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Αντικείμενο τθσ μελζτθσ είναι θ ανάπλαςθ παιδικισ χαράσ που εντάςςεται ςε
κοινόχρθςτο χϊρο ιδιοκτθςίασ του Δ. Νάουςασ και βρίςκεται ςτθν πόλθ τθσ Νάουςασ .
Θ περιοχι επζμβαςθσ βρίςκεται εντόσ των ορίων τθσ πόλθσ τθσ

Νάουςασ και

περιλαμβάνει το Ο.Σ. Γ13 ςτο δυτικό τμιμα τθσ πλατείασ Ειρινθσ και προσ το Βορρά
εκτείνεται μζχρι το όριο τθσ υφιςτάμενθσ διαμόρφωςθσ τθσ ανάπλαςθσ τθσ πραςιάσ τθσ
Αράπιτςασ . Θ ζκταςθ είναι χαρακτθριςμζνθ ωσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ ςφμφωνα με το Β.Δ. τθσ
23-02-1951 (ΦΕΚ 61/Α/3-3-1951) και ςτο διάγραμμα Ρ3.1 του Γεν. Ρολεοδομικοφ Σχεδίου του Δ.
Νάουςασ ( Απ. Γ.Γ. Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ 5982/24.06.2010, Φ.Ε.Κ. 289/Α.Α.Ρ./2307-2010) περιγράφεται ωσ "πράςινο- ελεφκεροι χϊροι" ενϊ θ βόρεια πλευρά τθσ ςυνορεφει
με εγκεκριμζνο από το ςχζδιο πόλεωσ πεηόδρομο και πζραν αυτοφ με το ρζμα «Αράπιτςα» το
οποίο είναι χαρακτθριςμζνο ωσ περιοχι «ιδιαιτζρου κάλλουσ» .
Για το ςχεδιαςμό τθσ παιδικισ χαράσ λιφκθκαν υπόψθ θ μορφολογία του χϊρου, οι
προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ ΕΝ1176 που αφοροφν ςτον αςφαλι ςχεδιαςμό και ςτθν καταςκευι
παιδικϊν χαρϊν κακϊσ και θ Υ.Α.28492/18.05.09 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα.
Στθν Υ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) κακορίηονται οι προχποκζςεισ και
οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν καταςκευι και λειτουργία των παιδικϊν χαρϊν των διμων με
ςτόχο τθ βζλτιςτθ ςωματικι και πνευματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν διαφορετικϊν θλικιακϊν
ομάδων και διαφορετικϊν κινθτικϊν ικανοτιτων, τθν κοινωνικοποίθςθ τουσ,

αλλά και τθ

δθμιουργία ενόσ ευχάριςτου χϊρου αναμονισ και ξεκοφραςθσ για τουσ ενιλικεσ ςυνοδοφσ.
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Αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ.
Θ υφιςτάμενθ παιδικι χαρά είναι εγκατεςτθμζνθ ςε κοινόχρθςτο χϊρο τθσ πόλθσ
Νάουςασ

όπωσ αποτυπϊνεται ςτο τοπογραφικό διάγραμμα . Μετά από ζλεγχο που

διενεργικθκε διαπιςτϊκθκε ότι δεν πλθροί τισ προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ
προκειμζνου να πιςτοποιθκεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των ευρωπαϊκϊν προτφπων
αςφαλείασ EN1176:2008 και ΕΝ 1177:2008 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ
Β 931/18-05-2009) όπωσ ιςχφει ςιμερα.
Τα ςθμαντικότερα προβλιματα αφοροφν ςτον υφιςτάμενο εξοπλιςμό, ο οποίοσ είναι
παλαιόσ κακϊσ επίςθσ και ςτο ότι ο χϊροσ δεν παρζχει τθν απαιτοφμενθ αςφάλεια.
Τα όργανα τθσ παιδικισ χαράσ βρίςκονται διάςπαρτα ςε όλο το χϊρο ενϊ το ζδαφοσ
είναι αδιαμόρφωτο χϊμα. Στο χϊρο επίςθσ υπάρχει ζνα μικρό αμφικζατρο από ςκυρόδεμα,
ζνασ μικρόσ χϊροσ για ακλοπαιδιζσ , ζνα ιςόγειο κτίριο με υπόγειεσ τουαλζτεσ, ιςτοί
χαμθλοφ φωτιςμοφ και δζντρα διαφόρων ειδϊν .
Διαπιςτϊκθκε ότι θ παιδικι χαρά δεν είναι περιφραγμζνθ με αποτζλεςμα να μθν
παρζχει τθν απαιτοφμενθ αςφάλεια επιτρζποντασ τθν είςοδο ςε άτομα μθ ζχοντα ςχζςθ με
το χϊρο αλλά και ςε αδζςποτα ηϊα

και ότι τα παιχνίδια και ο αςτικόσ εξοπλιςμόσ
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παρουςιάηουν φκορά από το χρόνο και τθ χριςθ. Απ όλα τα παραπάνω

προκφπτει ότι θ

παιδικι χαρά δεν πλθροί τα κριτιρια πιςτοποίθςθσ τθσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Οι γενικζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται θ προτεινόμενθ μελζτθ είναι ςφμφωνεσ με τα
κριτιρια και τισ προδιαγραφζσ για τθν αςφαλι λειτουργία των παιδικϊν χαρϊν και με τισ
γενικότερεσ αρχζσ του ςχεδιαςμοφ υπαίκριου αςτικοφ χϊρου με ςκοπό να εξαςφαλίηεται θ
λειτουργικότθτα , θ αςφάλεια και γενικά θ αιςκθτικι και θ περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ του.
Το προτεινόμενο ζργο ςτοχεφει


ςτθ δθμιουργία αςφαλοφσ και ςθμαςμζνου για τθν εν λόγω χριςθ υπαίκριου
χϊρου με καταςκευι περίφραξθσ και ελεγχόμενθ είςοδο.



ςτθν

εξαςφάλιςθ

αςφαλϊν, λειτουργικϊν και περιβαλλοντικά

φιλικϊν

ςυνκθκϊν για τθν ψυχαγωγία των παιδιϊν (πιςτοποιθμζνα παιχνίδια
τοποκετθμζνα ςε κατάλλθλο και αςφαλζσ δάπεδο)


ςτθν εξαςφάλιςθ κατάλλθλων ςυνκθκϊν παραμονισ
τοποκζτθςθ του απαραίτθτου αςτικοφ εξοπλιςμοφ.
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για ςυνοδοφσ με τθ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ
Ζχοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω προτείνεται ο ςχεδιαςμόσ ενόσ ενιαίου χϊρου
παιχνιδιοφ ςτον οποίο τοποκετοφνται παιχνίδια για διαφορετικζσ θλικιακζσ ομάδεσ και
διαφορετικζσ κινθτικζσ ικανότθτεσ. Θ όλθ αρχιτεκτονικι ςφνκεςθ παραπζμπει ςε μια γνϊριμθ
και οικεία παράςταςθ θ οποία κα αναδείξει τθν ιδιαιτερότθτα του χϊρου και κα ςυμβάλλει
ςτθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ του.
Εντόσ του χϊρου αυτου

προβλζπεται θ δθμιουργία κατάλλθλων χϊρων για τθν

ευχάριςτθ παραμονι των ςυνοδϊν με τρόπο που να εναρμονίηονται με τθν αρχιτεκτονικι
ςφνκεςθ, ενϊ ο υπόλοιποσ χϊροσ παραμζνει ωσ χϊροσ πραςίνου με τισ κατάλλθλεσ
φυτεφςεισ φυτϊν, κάμνων και δζντρων όπωσ περιγράφεται ςτθ φυτοτεχνικι εκκεςθ.
Γφρω

από τον κοινόχρθςτο χϊρο κα καταςκευαςτεί νζο πεηοδρόμιο με ελάχιςτο

πλάτοσ 1,50μ - 2,05μ , φψοσ 10εκ. προςβαςιμο ςε άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ . Το δάπεδο κα
καταςκευαςκεί από ςκυρόδεμα C16/20 με οπλιςμό επί υποςτρϊματοσ 3Α, ενϊ θ τελικι
ςτρϊςθ κα γίνει από ενιαίο διακοςμθτικό και αντιολιςκθτικό χυτό δάπεδο. Θ κίνθςθ των Αμεα
είναι απρόςκοπτθ κακϊσ εξαςφαλίηεται ενιαίο το επίπεδο κίνθςθσ τουσ. Για τθν πρόςβαςθ και
κακοδιγθςθ των τυφλϊν χρθςιμοποιοφνται αντιολιςκθρζσ πλάκεσ τςιμζντου 30εκ*30εκ με
ανάγλυφεσ γραμμϊςεισ και ειδικι διαμόρφωςθ κατάλλθλθ για όδευςθ , αλλαγι κατεφκυνςθσ
και επιςιμανςθ κινδφνου.
Ρροβλζπονται δυο είςοδοι ςτθν παιδικι χαρά απ όπου κα είναι εφικτι και θ πρόςβαςθ
των Αμεα , θ μια

τοποκετείται ςτθ νότια πλευρά του χϊρου ενϊ θ δεφτερθ ςτθ βόρεια

πλευρά του με πρόςβαςθ από τον υφιςτάμενο πεηόδρομο . Ρλθςίον τθσ ειςόδου κα
τοποκετθκεί πινακίδα θ οποία κα φζρει το ςιμα πιςτοποίθςθσ καταλλθλότθτασ λειτουργίασ
τθσ παιδικισ χαράσ με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ όπωσ ορίηει θ υπ. αρ. 27934/2014
Απόφαςθ του ΥΡ.ΕΣ.(ΦΕΚ 2029/25.07.14)
Επίςθσ προβλζπεται πλιρθσ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ (πίλαρ, καλωδιϊςεισ κλπ) για
τθν τοποκζτθςθ ςτφλων θλεκτροφωτιςμοφ κακϊσ και προμικεια και εγκατάςταςθ των
απαραίτθτων φρεατίων για τουσ ςτφλουσ θλεκτροφωτιςμοφ όπωσ αυτά ορίηονται από τθν
θλεκτρομθχανολογικι μελζτθ.
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Αναλυτικά οι εργαςίεσ που προβλζπονται είναι :
ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΕΣΕΙΣ
Το υφιςτάμενο κτίριο και το μικρό αμφικζατρο τα οποία βρίςκονται εντόσ
του χϊρου κα κατεδαφιςτοφν ενϊ κα αποςυνδεκοφν και κα μεταφερκοφν όλα
τα υπάρχοντα όργανα τθσ υφιςτάμενθσ παιδικισ χαράσ ςε κατάλλθλο χϊρο από
τον Κφριο του Ζργου (Κ.Τ.Ε.) .
Εκςκαφζσ και επιχϊςεισ κα γίνουν για τθ κεμελίωςθ του δαπζδου τθσ
παιδικισ χαράσ και για τθν ανακαταςκευι των πεηοδρομίων , ενϊ ο περιβάλλων
χϊροσ κα διαμορφωκεί κατάλλθλα ϊςτε θ κλίςθ του εδάφουσ να είναι ομαλι.

ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΑ – ΤΟΙΧΟΡΟΙΙΕΣ
Θα χρθςιμοποιθκεί ςκυρόδεμα C16/20

για τθ κεμελίωςθ

και τθν

καταςκευι του δαπζδου τθσ παιδικισ χαράσ με τον ανάλογο ξυλότυπο και
οπλιςμό. Αντίςτοιχα προβλζπονται και για τθν καταςκευι των πεηοδρομίων , των
δαπζδων και τοιχίων περίφραξθσ .

ΕΡΙΣΤΩΣΕΙΣ
Στα πεηοδρόμια και ςτα δάπεδα παραμονισ των ςυνοδϊν θ τελικι ςτρϊςθ
κα καταςκευαςτεί από χυτό ζγχρωμο βοτςαλωτό δάπεδο .
Στο χϊρο τθσ παιδικισ χαράσ κα καταςκευαςτεί χυτό ελαςτικό δάπεδο
αςφαλείασ με ςυνολικό πάχοσ 5εκ. ϊςτε να καλφπτει το φψοσ πτϊςθσ των
παιχνιδιϊν το οποίο κα εφαρμοςκεί πάνω ςε τςιμεντοεπιφάνεια 15 εκ. ενϊ θ
χρωματικι απόδοςθ του κα κακοριςτεί από τθν υπθρεςία μετά τθν προςκόμιςθ
δειγμάτων του αναδόχου.

ΡΕΙΦΑΞΘ
Θα καταςκευαςτοφν χαμθλά τοιχία εμφανοφσ ςκυροδζματοσ πάνω ςτα
οποία κα τοποκετθκοφν ξφλινα κάγκελα κατά μικοσ του ανατολικοφ ,δυτικοφ και
νότιου τμιματοσ ενϊ ςτο βόρειο τμιμα το οποίο ςυνορεφει με τον υφιςτάμενο
πεηόδρομο κα δθμιουργθκεί φυςικι περίφραξθ με φφτευςθ .
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Κοντά ςτο ςθμείο τθσ ειςόδου από τθ νότια πλευρά τθσ παιδικισ χαράσ κα
τοποκετθκεί μια βρφςθ όπωσ φαίνεται ςτο ςχζδιο τθσ μελζτθσ με το απαραίτθτο
δίκτυο ςφνδεςθσ φδρευςθσ-αποχζτευςθσ.

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΑΙΔΙΚΘΣ ΧΑΑΣ
Τα υπάρχοντα παιχνίδια αντικακίςτανται με καινοφρια που κα φζρουν
πιςτοποιθτικά εξαςφάλιςθσ ποιοτικοφ ελζγχου. Τα νζα παιχνίδια επιλζχτθκαν να
εξυπθρετοφν δυο θλικιακζσ ομάδεσ, άτομα ΑΜΕΑ κακϊσ επίςθσ και άτομα με
κινθτικά προβλιματα ενϊ

κα επικρατεί χρωματικι ομοιομορφία μεταξφ τουσ

ϊςτε να εναρμονίηονται με τθν πολυχρωμία των δαπζδων. Ο ςυνολικόσ ενιαίοσ
χϊροσ παιχνιδιοφ είναι εμβαδοφ 500,00μ2 και κα περιλαμβάνει τα εξισ παιχνίδια:


ΚΟΥΝΙΑ

ΑΜΕΑ - προςαρμόηεται ειδικό κάκιςμα για υποδοχι και

εξυπθρζτθςθ αναπθρικοφ αμαξιδίου. Θ κοφνια προορίηεται αποκλειςτικά για
χριςθ από αμαξίδια ΑΜΕΑ


ΚΟΥΝΙΕΣ ΝΘΡΙΩΝ - ΑΜΕΑ απευκφνεται ςε παιδιά θλικίασ 1,5 και άνω



ΤΑΜΡΑΛΑ ΕΛΑΤΘΙΟ ΝΘΡΙΩΝ (2 τεμάχια) , απευκφνεται ςε παιδιά θλικίασ
1,5 και άνω



ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΕΛΑΤΘΙΟ με διάφορεσ φιγοφρεσ ,απευκφνεται ςε παιδιά

θλικίασ 1,5 και άνω (4 τεμάχια)


ΚΟΥΝΙΕΣ ΡΑΙΔΩΝ, απευκφνεται ςε παιδιά θλικίασ άνω των 3 ετϊν



ΤΑΜΡΑΛΑ, απευκφνεται ςε παιδιά θλικίασ άνω των 3 ετϊν



ΜΥΛΟΣ, το παιχνίδι απευκφνεται ςε παιδιά θλικίασ 3 ετϊν και άνω



ΚΑΘΙΣΜΑ ΦΩΛΙΑ- το παιχνίδι απευκφνεται ςε παιδιά θλικίασ 1,5 και άνω



ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΓΑΝΟ , το παιχνίδι απευκφνεται ςε παιδιά θλικίασ 3 ετϊν και άνω

[10]

Τα όργανα παιδικισ χαράσ κα πρζπει να διακζτουν πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ που
ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο φορζα
ςυμμόρφωςθ τουσ
αποτελοφν

ελζγχου, με το οποίο κα αποδεικνφεται θ

με τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΝ1176

προϊόν

βιομθχανικισ

γραμμισ

και να

παραγωγισ από εργοςτάςιο που φζρει

πιςτοποίθςθ ISO 9001.
Πλα τα είδθ κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα και ςφμφωνα με
τα όςα περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και το ςφνολο του εξοπλιςμοφ
τθσ Ραιδικισ Χαράσ κα πρζπει να πλθροί τισ προδιαγραφζσ και να φζρει τισ απαιτοφμενεσ
πιςτοποιιςεισ όπωσ αναφζρεται αναλυτικά ςτθν τεχνικι μελζτθ.
Πλεσ οι προαναφερκείςεσ διαςτάςεισ και διατομζσ που περιγράφονται για το ςφνολο
των οργάνων και του αςτικοφ εξοπλιςμοφ είναι ενδεικτικζσ και γίνονται αποδεκτζσ αποκλίςεισ
τθσ τάξθσ του ±5% με τθν προχπόκεςθ ότι τθροφνται οι απαραίτθτεσ αποςτάςεισ αςφαλείασ
των χϊρων τοποκζτθςθσ των παιχνιδιϊν. Τζλοσ εκτόσ τθσ πιςτοποίθςθσ του χϊρου τθσ παιδικισ
χαράσ κα παραδοκοφν από τον ανάδοχο ςτθν Υπθρεςία οι απαιτοφμενεσ πιςτοποιιςεισ
ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008, τα βιβλία ςυντθριςεων / εγχειρίδιο περιοδικισ ςυντιρθςθσ του
εξοπλιςμοφ, κακϊσ και οποιοδιποτε επιπλζον ζγγραφο ι άλλο πιςτοποιθτικό απαιτείται από τθ
νομοκεςία.

Νάουςα 01 / 02 /2016

Θ ςυντάξαςα

Ελζγχκθκε
Θ Ρροϊςταμζνθ

Θεωρικθκε
Ο Δ/ντθσ Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν

Γκότςθ Ευκυμία
Αρχιτζκτων μθχανικόσ
με Εϋ Βακμό

Τςιογκα Ελζνθ

Κυριακίδθσ Ραφλοσ

Αγρ. Τοπογράφοσ

Ρολιτικόσ μθχανικόσ

Μθχανικόσ
Με Γϋ Βακμό
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Με Βϋ Βακμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΡΓΟ: " ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΙ
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ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & Δ. ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
του ζργου: «ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΗΝ ΠΛΑΣΕΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ"
Φυτοτεχνική έκθεςη
Στα πλαίςια τθσ ανακαταςκευισ του χϊρου τθσ παιδικισ χαράσ ςτθν πλατεία Ειρινθσ
πρόκειται να διαφοροποιθκεί θ υπάρχουςα κατάςταςθ που αφορά τθ βλάςτθςθ.
Σιμερα θ βλάςτθςθ είναι υποτυπϊδθσ. Υπάρχουν ςτο χϊρο μόνο μερικά δζνδρα
Φωτίνιασ χωρίσ να ζχει εφαρμοςτεί κανζνα ςχζδιο αρχιτεκτονικισ τοπίου. Μερικά από αυτά κα
διατθρθκοφν και κα ενταχκοφν ςτο νζο ςχεδιαςμό.
Επί πλζον κα εφαρμοςτεί ζνα οργανωμζνο ςχζδιο φφτευςθσ, που κα περιλαμβάνει
χαμθλι, μεςαία και ψθλι βλάςτθςθ. Η νζα βλάςτθςθ κα εξυπθρετεί το νζο αρχιτεκτονικό
ςχζδιο. Τα φυτά πρζπει να είναι υγιι και εφρωςτα και κα είναι κατάλλθλα για τισ εδαφικζσ και
κλιματικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ. Ο ρόλοσ τουσ κα είναι τόςο για να κατευκφνουν τθν κίνθςθ
ςτο χϊρο όςο και για να προςφζρουν χρϊμα ςτο τοπίο, ανάλογα με τθν εποχι.
Αναλυτικότερα κα φυτευκοφν δζνδρα μεγάλθσ ανάπτυξθσ (Λιριόδενδρο, Πζυκο, κ.λ.π.)
για να προςφζρουν ςκιά ςτα ςθμεία όπου υπάρχουν κακιςτικά.
Περιμετρικά του χϊρου όπου κα υπάρχουν τα παιχνίδια κα φυτευκοφν ανκοφόροι και
άλλοι κάμνοι (τριανταφυλλιζσ, Γιουνίπεροι, κ.λ.π.), που κα ορίηουν ευχάριςτα το χϊρο.
Σε ςθμεία όπου δεν υπάρχει ξφλινοσ φράκτθσ κα φυτευκοφν ςυςτάδεσ κάμνων για να
ορίηουν τθν πρόςβαςθ προσ το χϊρο των παιχνιδιϊν.
Για τθν παραπάνω βλάςτθςθ κα γίνει εγκατάςταςθ υπόγειου αρδευτικοφ ςυςτιματοσ με
εκτοξευτιρεσ τφπου pop-up. Το ςφςτθμα κα λειτουργεί αυτόματα μζςω ειδικοφ
προγραμματιςτι.
Τζλοσ κα γίνει εγκατάςταςθ χλοοτάπθτα με ςπορά.

