλικό υπήρχε

πριν τις εργασίες αποξήλωσης.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη

αποκατάσταση τόσο του πεζοδρομίου όσο και του ασφαλτοτάπητα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,17

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9307.6.2 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης ή επισκευής υπόγειων καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 40
x40 cm, βάθους έως 40 cm

A.T. : Β_03

Σχετικό : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.02 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

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 σε έδαφος γαιώδης ή ημιβραχώδες βάθους μέχρι 100 εκ.

- εξαγωγή και αποκόμιση των (πλεοναζόντων) προϊόντων εσκαφής.

- διάστρωση πυθμένα με γαρμπίλι πάχους 10 εκ.

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

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

- επίχριση όλων των εσωτερικών επιφανειών με τσιμεντοκονίαμα των 600 χγρ.

- επανεπίχωση του ορύγματος

- στεγανό κάλυμμα απο σύνθετο υλικό κλάσεως C250 ΕΝ 124:1994 αντοχής 25 τον. εδραζόμενο σε

πλαίσιο απο σύνθετο υλικό  κλάσεως C250 ΕΝ 124:1994 αντοχής 25 τον. , με διάταξη μανδάλωσης με

χρήση ειδικού εργαλείου.

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

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά κατασκευής, κάθε εργασία

καθώς και το κάλυμμα από χυτοσίδηρο αντοχής 25 τόνους κατά το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ124:1994..

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

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm, βάθους έως 40 cm
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9315.2 Σωλήνας προστασίας από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) υπόγειων
ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων Φ 110/93.

A.T. : Β_04

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Ο σωλήνας προστασίας καλωδίων  από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE)κατά  DIN 8074/8075,

πίεσης λειτουργίας 6 atm για την προστασία υπόγειων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός m  σωλήνα  πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου  Φ 110/93mm,

μαζί με τις απαραίτητες μούφες σύνδεσης.   Αντοχή σε κρούση στους -25°C

Αντοχή σε αλλαγές θερμοκρασιών από -10°C έως +40°C χωρίς αλλοίωση των αρχικών χαρακτηριστικών.

Ηλεκτρική αντίσταση μόνωσης υψηλότερη από 100 Mohm.

Διηλεκτρική δύναμη υψηλότερη από 800 kV/cm

Αντίσταση σε χημικές ουσίες

ανθεκτικού  σε  εσωτερική πίεση 6 ατμοσφαιρών,   σύμφωνα  με  το ΕΛΟΤ ΕΝ 61386-24 . Στην τιμή

μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών

μαζί  με  τον  απαιτούμενο οδηγό από γαλβανισμένο σύρμα 5  mm2  γιά  την  κατασκευή  υπογείου

δικτύου  διελεύσεως  ηλεκτρικών καλωδίων,συγκροτουμένου  από  επί  μέρους τεμάχια μούφα

σύνδεσης και εγκατάσταση αυτών μέσα σε χάνδακα βέθους 40-70 cm

(1 m)

Πλαστικός σωλήνας  Φ 63

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,44

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9305 Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διατάσεων 19Χ9Χ6 cm

A.T. : Β_05

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Διάστρωση  με  διάτρητους  πλίνθους  διατάσεων  19Χ9Χ6  cm   δηλαδή  προμήθεια,

μεταφορά και διάστρωση διάτρητων πλίνθων επάνω σε στρώση άμμου πάχους 0,10 m γιά

την  προστασία  υπογείων  τροφοδοτικών  καλωδίων  μαζί  με  την αξία προμήθειας,

μεταφοράς και διαστρώσεως της άμμου (το πλάτος διαστρώσεως θα είναι 19 cm)

(1 m)

Διάστρωση διάτρητων πλίνθων διαστάσεων 19Χ9Χ6 cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,97

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9303 Εκσκαφή γιά την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού  σε
έρεισμα

A.T. : Β_06

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Εκσκαφή  γιά  την  κατασκευή  βάσεως  θεμελιώσεως  τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού

σε  έρεισμα  με συμπιεσμένο υλικό και άσφαλτο οιωνδήποτε διαστάσεων που θα γίνει

με οιονδήποτε  τρόπο  χωρίς  την χρησιμοποίηση εκρηκτικών και με την αντιστήριξη

των  πρανών,  μόρφωση  πυθμένα,  την  μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφής και την

απόρριψή τους σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία

(1 m3)

Εκσκαφή  γιά  την  κατασκευή  βάσεως  θεμελιώσεως

τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έρεισμα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 61,24

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9312.3 Βάση σιδηροϊστού άοπλη 0,8μ X 0,8μX1,0μ

A.T. : Β_07

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Βάση  σιδηροϊστού άοπλη  δηλαδή κατασκευή μιάς βάσεως από άοπλο σκυρόδεμα Σ 150
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γιά  την  έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη

οπή  και μία πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC Φ 110 και καμπύλη 90 μοιρών γιά την

διέλευση  του  τροφοδοτικού  καλωδίου  και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη βάση θα

ενσωματωθεί  κλωβός  αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και ήλους όπως περιγράφεται στο

σχετικό   άρθρο   του   σιδηροϊστού.  Στην  τιμή  δεν  περιλαμβάνεται η αξία των

εκσκαφών

(1 τεμ)

 9312.1   Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων  0,8Χ0,8   m βάθους  1   m

Ευρώ (Αριθμητικά) : 87,06

(Ολογράφως) : ογδόντα επτά και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9315.1 Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτος τυπου νεροσώλ

A.T. : Β_08

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός  σωλήνας  ευκαμπτος τυπου νεροσώλ   δηλαδή  προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός

m πλαστικού  σωλήνα  τυπου νεροσώλ διαμέτρου 63 mm,ανθεκτικού  σε  εσωτερική πίεση 4

ατμοσφαιρών, ποιότητας τύπου σωλήνος  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  127/7  - 1970 και

143/Μαρτίου 1971 του Υπουργείου  Βιομηχανίας  μαζί  με  τον  απαιτούμενο οδηγό από γαλβανισμένο

σύρμα 5  mm2  γιά  την  κατασκευή  υπογείου  δικτύου  διελεύσεως  ηλεκτρικών

καλωδίων,συγκροτουμένου  από  επί  μέρους τεμάχια (με ειδική κόλλα) και εγκατάσταση αυτών

μέσα σε χάνδακα βέθους 60-70 cm

(1 m)

Πλαστικός σωλήνας  Φ 63

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,34

(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9316.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος  για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins

A.T. : Β_09

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  γιά  την  διέλευση καλωδίων κλπ  δηλαδή προμήθεια

μεταφορά  και  τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε

οποιαδήποτε  θέση  με  τα  ειδικά  τεμάχια  και  μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που

απαιτούνται. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπίχωσης και

με άμμο 10 εκατοστών πάνω από τον σωλήνα των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως

συμπιεζόμενες και η διάτρητη ταινία σήμανσης.

(1 m)

 9316.λ1   Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου  2 1/2 ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,53

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9337.5.2.5 Καλώδιο ΝΥY 5Χ2,5 mm

A.T. : Β_10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY 5X2,5mm, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή σιδηροσωλήνα.

(1 m)

 9337.3   5Χ2,5

 9337.3.1 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  5Χ2,5 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,23

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9336.1.1 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : Β_11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
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μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού.

(1 m)

 9336. 1   τριπολικό

 9336. 1. 1 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3 Χ 1,5mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,28

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342 Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m

A.T. : Β_12

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Γείωση  από  χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m, δηλαδή κατασκευή και έμπηξη στο έδαφος

μιάς  γειώσεως  αποτελούμενης από χάλκινο ηλεκτρόδιο με όλα τα μικρουλικά που χρειάζονται,

κολλάρα γειώσεως κλπ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,31

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9340.2 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2

A.T. : Β_13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Αγωγός  γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μέτρου  γυμνού  πολύκλωνου  χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του

υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς.

(1 m)

 9340. 2   Διατομής  16mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,45

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9361.1.9 φωτιστικό σώμα  led 40 W  κορυφής

A.T. : Β_14

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός φωτιστικό  σώματος τεχνολογίας φωτεινών διόδων (LED) υψηλής

φωτεινότητας 40 W ) κορυφής  απο χυτό αλουμίνιο uni en 1706  ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα

χαμηλής περιεκτικότητας χαλκού με πλαίσιο στήριξης και πάνω κάλυμμα από τορνευτό αλουμίνιο UNI

EN 1706  σε πλήρη λειτουργία και  για τοποθέτηση σε κορυφή ιστου ελεύθερου ύψους μέχρι 5,0m. Το

φωτιστικό θα φέρει τουλάχιστον 6 διαφορετικά κάτοπτρα συμμετρικά ή ασύμμετρα, έτσι ώστε να

μπορεί να επιλεχθεί το κατάλληλο για την εφαρμογή. Με τον συνδυασμό αυτών μπορούμε να φωτίσουμε

υπαιθρίους χώρους αλλά και δρόμους .