Ο Συντάξασ

Μπάμποσ Νικόλαοσ
Γεωπόνοσ Msc
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
ΓΙΚΣΤΑ
ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ
Φωτισμός
Γηα ηηο αλάγθεο θωηηζκνύ ηεο πιαηείαο, ζα ηνπνζεηεζνύλ ζπλνιηθά 15 θωηηζηηθά ζώκαηα επη
ζηδεξνϊζηνύ, ηερλνινγίαο LED ηζρύνο 60W-4.000Κ έθαζην.
Η ζπλνιηθή εγθαηάζηαζε ζα αζθαιηζηεί κέζω ελόο ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα, πνπ ζα ηνπνζεηεζεί
ζηελ πιαηεία ζε πθηζηάκελε παξνρή ΓΔΗ πίιαξ, πιεζίνλ ηεο πιαηείαο. Ο πίλαθαο ζα
πεξηιακβάλεη έλαλ ηξηπνιηθό δηαθόπηε 45Α, έλαλ απηόκαην δηαθόπηε δηαξξνήο ηύπνπ Α 40Α
30mA θαη έλα ηεηξαπνιηθό αληηθεξαπληθό ηθαλό λα πξνζηαηεύζεη από θξνπζηηθά ξεύκαηα
επηπέδωλ Σ1,Σ2 θαη Σ3. Οη αγωγνί ξεύκαηνο ζα αζθαιηζηνύλ κε απηόκαηεο αζθάιεηεο 20Α
θακπύιεο C. Δπηπιένλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ηύπνπ LED, θαζώο θαη απηόκαηνο
δηαθόπηεο ιπθόθωηνο, πνπ ζα αλαιακβάλεη λα αλάβεη ην θωηηζκό όηαλ ζθνηεηληάζεη.
Tα θωηηζηηθά ζα ρωξηζηνύλ ζε ηξεηο νκάδεο θαη θάζε νκάδα ζα ηξνθνδνηεζεί από δηαθνξεηηθή
θάζε. Κάζε νκάδα ζα ηξνθνδνηεζεί από μερωξηζηό αγωγό ηύπνπ NYY 3x2,5mm2. Oη αγωγνί ζα
ηνπνζεηεζνύλ εληόο ζωιήλα PVC Φ100, ζε βάζνο 50cm θαη ζα εγθηβωηηζηνύλ ζε άκκν θαη πιέγκα
ζεκάλζεωο ρξώκαηνο θόθθηλν. ηε βάζε ηνπ θάζε θωηηζηηθνύ ζα ηνπνζεηεζεί θπηίν δηαθιάδωζεο
κέζω ηνπ νπνίνπ ζα ηξνθνδνηείηαη ην θάζε θωηηζηηθό κε αγωγό, ν νπνίνο ζα αζθαιηζηεί κε
απηόκαηε αζθάιεηα 6Α θακπύιεο Β, ΝΤΤ 3ρ1,5mm2. Παξάιιεια κε ην ζωιήλα PVC Φ100 ζα
ηνπνζεηεζεί πνιύθιωλνο αγωγόο γείωζεο 35mm2 ν νπνίνο ζα γεηώλεη ην ζηδεξνϊζηό, ηνπ θάζε
θωηηζηηθνύ.

Κάμερες ασυαλείας
Γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ρώξνπ θαη ηε πξνζηαζία ηνπ από βαλδαιηζκνύο ζα ηνπνζεηεζνύλ
πεξηκεηξηθά ηωλ νξίωλ ηεο παηδηθήο ραξάο 6 θάκεξεο αζθαιείαο κε ππέξπζξεο ώζηε λα είλαη
δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηηο βξαδπλέο ώξεο. Οη θάκεξεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε ηεηξάκεηξνπο
γαιβαληδέ ηζηνύο. Οη θαιωδηώζεηο ηωλ θακεξώλ ζα γίλνπλ από αλεμάξηεην κε ηελ ειεθηξνδόηεζε,
ζθάκκα. Σα θαιώδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη ηύπνπ LIYCY. Oη αγωγνί ζα ηνπνζεηεζνύλ
εληόο ζωιήλα PVC Φ32, ζε βάζνο 30cm θαη ζα εγθηβωηηζηνύλ ζε άκκν κε πιέγκα ζεκάλζεωο
ρξώκαηνο κπιέ.

ΤΓΡΔΤΗ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
Βρύση Υρηστών
ηελ παηδηθή ραξά ζα θαηαζθεπαζηεί κία βξύζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηωλ ρξεζηώλ. Η παξνρή
λεξνύ ζα γίλεη κε ζωιήλα πνιπαηζπιελίνπ Φ20 θαη ζα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ύδξεπζεο.
Σν δίθηπν ηεο απνρέηεπζεο ζα γίλεη κε ζωιήλα πιαζηηθή PVC Φ100 γηα ηελ άλεηε απνξξνή
ηνπ λεξνύ θαη ηωλ ιηκάηωλ θαη ζα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο.
Σα δίθηπα ύδξεπζεο-απνρέηεπζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Ν. βξίζθνληαη ζε θνληηλή απόζηαζε, ζε
παξαθείκελε νδό, όπνπ ζα θαηαιήμνπλ νη ζωιήλεο ηεο βξύζεο θαη ζα ζπλδεζνύλ ζηα δίθηπα απν
ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Ν.

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

Ο ΤΝΣΑΞΑ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Η/Μ

Ο Γ/ΝΣΗ Σ.Τ.Γ.Ν.

ΠΤΡΟ ΒΛΑΥΟ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΛΑΙΑ

ΠΑΤΛΟ ΚΤΡΙΑΚΙΓΗ

ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ

ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ.
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Τιμαρικμικι 2012Γ
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ
1.1 Αντικείμενο του παρόντοσ Τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ των τιμϊν μονάδοσ με τισ οποίεσ κα εκτελεςκεί
το ζργο, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθ διακιρυξθ.
1.2 Στισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου, που αναφζρονται ςε μονάδεσ περαιωμζνθσ εργαςίασ και
ιςχφουν ενιαία για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν ςτθν περιοχι του υπόψθ ζργου, ανεξάρτθτα από τθν
κζςθ αυτϊν περιλαμβάνονται:
1.2.1 Πλεσ οι απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν του ζργου, ςφμφωνα
με τουσ όρουσ του παρόντοσ, των τευχϊν και ςχεδίων τθσ μελζτθσ και των υπολοίπων τευχϊν Δθμοπράτθςθσ
του ζργου.
1.2.2 "Κάκε δαπάνθ" γενικά, ζςτω και αν δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ και
ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ μονάδασ κάκε εργαςίασ. Καμία αξίωςθ ι διαμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί που
να ζχει ςχζςθ με το είδοσ και τθν απόδοςθ των μθχανθμάτων, τθν ειδικότθτα και τον αρικμό του
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, όπωσ και τθν δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ ι όχι μθχανικϊν μζςων.
1.3 Σφμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, μνθμονεφονται (για απλι διευκρίνιςθ του
όρου "κάκε δαπάνθ") οι παρακάτω δαπάνεσ που περιλαμβάνονται ςτο περιεχόμενο των τιμϊν του παρόντοσ
Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνεσ των κάκε είδουσ επιβαρφνςεων ςτα υλικά από φόρουσ, δαςμοφσ, ειδικοφσ φόρουσ κ.λπ.
*πλθν Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)+
θτά κακορίηεται ότι ςτισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται οι δαςμοί και λοιποί φόροι, κρατιςεισ, τζλθ
ειςφοράσ και δικαιϊματα για προμικειεσ εξοπλιςμοφ και εφοδίων γενικά του ζργου. Κατά ςυνζπεια και ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ τθσ Τελωνειακισ Νομοκεςίασ δεν παρζχεται ουςιαςτικά ςτθν Υπθρεςία, που κα εποπτεφςει τθν
εκτζλεςθ του ζργου, ι ςε άλλθ Υπθρεςία, θ δυνατότθτα να εγκρίνει χοριγθςθ οποιαςδιποτε βεβαίωςθσ για
τθν παροχι οποιαςδιποτε ατζλειασ ι απαλλαγισ από τουσ δαςμοφσ και τουσ υπόλοιπουσ φόρουσ, ειςφορζσ
και δικαιϊματα ςτα υλικά και είδθ εξοπλιςμοφ του ζργου, οφτε ςτουσ ενδιαφερόμενουσ δικαίωμα να ηθτιςουν
χοριγθςθ τζτοιασ ατζλειασ ι απαλλαγισ ζμμεςα ι άμεςα. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων
των κάκε είδουσ μεταφορικϊν μζςων.
1.3.2 Οι δαπάνεσ προμθκείασ των πάςθσ φφςεωσ, ενςωματουμζνων και μθ, κυρίων και βοθκθτικϊν υλικϊν,
μεταφοράσ τουσ ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, αποκικευςθσ, φφλαξθσ, επεξεργαςίασ τουσ (αν
απαιτείται) και προςζγγιςισ τουσ, με τισ απαιτοφμενεσ φορτοεκφορτϊςεισ, τισ αςφαλίςεισ των μεταφορϊν,
τισςταλίεσ των μεταφορικϊν μζςων και τισ απαιτοφμενεσ πλάγιεσ μεταφορζσ, εκτόσ των ειδικϊν περιπτϊςεων,
που θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με αντίςτοιχα άρκρα του Τιμολογίου.
Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία μεταφορικϊν μζςων) των
πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν και λοιπϊν υλικϊν, ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ
απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, ςφμφωνα με τθν Ε.Σ.Υ. και τουσ
λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.
1.3.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (ςτο Ι.Κ.Α., ςε
αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κλπ.), δϊρων
εορτϊν, επιδομάτων που κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ εκάςτοτε Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ (αδείασ,
οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινισ εργαςίασ, εξαιρεςίμων αργιϊν κλπ), νυκτερινισ απαςχόλθςθσ (πλθν των
ζργων που θ εκτζλεςι τουσ προβλζπεται κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ και τιμολογοφνται ιδιαιτζρωσ) κλπ, του
πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ (επιςτθμονικοφ, εργατοτεχνικοφ όλων των ειδικοτιτων, υπαλλιλων
εργοταξιακϊν γραφείων, οδθγϊν και χειριςτϊν οχθμάτων και μθχανθμάτων, τεχνιτϊν ςυνεργείων κλπ.)
θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που απαςχολείται για τθν καταςκευι του ζργου, επί τόπου ι οπουδιποτε αλλοφ.
1.3.4 Οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, διαρρφκμιςθσ αυτϊν, ανζγερςθσ γραφείων,
εργαςτθρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου, εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ,
τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και λοιπϊν απαιτουμζνων
ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.
1.3.5 Οι δαπάνεσ λειτουργίασ όλων των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν και απομάκρυνςισ τουσ
μετά τθν περαίωςθ του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των χϊρων κατά τρόπο αποδεκτό από
τθν Υπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ Ρεριβαλλοντικοφσ Ορουσ
1.3.6 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία εργοταξιακοφ εργαςτθρίου, εάν
προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταφορά των δοκιμίων και τθν εκτζλεςθ ελζγχων και δοκιμϊν, είτε ςτο
εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ
δθμοπράτθςθσ.
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1.3.7 Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ ςκυροδζματοσ, και
προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων (όταν προβλζπονται προσ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο) ςτον εργοταξιακό χϊρο ι
εκτόσ αυτοφ.Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτουμζνου χϊρου, θ καταςκευι των
υποδομϊν,κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ εγκατάςταςθ του απαιτουμζνου κατά περίπτωςθ
εξοπλιςμοφ, οι λειτουργικζσ δαπάνεσ πάςθσ φφςεωσ, οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των πρϊτων υλϊν ςτθν
μονάδα και των παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ ενςωμάτωςισ τουσ ςτο Εργο, κακϊσ και θ
αποςυναρμολόγθςθ των εγκαταςτάςεων μετά το πζρασ των εργαςιϊν, θ κακαίρεςθ των υποδομϊν τουσ(βάςεισ,
τοιχία κλπ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα ι οποιοδιποτε άλλο υλικό) και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε
βακμό αποδεκτό από τθν Υπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Ρεριβαλλοντικοφσ όρουσ.
Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων ζχουν εφαρμογι ςτισ
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
(α) Πταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από το Δθμόςιο
(β) Πταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο Ανάδοχοσ, αλλά ζχει δοκεί
προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου.
1.3.8 Τα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Ζργου, τισ μεταφορζσ, τα μεταφορικά μζςα, τα
μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και τισ λοιπζσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ όπωσ κακορίηονται
ςτθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων του Ζργου.
1.3.9 Οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των όμορων καταςκευϊν των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, τθσ
πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων ι τρίτων, τθσ αποφυγισ βλαβϊν ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων,
τθσ αποφυγισ ρφπανςθσ ρεμάτων, ποταμϊν, ακτϊν κλπ, κακϊσ και οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των
ζργων ςε κάκε φάςθ τθσ καταςκευισ τουσ ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του ζτουσ (εκςκαφζσ, κεμελιϊςεισ,
ικριϊματα, ςκυροδετιςεισ κλπ) και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.
1.3.10 Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των πάςθσ φφςεωσ
"δοκιμαςτικϊν τμθμάτων" που προβλζπονται ςτθν Τ.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ (μετριςεισ,
εργαςτθριακοί ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, εργαςία κλπ.)
1.3.11 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ
και μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του ζργου ςτο πλαίςιο του
εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά επί τόπου, θ
ςυναρμολόγθςθ (όταν απαιτείται), θ αποκικευςθ, θ φφλαξθ, θ αςφάλιςθ, οι αποδοχζσ οδθγϊν, χειριςτϊν,
βοθκϊν και τεχνιτϊν, τα καφςιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλϊςιμα, τα ανταλλακτικά, οι επιςκευζσ, οι
μετακινιςεισ ςτον χϊρο του ζργου, οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ και
κακυςτεριςεισ (που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Κυρίου του Ζργου), θ αποςυναρμολόγθςι τουσ (εάν
απαιτείται) και θ απομάκρυνςι τουσ από το Ζργο.
Ρεριλαμβάνονται επίςθσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ του εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ που διατθρείται ςε ετοιμότθτα
για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ αναγκαίων χϊρων για τθν εναπόκεςθ των εργαλείων, μθχανθμάτων κ.λπ.
1.3.13 Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ μθχανθμάτων και
προςωπικοφ που οφείλονται:
(α) ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (αρχαιολογικά ευριματα, δίκτυα
(β) ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων από τουσ αρμόδιουσ για αυτά φορείσ (ΥΡ.ΡΟ,
Δ.Ε.Θ, ΔΕΥΑx κλπ.),
(γ) ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω εμποδίων,
(δ) ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν (τοπογραφικϊν, εργαςτθριακϊν,
γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που προβλζπονται ςτα τεφχθ
δθμοπράτθςθσ, είτε τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ι ςε
άλλα άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου
(ε) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου για οποιαδιποτε
αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου και υποδομϊν, βλάβεσ ςε άλλα ζργα, εκτζλεςθ άλλων
ζργων κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, αναπαςςαλϊςεων,
πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου, εγκατάςταςθσ χωροςτακμικϊν αφετθριϊν κλπ)
που απαιτοφνται για τθν χάραξθ των επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργου, οι δαπάνεσ ςφνταξθσ μελετϊν
εφαρμογισ (όταν απαιτείται για τθν προςαρμογι των ςτοιχείων τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςτο ακριβζσ ανάγλυφο
του εδάφουσ ι υφιςτάμενεσ καταςκευζσ), καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςχεδίων λεπτομερειϊν.
Επίςθσ οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ εμποδίων ςτον χϊρο εκτζλεςθσ του ζργου και εκπόνθςθσ
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μελετϊν αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. υπάρχοντα κεμζλια, υψθλόσ ορίηοντασ υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν
Κοινισ Ωφελείασ *ΟΚΩ+), κακϊσ οι δαπάνεσ ςφνταξθσ του Ρρογράμματοσ Ροιότθτοσ του Ζργου (ΡΡΕ), του Σχεδίου
Αςφάλειασ και Υγείασ, του Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ του Ζργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.15 Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που απαντϊνται ςτο χϊρο του
ζργου, οι δαπάνεσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων εδάφουσ με τοπογραφικζσ μεκόδουσ κακϊσ και οι δαπάνεσ
λιψθσ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων κατ’ αντιπαράςταςθ με εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ και ςφνταξθσ των πάςθσ
φφςεωσ επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων και υπολογιςμϊν που κα υποβλθκοφν ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο.
1.3.16 Θ δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν
περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ, κακϊσ και θ δαπάνθ ςφνταξθσ καταςκευαςτικϊν ςχεδίων με τθν ζνδειξθ "όπωσ
καταςκευάςκθκε".
1.3.17 Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (εκτόσ από τθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα παροχζτευςθσ
προσ φυςικό ι τεχνθτό αποδζκτθ υδάτων) κακϊσ και των προςωρινϊν διευκετιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ
των επιφανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν ϊςτε να προςτατεφονται τόςο τα καταςκευαηόμενα όςο και
τα υπάρχοντα ζργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτα τεφχθ
δθμοπράτθςθσ.
1.3.18 Οι δαπάνεσ διατιρθςθσ, κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, του χϊρου του ζργου κακαροφ και
απαλλαγμζνου από ξζνα προσ το ζργο αντικείμενα, προϊόντα εκςκαφϊν κλπ., κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν
απόδοςθ, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν του χϊρου κακαροφ και ελεφκερου από οποιεςδιποτε προςωρινζσ
καταςκευζσ και όπωσ ςτουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ ορίηεται.
1.3.19 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και ευρεςιτεχνιϊν που
εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
1.3.20 Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα διάφορα τμιματα
του ζργου, και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο των εργαςιϊν,
όταν δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποξιλωςθσ
των προςωρινϊν καταςκευϊν και περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ των χϊρων (προςβάςεων,
προςπελάςεων, δαπζδων εργαςίασ κ.λ.π.) εκτόσ εάν υπάρχει ζγγραφθ αποδοχι τθσ Υπθρεςίασ για τθν
διατιρθςι τουσ.
1.3.21 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι αποηθμιϊςεισ για κάκε
είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων καταςκευϊν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι τθν
διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικϊν μζςων μεγάλθσ χωρθτικότθτασ,
ερπυςτριοφόρων μθχανθμάτων κλπ) που οφείλονται ςε μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων
τθσ Υπθρεςίασ, των ιςχυουςϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου.
1.3.22 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ γραφείων και λοιπϊν ευκολιϊν ςτθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία, ςφμφωνα με όςα
αναφζρονται ςτθν Ε.Σ.Υ και ςτουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.
1.3.23 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να εκπονθκοφν από τον
Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδεμάτων, μελζτεσ ικριωμάτων κλπ.
1.3.24 Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαιτουμζνων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, τθν
Ρολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα
τεφχθ δθμοπράτθςθσ.
1.3.25 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, από τθν εγκατάςταςθ του Αναδόχου
ςτο Ζργο μζχρι και τθν παραλαβι του Ζργου, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτισ ςχετικζσ μελζτεσ και ςτουσ
περιβαλλοντικοφσ όρουσ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.
1.3.26 Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ και κατάρτιςθσ του ςυμφωνθτικοφ και γενικά όλεσ οι
υπόλοιπεσ ειδικζσ δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτουσ υπόλοιπουσ όρουσ
δθμοπράτθςθσ του Ζργου.
1.3.27 Οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ του ζργου μζχρι τθν οριςτικι του παραλαβι.
1.3.28 Θ τοποκζτθςθ ενθμερωτικϊν πινακίδων με τα βαςικά ςτοιχεία του ζργου, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ
τθσ Υπθρεςίασ.
1.4 Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό Γενικϊν Εξόδων (Γ.Ε.) και
Οφζλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ κρατιςεισ ι υποχρεϊςεισ
αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ εργοταξίων, φόροι, δαςμοί,
αςφάλιςτρα, τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ, προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ζξοδα λειτουργίασ γραφείων κ.λπ.,
τα επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ και το προςδοκϊμενο κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
Το ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) του προχπολογιςμοφ των
εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του Τιμολογίου Ρροςφοράσ του αναδόχου, ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ.
1.5 Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α) των λογαριαςμϊν του αναδόχου επιβαρφνει τον Κφριο του Ζργου
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΤΟΡΟΥ ΕΡΙΜΕΤΘΣΘΣ ΤΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΡΑΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ
2.1.1 Θ επιμζτρθςθ των εργαςιϊν γίνεται είτε βάςει των ςχεδίων των εγκεκριμζνων μελετϊν είτε βάςει
μετριςεων και των ςυνταςςόμενων βάςει αυτϊν επιμετρθτικϊν ςχεδίων και πινάκων, λαμβανομζνων υπόψθ
των ζγγραφων εντολϊν τθσ Υπθρεςίασ και των εκάςτοτε οριηομζνων ανοχϊν.
2.1.2 Θ Υπθρεςία δικαιοφται να ελζγξει το ςφνολο ι μζροσ του Ζργου, κατά τθν κρίςθ τθσ, προκειμζνου να
επιβεβαιϊςει τθν ορκότθτα των επιμετρθτικϊν ςτοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχοσ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται με δικι του δαπάνθ να διακζςει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό και προςωπικό για τθν υποςτιριξθ
τθσ Υπθρεςίασ ςτθν διεξαγωγι του εν λόγω ελζγχου.
2.1.3 Θ πλθρωμι των εργαςιϊν γίνεται βάςει τθσ πραγματικισ ποςότθτασ κάκε εργαςίασ, επιμετροφμενθσ ωσ
ανωτζρω με κατάλλθλθ μονάδα μζτρθςθσ, επί τθν τιμι μονάδασ τθσ εργαςίασ, όπωσ αυτι κακορίηεται ςτο
παρόν Ρεριγραφικό Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάκε εργαςία, ο τρόποσ και θ μονάδα επιμζτρθςθσ, κακϊσ και ο τρόποσ πλθρωμισ
κακορίηονται ςτισ αντίςτοιχεσ παραγράφουσ των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΩΝ και των επί μζρουσ εργαςιϊν του
παρόντοσ Τιμολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενόσ επιμζρουσ άρκρου του παρόντοσ Τιμολογίου, που αναφζρεται ςε μια τιμι
μονάδασ, ορίηει ότι θ εν λόγω τιμι αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του
ςυγκεκριμζνου άρκρου, τότε οι ίδιεσ επιμζρουσ εργαςίεσ δεν κα επιμετρϊνται οφτε κα πλθρϊνονται ςτο
πλαίςιο άλλου άρκρου που περιλαμβάνεται ςτο Τιμολόγιο.
2.1.6 Στθ περίπτωςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ με τον ςυνοπτικό πίνακα τιμϊν, υπεριςχφουν οι όροι του
παρόντοσ.
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ
2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ
Κατάταξθ εδαφϊν ωσ προσ τθν εκςκαψιμότθτα
* Ωσ "χαλαρά εδάφθ" χαρακτθρίηονται οι φυτικζσ γαίεσ, θ ιλφσ, θ τφρφθ και λοιπά εδάφθ που ζχουν προζλκει
από επιχωματϊςεισ με ανομοιογενι υλικά.
* Ωσ "γαίεσ και θμίβραχοσ" χαρακτθρίηονται τα αργιλικά, αργιλοαμμϊδθ ι αμμοχαλικϊδθ υλικά, κακϊσ και
μίγματα αυτϊν, οι μάργεσ, τα μετρίωσ τςιμεντωμζνα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακόσ, κατακερματιςμζνοσ
ι αποςακρωμζνοσ βράχοσ, και γενικά τα εδάφθ που μποροφν να εκςκαφκοφν αποτελεςματικά με ςυνικθ
εκςκαπτικά μθχανιματα (εκςκαφείσ ι προωκθτζσ), χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν ι
κρουςτικοφ εξοπλιςμοφ.
* Ωσ "βράχοσ" χαρακτθρίηεται το ςυμπαγζσ πζτρωμα που δεν μπορεί να εκςκαφκεί εάν δεν χαλαρωκεί
προθγουμζνωσ με εκρθκτικζσ φλεσ, διογκωτικά υλικά ι κρουςτικό εξοπλιςμό (λ.χ. αερόςφυρεσ ι υδραυλικζσ
ςφφρεσ). Στθν κατθγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμζνοι ογκόλικοι μεγζκουσ πάνω από 0,50
m3.
* Ωσ "ςκλθρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγι" χαρακτθρίηονται οι ςυμπαγείσ ςκλθροί βραχϊδεισ ςχθματιςμοί
από πυριγενι πετρϊματα και οι ιςχυρϊσ τςιμεντωμζνεσ κροκάλεσ ι αμμοχάλικα, κλιπτικισ αντοχισ
μεγαλφτερθσ των 150 MPa. Θ εκςκαφι των ςχθματιςμϊν αυτϊν είναι δυςχερισ (δεν αναμοχλζυονται με το
ripper των προωκθτϊν ιςχφοσ 300 Θ, θ δε απόδοςθ των υδραυλικϊν ςφυρϊν είναι μειωμζνθ)
2.2.2 ΕΙΔΘ ΚΙΓΚΑΛΕΙΑΣ
Τα κυριότερα είδθ κιγκαλερίασ, τα οποία ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται (ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά) να
προμθκευτεί και να τα παραδϊςει τοποκετθμζνα και ζτοιμα προσ λειτουργία είναι τα ακόλουκα:
Χειρολαβζσ
- Ρλιρεσ ηεφγοσ χειρολαβϊν για ςτρεπτά ξφλινα κυρόφυλλα (μζςα-ζξω) με τισ ανάλογεσ ειδικζσ πλάκεσ
ςτερζωςθσ (μζςα-ζξω) με ενςωματωμζνο ειδικό ςφςτθμα κλειδϊματοσ και ζνδειξθ κατάλθψθσ
(πράςινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Ρλιρεσ ηεφγοσ χειρολαβϊν για ςτρεπτά ξφλινα κυρόφυλλα (μζςα-ζξω) με τισ ανάλογεσ ειδικζσ πλάκεσ
ςτερζωςθσ (μζςα-ζξω), με μθχανιςμό ρφκμιςθσ χειρολαβϊν και ενςωματωμζνθ οπι για κφλινδρο κλειδαριάσ
αςφαλείασ.
- Χειρολαβι (γρυλόχερο) για ςτρεπτό παράκυρο με τθν ανάλογθ πλάκα ςτερζωςθσ (μζςα), με μθχανιςμό
ρφκμιςθσ χειρολαβισ και αντίκριςμα ςτο πλαίςιο ι ςτο άλλο φφλλο (δίφυλλο παράκυρο).
- Χωνευτζσ χειρολαβζσ για ςυρόμενα κουφϊματα μπροφτηινεσ ι ανοξείδωτεσ ι χαλφβδινεσ ι πλαςτικζσ με
κλειδαριά αςφαλείασ.
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Κλειδαριζσ - διατάξεισ αςφάλιςθσ
- Κλειδαριζσ (χωνευτζσ ι εξωτερικζσ) και κφλινδροι αςφαλείασ
- Κφλινδροι κεντρικοφ κλειδϊματοσ
- Κλειδαριά αςφαλείασ, χαλφβδινθ, γαλβανιςμζνθ και χωνευτι για κφρεσ πυραςφάλειασ
- άβδοι (μπάρεσ) πανικοφ για κφρεσ πυραςφάλειασ ςτισ εξόδουσ κινδφνου
- Χωνευτόσ, χαλφβδινοσ (μπροφτηινοσ ι γαλβανιςμζνοσ) ςφρτθσ με βραχίονα (ντίηα) που αςφαλίηει επάνω κάτω μζςα ςε διπλά αντίςτοιχα αντικρίςματα (πλαίςιο - φφλλο και φφλλο - δάπεδο).
Μθχανιςμοί λειτουργίασ και επαναφοράσ κυρϊν
- Μθχανιςμόσ επαναφοράσ ςτθν κλειςτι κζςθ με χρονικι κακυςτζρθςθ ςτρεπτισ κφρασ χωρίσ απαιτιςεισ
πυραςφάλειασ, ςτο άνω μζροσ τθσ κφρασ.
- Μθχανιςμόσ επαναφοράσ όπωσ παραπάνω αλλά με απαιτιςεισ πυραςφάλειασ.
- Μθχανιςμόσ επαναφοράσ κφρασ επιδαπζδιοσ, με χρονικι κακυςτζρθςθ
- Ρλάκα ςτο κάτω μζροσ κφρασ για προςταςία από κτυπιματα ποδιϊν κτλ.
- Αναςτολείσ (stoppers)
- Αναςτολείσ κφρασ - δαπζδου
- Αναςτολείσ κφρασ - τοίχου
- Αναςτολείσ φφλλων ερμαρίου
- Αναςτολείσ ςυγκράτθςθσ εξϊφυλλων παρακφρων
- Ρλάκεσ ςτιριξθσ, ροηζτεσ κτλ
- Σφρτεσ οριηόντιασ ι κατακόρυφθσ λειτουργίασ
- Μθχανιςμοί ςκιαςμοφ (ρολοπετάςματα, ςκίαςτρα)
- Ειδικόσ Εξοπλιςμόσ κουφωμάτων κάκε τφπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτιματα λειτουργίασ ανοιγόμενων ι ςυρόμενων κυρϊν αςφαλείασ, με Master Key
- Ειδικοί μθχανιςμοί αυτόματου κλειςίματοσ κουφωμάτων κάκε τφπου
- Μθχανιςμοί αυτόματων κυρϊν, με θλεκτρομθχανικό ςφςτθμα, με θλεκτρονικι μονάδα ελζγχου, με ςυςκευι
μικροκυμάτων
Θ προμικεια των παραπάνω ειδϊν κιγκαλερίασ, κα γίνει απολογιςτικά, και ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ ποφ
προβλζπονται από τισ κείμενεσ "περί Δθμοςίων Εργων" διατάξεισ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά ςτα
οικεία άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου, θ δε τοποκζτθςθ περιλαμβάνεται ςτθν τιμι του κάκε είδουσ
κουφϊματοσ.
2.2.3. ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργαςίεσ χρωματιςμϊν επιμετρϊνται ςε τετραγωνικά μζτρα (m²) επιφανειϊν ι ςε μζτρα μικουσ (m)
γραμμικϊν ςτοιχείων ςυγκεκριμζνων διαςτάςεων, πλιρωσ περαιωμζνων, ανά είδοσ χρωματιςμοφ. Από τισ
επιμετροφμενεσ επιφάνειεσ αφαιρείται κάκε άνοιγμα, οπι ι κενό και από τα γραμμικά ςτοιχεία
κάκε
αςυνζχεια που δεν χρωματίηεται ι χρωματίηεται με άλλο είδοσ χρωματιςμοφ.
Θ εφαρμογι ςυντελεςτϊν κα γίνεται όπωσ ορίηεται παρακάτω, ενϊ θ αντιδιαβρωτικι προςταςία
των ςιδθρϊν επιφανειϊν επιμετράται ανά kg βάρουσ των ςιδθρϊν καταςκευϊν, εκτόσ εάν
αναφζρεται διαφορετικά.
Οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ικανοποιθτικά, όπωσ αυτζσ επιμετροφνται ςφμφωνα με τα
ανωτζρω και ζγιναν αποδεκτζσ από τθν Υπθρεςία, κα πλθρϊνονται ςφμφωνα με τθν παροφςα παράγραφο
για τα διάφορα είδθ χρωματιςμϊν.
Οι τιμζσ μονάδασ κα αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςθ για τα όςα ορίηονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο "Ειδικοί
όροι"του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και για κάκε άλλθ δαπάνθ που είναι αναγκαία ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο "Γενικοί Προι".
Οι τιμζσ μονάδοσ όλων των κατθγοριϊν χρωματιςμϊν του παρόντοσ τιμολογίου αναφζρονται ςε πραγματικι
χρωματιηόμενθ επιφάνεια και ςε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ μζχρι 5,0 m. Οι τιμζσ για χρωματιςμοφσ που
εκτελοφνται ςε φψοσ μεγαλφτερο, κακορίηονται ςε αντίςτοιχα άρκρα του παρόντοσ τιμολογίου, τα
οποία ζχουν εφαρμογι όταν δεν πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ θ δαπάνθ των ικριωμάτων.
Σε όλεσ τισ τιμζσ εργαςιϊν χρωματιςμϊν περιλαμβάνονται οι αναμίξεισ των χρωμάτων, οι
δοκιμαςτικζσ βαφζσ για ζγκριςθ των χρωμάτων από τθν Επίβλεψθ, τα κινθτά ικριϊματα τα οποία
κα καταςκευάηονται ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί αςφαλείασ
του αςχολοφμενου ςτισ οικοδομικζσ εργαςίεσ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, και θ εργαςία αφαιρζςεωσ
και επανατοποκετιςεωσ ςτοιχείων (π.χ. ςτοιχείων κουφωμάτων κλπ) ςτισ περιπτϊςεισ που αυτό
απαιτείται ι επιβάλλεται. Πταν πρόκειται για κουφϊματα και κιγκλιδϊματα τα οποία χρωματίηονται
εξ ολοκλιρου, θ
επιμετροφμενθ επιφάνεια των χρωματιςμϊν υπολογίηεται ωσ το γινόμενο τθσ
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απλισ ςυμβατικισ επιφάνειασ καταςκευαηόμενου κουφϊματοσ (βάςει των εξωτερικϊν διαςτάςεων
του τετράξυλου ι τρίξυλου) ι τθσ καταλαμβανόμενθσ από μεταλλικι κφρα ι κιγκλίδωμα πλιρουσ,
απλισ επιφάνειασ, επί ςυμβατικό ςυντελεςτι ο οποίοσ ορίηεται παρακάτω:
α/α
Είδοσ
1.
Θφρεσ ταμπλαδωτζσ ι πρεςςαριςτζσ πλιρεισ ι
με υαλοπίνακεσ οι οποίοι καλφπτουν λιγότερο
από το 50% του φψουσ κάςςασ κφρασ.
α) με κάςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου)
β) με κάςα επί δρομικοφ τοίχου
γ) με κάςα επί μπατικοφ τοίχου
2.
Υαλόκυρεσ ταμπλαδωτζσ ι πρεςςαριςτζσ
με υαλοπίνακεσ που καλφπτουν περιςςότερο
από το 50% του φψουσ κάςςασ κφρασ.
α) με κάςςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου)
β) με κάςςα επί δρομικοφ τοίχου
γ) με κάςςα επί μπατικοφ τοίχου
3.
Υαλοςτάςια :
α) με κάςςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου)
β) με κάςςα επί δρομικοφ τοίχου
γ) με κάςςα επί μπατικοφ
δ) παρακφρων ρολλϊν
1,60
ε) ςιδερζνια
1,00
4.
Ραράκυρα με εξϊφυλλα οιουδιποτε τφπο
(χωρικοφ, γαλλικοφ, γερμανικοφ) πλθν ρολλϊν.
5.
ολλά ξφλινα, πλαίςιο και πιχεισ βάςει των
εξωτερικϊν διαςτάςεων ςιδθροφ πλαιςίου
6.
Σιδερζνιεσ κφρεσ :
α) με μίαν πλιρθ επζνδυςθ με λαμαρίνα
β) με επζνδυςθ με λαμαρίνα και ςτισ δφο πλευρζσ
γ) χωρίσ επζνδυςθ με λαμαρίνα (ι μόνον με ποδιά)
δ) με κινθτά υαλοςτάςια, κατά τα λοιπά ωσ γ
7.
Ρροπετάςματα ςιδθρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από ςιδθρόπλεγμα
γ) πτυςςόμενα (φυςαρμόνικασ)
8.
Κιγκλιδϊματα ξφλινα ι ςιδθρά :
α) απλοφ ι ςυνκζτου ςχεδίου
β) πολυςυνκζτου ςχεδίου
9.
Θερμαντικά ςϊματα :
Ρραγματικι χρωματιηομζνθ επιφάνεια βάςει των
Ρινάκων ςυντελεςτϊν των εργοςταςίων καταςκευισ
των κερμαντικϊν ςωμάτων