Θα είναι ταξινομημένο σύμφωνα µε το πρότυπο φωτοβιολογικής ασφάλειας ΕΝ 62471 : Exempt Group

(μηδενικό φωτοβιολογικό ρίσκο)

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

Σύστημα στήριξης στον ιστό χυτό αλουμίνιο UNI EN 1708 ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής

περιεκτικότητας χαλκού για απολήξεις διαμέτρου από 33 έως 76mm.

Η πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού γίνεται χωρίς εργαλεία ανοίγοντας το κάλυμμα του

φωτιστικού. Το κάλυμμα του φωτιστικού αρθρώνεται στο πίσω μέρος και διαθέτει αυτόματο σύστημα

συγκράτησης του στην ανοικτή θέση.

Στο μπροστινό του μέρος φέρει μάνδαλο κλεισίματος από δελεασμένο αλουμίνιο και ελατήριο από

ανοξείδωτο ατσάλι.

Οπτική μονάδα:

Αποσπώμενη και μπορεί να αντικατασταθεί απλά µε την χρήση συνηθισμένων εργαλείων.

Μονάδα τροφοδοσίας: είναι αποσπώμενη και μπορεί να αντικατασταθεί απλά µε την χρήση

συνηθισμένων εργαλείων.

Το φωτιστικό  είναι εφοδιασμένο µε φίλτρο ανταλλαγής του εσωτερικού αέρα.

Επιφάνεια που εκτίθεται σε πλευρικό άνεμο: 0,07m2.

Επιφάνεια που εκτίθεται στον άνεμο σε κάτοψη: 0,17 m2.

Βάρος: max 12Kg

Βαθμός προστασίας φωτιστικού: IP66.

Βαθμός προστασίας στην κρούση: ΙΚ08

Οπτική μονάδα: Οι ανακλαστήρες της οπτικής μονάδας είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο
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καθαρότητας 99,85%, το οποίο πρεσάρεται ή λυγίζεται.

Η οθόνη είναι κατασκευασμένη από επίπεδο σκληρυμένο γυαλί πάχους 4mm.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οθόνης ή ανακλαστήρων από πλαστικό υλικό.

Eίναι ταξινομημένο σύμφωνα µε το πρότυπο φωτοβιολογικής ασφάλειας ΕΝ 62471 : Exempt Group

(μηδενικό φωτοβιολογικό ρίσκο).

Φωτεινή πηγή

Υψηλής απόδοσης LEDs (151 lm/W στα 525mA - Tj=85°C) µε θερμοκρασία χρώματος 4000Κ.

Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων CRI≥70.

Τα LEDs είναι διατεταγμένα σε τυπωμένα κυκλώματα έχοντας ένα στρώμα στήριξης από αλουμίνιο,

κεραμικό μονωτικό στρώμα και χάλκινο αγώγιμο στρώμα - συνολικού πάχος 1,6 χιλιοστά.

Ένα στρώμα από θερμικά αγώγιμο υλικό εφαρμόζεται μεταξύ του τμήματος σκεδάσεως και του

κυκλώματος των LEDs για να βελτιωθεί η θερμική συνέχεια μεταξύ των διαφόρων μερών.

Θερμοκρασία λειτουργίας : Από -40ο C  έως +50ο C

Όλες οι δοκιμές επιδεικνύουν την απόδοση του φωτιστικού στους +50ο  C .

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 220-240V

Τροφοδοσία ρεύματος των LED  700mA

Συντελεστής ισχύος: >0,9 (σε πλήρες φορτίο)

Ενσωματωμένος μαχαιρωτός διακόπτης   ο οποίος διακόπτει αυτόματα την παροχή ηλεκτρικής ισχύος

στο εσωτερικό του φωτιστικού όταν ανοιχθεί το κάλυμμα του.

Ταχυσύνδεσμος απομόνωσης της μονάδας τροφοδοσίας από την πλευρά της παροχής

Θερμική προστασία και προστασία από βραχυκύκλωμα.

Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις : ενσωματωμένο SPD, Type II, προστασία 10kV σύμφωνα µε το EN

61000-4-5.

Μονάδα τροφοδοσίας (µε δυνατότητα dim ,DALI) LT E µε τις ακόλουθες προστασίες

-      εσωτερικός έλεγχος : LEDset

-      προστασία λειτουργίας χωρίς φορτίο

-      προστασία από βραχυκύκλωμα : αυτόματη, αναστρέψιμη

-      προστασία από υπερφόρτιση : αυτόματη, αναστρέψιμη

-      προστασία από υπερθέρμανση : αυτόματη, αναστρέψιμη

Ταχυσύνδεσμος απομόνωσης της μονάδας τροφοδοσίας από την πλευρά των LEDs

Σύνδεση µε καλώδιο εισόδου έως 4mm2

Είσοδος του καλωδίου τροφοδοσίας στο φωτιστικό µέσω πλαστικού στυπιοθλήπτη Μ20x1.5mm, IP68.

Κλάση µόνωσης : class II

∆ιάρκεια ζωής:

Το πλαίσιο έρχεται εξοπλισμένο µε  το σύστημα  απαγωγή θερμότητας THERMOFLOW  το οποίο µε  βάση

τα  πεταλοειδή πτερύγια  που  διαθέτει,  μεγιστοποιεί  την  ανταλλαγή της  θερμότητας  που

παράγεται  στο  εσωτερικό  του  φωτιστικού  µε  το εξωτερικό περιβάλλον, ώστε να διατηρηθεί η

θερμοκρασία στο σημείο σύνδεσης των LED’s  (junction temperature) σε µια τιμή που να

διασφαλίζει την ελάχιστη διάρκεια ζωής των

100.000hr  B20L80 (συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων αποτυχιών) στους 25 ° C στα  525mA  και

50.000hr B20L80 (συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων αποτυχιών) στους 25 ° C στα 700mA,100.000hr

κατά ΤΜ 21  στους 25 ° C.

Φινίρισµα:

Προστασία των μεταλλικών μερών είτε µέσω διαδικασίας φωσφοχρωμάτωσης (phosphochromate) ή

ισοδύναμης επεξεργασίας  νανοκεραμικής επικάλυψης (nanoceramic) και μετέπειτα ηλεκτροστατική

βαφή µε πολυεστερική πούδρα.

Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση: 800 ώρες σε ομίχλη αλατονέφωσης σε συμμόρφωση µε το πρότυπο EN ISO

9227

Πρότυπα

Το φωτιστικό θα είναι σύμφωνο με : IEC/EN 60598-1, IEC/EN 60598-2-3, IEC/EN 62471, IEC/EN55015,

IEC/EN 61547, IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3

Πιστοποιήσεις και εκθέσεις δοκιμών

Οι πιστοποιήσεις που θα διαθέτει  είναι CE Certificate, ENEC Certificate, CB certificate,

Electrical safety Test Report, Photo biological Test Report, EMI/EMC Test reports

Η κατασκευάστρια εταιρεία θα  φέρει ISO 9001_2008_2015  ,ISO 14001-2015

Εγγύηση φωτιστικού : 5 έτη (σχετικό έγγραφο Warranty Terms_led 5years_eng_1306)

Ονομαστικής Ισχύς   : 40.5 W max

Ονομαστική απόδοση : 3740 lm  4000Κ

Το φωτιστικό διαθέτει κατάλληλο κάτοπτρο δρόμου ώστε να έχει την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση για

την εφαρμογή μας (ύψος κολόνας 5m, φάρδος δρόμου 3m )

Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο παραγωγών τηρώντας τους

νόμους περί ανακύκλωσης.

Εγγύησηφωτιστικού : 5 έτη(σχετικό έγγραφο WarrantyTerms_led 5years_eng_1306)

Η επιλογή k (χρωματικής απόδοσης)  θα είναι από την υπηρεσία ανάλογα με την εφαρμογή.

(1 τεμ)

 9367.λ1   Ισχύος  40W
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 546,71

(Ολογράφως) : πεντακόσια σαράντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9350 Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)

A.T. : Β_15

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) δηλαδή προμήθεια, μεταφορά,τοποθέτηση και εσωτερική

συνδεσμολογία οργάνων διανομής (σύνδεση με μετρητη της ΔΕΗ, χρονοδιακόπτης, φωτοκύταρο,

ασφάλειες,σε κάθε γραμμή διακόπτες,ρελέ κλπ. βλ. μονογραμικό διάγραμμα) ενός πίλλαρ

κατασκευασμένου από μεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνιές,λάμες κλπ.) συγκολλημένα η

συνδεδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό,κυβώτιο απο χαλυβδοέλασμα NTEKAΠΕ πρεσσαριστό

πάχους 2 mm. Οι εσωτερικές ενδεικτικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι : πλάτος 1.20 μ.   Ύψος

1.10 μ. και βάθος 0.40 μ. Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο

ανεξάρτητους χώρους από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0.60μ θα προορίζεται για

τον μετρητή της ΔΕΗ και ο άλλος πλάτους 0.50 μ για την ηλεκτρική διανομή. Ο αριστερός και ο

δεξιός χώροι θα κλείνουν με μονόφυλλη θύρα.  Οι θύρες α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού

παρεμβύσματος, β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για

να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, γ) θα

αναρτώ στο σώμα του πίλλαρ με την βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη

κλειδαριά. Στο χώρο που προορίζεται για την ΔΕΗ και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη με

κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1 mm για να μπορούν να

στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της ΔΕΗ.

Στο χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνιές, ελάσματα κλπ.

για την στερέωση της ηλ. διανομής. Το επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης η τόξου και

θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6 εκ. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στην

βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου και δύο

στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα

τα όργανα διανομής και η κονσόλα από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου

3".Συμπεριλαμβάνονται επίσης ο σωλήνας προστασίας που απαιτείται για την συγκεκριμένη παροχή

και ο σιδηροσωλήνας για το φωτοκύταρο.

Το  επάνω  μέρος  του  πίλλαρ  θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης

κατασκευής κατά 6cm.  Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και  αφού προηγηθεί

επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα

αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 896,94

(Ολογράφως) : οκτακόσια ενενήντα έξι και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9311.1 Βάση πίλλαρ 1,20X0,4X0,50

A.T. : Β_16

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Βάση πίλλαρ  δηλαδή κατασκευή μιάς βάσεως από σκυρόδεμα Σ 150 γιά  την στερέωση εξωτερικού

πίλλαρ διαστάσεων 1,20 μ μήκους, 0,40 μ πλάτους και 0,50 ύψους,  υπε- ρυψωμένης κατά 0,15 μ απο

την επιφάνεια του εδάφους, στο κέντρο της βάσης θα φέ- ρει σωλήνα Φ 100 mm εως το φρεάτιο για

την διέλευση των καλωδίων.

Στην τιμή  περιλαμβάνεται η αξία της εκσκαφής

(1 τεμ)

 9311.1   Βάση πίλλαρ  διαστάσεων  1,20X0,40 m βάθους  0,5   m

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,01

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9324.2 Σιδηροιστός κωνικός 5 μ. γαλβανισμένος

A.T. : Β_17

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Σιδηροιστός  κωνικός 5 μέτρων γαλβανισμένος,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση

ενόςσιδηροιστού κατασκευασμένου σε μορφή κωνική δηλ. η διατομή της κολώνας θα  είναι συνεχώς

μεταβαλλόμενη και θα έχει κυκλική  μορφή.

Η κατασκευή του κορμού είναι από στραντζαριστή λαμαρίνα με διαμήκη συγκόλληση.
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Η διαμήκης ραφή είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτρο-συγκόλληση σε λοξοτομημένα

ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Η μέθοδος συγκόλλησης αξιολογείται κατά ASME και CNR UNI 10011. Για τη συγκόλληση αυτή δίδεται

εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%.

Κάθε ιστός φέρει θυρίδα επίσκεψης ηλεκτρολογικού κιβωτίου. Η θυρίδα κλείνει με κατάλληλο

πορτάκι από έλασμα ίδιου πάχους και σχήματος με τον υπόλοιπο ιστό, έτσι ώστε στην κλειστή του

θέση δεν εξέχει του ιστού. Η στερέωση του γίνεται με ειδικά τεμάχια που δεν εξέχουν του ιστού

και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωση του χωρίς

την ανάγκη παρεμβολής στεγανωτικού παρεμβύσματος.

Μέσω της θυρίδας είναι δυνατόν να οδηγηθούν τα ηλεκτρικά καλώδια   που κατέρχονται από τα

φωτιστικά σώματα στον ακροκιβώτιο,. Στον ίδιο ακροκιβώτιο καταλήγει και το ηλεκτρικό καλώδιο

τροφοδοσίας, διερχόμενο από ειδική οπή που υπάρχεί στο θεμέλιο του ιστού.

Διάσταση ιστου υψος 5.00 μετ. διάμετρος βασης 120χιλ. διάμετρος κορυφής 60χιλ.πάχος ελάσματος 4

χιλ.διαστάσεις θυρίδας 300χιλ Χ 85χιλ.

 Ο ιστός μετά από την σχετική προεργασία, δηλαδή την  απόξεση,  τον  καθαρισμό  και  λοιπές

εργασίες  για να μην διακρίνονται τα σημεία  ραφής του, θα βαφεί με δύο στρώσεις αντισκωριακής

βαφής και δύο στρώσεις χρώματος  ντούκο ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις

αποχρώσεως της αρεσκείας  της  επιβλέψεως.  Ο ιστός θα ειναι κατάλληλος για τοποθέτηση εντός

τσιμεντοσωλήνα ενός (1) μετρου

Η  όλη  κατασκευή  θα  πρέπει  να  εκτελεσθεί  κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει

ελαττώματα.  Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία της σταθεροποίησησ του ιστου.

(1 τεμ)

 9325.λ1  Μήκους  5μ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 340,26

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9325.6 Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 6 Μ

A.T. : Β_18

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Σιδηροιστός  τηλεσκοπικός 6 μ.,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση ενόςσιδηροιστού

κατασκευασμένου σε μορφή τηλεσκοπικής διατάξεως.  Το πρώτο τμήμα τουμήκους 3m, θα  αποτελείται

από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου 5ins και πάχους 4,25mm,  το  δεύτερο τμήμα μήκους 2 μ από

σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου 4ins και πάχους4,05mm,  το  τρίτο  τμήμα  μήκους 1 μ από

σιδηροσωλήνα διαμέτρου 3ins και πάχους 3,65mm και το τελευταίο τμήμα μήκους 0,30m από

σιδηροσωλήνα διαμέτρου 2,5ins και πάχους 3,65mm.  Οι συνδέσεις των  τμημάτων του σιδηροιστού

θα  είναι  καμπύλες.  Οι σιδηροσωλήνες μικρότερης διατομής  θα  εισέρχονται  τουλάχιστο 0,10m

μέσα στους σιδηροσωλήνες μεγαλύτερης διατομής.Ο  κορμός  του  σιδηροιστού  θα  φέρει  χαλύβδινη

τετραγωνική πλάκα εδράσεως από λαμαρίνα πάχους 20mm και διαστάσεων 0,40 x 0,40m.Η πλάκα

εδράσεως θα φέρει κεντρική οπή για την είσοδο των υπογείων καλωδίων μέσαστον   ιστό  καθώς  και

τέσσερες οπές διαμέτρου 1ins η κάθε μία για την στερέωση του  με  κοχλιωτούς  ήλους

(μπουλόνια)  διαμέτρου 1ins. Θα φέρει επίσης τέσσερα ενισχυτικά  πτερύγια  πάχους  16mm

σχήματος ορθογωνίου τριγώνου, μήκους των δύο καθέτων  πλευρών  του  0,20  και 0,30m. Ο

σιδηροιστός θα φέρει σε απόσταση 1,00m από την  βάση  του  οπή  για  την  τοποθέτηση του

ακροκιβωτίου που θα κλείνει με θυρίδα  από  λαμαρίνα πάχους 4mm, διατομής σχήματος τόξου κύκλου

διαμέτρου 5ins.