Συντελεςτισ

2,30
2,70
3,00

1,90
2,30
2,60
1,00
1,40
1,80

3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00

1,00
1,50

2.2.4 ΜΑΜΑΙΚΑ
1.
Τα ςυνικθ μάρμαρα που απαντϊνται ςτον Ελλαδικό χϊρο είναι τα ακόλουκα, κατά πθγι
προζλευςθσ και ςκλθρότθτα:
ΜΑΛΑΚΑ : ςυνθκιςμζνθσ φκοράσ και εφκολθσ κατεργαςίασ
1
2
3
4

Ρεντζλθσ
Κοκκιναρά
Κοηάνθσ
Αγ. Μαρίνασ

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό ςυννεφϊδεσ
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5
6
7
8
9
10
11
12

Καπανδριτίου
Μαρακϊνα
Νάξου
Αλιβερίου
Μαρακϊνα
Βζροιασ
Θάςου
Ρθλίου
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Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν -μελανό
Τεφρόχρουν - μελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΣΚΛΘΑ: ςυνθκιςμζνθσ φκοράσ και δφςκολθσ κατεργαςίασ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ερζτριασ
Αμαρφνκου
Δομβραϊνθσ Θθβϊν
Δομβραϊνθσ Θθβϊν
Δομβραϊνθσ Θθβϊν
Στφρων
Λάριςασ
Ιωαννίνων
Φαρςάλων
Φδρασ
Διονφςου

Ερυκρότεφρο
Ερυκρότεφρο
Μπεη
Κίτρινο
Ερυκρό
Ρράςινο
Ρράςινο
Μπεη
Γκρι
οδότεφρο πολφχρωμο
Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΘΑ: μζτριασ φκοράσ και δφςκολθσ κατεργαςίασ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2.
3.

Ιωαννίνων
οδόχρουν
Χίου
Τεφρό
Χίου
Κίτρινο
Τινου
Ρράςινο
όδου
Μπεη
Αγίου Ρζτρου
Μαφρο
Βυτίνασ
Μαφρο
Μάνθσ
Ερυκρό
Ναυπλίου
Ερυκρό
Ναυπλίου
Κίτρινο
Μυτιλινθσ
Ερυκρό πολφχρωμο
Τρίπολθσ
Γκρι με λευκζσ φζτεσ
Σαλαμίνασ
Γκρι ι πολφχρωμο
Αράχωβασ
Kαφζ
Σε όλεσ τισ τιμζσ των μαρμαροςτρϊςεων, περιλαμβάνεται και θ ςτίλβωςθ αυτϊν (νερόλουςτρο)
Το κονίαμα δόμθςθσ των μαρμαροςτρϊςεων, καταςκευάηεται με λευκό τςιμζντο.

2.2.5. ΕΡΕΝΔΥΣΘ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΟΦΩΝ.
Οι εργαςίεσ καταςκευισ μεταλλικϊν ςκελετϊν (εκτόσ αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφϊν τιμολογοφνται
με τα άρκρα 61.30 και 61.31.
Οι εργαςίεσ καταςκευισ επίπεδθσ επιφάνειασ γυψοςανίδων τοιχοπετάςματοσ ςε ζτοιμο ςκελετό τιμολογείται
με το άρκρο 78.05.
Οι εργαςίεσ καταςκευισ καμπφλων τοιχοπεταςμάτων αποηθμιϊνονται επιπλζον και με τθν πρόςκετθ τιμι του
άρκρου 78.12.
Οι εργαςίεσ τοποκζτθςθσ γυψοςανίδων επίπεδθσ ψευδοροφισ ςε ζτοιμο ςκελετό αποηθμιϊνονται, μαηί
με τισ εργαςίεσ αλουμινίου, με το άρκρο 78.34 και ςτθν περίπτωςθ μθ επίπεδθσ με το άρκρο 78.35.
Στθν περίπτωςθ χριςθσ γυψοςανίδασ διαφορετικοφ πάχουσ από το προβλεπόμενο ςτα παραπάνω
άρκρα 78.34 και 78.35, οι τιμζσ προςαρμόηονται αναλογικά με τισ τιμζσ του άρκρου 61.30.
Σε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ και ορυκτοβάμβακα, θ αποηθμίωςι του τιμολογείται με το άρκρο 79.55.
2.2.6 Για τθν καταςκευι του ΟΔΘΓΟΥ ΤΥΦΛΩΝ κα χρθςιμοποιθκοφν ζγχρωμεσ τετράγωνεσ
πλάκεσ πεηοδρομίου με βάςθ τςιμζντο υψθλισ αντοχισ, πλευράσ 0,20 μ., 0,30 μ ι 0,40 μ και
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πάχθ 3 - 5 εκ όπωσ αναφζρονται ςτισ Οδθγίεσ Σχεδιαςμοφ «Σχεδιάηοντασ για όλουσ» του ΥΡΕΧΩΔΕ.
και ςτθν με Αρικ. 52907/2009 του ΥΡΕΚΑ όπωσ ιςχφουν ςιμερα
2.2.7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΧΕΙΟΛΙΣΘΘΑ -ΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΘΤΑ
Ππου υπάρχουν κλιμακοςτάςια κα τοποκετθκοφν ςυνεχείσ πλαϊνοί ι ενδιάμεςοι χειρολιςκιρεσ
ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ςε δφο φψθ (0,70μ. και 0,90μ.) μετροφμενα από το πάτθμα των
βακμίδων κατακόρυφα από τθν ακμι τθσ βακμίδασ, όπωσ αναφζρονται ςτισ Οδθγίεσ
Σχεδιαςμοφ «Σχεδιάηοντασ για όλουσ» του ΥΡΕΧΩΔΕ και ςτθν με Αρικ. 52907/2009 του ΥΡΕΚΑ όπωσ
ιςχφουν ςιμερα. Ππου υπάρχουν ράμπεσ τοποκετοφνται επίςθσ διπλοί χειρολιςκιρεσ, οι
οποίοι ακολουκοφν τισ προδιαγραφζσ του χειρολιςκιρα ςκάλασ.
2.2.8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΑΙΔΙΚΘΣ ΧΑΑΣ.
Καταςκευι παιδικισ χαράσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ που αφοροφν ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για
τθν καταςκευι και λειτουργία παιδικϊν χαρϊν των Διμων (ΥΡΕΣ Αποφ, με αρ, 28492/2009 ΦεΚ 931/2009 ,
αρ.27934/2014 ΦΕΚ 2029/Β/25,07,2014οπωσ ιςχφουν ςιμερα ,θ καταςκευι τθσ παιδικισ χαράσ και ο
εξοπλιςμόσ που κα τοποκετθκεί κα πρζπει να είναι ςφμφωνοσ με τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ και τα πρότυπα
του άρκρου 4 τθσ 28492/2009 απ. ΥΡΕΣ. όπωσ τροποποιείται με τθν αρ. 27934/2014απ. ΥΡΕΣ. και να
πιςτοποιθκεί θ εγκατάςταςθ του από τουσ φορείσ του άρκρου 11 τθσ 28492/2009 απ. ΥΡΕΣ.
Θ προμικεια εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ ςυμπεριλαμβανει ςυςκευαςία, μεταφορά ςτον τόπο του
ζργου, τυχόν προςωρινι αποκικευςθ και πλάγιεσ μεταφορζσ, τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ
ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ
του προμθκευτι και προςταςία του εξοπλιςμοφ μζχρι τθν παραλαβι από τον φορζα ςυντιρθςθσ του ζργου
Πςον αφορά ςτθν πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ των παιδικϊν χαρϊν, τονίηεται οτι πρζπει να περιλαμβάνει
οπωςδιποτε τον ζλεγχο του εξοπλιςμοφ, τθσ ορκισ εγκατάςταςισ του, του χϊρου πτϊςθσ, των
αποςτάςεων αςφαλείασ, τθσ επιφάνειασ πρόςκρουςθσ κακϊσ επίςθσ και των πιςτοποιθτικϊν ςυμμόρφωςθσ
του εξοπλιςμοφ με τα ιςχφοντα πρότυπα.
Θ εργαςία τθσ πιςτοποίθςθσ αμείβεται απολογιςτικά με εκτιμϊμενθ αξια εργαςίασ 350,00€.
Ο ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει φάκελο, με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όλων των εξοπλιςμϊν.
Ο φάκελοσ πρζπει να περιζχει τα ακόλουκα:
i)Λεπτομερι περιγραφι του εξοπλιςμοφ και τθσ επιφάνειασ πτϊςθσ.
ii)Τθ βεβαίωςθ ελζγχου ι/και το πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ του άρκρου 4 τθσ 27934/2014απ. ΥΡΕΣ..
iii) Επωνυμία και διεφκυνςθ του καταςκευαςτι ι ειςαγωγζα και αναφορά τθσ χϊρασ καταςκευισ.
iv)Εγχειρίδιο οδθγιϊν για όλουσ τουσ εξοπλιςμοφσ και τισ επιφάνειεσ πτϊςθσ με καταςκευαςτικζσ
λεπτομζρειεσ που αναφζρονται ςτθν τοποκζτθςθ, ςτθ ςυναρμολόγθςθ και ςτθ ςυντιρθςι τουσ.
3.ΣΥΝΔΕΣΘ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΘΣ ΔΕΘ
Το κόςτοσ των εργαςιϊν ςφνδεςθσ (ςυμβόλαιο κ.τ.λ) με το δίκτυο τθσ ΔΕΘ αμείβεται απολογιςτικά με
εκτιμϊμενθ αξία εργαςίασ 350,00€.
ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ
Α.Σ.
:
1.1
Άρκρο :
ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01
Eκςκαφι κεμελίων και τάφρων με χριςθ μθχανικϊν μζςων ςε εδάφθ γαιϊδθ-θμιβραχϊδθ
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 2124 100%
Εκςκαφι κεμελίων και τάφρων με χριςθ μθχανικϊν μζςων, πλάτουσ βάςεωσ ζωσ 3,00 m
ι μεγαλυτζρου των 3,00 m αλλά επιφανείασ βάςεωσ ζωσ 12,00 m2, ςε βάκοσ μζχρι
2,00 m από το χαμθλότερο χείλοσ τθσ διατομισ εκςκαφισ, εν ξθρϊ ι εντόσ φδατοσ
βάκουσ ζωσ 0,30m, του οποίου θ ςτάκμθ, είτε θρεμεί είτε υποβιβάηεται με εφ'
άπαξ ι ςυνεχι άντλθςθ (θ οποία πλθρϊνεται ιδιαίτερα), με τθν αναπζταςθ των
προϊόντων, τθν μόρφωςθ των παρειϊν και του πυκμζνα και τθν τυχόν αναγκαία
ςποραδικι αντιςτιριξθ των παρειϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου και τθν ΕΤΕΡ
02-04-00-00 "Εκςκαφζσ κεμελίων τεχνικϊν ζργων". Σε εδάφθ γαιϊδθ-θμιβραχϊδθ.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) επί ορφγματοσ, με τθν μεταφορά των προϊόντων εκςκαφϊν ςε
οποιαδιποτε
απόςταςθ. Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν εκςκαφι.
ΕΤΡΩ
(Ολογράφωσ) :

(Αρικμθτικά) :
4,50
ΣΕΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
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Α.Σ.
:
1.2
Άρκρο :
ΝΑΟΙΚ Α\20.02 Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ-θμιβραχϊδεσ για τθν δθμιουργία
υπογείων κλπ χϊρων
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 2112 100%
Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ-θμιβραχϊδεσ με χριςθ μθχανικϊν μζςων για τθν
δθμιουργία υπογείων κλπ χϊρων, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου και τθν ΕΤΕΡ
02-03-00-00 "Γενικζσ εκςκαφζσ κτιριακϊν ζργων", ελαχίςτθσ πλευράσ κάτοψθσ άνω
των 3,00 m και ςυγχρόνωσ ολικισ επιφανείασ κάτοψθσ μεγαλυτζρασ των 12,00 m2, ςε
βάκοσ μζχρι 2,00 m από τθν προςπελάςιμθ από τροχοφόρα ςτάκμθ του εκςκαπτομζνου
χϊρου, εν ξθρϊ ι εντόσ φδατοσ βάκουσ ζωσ 0,30 m, του οποίου θ ςτάκμθ, είτε
θρεμεί είτε υποβιβάηεται με εφ' άπαξ ι ςυνεχι άντλθςθ (θ οποία πλθρϊνεται
ιδιαίτερα), με τθν μόρφωςθ των παρειϊν ι πρανϊν και του πυκμζνα, τισ τυχόν
απαιτοφμενεσ ςποραδικζσ αντιςτθρίξεισ των παρειϊν και τθν ςυςςϊρευςθ των
προϊόντων εκςκαφισ ςε μζςθ απόςταςθ ζωσ 30 m.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) επί ορφγματοσ, με τθν μεταφορά των προϊόντων εκςκαφϊν
ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν εκςκαφι.
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά) :
2,80
(Ολογράφωσ) :
ΔΤΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
1.3
Άρκρο :
ΝΑΟΙΚ Α\20.10 Επίχωςθ με προϊόντα εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν ι κατεδαφίςεων
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 2162 100%
Επίχωςθ με προϊόντα εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν ι κατεδαφίςεων διαμορφωμζνων χϊρων ι
τμθμάτων αυτϊν, ςε μζςθ απόςταςθ από τθν κζςθ εξαγωγισ των άνω προιόντων ζωσ
10,00 m, με τθν ζκριψθ, διάςτρωςθ κατά ςτρϊςεισ ζωσ 30 cm, διαβροχι και
ςυμπφκνωςθ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 02-07-02-00 "Επανεπιχϊςεισ
ςκαμμάτων κεμελίων τεχνικϊν ζργων".
Στθν περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υλικϊν προζλευςθσ δανειοκαλάμου, εφαρμόηεται ο
αςτερίςκοσ
, ο οποίοσ ςε αντίκετθ περίπτωςθ μθδενίηεται.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςυμπυκνωμζνου όγκου.
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
4,50
(Ολογράφωσ) :
ΣΕΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
1.4
Άρκρο :
ΝΑΟΙΚ Α\20.30 Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφϊν με μθχανικά μζςα
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 2171 100%
Φορτοεκφόρτωςθ με μθχανικά μζςα επί αυτοκινιτου προσ μεταφορά πάςθσ φφςεωσ
προϊόντων εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν και κατεδαφίςεων, με τθν ςταλία του αυτοκινιτου.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςε όγκο ορφγματοσ.
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
0,90
(Ολογράφωσ) :
ΕΝΕΝΘΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
1.5
Άρκρο : ΝΑΟΔΟ Α\Α05.1
Κακαίρεςθ κτιςμάτων με φζροντα ςτοιχεία από οπλιςμζνο
ςκυρόδεμα
για φψοσ ζωσ και 4,0 m
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 2227 100%
Κατεδάφιςθ κτιςμάτων μονόροφων ι πολυόροφων με φζροντα ςτοιχεία από οπλιςμζνο
ςκυρόδεμα (πλάκεσ, δοκοί, τοιχία κ.λ.π.) ι με φζρουςα τοιχοποιία από
οπτοπλικοδομι ι λικοδομι και πλάκεσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, μετά των
φορτοεκφορτϊςεων και τθσ μεταφοράσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ προσ απόρριψθ, των
προϊόντων κατεδάφιςθσ, ςτα οποία περιλαμβάνεται και κάκε είδουσ εγκαταλελειμμζνοσ
εξοπλιςμόσ, είτε βρίςκεται εντόσ των κτιςμάτων είτε ωσ προςάρτθμα αυτϊν.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

- θ προςκόμιςθ-αποκόμιςθ και χριςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ
- θ αποςφνκεςθ και ο τεμαχιςμόσ πλακϊν, δοκϊν, τοιχίων και υποςτυλωμάτων από
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, λικοδομϊν και οπτοπλινκοδομϊν, ςτεγϊν, κεμελίων από
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, του κτίςματοσ και οποιωνδιποτε άλλων ςυμπλθρωματικϊν
καταςκευϊν, όπωσ εξωτερικϊν κλιμάκων κακϊσ και κάκε είδουσ εγκαταλελειμμζνου
εξοπλιςμοφ είτε βρίςκεται εντόσ των κτιςμάτων είτε ωσ προςάρτθμα αυτϊν κ.λπ.,
- θ επανεπίχωςθ και ςυμπφκνωςθ των ορυγμάτων που δθμιουργοφνται λόγω των
κατεδαφίςεων,
- οι φορτοεκφορτϊςεισ, θ μεταφορά των προϊόντων κατεδάφιςθσ και θ απόρριψι τουσ
ςε χϊρουσ επιτρεπόμενουσ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ,
- θ ςταλία αυτοκινιτων, μθχανθμάτων κλπ,
- ο κακαριςμόσ του χϊρου από τα κάκε είδουσ υλικά μζχρι τθ ςτάκμθ του φυςικοφ ι
διαμορφωμζνου εδάφουσ,
- θ λιψθ μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ.
Επιμζτρθςθ με βάςθ τον εξωτερικό όγκο του κτίςματοσ πριν τθν κατεδάφιςθ, ο οποίοσ
ορίηεται από το περίγραμμά του, χωρίσ τον υπολογιςμό προβόλων και αικρίων, και με
φψοσ τθν απόςταςθ τθσ άνω επιφάνειασ τθσ οροφισ από το φυςικό ι διαμορφωμζνο
ζδαφοσ και κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 02-01-01-00.
Για φψοσ ζωσ και 4,0 m. Τιμι ανά κυβικό μζτρο.
ΕΥΩ : 19,20 + ΜΤΦ
Υπολογίηεται θ δαπάνθ μεταφοράσ ςε αςτικζσ περιοχζσ, απόςταςθ L (>=5km), με
παρατεταμζνθ αναμονι φορτοεκφόρτωςθσ
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)
Σε απόςταςθ 90 km x 0,24 =
21,60
Συνολικό κόςτοσ άρκρου 40,80
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά) : 40,80
( Ολογράφωσ) : ΑΡΑΝΣΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
Α.Σ.
:
1.6
Άρκρο :
ΝΑΟΔΟ Α\Α12 Κακαίρεςθ οπλιςμζνων ςκυροδεμάτων
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 2227 100%
Κακαίρεςθ φορζων, δοκϊν, πλακϊν, βάκρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικϊν ζργων και τοίχων
από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, με ι χωρίσ χριςθ μθχανικϊν μζςων, με τθν μεταφορά των
προϊόντων ςε οποιαδιποτε απόςταςθ.
Ρεριλαμβάνεται θ κακαίρεςθ των ςτοιχείων από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, θ ςυγκζντρωςθ,
αποκομιδι και απόκεςθ όλων των προϊόντων που κα προκφψουν αρχικά ςε προςωρινζσ
κζςεισ και μετά ςε χϊρουσ επιτρεπόμενουσ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ ςε οποιαδιποτε
απόςταςθ. Θ κακαίρεςθ κα γίνει με ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε, εφόςον προβλζπεται από
τθν μελζτθ, να είναι δυνατι θ ζνταξθ του διατθροφμενου τμιματοσ τθσ καταςκευισ
ςτθν προγραμματιηόμενθ νζα.
Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται:
- θ δαπάνθ τυχόν προςωρινισ εναπόκεςθσ των προϊόντων κακαίρεςθσ,
- θ ςταλία του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ
- ο πλιρθσ κακαριςμόσ του χϊρου από τα προϊόντα κακαίρεςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι θ τιμι είναι ανεξάρτθτθ από τθν κζςθ και ςτάκμθ που γίνονται οι
εργαςίεσ ςε ςχζςθ με τθν οδό, και ότι ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει τα αναγκαία
μζτρα για να αποφευχκεί θ απόφραξθ τυχόν υπαρχόντων τεχνικϊν και τάφρων τθσ οδοφ
ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Κατά τα λοιπά οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΕΤΕΡ 15-02-01-01.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο κακαίρεςθσ οπλιςμζνων ςκυροδεμάτων που μετράται ςε όγκο πριν
από τθν κακαίρεςθ.
ΕΥΩ : 26,50 + ΜΤΦ
Υπολογίηεται θ Δαπάνθ μεταφοράσ ςε αςτικζσ περιοχζσ, απόςταςθ L (>=5km), με
παρατεταμζνθ αναμονι φορτοεκφόρτωςθσ
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)
Σε απόςταςθ 90 km x 0,24 =
21,60
Συνολικό κόςτοσ άρκρου 48,10
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ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
48,10
(Ολογράφωσ) :ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
1.7
Άρκρο :
ΝΑΟΙΚ Α\20.20 Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με κραυςτό υλικό λατομείου
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 2162 100%
Καταςκευι ςτρϊςεων από κραυςτά υλικά προελζυςεωσ λατομείου (αδρανι οδοςτρωςίασ,
λικοςυντρίματα, ςκφρα κλπ). Ρεριλαμβάνονται θ προμικεια και μεταφορά των υλικϊν
επί τόπου του ζργου, οι πλάγιεσ μεταφορζσ εντόσ τθσ κάτοψθσ του κτιρίου με ι
χωρίσ μθχανικά μζςα, θ διάςτρωςθ ςε πάχθ ζωσ 30 cm, θ διαβροχι και θ ςυμπφκνωςθ
με οδοςτρωτιρεσ καταλλιλων διαςτάςεων ι δονθτικζσ πλάκεσ.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςυμπυκνωμζνου όγκου, με τθν μεταφορά του κραυςτοφ
υλικοφ από οποιαδιποτε απόςταςθ. Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν
επίχωςθ.
ΕΥΩ : 15,70 + ΜΤΦ
Υπολογίηεται θ Δαπάνθ μεταφοράσ εκτόσ πόλεωσ, οδοί καλισ βατότθτασ, απόςταςθ
L (>=5km), με παρατεταμζνθ αναμονι φορτοεκφόρτωςθσ
(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)
Σε απόςταςθ 45 km x 0,22 =
9,90
Συνολικό κόςτοσ άρκρου 25,60
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
25,60
(Ολογράφωσ) :
ΕΙΚΟΙ ΠΕΝΣΕ ΚΑΙ ΕΞΘΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
1.8
Άρκρο :
ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1 Τπόβαςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΔΟΝ 3121Β 100%
Καταςκευι υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ από κραυςτά αδρανι υλικά
ςτακεροποιουμζνου τφπου ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-03-00 "Στρϊςεισ οδοςτρωμάτων
από αςφνδετα αδρανι υλικά", με ςυμπφκνωςθ κατά ςτρϊςεισ μεγίςτου ςυμπυκνωμζνου
πάχουσ κάκε ςτρϊςθσ 0,10 m, ανεξάρτθτα από τθ μορφι και τθν ζκταςθ τθσ επιφάνειασ
καταςκευισ, ςε υπαίκρια ι υπόγεια ζργα.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
- θ προμικεια των αδρανϊν και του νεροφ διαβροχισ,
- θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,
- θ διάςτρωςθ, διαβρoxι και πλιρθσ ςυμπφκνωςθ, ϊςτε να προκφψει θ προβλεπόμενθ
από τθν μελζτθ γεωμετρικι επιφάνεια.
Θ επιμζτρθςθ κα γίνεται με γεωμετρικι χωροςτάκμθςθ κατά διατομζσ πριν και μετά
τθν καταςκευι τθσ ςτρϊςεωσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο ςυμπυκνωμζνθσ υπόβαςθσ μεταβλθτοφ πάχουσ.
ΕΥΩ : 11,50 + ΜΤΦ
Υπολογίηεται θ Δαπάνθ μεταφοράσ εκτόσ πόλεωσ, οδοί καλισ βατότθτασ, απόςταςθ
L (>=5km), με παρατεταμζνθ αναμονι φορτοεκφόρτωςθσ
( 0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)
Σε απόςταςθ
45 km x 0,22 =
9,90
Συνολικό κόςτοσ άρκρου 21,40
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
21,40
(Ολογράφωσ) :
ΕΙΚΟΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ
Α.Σ.
:
2.1
Άρκρο :
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04
Προμικεια, μεταφορά επί τόπου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ
ςκυροδζματοσ με χριςθ αντλίασ ι πυργογερανοφ για καταςκευζσ από
ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 3214 100%