Οι συνδέσεις του σιδηροιστού, η πλάκα εδράσεως του και τα ενισχυτικά πτερύγια θα

είναι  ηλεκτροσυγκολλημένα  καλά.  Ο  σιδηροιστός  θα  συνοδεύεται  από μια βάση

αγκυρώσεως  που  θα  αποτελείται από τέσσερεις ήλους μήκους 1m και διατομής 1ins

που  θα  καταλήγουν  σε  σπείρωμα  μήκους 0,20m καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις

ήλοι  πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω τους

γωνίες  30/30/3mm  σε  σχήμα  τετραγώνου  στην  βάση  τους  και  χιαστί  προ του

σπειρώματος  τους  για  να  αποφευχθεί  μετακίνηση τους κατά την ενσωμάτωση τους

μέσα  στη  βάση  από  σκυρόδεμα. Ο ιστός μετά από την σχετική προεργασία, δηλαδή

την  απόξεση,  τον  καθαρισμό  και  λοιπές  εργασίες  για να μην διακρίνονται τα

σημεία  ραφής του, θα βαφεί με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις

χρώματος  ντούκο ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις αποχρώσεως της

αρεσκείας  της  επιβλέψεως.  Στους  τέσσερεις  ήλους  αγκυρώσεως  του  ιστού  θα

τοποθετηθούν  πριν  από  την  ανύψωση  του  ιστού από ένα περικόχλιο 1ins για να

στηρίζεται  η  πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθμιση αυτού

στερεούμενη με δύο περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση.

Η  όλη  κατασκευή  θα  πρέπει  να  εκτελεσθεί  κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει

ελαττώματα.  Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία της βάσεως αγκυρώσεως.

(1 τεμ)

 9325.1  Μήκους  6
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 393,42

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.3.5 Προβολέας LED 100W

A.T. : Β_19

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενος προβολέα led 100W.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

Προβολέας θα ειναι εξωτερικής τοποθέτησης τεχνολογίας LED και σύστημα έναυσης του προβολέα

κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, κατά EN1706, ηλεκτροστατικά βαμμένο με

πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή σύμφωνα με το πρότυπο RoHS. Το προστατευτικό

κάλυμμα του φωτιστικού θα έχει υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και

τη γήρανση. Θα πρέπει να διαθέτει ελαστικές φλάντζες στεγανοποίησης, για προστασία έναντι

εισχώρησης νερού και σκόνης, κατασκευασμένες από υλικά που διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους στο

χρόνο και αντέχουν θερμική ή μηχανική καταπόνηση. Ελαστικές φλάντζες στεγανοποίησης που

παρουσιάζουν σημεία ασυνέχειας και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη στεγανότητα του φωτιστικού

με την πάροδο του χρόνου δεν επιτρέπονται. Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να είναι εύκολα αποσπώμενα

από την οπτική μονάδα των LED και την τροφοδοσία με τη χρήση κοινών εργαλείων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το φωτιστικό θα περιλαμβάνει και τον μηχανισμό στήριξης κατάλληλο για τοποθέτηση σε πύργους

φωτισμού και σε κορυφή ιστού με ρυθμιζόμενη γωνία -15ο έως 15ο. Δυνατότητα επιλογής επιπλέον

βάσεων στήριξης. Η εγκατάσταση των σφικτήρων στον ιστό πρέπει να είναι δυνατή με κοινά

εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο

ατσάλι. Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις

οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού

και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν.

ΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Η οπτική μονάδα θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τα απαιτούμενα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά της

εφαρμογής εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα. Η οπτική μονάδα θα

αποτελείται από στοιχεία LED τα οποία θα έχουν κατάλληλη συνδεσμολογία έτσι ώστε η λειτουργία

τους να μην διακόπτεται σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας ενός εξ’ αυτών. Τα LED δεν θα φέρουν

δικό τους πλαστικό φακό, για τη αποφυγή του κιτρινίσματος και των συνεπειών του, αλλά η οπτική

μονάδα θα περιλαμβάνει ανακλαστήρα κατασκευασμένο από αλουμίνιο καθαρότητας 99,85%, το οποίο

πρεσάρεται ή λυγίζεται. Όλα τα στοιχεία LED θα προστατεύονται από ψημένο γυαλί ασφαλείας πάχους

4mm κατ’ ελάχιστο. Τα LED θα είναι διατεταγμένα σε τυπωμένα κυκλώματα έχοντας ένα στρώμα

στήριξης από αλουμίνιο για καλύτερη θερμική διάχυση. Το φωτιστικό σώμα θα είναι εφοδιασμένο µε

φίλτρο ανταλλαγής του εσωτερικού αέρα ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του και η αποφυγή

δημιουργίας υδρατμών στο εσωτερικό της οπτικής μονάδας. Η οπτική μονάδα είναι αποσπώμενη και

μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα στο σημείο της εγκατάστασης με τη χρήση συνηθισμένων εργαλείων.

Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι ταξινομημένο σύμφωνα µε το πρότυπο φωτοβιολογικής

ασφάλειας ΕΝ 62471 : Exempt Group (μηδενικό φωτοβιολογικό ρίσκο).

ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να φέρει σύστημα απαγωγής της θερμότητας το οποίο θα εξασφαλίζει

την ομαλή λειτουργία των LED και τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους. Το φωτιστικό θα

πρέπει να διασφαλίζει τη θερμική διασπορά, με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η υπέρβαση της

θερμοκρασίας στα κρίσιμα εξαρτήματα και υλικά. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας θα πραγματοποιείται

μέσω ειδικών διατάξεων Thermistor-NTC ή άλλης μεθόδου. Επιπρόσθετα ο driver θα πρέπει να φέρει

σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο driver του φωτιστικού θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένα πρωτόκολλα dimming DALI ή 1-10V για τη

σύνδεση σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης φωτισμού. Ακόμη για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας, ο

driver θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ρύθμισης επιπέδων φωτεινότητας για αυτόνομο dimming

(Stand Alone Function). Απαραίτητο κρίνεται να μπορούν να ρυθμίσουν τουλάχιστον τέσσερα (4)

επίπεδα φωτεινότητας, ώστε να μπορεί να υπάρχει ευελιξία στην ρύθμιση των επιπέδων για

μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα φωτισμού. Επιπλέον ο driver θα πρέπει να έχει

την δυνατότητα επιλογής διατήρησης σταθερής της φωτεινής ροής με το πέρασμα του χρόνου

(Constant Lumen Output) για απαλοιφή του συντελεστή συντήρησης της εγκατάστασης και επιπλέον

εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύστημα οδήγησης πρέπει να είναι αποσπώμενο για εύκολη συντήρηση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΣΥΝΔΕΣΗ

Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει σύστημα προστασίας από υπερτάσεις τουλάχιστον 10kV και 10kA,

για την πλήρη διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες. Για την ηλεκτρική σύνδεση με τα δίκτυο

θα φέρει στυπιοθλίπτη IP68 για καλώδια εξωτερικής διαμέτρου από 6mm έως 13mm. Το φωτιστικό θα

πρέπει να παρέχεται προ-καλωδιωμένο (όσον αφορά την εσωτερική συνδεσμολογία) και έτοιμο για

χρήση με σκοπό την ευκολία στην εγκατάσταση. Η καλωδίωση πρέπει να ασφαλίζεται με τέτοιο τρόπο,

ώστε να αποφεύγεται η τυχαία διαφυγή των καλωδίων από τα τερματικά τους, γεγονός που μπορεί να

οδηγήσει σε επαφή με τα ενεργά τμήματα του κελύφους του φωτιστικού.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Προστασία των μεταλλικών μερών είτε µέσω διαδικασίας φωσφοχρωμάτωσης (phosphochromate) ή
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ισοδύναμης επεξεργασίας  νανοκεραμικής επικάλυψης (nanoceramic) και μετέπειτα ηλεκτροστατική

βαφή µε πολυεστερική πούδρα. Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση: 1400 ώρες σε ομίχλη αλατονέφωσης σε

συμμόρφωση µε το πρότυπο EN ISO 9227.

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

1.Ονομαστική ισχύς φωτιστικού 100 W

2.Ονομαστική τάση 220÷240V  50/60Hz

3.Ρεύμα τροφοδοσίας LED 700mA

4.Προστασία από υπερτάσεις / υπερεντάσεις Τουλάχιστον 10kV, 10kA αντίστοιχα

5.Ηλεκτρική κλάση μόνωσης I6 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας Από -40ο C  έως +50ο C

7.Φωτεινή ροή 15.000 lm

8.Απόδοση φωτιστικού κατά LM-79-08 τουλάχιστον 150 lm/W

9.Προστασία έναντι εισχώρησης νερού IP66

10.Δείκτης μηχανικής αντοχής IK08

11.Συντελεστής ισχύος ≥0,9 σε πλήρες φορτίο

12.Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI ≥80

13.Θερμοκρασία χρώματος CCT 4000K

14.Διάρκεια ζωής ≥100.000hr L90B10 (Tq=25oC)

15.Εγγύηση φωτιστικού Τουλάχιστον 5 έτη

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το φωτιστικό σώμα θα φέρει τα παρακάτω:

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE και για τα παρακάτω πρότυπα:

EN 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών)

EN 60598-2-5. (Ειδικό Πρότυπο για Προβολείς)

EN55015 / EN 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών / Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας)

EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 (Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων)

EN 62471 (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλότητα)

Επιπρόσθετα το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες νόρμες και κανονισμούς της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα:

Οδηγία 2006/95/EΚ (Low Voltage Directive, LVD) ή νεώτερη

Οδηγία 2004/108/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC) ή νεώτερη

Οδηγία 2002/95/ΕΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) ή νεώτερη

Οδηγία 2009/125/ΕΚ (Eco design, ERP) ή νεώτερη

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του φωτιστικού κατά ENEC ή άλλου ισοδυνάμου, το οποίο θα διασφαλίζει

σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-3, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ 62471:

Έλεγχο προϊόντων και πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα

Ετήσια επιθεώρησης μονάδας παραγωγής

Διαρκή παρακολούθηση παραγωγής και προϊόντος

Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 για το εργοστάσιο κατασκευής από αναγνωρισμένο

φορέα πιστοποίησης.

Πιστοποιητικά για τα πρότυπα LM-79 και LM-80

Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) θα γίνει σε ιστούς ύψους 14m.

(1 τεμ)

 9376.1   Ισχύος  100 W

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.053,42

(Ολογράφως) : χίλια πενήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9331.2  Βάση στήρηξης προβολέα

A.T. : Β_20

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Πλαίσιο στήρηξης προβολέα, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός  Πλαισίου   2  μέτρων

Η  βάση  του  πλαισίου θα ειναι κατάλληλη για την στεραίωση σε υψος 9 μέτων επάνω στο ιστό

σύμφωνα με το σχέδιο.   Στα άκρα  του  πλασίου θα υπάρχουν κατάλληλες βασεις για την στεραίωση

των προβολέων, οπως φαίνεται στο σχέδιο.

Ολόκληρο το πλαίσιο  μετά  την  πλήρη  κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερμό

λουτρό  για την αποφυγή μελλοντικής οξειδώσεως.  Ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 80

μικρά.

Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεως του πλασίου στο ιστό.

(1 τεμ)

 9330.1     2 μέτρων

 9330.1.1 οριζόντιας προβολής  1     , μήκος πλαισίου   1 μ.

            και πάχος πλαισίου  8χιλ.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 124,05

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τέσσερα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9378 Προβολεας  εσωτερικού χώρου   LED DIM 30W

A.T. : Β_21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια , μεταφορά  και τοποθέτηση ενος(1)προβολέα LED ισχύος 30W με πτερίγια με δυνατότητα

dimmer 1-10V, κατάλληλοι για εσωτερικό φωτισμό ,

 το περίβλημα τους θα ειναι απο χυτό αλλουμίνιο με λεία επιφάνεια και άριστο

 φινίρισμα,βιομηχανοποιημένης κατασκευής με ειδικά καλώδια και ελαστικά στεγανότητας για νερό.

Τα LED θα έχουν ισχύ 30W, θα είναι λευκού χρώματος (4.000 K)COOL WHITE ή θερμό (2.700 K) ,

 που θα διασφαλίζουν όριο ζωής περισσότερο από 70.000 ώρες λειτουργίας ,με τάση λειτουργίας

 100-277 V AC/50-60 Hz. o Φακος διάχυσης θα ειναι ευρείας δέσμης, 41  ενώ η αρχική γωνία δέσμης

 8 παρέχει εκτεταμένη προβολή φωτισμού.

Ο προβολέας θα εχει δυνατότητα πλήρους κλίσης 180. Ο προβολέας θα μπορεί επίσης

να πραγματοποιήσει πλήρη περιστροφή 360 για ακριβή στόχευση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τριφασική ραγα στήρηξης αλουμινίου.

(1 τεμ)

 9376.1   Ισχύος  30 W

Ευρώ (Αριθμητικά) : 239,37

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα εννέα και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2 Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος

A.T. : Β_22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος διαστάσεων 70χ50  βιομηχανικού τύπου   με τα όργανά

του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες ,βολτόμετρο,αμπερόμετρο σύμφωνα

με το μονογραμμικό σχέδιο κλπ ως τεχνική περιγραφή)  αλλά  με τα απαραίτητα στηρίγματα,

 οπές εισόδου και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής

συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής  συνδεσμολογίας των

οργάνων,

διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα

σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε

εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Στηην τιμή περιλαμβάνεται και η αποξήλωση του

υπάρχοντος πίνακα.

(1 τεμ)

   8840.λ1.λ3  Διαστάσεων  λ5          cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.196,84

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν ενενήντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9378.1 Προβολεας  εσωτερικού χώρου   LED DIM 20W

A.T. : Β_23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια , μεταφορά  και τοποθέτηση ενος(1)προβολέα LED ισχύος 20W με πτερίγια με δυνατότητα

dimmer 1-10V, κατάλληλοι για εσωτερικό φωτισμό ,

 το περίβλημα τους θα ειναι απο χυτό αλλουμίνιο με λεία επιφάνεια και άριστο

 φινίρισμα,βιομηχανοποιημένης κατασκευής με ειδικά καλώδια και ελαστικά στεγανότητας για νερό.

Τα LED θα έχουν ισχύ 20W, θα είναι λευκού χρώματος (4.000 K)COOL WHITE ή θερμό (2.700 K) ,

 που θα διασφαλίζουν όριο ζωής περισσότερο από 70.000 ώρες λειτουργίας ,με τάση λειτουργίας

 100-277 V AC/50-60 Hz. o Φακος διάχυσης θα ειναι ευρείας δέσμης, 41  ενώ η αρχική γωνία δέσμης

 8 παρέχει εκτεταμένη προβολή φωτισμού.

Ο προβολέας θα εχει δυνατότητα πλήρους κλίσης 180. Ο προβολέας θα μπορεί επίσης

να πραγματοποιήσει πλήρη περιστροφή 360 για ακριβή στόχευση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τριφασική ραγα στήρηξης αλουμινίου.

(1 τεμ)

 9376.1   Ισχύος  30 W
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 199,37

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα εννέα και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9201 Υποβρύχια Αντλία ισχύος 1,5 KW, ονομαστικής παροχής 32M3/h και μανομετρικού ύψους
12mΣ.Υ

A.T. : Β_24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 80

Προμήθεια και τοποθέτηση μιας (1) Υποβρύχιας Αντλίας ισχύος 1,5 KW οριζοντίου  άξονος,

φυγοκεντρικής  ακτινικής ροής, ονομαστικής παροχής

32M3/h  και  μανομετρικού  ύψους 12mΣ.Υ αριθμού στροφών αντλίας όχι μεγαλύτερου

των  1500  ανά  πρώτον λεπτόν, μετά της βάσεως εδράσεως αυτής και του κινητήρος,

μετά  μανομέτρου  και  κρουνού, υλικών και μικρουλικών συνδέσεως και στερεώσεως,

ήτοι  προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου, εργασία

εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.858,42

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια πενήντα οκτώ και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8557.1.4.1 Κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας, θερμικού φορτίου 60.000 Btu/h και ψυκτικού φορτίου
70.000 Btu/h .