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ραραγωγι ι προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςκυροδζματοσ οποιαςδιποτε
κατθγορίασ ι ποιότθτοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ
Σκυροδζματοσ (ΚΤΣ), με τθν διάςτρωςθ με χριςθ αντλίασ ςκυροδζματοσ ι πυργογερανοφ
και τθν ςυμπφκνωςθ αυτοφ επί των καλουπιϊν ι/και λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ
ςκυροδζματοσ, χωρίσ τθν δαπάνθ καταςκευισ των καλουπιϊν, ςφμφωνα με
τθν μελζτθ του ζργου,και τισ ΕΤΕΡ:
01-01-01-00 "Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ",
01-01-02-00 "Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ",
01-01-03-00 "Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ",
01-01-05-00 "Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ",
01-01-07-00 "Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν".
Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται αυςτθρά θ προςκικθ νεροφ ςτο ςκυρόδεμα επί τόπου
του ζργου. Επίςθσ απαγορεφεται θ χριςθ του ςκυροδζματοσ μετά τθν παρζλευςθ 90
λεπτϊν από τθν ανάμιξθ, εκτόσ εάν εφαρμοςκοφν επιβραδυντικά πρόςκετα με βάςθ
ειδικι μελζτθ ςυνκζςεωσ.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται:
α.Θ προμικεια, θ μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτθ κζςθ εκτζλεςθσ του ζργου,
του ςκυροδζματοσ εφόςον πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα ι θ προμικεια,
φορτοεκφόρτωςθ όλων των απαιτοφμενων υλικϊν (αδρανϊν, τςιμζντων, νεροφ) για τθν
παραςκευι του ςκυροδζματοσ, εφόςον το ςκυρόδεμα παραςκευάηεται ςτο εργοτάξιο
(εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλίεσ των αυτοκινιτων μεταφοράσ αδρανϊν υλικϊν και
ςκυροδζματοσ, θ παραςκευι το μίγματοσ και θ μεταφορά του ςκυροδζματοσ ςτο
εργοτάξιο προσ διάςτρωςθ.
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τιμι ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ ςυμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ
τθσ εκάςτοτε απαιτοφμενθσ ποςότθτασ τςιμζντου για τθν επίτευξθ των προβλεπομζνων
χαρακτθριςτικϊν (αντοχισ, εργαςίμου κλπ) υπό τθν εφαρμοηόμενθ κοκκομετρικι
διαβάκμιςθ των αδρανϊν κατά περίπτωςθ. Σε ουδεμία περίπτωςθ επιμετράται ιδιαίτερα
θ ενςωματοφμενθ ποςότθτα τςιμζντου ςτο ςκυρόδεμα.
Θ απαιτοφμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν και θ περιεκτικότθτα ςε
τςιμζντο για τθν επίτευξθ τθσ ηθτοφμενθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ του ςκυροδζματοσ
κακορίηεται εργαςτθριακά με δαπάνθ του Aναδόχου.
β.Τα πάςθσ φφςεωσ πρόςκετα (πλιν ρευςτοποιθτικϊν και επιβραδυντικϊν πιξεωσ) που
προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ, κατά περίπτωςθ, μελζτθ ςυνκζςεωσ, επιμετρϊνται
και πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ.
γ.Θ δαπάνθ χριςεωσ δονθτϊν μάηασ ι/και επιφανείασ και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω
ςτάκμθσ των ςκυροδοτουμζνων ςτοιχείων (τελικισ ι προςωρινισ), ςφμφωνα με τα
κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ του ζργου αναφορικά με τθν ποιότθτα και τισ ανοχζσ του
τελειϊματοσ.
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίςθσ ανθγμζνθ θ δαπάνθ ςταλίασ των οχθμάτων μεταφοράσ του
ςκυροδζματοσ (βαρζλασ), θ δαπάνθ μετάβαςθσ επί τόπου, ςτθςίματοσ και επιςτροφισ
τθσ πρζςςασ ςκυροδζματοσ και θ περιςυλλογι, φόρτωςθ και απομάκρυνςθ τυχόν
υπερχειλίςεων ςκυροδζματοσ από τθν κζςθ ςκυροδζτθςθσ.
ε.Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ πρόςκετθ επεξεργαςία διαμόρφωςθσ δαπζδων ειδικϊν
απαιτιςεων (λ.χ. βιομθχανικό δάπεδο).
Οι τιμζσ ζχουν εφαρμογι ςε πάςθσ φφςεωσ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα, εκτόσ από
κελφφθ, αψίδεσ και τροφλουσ.
Επιμζτρθςθ ανά κυβικό μζτρο καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με
τισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ διαςτάςεισ.
Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3).
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά) :
90,00
(Ολογράφωσ) :
ΕΝΕΝΘΝΣΑ
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Α.Σ.
:
2.2
Άρκρο :
ΝΑΟΙΚ Α\38.03 Ξυλότυποι ςυνικων χυτϊν καταςκευϊν
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 3816 100%
Ξυλότυποι ςυνικων χυτϊν καταςκευϊν (πλακϊν, δοκϊν, πλαιςίων, φατνωμάτων, ςτφλων,
πεδίλων, υπερκφρων, κλιμάκων κλπ) ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ, αλλά ςε
φψοσ του πυκμζνα του ξυλοτφπου μζχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπζδο εργαςίασ,
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 01-04-00-00 "Καλοφπια καταςκευϊν από
ςκυρόδεμα (τφποι)".
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: θ φκορά και απομείωςθ των χρθςιμοποιουμζνων
υλικϊν, θ εργαςία ανζγερςθσ-ςυναρμολόγθςθσ και θ εργαςία αποξιλωςθσ του
καλουπιοφ και απομάκρυνςθσ όλων των υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τθν
διαμόρφωςι του.
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) ανεπτυγμζνθσ επιφανείασ.
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
15,70
(Ολογράφωσ) :
ΔΕΚΑ ΠΕΝΣΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΘΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
2.3
Άρκρο :
ΝΑΟΙΚ Α\38.04 Καμπφλοι ξυλότυποι απλισ καμπυλότθτασ
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 3821 100%
Ξυλότυποι απλισ καμπυλότθτασ, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικϊν ςτφλων ι
παραςτάδων) ι οριηόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), ςε φψοσ τθσ ανϊτατθσ ςτάκμθσ αυτϊν
μζχρι 5,00 m από το δάπεδο εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ
01-04-00-00 "Καλοφπια καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι)".
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: θ φκορά και απομείωςθ των χρθςιμοποιουμζνων
υλικϊν, θ εργαςία ανζγερςθσ-ςυναρμολόγθςθσ και θ εργαςία αποξιλωςθσ του
καλουπιοφ και απομάκρυνςθσ όλων των υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τθν
διαμόρφωςι του.
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) ανεπτυγμζνθσ επιφανείασ.
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
22,50
(Ολογράφωσ) :
ΕΙΚΟΙ ΔΤΟ ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
2.4
Άρκρο :
ΝΑΟΙΚ Α\38.13 Ξυλότυποι εμφανϊν ςκυροδεμάτων
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 3841 100%
Ξυλότυποι επιπζδων, καμπφλων ι κεκλιμζνων εμφανϊν επιφανειϊν ςκυροδεμάτων, με
κόντρα πλακζ τφπου ΒΕΤΟFORM ι πλανιςμζνεσ ςανίδεσ ςε αρίςτθ κατάςταςθ
(καινουργισ ξυλεία ι ξυζία με λιγϊτερεσ από πζντε χριςεισ), για τθν επίτευξθ
του προβλεπόμενου επιφανειακοφ τελειϊματοσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ
01-05-00-00 "Καλοφπια εμφανοφσ (ανεπζνδυτου) ζγχυτου ςκυροδζματοσ".
Συμπεριλαμβάνεται θ επάλειψθ των ξυλοτφπων με κατάλλθλο αντικολλθτικό υλικό, θ
τοποκζτθςθ πλαςτικϊν παρεμβλθμάτων ςτα δεςίματα του ξυλότυπου και θ
υδατο-ςτεγισ ςφράγιςθ των αρμϊν του ξυλότυπου.
Το παρόν άρκρο αποκλείει τθν ταυτόχρομθ εφαρμογι του άρκρου ΟΙΚ 38.10 "Ρρόςκετθ
τιμι επεξεργαςίασ ςανιδϊματοσ ξυλοτφπων".
ΕΤΡΩ
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) ανεπτυγμζνθσ επιφανείασ. (Αρικμθτικά) :
20,25
(Ολογράφωσ) :

ΕΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
2.5
Άρκρο :
ΝΑΟΙΚ Α\38.18 Διαμόρφωςθ εγκοπϊν και εςοχϊν ςε επιφάνειεσ από ςκυρόδεμα
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 3816 100%
Διαμόρφωςθ φαλτςογωνιϊν, εγκοπϊν, ςκοτιϊν, ςε επιφάνειεσ ςτοιχείων από
ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τθν αρχιτεκτονικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 01-05-00-00
"Καλοφπια εμφανοφσ (ανεπζνδυτου) ζγχυτου ςκυροδζματοσ",με χριςθ ξφλινων ι

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

πλαςτικϊν πθχίςκων διατομισ ζωσ 75x75 mm, οι οποίοι ςτερεϊνονται ςτουσ
ξυλοτφπουσ. Ρεριλαμβάνεται θ αποκατάςυαςθ τοπικϊν φκορϊν που είναι δυνατόν να
προκλθκοφν κατά τθν αφαίρεςθ του ξυλοτφπου, με χριςθ τςιμεντοκονίασ ι
επιςκευαςτικοφ κονιάματοσ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m).
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
2,80
(Ολογράφωσ) :
ΔΤΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
Άρκρο :

2.6
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02
Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ
Χαλφβδινοι οπλιςμοί κατθγορίασ B500C.
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 3873 100%
Ρρομικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ, μορφισ
διατομϊν, κατθγορίασ (χάλυβασ B500A, B500C και δομικά πλζγματα) και διαμόρφωςθσ
ςφμφωνα με τθν μελζτθ, προςζγγιςθ ςτθν κζςθ ενςωμάτωςθσ με οποιοδιποτε μζςον
και τοποκζτθςι του ςφμφωνα με τα ςχζδια οπλιςμοφ. Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςφμφωνα με
τθν ΕΤΕΡ 01-02-01-00 "Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων"
Θ τοποκζτθςθ του ςιδθροπλιςμοφ κα γίνεται μόνον μετά τθν παραλαβι του ξυλοτφπου
ι τθσ επιφανείασ ζδραςθσ του ςκυροδζματοσ (π.χ. υπόςτρωμα οπλιςμζνων δαπζδων
κλπ).
Ο χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων επιμετράται ςε χιλιόγραμμα βάςει αναλυτικϊν
Ρινάκων Οπλιςμοφ. Εάν οι πίνακεσ αυτοί δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εγκεκριμζνθ
μελζτθ του ζργου κα ςυντάςςονται με μζριμνα του Αναδόχου και κα υποβάλλονται
ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο και κεϊρθςθ πριν από τθν ζναρξθ τθσ τοποκζτθςθσ του
οπλιςμοφ.
Οι Ρίνακεσ κα ςυνταςςονται βάςει των ςχεδίων τθσ μελζτθσ και κα περιλαμβάνουν
λεπτομερϊσ τισ διαςτάςεισ των ράβδων (αναπτφγματα), τισ διαμζτρουσ, τισ κζςεισ
τοποκζτθςθσ και τα μικθ υπερκάλυψθσ, τα βάρθ ανά τρζχον μζτρο κατά διάμετρο, τα
επί μζρουσ και τα ολικά μικθ των ράβδων, τα μερικά βάρθ ανά διάμετρο και το
ολικό βάροσ. Οι ωσ άνω Ρίνακεσ Οπλιςμοφ, μετά τθν παραλαβι των οπλιςμϊν, κα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τθν Υπθρεςία και κα αποτελοφν τθν επιμζτρθςθ
των οπλιςμϊν.
Το ανά τρζχον μζτρο βάροσ των ράβδων οπλιςμοφ κα υπολογίηεται με βάςθ τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίοσ παρατίκεται ςτθν ςυνζχεια. Σε καμμία περίπτωςθ δεν
γίνεται αποδεκτόσ ο προςδιοριςμόσ του μοναδιαίου βάρουσ των ράβδων βάςει
ηυγολογίου.
|
Ρεδίο εφαρμογισ
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλοφρεσ και |Θλεκτροςυγκολλθμζνα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετροσ | άβδοι |ευκυγραμμιςμζνα |
πλζγματα και
|διατομι | μάηα/μζτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυϊματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
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10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ν
ν
ν
ν

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ν
ν
ν
ν

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

Στισ επιμετροφμενεσ ποςότθτσς, πζραν τθσ προμικειασ, μεταφοράσ επί τόπου,
διαμόρφωςθσ και τοποκζτθςθσ του οπλιςμοφ, περιλαμβάνονται ανθγμζνα τα ακόλουκα:
Θ ςφνδεςθ των ράβδων κατά τρόπο ςτερεό με ςφρμα, ςε όλεσ ανεξάρτθτα τισ
διαςταυρϊςεισ και όχι εναλλάξ
Θ προμικεια του ςφρματοσ πρόςδεςθσ.
Θ προμικεια και τοποκζτθςθ αρμοκλειδϊν (κατά ISO 15835-2), εκτόσ αν ςτα
ςυμβατικά τεφχθ του ζργου προβλζπετει ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ και πλθρωμι αυτϊν.
Οι πλάγιεσ μεταφορζσ και θ διακίνθςθ του οπλιςμοφ ςε οποιοδιποτε φψοσ από το
δάπεδο εργαςίασ.
Θ τοποκζτθςθ υποςτθριγμάτων (καβίλιεσ, αναβολείσ) και ειδικϊν τεμαχίων
ανάρτθςθσ που τυχόν κα απαιτθκοφν (εργαςία και υλικά).
Θ απομείωςθ και φκορά του οπλιςμοφ κατά τθν κοπι και κατεργαςία .
Χαλφβδινοι οπλιςμοί κατθγορίασ B500C.
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) ςιδθροφ οπλιςμοφ υδραυλικϊν ζργων τοποκετθμζνου ςφμφωνα
με τθν μελζτθ.
ΕΤΡΩ

(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

1,07
ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΣΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
2.7
Άρκρο: ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03
Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ Δομικά πλζγματα B500C
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 3873 100%
Ρρομικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ, μορφισ
διατομϊν, κατθγορίασ (χάλυβασ B500A, B500C και δομικά πλζγματα) και διαμόρφωςθσ
ςφμφωνα με τθν μελζτθ, προςζγγιςθ ςτθν κζςθ ενςωμάτωςθσ με οποιοδιποτε μζςον
και τοποκζτθςι του ςφμφωνα με τα ςχζδια οπλιςμοφ. Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςφμφωνα με
τθν ΕΤΕΡ 01-02-01-00 "Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων"
Θ τοποκζτθςθ του ςιδθροπλιςμοφ κα γίνεται μόνον μετά τθν παραλαβι του ξυλοτφπου
ι τθσ επιφανείασ ζδραςθσ του ςκυροδζματοσ (π.χ. υπόςτρωμα οπλιςμζνων δαπζδων κλπ).
Ο χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων επιμετράται ςε χιλιόγραμμα βάςει αναλυτικϊν
Ρινάκων Οπλιςμοφ. Εάν οι πίνακεσ αυτοί δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εγκεκριμζνθ
μελζτθ του ζργου κα ςυντάςςονται με μζριμνα του Αναδόχου και κα υποβάλλονται
ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο και κεϊρθςθ πριν από τθν ζναρξθ τθσ τοποκζτθςθσ του
οπλιςμοφ.
Οι Ρίνακεσ κα ςυνταςςονται βάςει των ςχεδίων τθσ μελζτθσ και κα περιλαμβάνουν
λεπτομερϊσ τισ διαςτάςεισ των ράβδων (αναπτφγματα), τισ διαμζτρουσ, τισ κζςεισ
τοποκζτθςθσ και τα μικθ υπερκάλυψθσ, τα βάρθ ανά τρζχον μζτρο κατά διάμετρο, τα
επί μζρουσ και τα ολικά μικθ των ράβδων, τα μερικά βάρθ ανά διάμετρο και το
ολικό βάροσ. Οι ωσ άνω Ρίνακεσ Οπλιςμοφ, μετά τθν παραλαβι των οπλιςμϊν, κα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τθν Υπθρεςία και κα αποτελοφν τθν επιμζτρθςθ
των οπλιςμϊν.
Το ανά τρζχον μζτρο βάροσ των ράβδων οπλιςμοφ κα υπολογίηεται με βάςθ τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίοσ παρατίκεται ςτθν ςυνζχεια. Σε καμμία περίπτωςθ δεν
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γίνεται αποδεκτόσ ο προςδιοριςμόσ του μοναδιαίου βάρουσ των ράβδων βάςει
ηυγολογίου.
|
Ρεδίο εφαρμογισ
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλοφρεσ και |Θλεκτροςυγκολλθμζνα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετροσ | άβδοι |ευκυγραμμιςμζνα |
πλζγματα και
|διατομι | μάηα/μζτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυϊματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
14,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 154
|
1,21
16,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
1,58
18,0
|
ν
|
|
|
|
| 254
|
2,00
20,0
|
ν
|
|
|
|
| 314
|
2,47
22,0
|
ν
|
|
|
|
| 380
|
2,98
25,0
|
ν
|
|
|
|
| 491
|
3,85
28,0
|
ν
|
|
|
|
| 616
|
4,83
32,0
|
ν
|
|
|
|
| 804
|
6,31
40,0
|
ν
|
|
|
|
| 1257
|
9,86
Στισ επιμετροφμενεσ ποςότθτεσ, πζραν τθσ προμικειασ, μεταφοράσ επί τόπου,
διαμόρφωςθσ και τοποκζτθςθσ του οπλιςμοφ, περιλαμβάνονται ανθγμζνα τα ακόλουκα:
Θ ςφνδεςθ των ράβδων κατά τρόπο ςτερεό με ςφρμα, ςε όλεσ ανεξάρτθτα τισ
διαςταυρϊςεισ και όχι εναλλάξ
Θ προμικεια του ςφρματοσ πρόςδεςθσ.
Θ προμικεια και τοποκζτθςθ αρμοκλειδϊν (κατά ISO 15835-2), εκτόσ αν ςτα
ςυμβατικά τεφχθ του ζργου προβλζπετει ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ και πλθρωμι αυτϊν.
Οι πλάγιεσ μεταφορζσ και θ διακίνθςθ του οπλιςμοφ ςε οποιοδιποτε φψοσ από το
δάπεδο εργαςίασ.
Θ τοποκζτθςθ υποςτθριγμάτων (καβίλιεσ, αναβολείσ) και ειδικϊν τεμαχίων
ανάρτθςθσ που τυχόν κα απαιτθκοφν (εργαςία και υλικά).
Θ απομείωςθ και φκορά του οπλιςμοφ κατά τθν κοπι και κατεργαςία .
Δομικά πλζγματα B500C.
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) ςιδθροφ οπλιςμοφ υδραυλικϊν ζργων τοποκετθμζνου
ςφμφωνα με τθν μελζτθ
ΕΤΡΩ

(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

1,01
ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΣΟ

Α.Σ.
:
2.8
Άρκρο :
ΝΑΟΔΟ Α\Β51 Πρόχυτα κράςπεδα
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΔΟΝ 2921 100%

από ςκυρόδεμα

Τοποκζτθςθ προκαταςκευαςμζνων κραςπζδων από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25, διατομισ
πλάτουσ 0,15 m και φψουσ 0,25 ζωσ 0,30 m, ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ
μελζτθσ, με απότμθςθ, ευκυγράμμων ι καμπφλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προσ καταςκευι
νθςίδων αςφαλείασ, πεηοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία κα παραςκευάηονται ςε
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βιομθχανικι εγκατάςταςθ με δόνθςθ και ςυμπίεςθ, αποκλειομζνθσ τθσ παραςκευισ τουσ
επί τόπου του ζργου με αυτοςχζδιουσ ξυλότυπουσ.
Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-02-01-00 "Κράςπεδα, ρείκρα και τάφροι
ομβρίων καταςτρϊματοσ οδϊν επενδεδυμζνεσ με ςκυρόδεμα".
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
- θ προμικεια και μεταφορά των κραςπζδων και όλων των απαιτοφμενων υλικϊν πλθν
του ςκυροδζματοσ τθσ βάςθσ ζδραςθσ,
- θ τοποκζτθςι τουσ ςε ευκυγραμμία ι καμπφλθ ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ από τα
ςχζδια οριηοντιογραφικά και υψομετρικά, με χριςθ τεμαχίων μικουσ όχι μικρότερου
των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, θ ςτερζωςθ των κραςπζδων με καταςκευι πίςω από
αυτά ςυνεχοφσ πρίςματοσ διατομισ 0,10x0,20 m από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C8/10, ο
εγκιβωτιςμόσ τουσ και θ αρμολόγθςι τουσ με τςιμεντοκονία αναλογίασ 650 kg
τςιμζντου ανά m3 άμμου.
Τιμι ανά μζτρο μικουσ πλιρωσ τοποκετθμζνου κραςπζδου χωρίσ τθν βάςθ ζδραςισ του,
θ οποία επιμετράται ιδιαιτζρωσ.
ΕΤΡΩ

(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

9,60
ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΘΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
7.25
Άρκρο :
ΝΑΟΔΟ Α\Β85 Προςαρμογι ςτάκμθσ υφιςτάμενου φρεατίου
επί ανακαταςκευαηόμενου πεηοδρομίου
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΔΟΝ 2548 100%
Αποξιλωςθ πλαιςίου ζδραςθσ καλφμματοσ υφιςταμζνου φρεατίου με προςοχι ϊςτε να μθν
προςκλθκοφν ηθμιζσ, προςαρμογι τθσ ςτάκμθσ των τοιχωμάτων του φρεατίου με
αποξιλωςθ ι εφαρμογι ςτρϊςεωσ ιςχυροφ τςιμεντοκονιαμάτοσ, πάκτωςθ του πλαιςίου
ζδραςθσ ςτθν απαιτοφμενθ ςτάκμθ με ακρίβεια 5 mm και επιμελισ αρμολόγθςθ με τθν
περιβάλλουςα νζα πλακόςτρωςθ. Οι τςιμεντοκονίεσ τελικισ διαμόρφωςθσ γφρω από το
πλαίςιο ζδραςθσ κα παραςκευάηονται με άμμο καλάςςθσ για τθν αποφυγι ρθγματϊςεων,
ι, εναλλακτικά, κα εφαρμόηονται εποξειδικά κονιάματα.
Στθν τιμι δεν ςυμπεριλαμβάνονται θ αντικατάςταςθ του καλφμματοσ και του πλαιςίου
ζδραςισ του. Τυχόν απαιτοφμενα νζα χυτοςιδθρά καλφμματα, κα επιμετρϊνται
ιδιαιτζρωσ με βάςθ τα οικεία άρκρα του τιμολογίου.
Τιμι ανά τεμάχιο πλιρωσ αποπερατωμζνθσ εργαςίασ (τεμ), για φρεάτια επιφάνειασ
καλφμματοσ ζωσ 0,50 m2. Για μεγαλφτερα φρεάτια θ τιμι κα αναπροςαρμόηεται με
πολλαπλαςιαςμό επί τον ςυντελεςτι Ε / 0,50, όπου Ε είναι θ επιφάνεια του φρεατίου
βάςει των εξωτερικϊν διαςτάςεων του καλφμματοσ.
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
40,30
(Ολογράφωσ) :
ΑΡΑΝΣΑ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