A.T. : Β_25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Προμήθεια και τοποθέτηση μιας κλιματιστικής  μονάδα επεξεργασίας αέρα θερμικού

φορτίου 60.000 Btu/h και ψυκτικού φορτίου 70.000 Btu/h., χαμηλής πιέσεως κατακόρυφου ή

οριζόντιου   τύπου   μίας   ή περισσοτέρων ζωνών που αποτελείται από τα τμήματα:

α)  ανεμιστήρα  με  ηλεκτροκινητήρα  κατάλληλης  ισχύος,β)  υγραντήρα  με λεκάνη

συγκεντρώσεως νερού γ) θερμικού και ψυκτικού στοιχείου ή μόνο θερμικού στοιχείου

και μεταλλικά  φίλτρα  αέρα  πλενόμενου τύπου, συγκροτημένα σε ενιαίο σύνολο,

δηλαδή προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση και σύνδεση προς το δίκτυο ηλεκτρικού

ρεύματος  με  τα  αντικραδασμικά στηρίγματα και λοιπά υλικά(καλώδια κ.λ.π)

 και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε πλήρη

και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  8557.1    για ψύξη-θέρμανση

             ύγρανση μιάς ζώνης

             λ4

  8557.1.4   Παροχής  4000   C.F.M., θερμικής αποδόσεως  60.000   ΒΤU/H

               και ψυκτικής αποδόσεως  70.000   BTU/H

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.597,88

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα επτά και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9408.5 Ανακατανομή, ανακατασκευή και επισκευή υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα

A.T. : Β_26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ανακατανομή, ανακατασκευή και επισκευή υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα σύμφωνα με τις υποδείξεις

της επίβλεψης, δηλαδή  μετάβαση  συνεργείου σε θέση που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, άνοιγμα

ηλεκτρικού πίνακα και χυτοσιδηράς διανομής, εργασία διακοπής τάσης, αναδιάταξης ηλεκτρικών

γραμμών, αντικατάστασης φθαρμένων καλωδίων ή ελαττωματικών διατάξεων-εξαρτημάτων (μη

συμπεριλαμβανομένων στην τιμή), εφικτής ενσωμάτωσης πρόσθετου ηλεκτρολογικού υλικού και

επισκευής μηχανικών μερών πίνακα, ανακατανομής και ρυθμίσεως ηλεκτρικού φορτίου δικτύου,

δοκιμές, αποσυνδέσεως και επανασυνδέσεως οργάνων πίνακα μέχρι την αποκατάσταση υψηλής

λειτουργίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 146,84

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8559.1 Ανεμιστήρας

A.T. : Β_27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39

Ανεμιστήρας  εξαερισμού W.C κατάλληλος για τοποθέτηση σε στόμιο πλαστικοσωλήνα Φ 100 έως Φ 400

χιλ.αξονικός  με  στεγανό μονοφασικό κινητήρα 220 βόλτ, 50 περιόδων

που συνοδεύεται από τις βοηθητικές του διατάξεις (περσίδες, διακόπτες αναστροφής

κλπ),  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,  τοποθέτηση  και  ηλεκτρική  σύνδεση  γιά

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ανεμιστήρας               τεμ    1,00x        60       =          60,00

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

                                                      Αθροισμα          60,00

Τιμή ενός τεμ δρχ 60,00

εξήντα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.9003.3.6 Αναβατόριο(πλατφόρμα) κλίμακασ για ΑΜΕΑ, πλήρης

A.T. : Β_28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

 Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης,

 σύνδεσης και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία μετά δοκιμών, ενός

ανοξείδωτου αναβατορίου(πλατφόρμα) κλίμακασ για ΑΜΕΑ για εξωτερικό χώρο.

ενδεικτικών διαστάσεων 1000x800mm, ανυψωτικής ικανότητας 225kg, μήκους διαδρομής εως 10,0 m,

με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την παράδοση

σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η όλη εγκατάσταση θα εκτελεστεί από συνεργείο με νόμιμη άδεια εγκαταστάτη.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για την διαδικασία αξιολόγησης συμ-

μόρφωσης - πιστότητας του ανελκυστήρα από αναγνωριμένο φορέα και στη συνέχεια

για την καταχώρηση του ανελκυστήρα - έκδοση άδειας λειτουργίας του στην οικεία

Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α. Λάρισας (πρώην Διεύθυνση Βιομηχανίας).

Επίσης περιλαμβάνονται και κάθε είδους εργασίες μετά υλικών, οι οποίες δεν

κατονομάζονται ρητά στο παρόν άρθρο, αλλά είναι αναγκαίες για την σωστή και

έντεχνη εκτέλεση των εγκαταστάσεων και εμφανίζονται στις κατόψεις, στο σχέδιο

τομών και στο Τεχνικό Υπόμνημα, όπως επίσης στην Τεχνική Περιγραφή και στις

Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου.

   Η όλη εγκατάσταση δέον να εκτελεστεί από σχετικό συνεργείο με νόμιμη άδεια

 εγκαταστάτη.

(1 τεμ.)

 Αναβατόριο όπως περιγράφεται πιό πάνω.

 9030.1                          τεμ    1,00x  12000 =     12000,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν  (003)  h     20x  19,87 =       397,40

                          Βοηθ  (002)  h     20x  16,84 =       336,80

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

                                             Αθροισμα          12734,20

Τιμή ενός τεμ δρχ 12.734,20

δώδεκα χιλιάδες επτακόσια τριάντα τέσσερα και είκοσι λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12.734,20

(Ολογράφως) : δώδεκα χιλιάδες επτακόσια τριάντα τέσσερα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9408.1 Ανακατανομή και έλεγχος υφιστάμενου ηλεκτρικού δικτύου

A.T. : Β_29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52
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Ελεγχος υφιστάμενου ηλεκτρικού δικτύου (φάσεων, ασφαλειών, καλωδίων, λαμπτήρων, κυτίων,

ρευματοδοτών, διακοπτών, συσκευών κ.λ.π.) και ανακατανομή  ηλεκτρικού  δικτύου,  δηλαδή

μετάβαση  συνεργείου σε θέση που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, άνοιγμα πίνακα, εργασία

διαχωρισμού-ανακατανομής τμήματος δικτύου με υπαγωγή του σε νέο ηλεκτρικό πίνακα μετά υλικών

(κυτίων, σωληνώσεων, αγωγών και καλωδίων καθώς και καναλιών όδευσης αυτών κλπ.) και εργασιών

διασύνδεσής του νέου με υφιστάμενο λειτουργούν πίνακα και ρυθμίσεως ηλεκτρικού φορτίου δικτύου,

δοκιμές, αποσυνδέσεως  και επανασυνδέσεως οργάνων μέχρι την αποκατάσταση υψηλής λειτουργίας

καθώς και αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών καλωδίων, αγωγών, φθαρμένων διακοπτών, κυτίων και

ρευματοδοτών, λαμπτήρων κ.λ.π.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία μετά υλικών εκσκαφών-διάτρησης τοιχοποίας και τελικής

αποκατάστασής της έτοιμης προς βαφή.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 220,26

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8001.1.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

A.T. : Β_30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Αποξήλωση υφιστάμενων υδραυλικων   εγκαταστάσεων μετά των απαραιτήτων υλικών και μηχανημάτων,

συμπεριλαμβανομένου όλων των απαιτούμενων εργασιών διακοπής, απομονώσεως δικτύων, απομάκρυνσης

των άχρηστων υλικών (σωληνώσεων, σιφωνίων, φρεατίων κλπ.), τερματισμού κλάδων, θέση δικτύου σε

κατάσταση δεκτική επέκτασης και επαναφοράς του εναπομείναντος δικτύου σε δοκιμή και πλήρη

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 214,20

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8256.1.1 Θερμοσίφωνας διπλής ενέργειας 40 λίτρων/4 KW με πλήρες δίκτυο σωληνώσεων
σύμφωνα με τα σχέδια

A.T. : Β_31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Θερμοσίφωνας 40 lt\4 KW, διπλής ενέργειας (κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης)κατάλληλος γιά

πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος  με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας

και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλτικά του σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή

θερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα υλικά και   μικροϋλικά  στερεώσεως   και συνδέσεως.

Περιλαμβάνονται τα σπιράλ συνδέσεώς του, οι επίτοιχοι χαλκοσωλήνες Φ 15 mm (μετά εξωτερικής

βαφής), τα ρακόρ συνδέσεως (μετά των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών) για πλήρη σύνδεσή του

με το δίκτυο ψυχρού - θερμού νερού καθώς και το δίκτυο θέρμανσης κατά τρόπο σύμφωνα με τα

σχέδια, επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως μετά δοκιμών

λειτουργίας.

(1 τεμ)

  8256.8  Χωρητικότητας  40   l

  8256.8.3   Ισχύος     4.000  W

Ευρώ (Αριθμητικά) : 395,76

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα πέντε και εβδομήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8307.2.2 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός W.C.

A.T. : Β_32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός W.C.

Ητοι πλήρης υδραυλική εγκατάσταση (σωλήνες, φρεάτια κλπ.), πλήρης εγκατάσταση αποχέτευσης

(σωλήνες, σιφώνια,  κλπ.), πλήρης εξοπλισμός ( Λεκάνη  αποχωρητηρίου εκ  πορσελάνης,  υψηλής

πιέσεως, ευρωπαικού  τύπου με καπάκι, δοχείο υψηλής  πιέσεως, χαρτοθήκη, σαπουνοθήκη, νιπτήρας

εκ πορσελάνης, αναμικτήρ θερμού -ψυχρου ύδατος,καθρέπτης ορθογωνικός (ή οβάλ) διαστάσεων 60x45

εκ κλπ. )

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά    και η εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως, ώστε τα W.C να είναι παραδοτέα προς χρήση και λειτουργία.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 885,05

(Ολογράφως) : οκτακόσια ογδόντα πέντε και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8307.2 Πλήρης εξοπλισμός W.C. ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.), λεκάνη WC, νιπτήρας,
καθρέπτης, καταιονητήρας, κλπ.

A.T. : Β_33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους σετ εξοπλισμού W.C. ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.) με

το σύνολο  των υποδοχέων και εξαρτημάτων του πλήρες.

Περιλαμβάνονται ο νιπτήρας απο πορσελάνη, ειδικός για άτομα Α.μ.Ε.Α., (με σχήμα  πετάλου στο

εμπρός μέρος)διαστάσεων περίπου 66x57 εκ., η βαλβίδα με επιχρωμιωμένο πώμα ελεγχόμενο από

ειδικό μοχλό, το  σιφώνι, ο επιχρωμιωμένος αναμικτήρας (τύπου "κομμωτηρίου") με κινητό

"τηλέφωνο" ντούς (με τη σύνδεσή του προς  τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών

διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων κατάλληλου μήκους εύκαμπτων σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους

χρωμέ "ρακόρ" προσαρμογής με τον αναμικτήρα και τον γωνιακό  διακόπτη), η λεκάνη του

καταιονητήρα (ντουσιέρα) μετά της αντίστοιχης βαλβίδας - πώματος σημείου απορροής και ο

επιχρωμιωμένος αναμικτήρας με κινητό "τηλέφωνο" ντους, ο ανακλινόμενος καθρέπτης ορθογωνικός (ή

οβάλ) διαστάσεων 60x45 εκ. με ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η ποτηροθήκη

(ή και δεύτερη  σαπουνοθήκη), η χαρτοθήκη με μηχανισμό παροχής χαρτιού φύλλο-φύλλο και η

πετσετοκρεμάστρα, η λεκάνη ευρωπαϊκού τύπου χαμηλής πίεσης κατάλληλη για Α.μ.Ε.Α.-λευκή, με

πλαστικό κάθισμα και κάλυμμα απο ενισχυμένη πλαστική ύλη, άθραυστο φαρδύ με ειδικό σχήμα

(ανοιχτό στο εμπρός μέρος, σχήμα πετάλου), με καζανάκι απο πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με

χειρισμό στο πλάι με υποπόδιο μόνιμο, με δύο χειρολαβές (η μία αναδιπλούμενη)από ορείχαλκο

επιχρωμιωμένες διαμέτρου 3,5 εκ. και μήκους περί τα 50 εκ.Περιμετρικά του χώρου και παράλληλα

με το δάπεδο σε απόσταση 0,15-0,20 μ. απ αυτό θα τοποθετηθεί σύστημα κλήσης νκινδύνου με

κορδόνι, το οποίο θα συνδέεται με φωτεινή και ηχητική ένδειξη πάνω από την εξωτερική όψη της

θύρας του χώρου προς το διάδρομο με  τα  υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(στηρίγματα, βίδες, τιμεντοκονία κλπ.) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία

και σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές για άτομα με ειδικές ανάγκες.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.226,40

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια είκοσι έξι και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8301.1 Σωληνώσεις θερμού - ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις

A.T. : Β_34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σωληνώσεις  θερμού - ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις .Περιλαμβάνουν τις

σωληνώσεις  και  κάθε  απαιτούμενο  υλικό  της  γραμμής,  νερού  πόλεως, από την

εξωτερική  πλευρά  του τοίχου του διαμερίσματος στο σημείο εισόδου και μέχρι τις

θέσεις  τροφοδοτήσεων  των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τους διακόπτες

γενικού  και  των  κλάδων  τροφοδοτήσεως  του  θερμοσίφωνα, και του νεροχύτη της

γραμμής  θερμού  νερού  και  του  θερμοσίφωνα μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεως των

ειδών  υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιό πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταύ,

καμπύλες,  μαστοί  κλπ)  τα  μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία

εγκαταστάσεως και δοκιμών γιά την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 285,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.15 Φωτιστικό σώμα απλίκα led εξ. χώρου

A.T. : Β_35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, συνδεσμολογία και παράδοση του σε κατάσταση λειτουργίας

ενός φωτιστικού σώματος led  ,

ισχύος 15 W  κατάλληλου για εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού (φωτιστικό  σύμφωνα με το φύλο

προδιαγραφών).

Το φωτιστικό εξωτερικού χώρου θα έιναι  βαθμού προστασίας ΙΡ66.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα μικροϋλικά παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία

με όλες τις απαραίτητες δοκιμές σύμφωνα με την φωτοτεχνική μελέτη.

(1 τεμ)
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  8983.λ1    λ2

             λ3

  8983.λ1.λ6   Με λαμπτήρες  15  W

 8983.λ1.λ6.λ7   φθορισμού   IPΧ5

Ευρώ (Αριθμητικά) : 66,22

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8995.1.4 Φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό μήκους 10 μ.

A.T. : Β_36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Φωτιστικό  σημείο  απλό χωνευτό που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι

το  φωτιστικό  σημείο τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα

ευθύ  και  σπιράλ  ανηγμένα  σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5 mm, τα κυτία

διακλαδώσεως  και  το κυτίο του διακόπτου, τους αγωγούς ΝΥΑ φάσεως ουδετέρου και

γειώσεως,  τους  διακλαδωτήρες,  τον  χωνευτό  απλό  διακόπτη,  το προστόμιο, το

κλέμενς  και  τα  κάθε  φύσεως  λοιπά  υλικά  και  μικροϋλικά  εγκαταστάσεως και

συνδέσεως  και  την  απαιτούμενη  εργασία γιά παράδοση του φωτιστικού σημείου σε

πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

 8995.1.λ1   Μέσου μήκους γραμμών  10 m

              Απλό

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,12

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και δώδεκα λεπτά

2.2.  ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.60 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6,0  atm, Φ.100mm

A.T. : Β_37

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

P.V.C. 6,0  atm, Φ.100mm γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,

πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα

υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8042.λ1    Πιέσεως     λ2    atm

  8042.λ1.λ3   Διαμέτρου   λ4     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,47

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.75 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6,0  atm, Φ.75mm

A.T. : Β_38

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

P.V.C. 6,0  atm, Φ.75 mm γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,

πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος γωνίες (πλην

σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8042.λ1    Πιέσεως     λ2    atm

  8042.λ1.λ3   Διαμέτρου   λ4     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,17

(Ολογράφως) : πέντε και δέκα επτά λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8151.22.3 Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Φ 22x3 mm

A.T. : Β_39

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης κατάληλος για πόσιμο νερό από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο  διαμέτρου

22χ3 mm για τοποθέτηση εντός του δαπέδου ,με το σπιράλ προστασίας και όλα τα υλικά και

μικρουλικά ( ρακόρ,γωνίες στηρίγματα κ.λ.π.)  για πλήρη εγκατάσταση,δηλαδ'η προμήθεια και

τοποθέτηση.

( 1μ.)

Εργασία             Εργ    (001)  h    1x           5 =               5,00

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

                                                  Αθροισμα            5,00

Τιμή ενός t δρχ 5,00

πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8072 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά

A.T. : Β_40

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση καλύμματος φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της

κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου

έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών

υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα. 11.01.02 Καλύματα από ελατό

χυτοσίδηρο (ductile iron)

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή

επιμέτρηση με ζύγιση) , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα στεγανοποιήσεως

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,49

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9337.5.6 Καλώδιο FG 160 5Χ6  mm

A.T. : Β_41

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο  FG 160 , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY 5X6mm, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή σιδηροσωλήνα.

(1 m)

 9337.3   5Χ6

 9337.3.1 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  5Χ6 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,85

(Ολογράφως) : δώδεκα και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9337.3.4 Καλώδιο FG 160 3Χ4  mm

A.T. : Β_42

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο  FG 160 , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY 3X4mm, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή σιδηροσωλήνα.