ΕΠΙΣΡΩΕΙ
Α.Σ.
:
3.1
Άρκρο :
ΝΑΟΙΚ Ν\73.91.01
Καταςκευι χυτοφ ελαςτικοφ δάπεδο αςφαλείασ για
παιδικζσ χαρζσ, με ςυνολικό πάχοσ 5εκ.
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 73.73.1 100%
Καταςκευι χυτοφ ελαςτικοφ δάπεδο αςφαλείασ για παιδικζσ χαρζσ, με ςυνολικό πάχοσ
5εκ. Θα εφαρμοςκεί κατευκείαν πάνω ςε πατθμζνο, ςτεγνό κακαρό γαρμπίλι-ςφντριμμα
πάχουσ 15 εκ. ι επάνω ςε τςιμεντοεπιφάνεια ι αςφαλτοεπιφάνεια.
Θα αποτελείται κατά βάςθ από μείγμα πολυουρεκάνθσ και ανακυκλωμζνο λάςτιχο ωσ
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πρϊτθ ςτρϊςθ ςε πάχοσ 4εκ. και από μείγμα πολυουρεκάνθσ και ζγχρωμουσ κόκκουσ
ανακυκλωμζνου λάςτιχου (EPDM) ςε πάχοσ 1εκ. ωσ δεφτερθ ςτρϊςθ. Το ςυνολικό πάχοσ
του δαπζδου κα πρζπει να είναι 5εκ. Το δάπεδο κα πρζπει να είναι υψθλισ αντοχισ,
αναλλοίωτο από τθν επίδραςθ των καιρικϊν ςυνκθκϊν, τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ και
να πλθροί τισ προδιαγραφζσ κατά ΕΝ 1177
Ρριν τθν ζναρξθ τθσ εφαρμογισ κα πρζπει να γίνει επιμελισ κακαριςμόσ τθσ
υπάρχουςασ επιφάνειασ από ςκόνεσ, υπολείμματα, λάδια ι άλλουσ ρφπουσ που
εμποδίηουν τθν πρόςφυςθ του ςυνκετικοφ υλικοφ. Στθ ςυνζχεια θ επιφάνεια
καλουπϊνεται ζτςι ϊςτε τα τελειϊματα τθσ να μθν είναι εκτεκειμζνα , γιατί λόγω
τριβισ μπορεί να αποκολλθκοφν κομμάτια και επαλείφεται με ειδικό αςτάρι
πολυουρεκανικισ βάςθσ για να επιτευχκεί ςωςτι πρόςφυςθ μεταξφ αυτισ τθσ
επιφάνειασ και του ςυνκετικοφ τάπθτα. Ακολουκεί διάςτρωςθ μίγματοσ μαφρων κόκκων
ελαςτικοφ (καουτςοφκ) με κοκκομετρικι διαβάκμιςθ 3 εωσ 6mm με πολυουρεκάνθ, με
μαςτάρι, ςπάτουλα και μετά με κφλινδρο, ςε πάχοσ 4cm και επάλειψθ τθσ παραπάνω
επιφάνειασ με ειδικό αςτάρι πολυουρεκανικισ βάςθσ για να επιτευχκεί ςωςτι
πρόςφυςθ μεταξφ αυτισ και τθσ επόμενθσ ςτρϊςθσ. Εφόςον ζχει ςτεγνϊςει θ
προθγοφμενθ ςτρϊςθ υλικϊν διαςτρϊνεται μίγμα πολυουρεκάνθσ και ζγχρωμων κόκκων
ελαςτικοφ EPDM, κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ 1-3mm ςε πάχοσ 1cm. Θ διάςτρωςθ κα
γίνει με ειδικι ςπάτουλα ςε μια ςτρϊςθ. Θ τελικι επιφάνεια του δαπζδου
ολοκλθρϊνεται με τθν επίςτρωςθ 20% μαφρων κόκκων καουτςοφκ και ζγχρωμων κόκκων
EPDM.
Θ τελικι επιλογι τθσ επικυμθτισ απόχρωςθσ κα γίνει μετά από υπόδειξθ τθσ Υπθρεςίασ.
Το ςφςτθμα χυτοφ ελαςτικοφ δαπζδου κα πρζπει να ζχει ελεγχκεί εργαςτθριακά από
διεκνζσ αναγνωριςμζνο εργαςτιριο και να καλφπτει τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ
1177 όςον αφορά το κριτιριο τραυματιςμοφ τθσ κεφαλισ (HIC). Ρριν τθν ζναρξθ των
εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία το αντίςτοιχο
πιςτοποιθτικό για φψοσ πτϊςθσ 1,5μ. και τεχνικό φυλλάδιο του προσ ζνταξθ υλικοφ.
Θ εταιρεία εφαρμογισ του δαπζδου κα πρζπει να ζχει πιςτοποιθκεί ςε Διεκνι
Εργαςτιριο για τθν ποιότθτα καταςκευισ τθσ παιδικισ χαράσ και να ζχει το
ςχετικό πιςτοποιθτικό ΕΝ 1177 για φψοσ πτϊςθσ 1,5μ. και όχι να είναι απλόσ
αντιπρόςωποσ ξζνου πιςτοποιθμζνου οίκου. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει
ISO 9001 περί πιςτοποίθςθσ ποιότθτασ ςτθν τοποκζτθςθ ακλθτικϊν δαπζδων του ιδίου
ι του υπεργολάβου-ςυνεργείου εφαρμογισ με το οποίο κα ςυνεργαςτεί.
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) περατωμζνθσ επιφάνειασ(1 μ2)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :
ΕΚΑΣΟ

100,00

Α.Σ.
:
3.2
Άρκρο :
ΝΑΟΙΚ Ν\73.61.01
Καταςκευι χυτοφ αντιολιςκθροφ δαπζδου
ςκυροδζματοσ πάχουσ 5εκ.
Καταςκευι χυτοφ αντιολιςκθροφ δαπζδου ςκυροδζματοσ πάχουσ 5εκ.
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7361
Καταςκευι διακοςμθτικοφ, ανάγλυφου, ενιαίου, χυτοφ δαπζδου που αποτελείται από
τςιμζντο, ποταμίςια βότςαλα, χθμικά πρόςμικτα, ίνεσ και χρωςτικά. Εφαρμόηεται ςε
νωπό ι παλαιό ςκυρόδεμα, δθμιουργϊντασ ζνα
αντιολιςκθρό δάπεδο.Συντίκεται από ειδικό αςτάρι τφπου GRAINFLOOR PRIMER, ειδικό
μείγμα τφπου GRAINFLOOR MIX, ειδικό αδρανοποιθτι τφπου GRAINFLOOR REVEAL και
ειδικό ςφραγιςτικό υλικό τφπου GRAINFLOOR PROTECT.
H εφαρμογι του βοτςαλωτοφ δαπζδου επάνω ςε νωπό ςκυρόδεμα (ενιςχυμζνο με ειδικζσ
ίνεσ πολυπροπυλενίου) γίνεται μόλισ αυτό πιξει αρκετά ϊςτε να επιτρζπει τθν
ανκρϊπινθ κυκλοφορία, με απευκείασ εφαρμογι ειδικοφ μείγματοσ. Θ εφαρμογι του
ειδικοφ αυτοφ μείγματοσ γίνεται με ανάμιξθ του επί τόπου ςτο ζργο των ανάλογων
ποςοτιτων τςιμζντου, αδρανϊν και νεροφ. Το υλικό ςτθ ςυνζχεια διαςτρϊνεται και θ
επιφάνεια επιπεδϊνεται με χριςθ ειδικισ ςπάτουλασ.
H εφαρμογι του βοτςαλωτοφ δαπζδου επάνω ςε ςτεγνό ςκυρόδεμα, πραγματοποιείται
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αφοφ ζχει προθγθκεί ξζπλυμα με νερό υπό πίεςθ και καλόσ κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ
από υλικά που μπορεί να επθρεάςουν τθ ςυγκόλλθςθ, όπωσ ςκόνθ και υπολείμματα.
Ακολουκεί διαβροχι τθσ επιφάνειασ, αποφεφγοντασ τθ δθμιουργία λιμνάηοντοσ νεροφ
και ςτθ ςυνζχεια αςτάρωμα τθσ επιφάνειασ με το ειδικό τςιμεντοειδζσ αςτάρι ςε
ςυνιςτϊμενο πάχοσ 1-2mm, με κατανάλωςθ 1,5 ζωσ 2 kg/m2. Στθ ςυνζχεια εφαρμόηεται
το μείγμα των ειδικϊν ακρυλικϊν ρθτινϊν, με το τςιμζντο, τα αδρανι και το νερό,
επάνω ςτο νωπό ςυγκολλθτικό κονίαμα, προτοφ αυτό ςτεγνϊςει. Το υλικό διαςτρϊνεται
και θ επιφάνεια επιπεδϊνεται με χριςθ ειδικισ ςπάτουλασ.
Θ επιφάνεια μετά τθν διάςτρωςθ του μείγματοσ ψεκάηεται ομοιόμορφα με τον ειδικό
αδρανοποιθτι ενϊ είναι ακόμθ νωπι, εντόσ 10 λεπτϊν από τθν εφαρμογι του ειδικοφ
μείγματοσ. (κατανάλωςθ : 150-200gr/m2).
Στθ ςυνζχεια ξεπλζνεται με νερό υπό πίεςθ μζςα ςτισ επόμενεσ 5-24 ϊρεσ
(καλοκαίρι-χειμϊνασ), ανάλογα με τθ κερμοκραςία, με πιεςτικό.
Ραράλλθλα με το ξζπλυμα, ακολουκεί βοφρτςιςμα τθσ επιφάνειασ με ςκοφπα από
κοντζσ, ςκλθρζσ τρίχεσ για να διευκολυνκεί θ αποκάλυψθ των αδρανϊν.
Τζλοσ αφοφ ςτεγνϊςει θ επιφάνεια (μετά από 2-3 θμζρεσ, ανάλογα με τθν εξωτερικι
κερμοκραςία), εφαρμόηεται το ειδικό ςφραγιςτικό υλικό, για τθν ςτεγανοποίθςθ του
δαπζδου, με ψεκαςμό ι βοφρτςα (κατανάλωςθ: 150-200gr/m2).
Σε περίπτωςθ εφαρμογισ ςε παλαιό ςκυρόδεμα επιβάλλεται θ διατιρθςθ των υπαρχόντων
αρμϊν ςτο νζο δάπεδο, με ςχετικό καλοφπωμα. Εάν δεν υπάρχουν αρμοί, τότε πρζπει
να δθμιουργθκοφν τόςο ςτο βοτςαλωτό δάπεδο όςο και ςτο υπόςτρωμα, ςτο ίδιο
ακριβϊσ ςθμείο. Οι αρμοί πρζπει να δθμιουργοφνται όςο το δυνατόν γρθγορότερα για
να αποφεφγεται θ δθμιουργία ρωγμϊν λόγω ςυςτοδιαςτολισ.
Θ επιλογι τθσ επικυμθτισ απόχρωςθσ κα γίνει απο τθν Δ/νουςα Υπθρεςία μετά τθν
προςκόμιςθ δειγμάτων.
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
40,00
(Ολογράφωσ) :
ΑΡΑΝΣΑ

Α.Σ.
:
3.3
Άρκρο :
ΝΑΟΙΚ Α\79.80 Βελτίωςθ κερμικϊν επιδόςεων εξωτερικϊν χϊρων με
επίςτρωςθ λευκϊν ι εγχρϊμων τςιμεντοπλακϊν που περιζχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7744 100%
Επιςτρϊςεισ εξωτερικϊν δαπζδων, δωμάτων, πεηοδρομιϊν και πλατειϊν με
τςιμεντόπλακεσ περιζχουςεσ ψυχρά υλικά (cool materials), λευκζσ ι ζγχρωμεσ,
διαςτάςεων 30 x 30 cm ι μεγαλφτερθσ και οποιουδιποτε ςχεδίου.
Θ απαιτοφμενθ υψθλι ανακλαςτικότθτα των τςιμεντοπλακϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ
κατθγορίασ κα προςδίδεται με ενςωμάτωςθ ψυχρϊν υλικϊν ςτθν επιφανειακι τουσ
ςτοιβάδα τουσ, και όχι με επίςτρωςθ, επίπαςθ ι επάλειψθ ψυχρϊν υλικϊν ςε
ςυμβατικισ καταςκευισ τςιμεντόπλακεσ.
Πταν προβλζπεται θ διαμόρφωςθ αρμϊν ςτθν πλακόςτρωςθ, θ πλιρωςθ τουσ κα γίνεται
με τςιμεντοειδζσ υλικό, ανκεκτικό ςε υψθλζσ και χαμθλζσ κερμοκραςίεσ
περιβάλλοντοσ, το οποίο κα εφαρμόηεται επιμελϊσ με ςφριγγα αρμολόγθςθσ, χωρίσ
υπερχειλίςεισ ςτθν επιφάνεια τθσ πλάκασ.
Απαγορεφεται ςε κάκε περίπτωςθ θ αρμολόγθςθ με υδαρζσ κονίαμα που εφαρμόηεται
ςτισ ςυμβατικζσ πλακοςτρϊςεισ, γιατί με τον τρόπο αυτό επζρχεται μείωςθ ι/και
απϊλεια των ψυχρϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ επίςτρωςθσ.
Οι επιδόςεισ των ψυχρϊν τςιμεντοπλακϊν εξαρτϊνται από τθν ανακλαςτικότθτα τθσ
επιφανείασ τουσ ςτθν θλιακι ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν
κακορίηεται διαφορετικά ςτθ μελζτθ, οι καινοφργιεσ πλάκεσ κα πλθροφν τισ
ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ακολοφκου πίνακα:
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________________________________________________________________________________
Ελάχιςτεσ επιδόςεισ λευκϊν και εγχρϊμων τςιμεντοπλακϊν με ψυχρά υλικά
________________________________________________________________________________
Κατθγοριοποίθςθ
|Αρχικόσ ςυντελεςτισ| Αρχικόσ ςυντελεςτισ |Αρχικόσ ςυντελεςτισ
προιόντων
| ανακλαςτικότθτασ | αντανακλαςτικότθτασ |
εκπομπισ ςτο
|
ςτθν θλιακι
| ςτο εγγφσ υπζρυκρο | υπζρυκρο(Infrared
|
ακτινοβολία
|
φάςμα
|
Emittance)
|
(SR)
|
(SRnir)
|
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 1
|
|
|
ΡΛΑΚΕΣ ΗΩΝΩΝ
|
|
|
ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ ΑΜΕΑ | SR >= 0, 60
|
>= 0,65
|
>= 0,85
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 2
|
|
|
ΑΡΟΧΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, |
|
|
ΩΧΑ, ΚΙΤΙΝΟ,
|
|
|
ΚΕΑΜΙΔΙ, ΜΡΛΕ,
|
|
|
ΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΙ
| SR >= 0, 50
|
>= 0,60
|
>=0,85
______________________________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 3
|
|
|
ΛΕΥΚΕΣ ΡΛΑΚΕΣ
| SR >= 0, 65
|
>=0,80
|
>=0,85
Οι περιζχουςεσ ψυχρά υλικά τςιμεντόπλακεσ, όςον αφορά τα φυςικά και μθχανικά
χαρακτθριςτικά και τισ ανοχζσ διαςτάςεων κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Ρροτφπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 1339.
Θα ςυνοδεφονται επίςθσ από εκκζςεισ εργαςτθριακϊν δοκιμϊν μζτρθςθσ τθσ
ανακλαςτικότθτασ ςτθν θλιακι ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάςθ τα
Ρρότυπα: ASTM Ε 903/ASTM G159) και του ςυντελεςτι εκπομπισ ςτο υπζρυκρο (με βάςθ
τα Ρρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371).
Στισ περιπτϊςεισ τςιμεντοπλακϊν με αδρι υφι ι ζκτυπθ επιφάνεια (ραβδωτζσ,
ςταμπωτζσ κλπ.) οι εργαςτθριακζσ μετριςεισ για τον προςδιοριςμό των ψυχρϊν
ιδιοτιτων κα αφοροφν κατά το δυνατόν ομαλζσ, ομοιογενείσ και ομοιόμορφεσ περιοχζσ
τθσ επιφάνειασ.
Για ζνα τετραγωνικό μζτρο πλιρωσ περαιωμζνθσ επίςτρωςθσ ςφμφωνα με τθν Μελζτθ, με
τα υλικά και μικροχλικά επί τόπου και τθν εργαςία.
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
22,50
(Ολογράφωσ) :
ΕΙΚΟΙ ΔΤΟ ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

ΚΑΣΑΚΕΤΕ
Α.Σ.
:
4.1
Άρκρο :
ΝΑΟΙΚ Ν\55.21.01
Καταςκευι
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 5521 100%

ξφλινθσ περίφραξθσ παιδικισ χαράσ

Γενικζσ διαςτάςεισ
Φψοσ:1100mm
Μικοσ: ανάλογα τθν περίπτωςθ
Ρλάτοσ:100mm
Γενικι τεχνικι περιγραφι
Καταςκευι ξφλινθσ περίφραξθσ (Σουθδικθσ ξυλείασ) πλιρωσ τοποκετθμζνθ ςτθν τελικι
τθσ μορφι.Θ καταςκευι απαρτίηεται από ξφλινα πλαίςια πλαναριςμζνα από όλεσ τισ μεριζσ με
ςτρογγυλεμζνεσ τισ ακμζσ και ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ με κατάλλθλα μεταλλικά
εξαρτιματα .
Το πλαίςιο αποτελείται από δφο ορκοςτάτεσ διατομισ 95x45mm, δφο τραβζρςεσ
διατομισ 55x45mm και τισ κάκετεσ δοκίδεσ διατομισ 95x18mm.Οι ορκοςτάτεσ τθσ
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καταςκευισ φζρουν δφο κατάλλθλεσ διαμορφωμζνεσ "εςοχζσ" ανοίγματοσ 45x55mm και
βάκουσ 15mm ςτισ οποίεσ και προςαρμόηονται οι τραβζρςεσ. Στo κάτω μζροσ εδράηεται
ςε μεταλλικι βάςθ θ οποία ςτερεϊνεται κατάλλθλα πάνω ςτθν επιφάνεια ζδραςθσ
Οι δφο ξφλινεσ τραβζρςεσ βρίςκονται ςε φψοσ 825mm και 280mm από τθν επιφάνεια
ζδραςθσ και παράλλθλεσ προσ αυτό, ενϊνονται με το υποςτφλωμα μζςω των εςοχϊν του
υποςτυλϊματοσ. Επάνω ςτισ τραβζρςεσ και κάκετα προσ το ζδαφοσ τοποκετοφνται ξφλα
διαςτάςεων 95 x 18 x 800mm και ςε διαςτιματα 80mm μεταξφ τουσ.
Το μικοσ τθσ περίφραξθσ ποικίλει, ανάλογα με τθν περίπτωςθ.
Στο επάνω μζροσ του υποςτυλϊματοσ τοποκετείται πλαςτικό καπάκι διαςτάςεων 100 x
100 x 60mm περίπου.
Στθ τιμι περιλαμβάνεται επίςθσ θ προμικεια των υλικϊν και θ εργαςία βαφισ,
επάλειψθ ξφλινων επιφανειϊν με μυκθτοκτόνα ςκευάςματα για τθν προςταςία του
ξφλου, ο χρωματιςμόσ των ξφλινων επιφανειϊν με κατάλλθλα υλικά ςε χρϊμα επιλογθσ
τθσ υπθρεςίασ.
Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία κοπισ, καταςκευισ, τοποκζτθςθσ, ςτερζωςθσ, υλικά καί
μικρουλικά επί τόπου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τισ καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ.
Τιμι ανά μζτρο (m)
ΕΤΡΩ

(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

70,00
ΕΒΔΟΜΘΝΣA

Α.Σ.
:
4.2
Άρκρο :
ΝΑΟΙΚ Ν\55.21.02
Καταςκευι ξφλινθσ κφρασ παιδικισ χαράσ
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 5521 100%
Γενικζσ διαςτάςεισ
Φψοσ:1100-1500mm
Μικοσ:1500-2000mm
Ρλάτοσ:100mm
Τεχνικι περιγραφι
Καταςκευι ξφλινθσ πορτασ (Σουθδικθσ ξυλείασ) πλιρωσ τοποκετθμζνθ ςτθν τελικι τθσ
μορφι.
Θ καταςκευι απαρτίηεται από ξφλινα πλαίςια πλαναριςμζνα από όλεσ τισ μεριζσ με
ςτρογγυλεμζνεσ τισ ακμζσ και ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ με κατάλλθλα μεταλλικά
εξαρτιματα .
Θ καταςκευι απαρτίηεται από: δφο κατακόρυφα ξφλα, δφο ξφλινεσ τραβζρςεσ, κάκετα
ξφλα, πλαίςια , πλαναριςμζνα από όλεσ τισ μεριζσ με ςτρογγυλεμζνεσ τισ ακμζσ
και ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ με κατάλλθλα μεταλλικά εξαρτιματα , μεντεςζδεσ.
Οι δφο ξφλινεσ τραβζρςεσ βρίςκονται ςε φψοσ 825mm και 280mm από το ζδαφοσ και
παράλλθλεσ προσ αυτό, ενϊνονται ςτισ άκρεσ τουσ με τα δφο κατακόρυφα ξφλα, ζτςι
ϊςτε να δθμιουργείται ζνα ςτακερό τελάρο. Οι τραβζρςεσ και τα κατακόρυφα ξφλα
ζχουν διατομι 55 x 45mm. Επάνω ςτισ τραβζρςεσ και κάκετα προσ το ζδαφοσ
τοποκετοφνται κατακόρυφα ξφλα διαςτάςεων 95 x 18 x 800mm και ςε διαςτιματα 80mm
μεταξφ τουσ.
Θ πόρτα ςτερεϊνεται ςτθν περίφραξθ με δφο μεντεςζδεσ, ζτςι ϊςτε να επιτρζπεται θ
κίνθςθ τθσ.
Στθ τιμι περιλαμβάνεται επίςθσ θ προμικεια των υλικϊν και θ εργαςία βαφισ,
επάλειψθ ξφλινων επιφανειϊν με μυκθτοκτόνα ςκευάςματα για τθν προςταςία του
ξφλου, ο χρωματιςμόσ των ξφλινων επιφανειϊν με κατάλλθλα υλικά.
Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία κοπισ, καταςκευισ, τοποκζτθςθσ, ςτερζωςθσ, υλικά καί
μικρουλικά επί τόπου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τισ καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ
Τιμι ανά (τεμ) (1)
ΕΤΡΩ