(1 m)

 9337.3   5Χ6

 9337.3.1 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  5Χ6 mm
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,26

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9337.4.6 Καλώδιο FG 1604Χ6  mm

A.T. : Β_43

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο  FG 160 , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY 3X4mm, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή σιδηροσωλήνα.

(1 m)

 9337.3   4Χ6

 9337.3.1 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  4Χ6 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,81

(Ολογράφως) : δέκα και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9337.4.2.5 Καλώδιο FG 160 4Χ2,5  mm

A.T. : Β_44

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο  FG 160 , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY 4X2.5mm, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή σιδηροσωλήνα.

(1 m)

 9337.3   4Χ2,5

 9337.3.1 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  4Χ2,5 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,24

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9337.3.1.5 Καλώδιο FG 160 3Χ1,5 mm

A.T. : Β_45

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο  FG 160 , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY 3X1,5mm, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή σιδηροσωλήνα.

(1 m)

 9337.3   5Χ6

 9337.3.1 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  5Χ6 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,22

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9337.5.4 Καλώδιο FG 160 5Χ4  mm

A.T. : Β_46

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο  FG 160 , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY 5X4mm, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή σιδηροσωλήνα.

(1 m)

 9337.3   5Χ4

 9337.3.1 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  5Χ4 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,79

(Ολογράφως) : εννέα και εβδομήντα εννέα λεπτά
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3. ΠΡΑΣΙΝΟ

3.1. ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

A.T. : Γ_01

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710

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

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

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

δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους

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

φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ10 Προμήθεια τύρφης

A.T. : Γ_02

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340

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

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

προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου

αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ02 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους

A.T. : Γ_03

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620

Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη,

οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο,

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των

μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της

εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα

A.T. : Γ_04

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού

(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική

ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση

φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα χλοοτάπητα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και

των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 105,00

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.4.62 Θάμνοι, κατηγορίας Θ4, Πυξός, Buxus sempervirens, μπάλα χώματος 7 λίτρα, ύψος 0,50
έως 0,60 μέτρα, περίμετρος κόμης >1,00

A.T. : Γ_05

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 μέχρι τη

φύτευσή του, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση

και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και

όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο

φύτευσης.

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 4  Θάμνοι κατηγορίας  Θ4

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 4.62   Πυξός, Buxus sempervirens, μπάλα χώματος 7 λίτρα, ύψος 0,50 έως 0,60 μέτρα,

περίμετρος κόμης >1,00

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,70

(Ολογράφως) : έντεκα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ03.2.10 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α2, Κισσός, Hedera helix, μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,80
έως 1,00 μέτρα

A.T. : Γ_06

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220

Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών 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,

φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη

απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι

και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ04.   2  Αναρριχώμενα κατηγορίας  Α2

 ΝΑΠΡΣ Δ04.  2. 10   Κισσός, Hedera helix, μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 μέτρα

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ06.2.20 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2, Διμορφοθήκη,
Dimorphotheca callendulacea, μπάλα χώματος 0,80 λίτρα, ύψος 0,30 μέτρα

A.T. : Γ_07

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών 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, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και

φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα

απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των

ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα

με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ06. 2  Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγορίας  Π2

 ΝΑΠΡΣ Δ06. 2.20   Διμορφοθήκη, Dimorphotheca callendulacea, μπάλα χώματος 0,80 λίτρα, ύψος

0,30 μέτρα

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ06.2.32 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2, Πελαργόνι,
Pelargonium spp., μπάλα χώματος 0,80 λίτρα, ύψος 0,30 μέτρα

A.T. : Γ_08

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών 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, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και

φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα

απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των

ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα

με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ06. 2  Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγορίας  Π2

 ΝΑΠΡΣ Δ06. 2.32   Πελαργόνι, Pelargonium spp., μπάλα χώματος 0,80 λίτρα, ύψος 0,30 μέτρα

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ03.3.3 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α3, Βιγνονία, Bignonia spp., μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος
0,60 έως 0,80 μέτρα

A.T. : Γ_09

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220

Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών 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,

φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη

απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι

και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ04.   3  Αναρριχώμενα κατηγορίας  Α3

 ΝΑΠΡΣ Δ04.  3.  3   Βιγνονία, Bignonia spp., μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 μέτρα

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : επτά

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

A.T. : Γ_10

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130

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

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

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

δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την

πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,60

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  0,40 - 1,50 lt

A.T. : Γ_11

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο

λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του

χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την
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φυτοτεχνική μελέτη και

την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,

δοχεία κλπ)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,80

(Ολογράφως) : ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt

A.T. : Γ_12

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του

φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους,

πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,  λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες

(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,10

(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά

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

A.T. : Γ_13

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του

φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους,

πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,  λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-05-01-00.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες

(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,30

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1 Λίπανση φυτών με τα χέρια

A.T. : Γ_14

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340

Λίπανση φυτών με τα χέρια, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-06-03-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσματος και την

εργασία διασποράς του στο λάκκο του φυτού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,05

(Ολογράφως) : πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.1 Βοτάνισμα με τα χέρια

A.T. : Γ_15

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5551

Εκρίζωση με τσάπα των ζιζανίων μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί,

απομάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους σε

οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. Περιλαμβάνονται όλες οι

απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού

προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με

την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

3.2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η02.3.3 Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 mm

A.T. : Γ_16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονομαστικής πίεσης 10 atm, με μούφα

σύνδεσης και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προμήθεια

σωλήνων και πλαστικών εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία

αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαμόρφωση του

αγωγού, ανεξαρτήτως αριθμού συνδέσεων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και

την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγματος, τα

χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων

της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και

ο εγκιβωτισμός των σωλήνων.

 Η02.3. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 75 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,30

(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.2.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm

A.T. : Γ_17

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm

(SDR 13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN

8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των

σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η

μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι

συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.2. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 25 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,65

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.2.1.1 Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με σταλάκτες μακράς διαδρομής,
αποστάσεις σταλακτών 33 cm

A.T. : Γ_18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες

(κοντούς ή μακρούς), με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  A',
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για πίεση  λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm.  Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων

σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης

εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις, σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.

 Η08.2.1. 1  Αποστάσεις σταλακτών  33 cm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,32

(Ολογράφως) : τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης
πίεσης, διατομής 1 in

A.T. : Γ_19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής

λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow

controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα

χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η09.1.1. 6   Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

              Ονομαστική διάμετρος  1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in

A.T. : Γ_20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής

λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow

controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα

χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η09.1.1. 1   Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

              Ονομαστική διάμετρος  1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.2.1 Προγραμματιστής μπαταρίας απλού τύπου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2-4

A.T. : Γ_21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Προγραμματιστές μπαταρίας απλού τύπου, 3 εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών, με έλεγχο

των ηλεκτροβανών με πηνία μανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω καλωδίου

διατομής 1,5 mm2  και με  δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας.

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα πάσης
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φύσεως εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού,

ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η09.2.2. 1  Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες  2-4

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Δ Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,    μεταλλικό, διαστάσεων 60 x 60 x 25 (cm), πάχους
1,2 mm

A.T. : Γ_22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Στεγανό κουτί προγραμματιστών,   μεταλλικό                                   , για τοποθέτηση

προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ, με πόρτα πάχους τουλάχιστον  1,2 mm , με

αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων   ,

με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας

τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά

ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης.

 ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Δ  Διαστάσεις  60 x 60 x 25 (cm), πάχος = 1,2 mm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά) : 85,00

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΤΕΛΙΟΥ
Πολιτικός μηχανικός ΠΕ

ΗΛΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Ηλεκτρολογος μηχανικός ΤΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
Γεωπόνος ΠΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αρχιτέκτων μηχανικός ΠΕ

Ο αν.Προϊστάμενος
τμ. Οδοποιϊας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
Τοπογράφος μηχανικός

Η Προϊσταμένη
τμ. ΗΜ Έργων & Συντήρησης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ
Ηλεκτρολόγος μηχανικός ΠΕ

Ο Αν.Προϊστάμενος τμ. Μελετών &
Περιβαλλοντικών Επεμβάσεων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΣΟΣ
Δασολόγος ΠΕ

Ο αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ
Τοπογράφος μηχανικός

Η Αν.Προισταμένη Διεύθυνσης
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Γεωπόνος ΠΕ
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