(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

500,00
ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ

Α.Σ.
:
4.3
Άρκρο :
ΝΑΟΙΚ Ν\78.98.01
Βρφςθ παιδικισ χαράσ
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7809 100%

με λουλοφδι HPL
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Γενικζσ Διαςτάςεισ
Φψοσ:880mm
Ρλάτοσ:480mm
Βρφςθ παιδικισ χαράσ με διακοςμθτικό πανελ ςε ςχιμα λουλουδιου (ι παρεμφερζσ)
από υλικό τφπου HPL .
Θ καταςκευι κα απαρτίηεται από τον κεντρικό ςωλινα, το μθχανιςμό τθσ βρφςθσ και
ζνα διακοςμθτικό πανζλο ςε ςχιμα λουλουδιοφ. Ο κεντρικόσ ςωλινασ διατομισ Φ60mm
περίπου, κα φζρει ςτο κάτω τμιμα του βάςθ μεταλλικι από ςωλινα ίδιασ διατομισ, θ
οποία καταλιγει ςε μεταλλικό χαλυβδοζλαςμα, διατομισ 80x80mm και πάχουσ 4mm. Θ
ςτερζωςθ τθσ βρφςθσ γίνεται μζςω του χαλυβδοελάςματοσ, το οποίο φζρει τζςςερισ
(4) τρφπεσ Φ12mm για το βίδωμα αυτοφ ςε μπετόν απευκείασ ι πάκτωςθ ςε χϊμα με τθν
βοικεια αντίςτοιχθσ βάςθσ για τον ςκοπό αυτό.
Στο άνω μζροσ ο κεντρικόσ ςωλινασ ςχθματίηει καμπφλθ 90ο και καταλιγει ςε ςυςτολι
από Φ60 ςε Φ200. Στο τελείωμα τθσ ςυςτολισ βιδϊνεται διακοςμθτικό πανζλο
διαςτάςεων 465x480mm, από HPL πάχουσ 12mm. Ο μθχανιςμόσ τθσ βρφςθσ αποτελείται
από ρυκμιηόμενο ζμβολο με ρυκμιηόμενθ διάρκεια ροισ και αυτόματου κλειςίματοσ.
Αυτό επιτυγχάνεται με ειδικά ςχεδιαςμζνο μθχανιςμό ελατθρίου που βρίςκεται ςτο
εςωτερικό τθσ βρφςθσ. Θ βρφςθ κα ενεργοποιείται με τθν πίεςθ του εμβόλου. Θ είςοδοσ του
νεροφ κα γίνεται μζςω τριςτρωματικοφ πλαςτικοφ ςωλινα με ενίςχυςθ υαλονθμάτων από
πολυπροπυλζνιο ειδικισ κρυςταλλικότθτασ που εξαςφαλίηει αυξθμζνθ αντοχι.
Τιμι ανά (τεμ) (1 τεμ)
ΕΤΡΩ

(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

1.000,00
ΧΙΛΙΑ

Α.Σ.
:
4.4
Άρκρο :
ΝΑΟΙΚ Ν\55.21.03
Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΙΚ 7396

Πινακίδα παιδικισ χαράσ εγχάρακτθ HPL

Για τθν προμικεια και τοποκζτθςθ πινακίδασ διαςτάςεων 1,10*1,50 από υλικό τφπου
HPL εγχάρακτθ αποτελοφμενθ από δφο υποςτυλϊματα, τθν πινακίδα και δφο
μεταλλικζσ βάςεισ.
Θ καταςκευι τθσ κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπ' αρίκ. 28492/11-05-2009
Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) απόφαςθ όπωσ ιςχφει ςιμερα.
Θ πινακίδα καταςκευάηεται απο HPL τφπου MEG πάχουσ 12mm, χρϊματοσ επιλογισ τθσ
Υπθρεςίασ και φζρει εγχάρακτεσ πλθροφορίεσ ανάλογεσ του χϊρου ςτον οποίο
τοποκετείται.
Το πλαίςιο κα φζρει κείμενο το οποίο δίνει πλθροφορίεσ των χριςιμων τθλεφϊνων
που αφοροφν ςτθν παιδικι χαρά, ςτουσ κανονιςμοφσ λειτουργία σ τθσ, ςτισ
θλικιακζσ ομάδεσ των παιδιϊν για τισ οποίεσ προορίηεται θ παιδικι χαρά,
απαγόρευςθ ειςόδου για ηϊα ςυντροφιάσ, κακϊσ επίςθσ και το ςιμα καταλλθλότθτασ
λειτουργίασ τθσ.
Πλεσ οι παραπάνω πλθροφορίεσ είναι εγχάρακτεσ ςτθν επιφάνεια των επιμζρουσ HPL,
και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπ' αρίκ. 28492/11-05-2009 Υπουργικι Απόφαςθ
(ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), και ςτθν υπ' αρίκ. 27934/2014 απόφαςθ όπωσ ιςχφουν
ςιμερα.
Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία καταςκευισ, τοποκζτθςθσ, ςτερζωςθσ, υλικά καί
μικρουλικά επί τόπου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ
Τιμι ανά (τεμ) (1 τεμ)
ΕΤΡΩ

(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

ΕΞΟΠΛΙΜΟΙ

800,00
ΟΚΣΑΚΟΙΑ
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Α.Σ.
:
5.1
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Ν\Β12.3.5
Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΙΚ 5104

ΞΤΛΙΝΘ ΣΡΑΜΠΑΛΑ 4/ΘΕΙΑ

ΞΥΛΙΝΘ ΤΑΜΡΑΛΑ 4/ΘΕΣΙΑ
Γενικζσ διαςτάςεισ
Φψοσ:700mm
Mικοσ:2440mm
Ρλάτοσ:1500mm
Διαςτάςεισ χϊρου αςφαλείασ
Κρίςιμο φψοσ πτϊςθσ:900mm
Μικοσ:5500mm
Ρλάτοσ:4500mm
Γενικά Χαρακτθριςτικά
Χριςτεσ:4 παιδιά
Θλικιακι ομάδα: 3+ζτουσ
Γενικι τεχνικι περιγραφι
Γενικά θ καταςκευι απαρτίηεται από δφο (2) κινθτοφσ οριηόντιουσ φορείσ
ταλαντϊςεωσ που ςτθρίηονται ςε μία ςφνκετθ βάςθ. Ο κάκε οριηόντιοσ φορζασ
καταςκευάηεται από μία ξφλινθ δοκό διατομισ 95 x 95mm και μικουσ περίπου 2400mm.
Θ δοκόσ ςε κάκε άκρο τθσ φζρει ξφλινο κάκιςμα καταλλιλων διαςτάςεων, ειδικά
διαμορφωμζνο και χειρολαβι για τθ ςυγκράτθςθ του χριςτθ, θ οποία ςτερεϊνεται
ςτακερά ςτθ βάςθ του κακίςματοσ.
Κάτω από κάκε άκρο των δοκϊν υπάρχουν ελαςτικά ςτοιχεία για τθν απορρόφθςθ των
κραδαςμϊν κατά τθν χριςθ και για τθν προςταςία του ξφλου. Στο κζντρο τθσ κάκε
δοκοφ προςαρμόηονται καταλλιλωσ ρουλεμάν για τθν καλφτερθ ταλάντωςθ.
Θ βάςθ αποτελείται από ζναν οριηόντιο άξονα και δφο ξφλινουσ ορκοςτάτεσ, οι
οποίοι πακτϊνονται ςτο ζδαφοσ, όλα καταλλιλων διατομϊν. Ο κάκε ξφλινοσ ςτυλοβάτθσ
αποτελεί κατακόρυφο ξφλινο κολωνάκι διατομισ 95 x 95mm και φψουσ 400mm. Οι
ςτυλοβάτεσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ με οριηόντια μεταλλικι ςωλινα κατάλλθλθσ
διατομισ θ οποία για λόγουσ ςτακερότθτασ και βζλτιςτθσ αγκφρωςθσ τθσ καταςκευισ
ςτο ζδαφοσ ςυγκολλάται με επιπλζον κατακόρυφθ μεταλλικι ςωλινα ίδιασ διατομισ θ
οποία πακτϊνεται ςτο ζδαφοσ.
Οι βάςεισ πάκτωςθσ τοποκετοφνται ςτο κάτω τμιμα κάκε ορκοςτάτθ για να αποφεφγεται
θ κατακράτθςθ υγρϊν και θ επαφι του ξφλου με το ζδαφοσ. Θ κάκε βάςθ είναι
διαςτάςεων ικανϊν να προςτατεφςουν το όργανο από κάκε είδουσ μετακίνθςθ και το
κακιςτοφν αςφαλζσ κατά τθν χριςθ του.
Τιμι ανά (τεμ) (1 τεμ)
ΕΤΡΩ

(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

800,00
ΟΚΣΑΚΟΙΑ

Α.Σ.
:
5.2
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Ν\Β12.13.6
Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΙΚ 5104
ΚΟΥΝΙΑ 'ΦΩΛΙΑ'
Γενικζσ διαςτάςεισ
φψοσ: 2400mm
μικοσ: 2900mm
πλάτοσ: 1770
Διαςτάςεισ χϊρου αςφαλείασ
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ: 1300mm
μικοσ: 3000mm
πλάτοσ: 7000mm

ΚΟΤΝΙΑ ΦΩΛΙΑ
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Καταλλθλότθτα για ΑΜΕΑ: Ναι
Θλικιακι ομάδα: 1,5 ετϊν και άνω
Γενικι τεχνικι περιγραφι
Γενικά θ καταςκευι απαρτίηεται από οριηόντιο άξονα που ςτθρίηεται ςε ςφςτθμα
διπλϊν υποςτυλωμάτων υπό γωνία.
Ο οριηόντιοσ άξονασ καταςκευάηεται από ςωλινα Φ76mm, πάχουσ 3mm. Τα τζςςερα
υποςτυλϊματα καταςκευάηονται από δοκοφσ διατομισ 95 x 95mm και ςτερεϊνονται με
βίδεσ Μ10 x 140 ςε ειδικά διαμορφωμζνο μεταλλικό τεμάχιο τραπζηιου ςχιματοσ
διαμζςω τεςςάρων μεταλλικϊν μπουλονιϊν. Το τραπζηιο μεταλλικό τεμάχιο προςαρτάται
ςτον οριηόντιο άξονα εργοςταςιακά.
Το κάκιςμα-φωλιά τθσ κοφνιασ αναρτάται από τον οριηόντιο άξονα. Θ ανάρτθςθ
υλοποιείται με ειδικι διάταξθ που αποτελείται από διάτρθτο τεμάχιο γαλβανιςμζνο
μζςα ςτο οποίο τοποκετείται το ρουλεμάν. Θ διάταξθ ςυμπλθρϊνεται με πείρο Φ17mm.
Από τθν ειδικι διάταξθ ξεκινοφν αλυςίδεσ (DIN 766) γαλβανιςμζνεσ εν κερμϊ που
απολιγουν ςτο κάκιςμα-φωλιά.
Ο ςκελετόσ του κακίςματοσ καταςκευάηεται από κυκλικό ςωλινα διαμζτρου 1000mm, και
καλφπτεται περιμετρικά με ςκοινί από πολυαικυλζνιο. Στο εςωτερικό του κυκλικοφ
ςχιματοσ, υπάρχει ειδικι διάταξθ-δίχτυ από πολυαικυλζνιο. Το κάκιςμα-φωλιά φζρει
πιςτοποίθςθ κατά ΕΝ 1176.
Θ όλθ καταςκευι πακτϊνεται ςτο ζδαφοσ ςε βάςθ από ςκυρόδεμα, μζςω ειδικϊν
μεταλλικϊν βάςεων γαλβανιηζ.
Οι βάςεισ πάκτωςθσ τοποκετοφνται ςτο πζλμα (κάτω πλευρά) των υποςτυλωμάτων προσ
αποφυγι τθσ δθμιουργίασ υγραςίασ ανάμεςα ςτο ξφλο και το μζταλλο. Συνολικά θ
καταςκευι είναι γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ ϊςτε να είναι ανκεκτικι ςε υγραςία και
λοιπζσ καιρικζσ ςυνκικεσ.
Το όργανο είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Ρροδιαγραφζσ του EN
1176:2008 και φζρει βεβαίωςθ ελζγχου - πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ, με το οποίο
πιςτοποιείται θ καταλλθλότθτα και θ ςυμμόρφωςθ του με τισ προαναφερόμενεσ
προδιαγραφζσ από εγκεκριμζνο και αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ.
Το όργανο να φζρει τον αρικμό ςειρα παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποιθςθ
ςυμβατότθτασ -πιςτοποιθςθ ςυμμορφωςθσ (δθλ πιςτοποιθςθ ςειρασ παραγωγθσ
προιοντοσ)απο φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ
Τιμι ανά (τεμ) (1 τεμ)
ΕΤΡΩ
( Αρικμθτικά) :
2.900,00
(Ολογράφωσ) :
ΔΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕ ΕΝΝΙΑΚΟΙΑ

Α.Σ.
:
5.3
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Ν\Β12.13.8
Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΙΚ 5104

ΚΟΤΝΙΑ 2 ΘΕΕΩΝ ΝΘΠΙΩΝ / ΑΜΕΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΓΑΝΟΥ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΡΛΑΤΟΣ 1,74 m
Ελάχιςτο πλάτοσ 3,50 m
ΜΘΚΟΣ 3,48 m
Ελάχιςτο μικοσ 7,00 m
ΥΨΟΣ 2,36 m
Μζγιςτο φψοσ Ρτϊςθσ 1,20 m
Θλικιακι Ομάδα: 1+ ετϊν
Ο ςκελετόσ τθσ κοφνιασ ζχει διαςτάςεισ: φψοσ 236εκ. αποτελείται από μία οριηόντια
δοκό διατομισ 93Χ120 και μικουσ 265εκ., θ οποία καταλιγει ςε μεταλλικό
κομβοζλαςμα πάχουσ 4χιλ.. Θ ςτιριξθ τθσ δοκοφ είναι εκατζρωκεν τφπου "Λ" από
κεκλιμζνα ξφλινα υποςτυλϊματα 90Χ90χιλ.
Θ ςφνδεςθ των εκατζρωκεν κομβοελαςμάτων γίνεται με κοχλίεσ και περικόχλια
αςφαλείασ. Το ςφςτθμα ανάρτθςθσ αποτελείται από πιςτοποιθμζνα ζδρανα και αλυςίδεσ
(Ραράρτθμα Γ ΕΝ 1176-2:2008). Θ αλυςίδα ζχει κρίκουσ διατομισ 6 χιλ., εν κερμϊ
γαλβανιςμζνουσ, που αποτρζπουν παγίδευςθ δακτφλου.
Στθν οριηόντια δοκό τοποκετοφνται τζςςερα κουηινζτα ςφμφωνα με τισ αποςτάςεισ των
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προτφπων ΕΝ 1176.
Τα κακίςματα αποτελοφνται από ζνα κάκιςμα νθπίων και ζνα κάκιςμα ΑΜΕΑ. Το κακίςμα
νθπίων είναι κλειςτό, καταςκευάηετε από ελαςτομερζσ υλικό με ενίςχυςθ αλουμινίου.
Το κάκιςμα ΑΜΕΑ καταςκευάηεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι αςφαλισ ζνασ χριςτθσ
με ειδικζσ ικανότθτεσ. Είναι πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με το παράρτθμα Β του ΕΝ1176-2:2008.
ΞΥΛΕΙΑ
Το ξφλο που χρθςιμοποιείται είναι ςφνκετθ αντικολλθτι ξυλεία Ρεφκθσ, ςφμφωνα με
τα πρότυπα ΕΝ 351. Καταςκευάηεται με ειδικι ζνωςθ (ςυγκόλλθςθ ξφλων) ςε διάφορεσ
διατομζσ ανάλογα με τθ χριςθ που προορίηεται.
ΚΟΝΤΑ ΡΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΘΣ
Το κόντρα πλακζ καλάςςθσ καταςκευάηεται από λεπτά φφλλα ξφλου τα οποία
ςυγκολλοφνται μαηί, με αντίκετθ φορά για περιςςότερθ αντοχι. Θ ςυγκόλλθςθ μεταξφ
των φφλλων αυτϊν γίνεται κάτω από υψθλι πίεςθ και κερμοκραςία.
ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα πλαςτικά ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του εξοπλιςμοφ ζχουν
μεγάλθ αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και ςε αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ.
Ρροτιμοφνται τα υλικά που ζχουν δυνατότθτα ανακφκλωςθσ όπωσ το πολυαικυλζνιο (PE)
ι το πολυπροπυλζνιο ().
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι του εξοπλιςμοφ
(βίδεσ, ςφνδεςμοι κλπ) είναι καταςκευαςμζνα από γαλβανιςμζνα μζταλλα. Τα υλικά
και οι διατομζσ των ςυνδετικϊν ςτοιχείων προκφπτουν πάντα κατόπιν μελζτθσ
φόρτιςθσ. Συγκεκριμζνα όλεσ οι βίδεσ που εξζχουν από τον εξοπλιςμό πάνω από 5χιλ.
καλφπτονται με πλαςτικζσ τάπεσ πολυπροπυλενίου (). Επίςθσ είναι ακίνδυνα για
τθν αςφάλεια και τθν υγεία των παιδιϊν.
ΧΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρϊματα με τα οποία προςτατεφονται τα ξφλινα μζρθ είναι ειδικά
για τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ υπαίκρου τθσ χϊρασ μασ είναι απολφτωσ ακίνδυνα
για τουσ χριςτεσ (δεν περιζχουν μόλυβδο, χρϊμιο, κάδμιο, και άλλα βαρζα μζταλλα)
και δίνουν μεγάλθ αντοχι ςτισ καταςκευζσ μασ. Τα χρϊματα ςυμμορφϊνουν τισ
απαιτιςεισ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΝ 71.
ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΘΣ
Οι κεμελιϊςεισ τθροφν τισ απαιτιςεισ και τισ μεκόδουσ τθσ παραγράφου 4.2.14 του
ΕΝ:1176-1:2008 ςυναρτιςει του εδάφουσ. Τα υλικά κεμελίωςθσ ςυνιςτϊνται από
ςκυροδζματοσ C 16/20 και μεταλλικι αγκφρωςθ. Θ επαφι των υποςτυλωμάτων του
ςφνκετου οργάνου με τθν κεμελίωςθ γίνεται μζςω μεταλλικϊν κοιλοδοκϊν διαςτάςεων
90Χ90Χ3,5. Τα ξφλινα υποςτυλϊματα ςυνδζονται με τισ βάςεισ
κεμελίωςθσ με ςτριφϊνια 8χιλ.
Τιμι ανά (τεμ) (1 τεμ)
ΕΤΡΩ

(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

1.500,00
ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ

Α.Σ.
:
5.4
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Ν\Β12.11.3
Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΙΚ 5104
ΚΟΥΝΙΑ ΡΑΙΔΙΩΝ ΞΥΛΙΝΘ 2ΘΕΣΙΑ
Γενικζσ διαςτάςεισ
Φψοσ:2440mm
Μικοσ:2940mm
Ρλάτοσ:1580mm
Διαςτάςεισ χϊρου αςφαλείασ:
Μικοσ:3000mm
Ρλάτοσ:7000mm
Φψοσ πτϊςθσ:1300mm
Θλικιακι ομάδα:ανω των 3 ετϊν

ΚΟΤΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΞΤΛΙΝΘ 2ΘΕΙΑ
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Γενικι τεχνικι περιγραφι
Γενικά θ καταςκευι απαρτίηεται από οριηόντιο άξονα που ςτθρίηεται ςε ςφςτθμα
τεςςάρων υποςτυλωμάτων υπό γωνία και δφο κακίςματα παιδιϊν.
Ο οριηόντιοσ άξονασ καταςκευάηεται από ςωλινα Φ76mm, πάχουσ 3mm. Τα τζςςερα
υποςτυλϊματα καταςκευάηονται από δοκοφσ διατομισ 95 x 95mm ενϊ ςτερεϊνονται με
βίδεσ Μ10 x 140 ςε ειδικά διαμορφωμζνο μεταλλικό τεμάχιο τραπζηιου ςχιματοσ
διαμζςω τεςςάρων μεταλλικϊν μπουλονιϊν. Το τραπζηιο μεταλλικό τεμάχιο προςαρτάται
ςτον οριηόντιο άξονα εργοςταςιακά. Επίςθσ τοποκετοφνται εξωτερικά 2 διακοςμθτικά
πανζλα από HPL 12mm αριςτερά και δεξιά του οριηόντιου άξονα και βιδϊνονται ςτα
υποςτυλϊματα τθσ κοφνιασ.
Τα κακίςματα τθσ κοφνιασ αναρτϊνται από τον οριηόντιο άξονα. Θ ανάρτθςθ
υλοποιείται με ειδικι διάταξθ που αποτελείται από διάτρθτο τεμάχιο γαλβανιςμζνο
μζςα ςτο οποίο τοποκετείται το ρουλεμάν. Θ διάταξθ ςυμπλθρϊνεται με πείρο Φ17mm.
Από τθν ειδικι διάταξθ ξεκινοφν αλυςίδεσ (DIN 766) γαλβανιςμζνεσ εν κερμϊ που
απολιγουν ςτα δφο κακίςματα.
Θ όλθ καταςκευι πακτϊνεται ςτο ζδαφοσ ςε βάςθ από ςκυρόδεμα, μζςω ειδικϊν
γαλβανιηζ μεταλλικϊν βάςεων.
Οι βάςεισ πάκτωςθσ τοποκετοφνται ςτο πζλμα (κάτω πλευρά) των υποςτυλωμάτων προσ
αποφυγι τθσ δθμιουργίασ υγραςίασ ανάμεςα ςτο ξφλο και το μζταλλο. Συνολικά θ
καταςκευι είναι γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ ϊςτε να είναι ανκεκτικι ςε υγραςία και
λοιπζσ καιρικζσ ςυνκικεσ.
Το κάκιςμα παιδιϊν πλθρεί όλεσ τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ κατά ΕΝ 1176
καταςκευάηεται από λάμα αλουμινίου διαςτάςεων 400x125 και πάχουσ 2mm που
περιβάλλεται πλιρωσ από καουτςοφκ ϊςτε να είναι αναπαυτικό και άνετο ςτθ χριςθ
Το όργανο να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Ρροδιαγραφζσ του EN
1176:2008 και φζρει βεβαίωςθ ελζγχου - πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ, με το οποίο
πιςτοποιείται θ καταλλθλότθτα και θ ςυμμόρφωςθ του με τισ προαναφερόμενεσ
προδιαγραφζσ από εγκεκριμζνο και αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ.
Το όργανο να φζρει τον αρικμό ςειρα παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποιθςθ
ςυμβατότθτασ -πιςτοποίθςθ ςυμμορφωςθσ (δθλ πιςτοποιθςθ ςειρασ παραγωγθσ
προιοντοσ) απο φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ
Τιμι ανά (τεμ) (1 τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
800,00
(Ολογράφωσ) :
ΟΚΣΑΚΟΙΑ

Α.Σ.
:
5.5
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Ν\Β12.11.4
εξυπθρζτθςθ αναπθρικοφ αμαξιδίου.
Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΙΚ 5104

Kουνια με ειδικό κάκιςμα για υποδοχι και

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΓΑΝΟΥ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΡΛΑΤΟΣ 1.74 m Ελάχιςτο πλάτοσ 3,50 m
ΜΘΚΟΣ 3.50 m Ελάχιςτο μικοσ 7,00 m
ΥΨΟΣ 2.34 m Μζγιςτο φψοσ Ρτϊςθσ 1.30 m
Κατάλλθλθ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ
Στθν κοφνια ΑΜΕΑ μίασ κζςθσ προςαρμόηεται ειδικό κάκιςμα για υποδοχι και
εξυπθρζτθςθ αναπθρικοφ αμαξιδίου.
Θ κοφνια προορίηεται αποκλειςτικά για χριςθ από αμαξίδια ΑΜΕΑ και δεν μπορεί να
εξυπθρετιςει άλλουσ χριςτεσ. Ο ςκελετόσ τθσ καταςκευάηεται από ξφλινουσ δοκοφσ
διατομισ 95x95mm. Το "καλάκι" υποδοχισ του αμαξιδίου καταςκευάηεται από μεταλλικό
ςκελετό από ςωλινεσ διατομισ Φ40mm και Φ60mm πάνω ςτον οποίο τοποκετείται πάτωμα
από αλουμίνιο πάχουσ 3+2mm.
Θ είςοδοσ ςτο "καλάκι" επιτρζπεται μόνο με τθν χριςθ ςυςτιματοσ αςφάλιςθσ απαςφάλιςθσ που διακζτει ελατιριο.
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ΞΥΛΕΙΑ
Το ξφλο που χρθςιμοποιείται είναι ςφνκετθ αντικολλθτι ξυλεία πεφκθσ, ςφμφωνα με
τα πρότυπα ΕΝ 351. Κατςκευάηεται με ειδικι ζνωςθ (ςυγκόλλθςθ ξφλων) ςε διάφορεσ
διατομζσ ανάλογα με τθ χριςθ που προορίηεται.
ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα πλαςτικά ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του εξοπλιςμοφ ζχουν
μεγάλθ αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και ςε αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ.
Ρροτιμοφνται τα υλικά που ζχουν δυνατότθτα ανακφκλωςθσ όπωσ το πολυαικυλζνιο (PE)
ι το πολυπροπυλζνιο ().
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι του εξοπλιςμοφ
(βίδεσ, ςφνδεςμοι κλπ) είναι καταςκευαςμζνα από γαλβανιςμζνα μζταλλα. Τα υλικά
και οι διατομζσ των ςυνδετικϊν ςτοιχείων προκφπτουν πάντα κατόπιν μελζτθσ
φόρτιςθσ. Συγκεκριμζνα όλεσ οι βίδεσ που εξζχουν από τον εξοπλιςμό πάνω από 5χιλ.
καλφπτονται με πλαςτικζσ τάπεσ πολυπροπυλενίου (). Επίςθσ είναι ακίνδυνα για
τθν αςφάλεια και τθν υγεία των παιδιϊν.
ΧΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρϊματα με τα οποία προςτατεφονται τα ξφλινα μζρθ είναι ειδικά
για τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ υπαίκρου τθσ χϊρασ μασ είναι απολφτωσ ακίνδυνα
για τουσ χριςτεσ (δεν περιζχουν μόλυβδο, χρϊμιο, κάδμιο, και άλλα βαρζα μζταλλα)
και δίνουν μεγάλθ αντοχι ςτισ καταςκευζσ μασ. Τα χρϊματα ςυμμορφϊνουν τισ
απαιτιςεισ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΝ 71.
ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΘΣ
Οι κεμελιϊςεισ τθροφν τισ απαιτιςεισ και τισ μεκόδουσ τθσ παραγράφου 4.2.14 του
ΕΝ:1176-1:2008 ςυναρτιςει του εδάφουσ. Τα υλικά κεμελίωςθσ ςυνιςτϊνται από
ςκυροδζματοσ C 20/25 και μεταλλικι αγκφρωςθ. Θ επαφι των υποςτυλωμάτων του
ςφνκετου οργάνου με τθν κεμελίωςθ γίνεται μζςω μεταλλικϊν κοιλοδοκϊν διαςτάςεων
90Χ90Χ3,5. Τα ξφλινα υποςτυλϊματα ςυνδζονται με τισ βάςεισ κεμελίωςθσ με
διαμπερείσ βίδεσ.
Τιμι ανά (τεμ) (1 τεμ)
ΕΤΡΩ

(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

4.800,00
ΣΕΕΡΙ ΧΙΛΙΑΔΕ ΟΚΣΑΚΟΙΑ

Α.Σ.
:
5.6
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Ν\Β12.3.3
Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΙΚ 5104

Παιχνίδι ελατθρίου

'ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΑΚΙ'

Ραιχνίδι ελατθρίου 'αυτοκινθτάκι'
Θλικιακι ομάδα:1+ ζτουσ
Γενικζσ διαςτάςεισ
Φψοσ:815mm
Μικοσ:1035mm
Ρλάτοσ:375mm
Διαςτάςεισ χϊρου αςφαλείασ
Κρίςιμο Φψοσ Ρτϊςθσ:<600mm
Μικοσ:3035mm
Ρλάτοσ:2375mm
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατθρίου, αποτελείται από φορζα, κάκιςμα και βάςθ.
Ο φορζασ αποτελείται από δφο παράλλθλα φφλλα και ζνα υπό κλίςθ (πλάτθ κακίςματοσ)
καταςκευαςμζνα από HPL πάχουσ 12mm, που ςχθματίηουν μικρό 'αυτοκίνθτο'. Τα
παράλλθλα φφλλα ζχουν κάκετθ απόςταςθ μεταξφ τουσ περίπου 320 mm. Συνδζονται
μεταξφ τουσ με δφο ςωλινεσ Φ30mm, που λειτουργοφν αντίςτοιχα ωσ χειρολαβι και
αναβολζασ. Τθν καταςκευι ολοκλθρϊνει φφλλο λαμαρίνασ πάχουσ 2mm που προςαρμόηεται
ανάμεςα ςτα παράλλθλα φφλλα του φορζα και τισ δφο ςωλινεσ (χειρολαβι αναβολζασ)
και αναπαριςτά το 'καπό' του αυτοκινιτου. Το φφλλο τθσ λαμαρίνασ είναι βαμμζνο
θλεκτροςτατικά.
Ανάμεςα ςτα δφο κομμάτια του φορζα, εφαρμόηεται κάκιςμα από HPL με αντιολιςκθτικι
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επιφάνεια διαςτάςεων 370 x 300 x 20 mm. Το κάκιςμα ςτθρίηεται πάνω ςε λάμα πάχουσ
3 mm και διατομισ 365 x 280 mm. Θ λάμα με το κάκιςμα και το φορζα, βιδϊνεται
ςτζρεα ςτο ελατιριο τθσ βάςθσ, μζςω του άνω καπακιοφ ςφςφιξθσ.
Θ βάςθ αποτελείται από ελατιριο φψουσ 400 mm, διαμζτρου 200 mm και πάχουσ ςπείρασ
20 mm, δφο μεταλλικά καπάκια ςφςφιξθσ (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκφρωςθσ.
Θ πλάκα αγκφρωςθσ τοποκετείται ςτο ζδαφοσ, μζςα ςε ςκυρόδεμα ικανοφ βάκουσ, το
οποίο αφινεται να ςτερεοποιθκεί πριν τθ ςυναρμολόγθςθ. Κατά τθ ςυναρμολόγθςθ ο
φορζασ, το κάκιςμα και το ελατιριο βιδϊνεται πάνω ςτθν πλάκα αγκφρωςθσ, μζςω τθσ
κάτω πλάκασ ςφςφιξθσ.
Το όργανο είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Ρροδιαγραφζσ του EN
1176:2008 και φζρει βεβαίωςθ ελζγχου - πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ, με το οποίο
πιςτοποιείται θ καταλλθλότθτα και θ ςυμμόρφωςθ του με τισ προαναφερόμενεσ
προδιαγραφζσ από εγκεκριμζνο και αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ.
Το όργανο να φζρει τον αρικμό ςειρα παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποιθςθ
ςυμβατότθτασ -πιςτοποιθςθ ςυμμορφωςθσ (δθλ πιςτοποιθςθ ςειρασ παραγωγθσ προιοντοσ)
απο φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ
Τιμι ανά (τεμ) (1 τεμ)
ΕΤΡΩ

(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

600,00
ΕΞΑΚΟΙΑ

Α.Σ.
:
5.7
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Ν\Β12.3.4
Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΙΚ 5104

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΣΘΡΙΟΤ

ΜΘΧΑΝΑΚΙ

ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΘΙΟΥ- 'ΜΘΧΑΝΑΚΙ'
Γενικζσ διαςτάςεισ
Φψοσ:879mm
Μικοσ:840mm
Ρλάτοσ:300mm
Διαςτάςεισ χϊρου αςφαλείασ
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ:600mm
Μικοσ:2840mm
Ρλάτοσ:2300mm
Θλικιακι ομάδα:1+ ζτουσ
ΓΕΝΙΚΘ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατθρίου αποτελείται από φορζα, κάκιςμα και βάςθ.
Ο φορζασ καταςκευάηεται από HPL τφπου MEG πάχουσ 18 mm ςε μορφι μοτοςυκλζτασ. Σε
κατάλλθλεσ κζςεισ τοποκετοφνται πλαςτικζσ χειρολαβζσ και αναβολείσ που ςκοπεφουν
ςτθν ορκι χριςθ του οργάνου.
Για τθν ςφνδεςθ του φορζα με τθν βάςθ χρθςιμοποιείται κατάλλθλα διαμορφωμζνο
μεταλλικό ζλαςμα (ςτραντηαριςτό) πάχουσ 4mm. Το ζλαςμα ζχει διπλι διαμόρφωςθ
ςχιματοσ 'Ρ' με εξωτερικζσ προεξοχζσ. Στο εςωτερικοφ του 'Ρ' τοποκετείτε ο φορζασ
κακϊσ και τζςςερισ αποςτάτεσ (spacers) καταςκευαςμζνοι από υψθλισ πυκνότθτασ
πολυαικυλζνιο πάχουσ 19mm. Στισ τζςςερισ ειδικά διαμορφωμζνεσ προεξοχζσ του
ελάςματοσ ςτερεϊνεται το κάκιςμα του οργάνου που περιγράφεται παρακάτω.
Στο μζςον και κάκετα προσ το επίπεδο του φορζα, εφαρμόηεται κάκιςμα από HPL τφπου
MEG πάχουσ 12mm, διαςτάςεων 325 x 300 mm. Το κάκιςμα ςτερεϊνεται ςτο μεταλλικό
ζλαςμα διαμζςω τεςςάρων κοχλιϊν Μ8x25 ειδικά διαμορφωμζνθσ κεφαλισ (φρεηάτθ) ϊςτε
να μθν προεξζχει από τθν επιφάνεια του κακίςματοσ.
Θ βάςθ αποτελείται από ελατιριο φψουσ 400 mm, διαμζτρου 200 mm και πάχουσ ςπείρασ
20 mm, δφο μεταλλικά καπάκια ςφςφιξθσ (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκφρωςθσ.
Θ πλάκα αγκφρωςθσ τοποκετείται ςτο ζδαφοσ, μζςα ςε ςκυρόδεμα ικανοφ βάκουσ, το
οποίο αφινεται να ςτερεοποιθκεί πριν τθ ςυναρμολόγθςθ. Κατά τθ ςυναρμολόγθςθ ο
φορζασ, το κάκιςμα και το ελατιριο βιδϊνεται πάνω ςτθν πλάκα αγκφρωςθσ, μζςω τθσ
κάτω πλάκασ ςφςφιξθσ.
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Το όργανο να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Ρροδιαγραφζσ του EN
1176:2008 και φζρει βεβαίωςθ ελζγχου - πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ, με το οποίο
πιςτοποιείται θ καταλλθλότθτα και θ ςυμμόρφωςθ του με τισ προαναφερόμενεσ
προδιαγραφζσ από εγκεκριμζνο και αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ.
Το όργανο να φζρει τον αρικμό ςειρα παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποιθςθ
ςυμβατότθτασ -πιςτοποιθςθ ςυμμορφωςθσ (δθλ πιςτοποιθςθ ςειρασ παραγωγθσ προιοντοσ)
απο φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ
Τιμι ανά (τεμ) (1 τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
550,00
(Ολογράφωσ) :
ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ ΠΕΝΘΝΣΑ

Α.Σ.
:
5.8
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Ν\Β12.3.6
Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΙΚ 5104

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΣΘΡΙΟΤ -ΗΩΑΚΙ

ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΘΙΟΥ 'ΡΟΒΑΤΑΚΙ'
Γενικζσ διαςτάςεισ
Φψοσ: 840mm
Μικοσ: 820mm
Ρλάτοσ: 350mm
Διαςτάςεισ χϊρου αςφαλείασ
Κρίςιμο Φψοσ Ρτϊςθσ: <600mm
Μικοσ: 3820mm
Ρλάτοσ: 3350mm
Θλικιακι ομάδα: 1+ ζτουσ
ΓΕΝΙΚΘ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατθρίου, αποτελείται από φορζα, κάκιςμα και βάςθ.
Ο φορζασ αποτελείται από δφο παράλλθλα φφλλα HPL πάχουσ 12mm, ςε ςχιμα προβατάκι.
Τα δφο φφλλα ζχουν κάκετθ απόςταςθ μεταξφ τουσ 370 mm. Συνδζονται μεταξφ τουσ με
δφο ςωλινεσ Φ30mm, που λειτουργοφν αντίςτοιχα ωσ χειρολαβι και αναβολζασ.
Ανάμεςα ςτα δφο κομμάτια του φορζα, εφαρμόηεται κάκιςμα διαςτάςεων 370x300mm
καταςκευαςμζνο από HPL τφπου MEG πάχουσ 13mm με αντιολιςκθτικι επιφάνεια. Το
κάκιςμα ςτθρίηεται πάνω ςε λάμα πάχουσ 3 mm και διατομισ 365 x 280 mm. Θ λάμα με
το κάκιςμα και το φορζα, βιδϊνεται ςτζρεα ςτο ελατιριο τθσ βάςθσ, μζςω του άνω
καπακιοφ ςφςφιξθσ.
Θ βάςθ αποτελείται από ελατιριο φψουσ 400 mm, διαμζτρου 200 mm και πάχουσ 20 mm,
δφο μεταλλικά καπάκια ςφςφιξθσ (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκφρωςθσ. Θ πλάκα
αγκφρωςθσ τοποκετείται ςτο ζδαφοσ, μζςα ςε ςκυρόδεμα ικανοφ βάκουσ, το οποίο
αφινεται να ςτερεοποιθκεί πριν τθ ςυναρμολόγθςθ. Κατά τθ ςυναρμολόγθςθ ο φορζασ,
το κάκιςμα και το ελατιριο βιδϊνεται πάνω ςτθν πλάκα αγκφρωςθσ, μζςω τθσ κάτω
πλάκασ ςφςφιξθσ
Το όργανο είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Ρροδιαγραφζσ του EN
1176:2008 και φζρει βεβαίωςθ ελζγχου - πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ, με το οποίο
πιςτοποιείται θ καταλλθλότθτα και θ ςυμμόρφωςθ του με τισ προαναφερόμενεσ
προδιαγραφζσ από εγκεκριμζνο και αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ.
Το όργανο να φζρει τον αρικμό ςειρα παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποιθςθ
ςυμβατότθτασ -πιςτοποιθςθ ςυμμορφωςθσ (δθλ πιςτοποιθςθ ςειρασ παραγωγθσ
προιοντοσ)απο φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ
Τιμι ανά (τεμ)
(1 τεμ)
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά) :
600,00
(Ολογράφωσ) : ΕΞΑΚΟΙΑ

Α.Σ.
:
5.9
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Ν\Β12.3.7
Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΙΚ 5104

ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΣΘΡΙΟ 2ΘΕΙΟ
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ΤΑΜΡΑΛΑ ΕΛΑΤΘΙΟ ΗΩΑΚΙ 2ΘΕΣΙΟ
Γενικά Χαρακτθριςτικά
Χριςτεσ:2 παιδιά
Θλικιακι ομάδα:+1 ζτουσ
Γενικζσ διαςτάςεισ
Φψοσ:750 mm
Μικοσ:1400 mm
Ρλάτοσ:300mm
Διαςτάςεισ χϊρου αςφαλείασ
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ:<600mm
Μικοσ:3400mm
Ρλάτοσ:2300mm
Tεχνικι περιγραφι
Το ςφςτθμα απαρτίηεται από ξφλινο φορζα που ςτθρίηεται ςε βάςθ από λαμαρίνα με
ζνα ελατιριο που επιτρζπει τθν ταλάντωςθ. Κάκετα ςτον φορζα, ςυνδζονται δφο
ξφλινεσ παράλλθλεσ δοκοί 1400 x 120 x 45 mm με μεταξφ τουσ διάκενο 18 mm.
Διαμικωσ και ανάμεςα ςτισ δοκοφσ, προςαρτϊνται δφο όμοιεσ μορφζσ ηϊου, με φορά
προσ τον φορζα. Κάκε μορφι φζρει κάκιςμα κακϊσ και χειρολαβζσ και αναβολείσ
εκατζρωκεν τθσ μορφισ.
Οι μορφζσ αυτεσ καταςκευάηονται από HPL τφπου MEG πάχουσ 18mm ενϊ το κάκιςμα
επίςθσ από HPL τφπου MEG πάχουσ 13mm επενδυμζνο με ειδικι αντιολιςκθτικι
επιφάνεια.
Θ βάςθ αποτελείται από ελατιριο φψουσ 400 mm, διαμζτρου 200 mm και πάχουσ ςπείρασ
20 mm. Το ελατιριο φζρει δφο μεταλλικά καπάκια ςφςφιξθσ (άνω και κάτω καπάκι) και
πλάκα αγκφρωςθσ. Θ πλάκα αγκφρωςθσ τοποκετείται ςτο ζδαφοσ, μζςα ςε
τςιμεντοκονίαμα ικανοφ βάκουσ, το οποίο αφινεται να ςτερεοποιθκεί πριν τθ
ςυναρμολόγθςθ. Κατά τθ ςυναρμολόγθςθ ο φορζασ ςυνδζεται πάνω ςτο ελατιριο το
οποίο με τθ ςειρά του, βιδϊνεται πάνω ςτθν αντίςτοιχθ πλάκα αγκφρωςθσ.
Θ τελικι επιλογι των μορφϊν κα γίνει απο τθν υπθρεςία μετα απο τθν προςκόμιςθ
δειγμάτων.
Το όργανο είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Ρροδιαγραφζσ του EN
1176:2008 και φζρει βεβαίωςθ ελζγχου - πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ, με το οποίο
πιςτοποιείται θ καταλλθλότθτα και θ ςυμμόρφωςθ του με τισ προαναφερόμενεσ
προδιαγραφζσ από εγκεκριμζνο και αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ.
Το όργανο να φζρει τον αρικμό ςειρα παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποιθςθ
ςυμβατότθτασ -πιςτοποιθςθ ςυμμορφωςθσ (δθλ πιςτοποιθςθ ςειρασ παραγωγθσ
προιοντοσ)απο φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ
Τιμι ανά (τεμ) (1 τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
800,00
(Ολογράφωσ) :
ΟΚΣΑΚΟΙΑ

Α.Σ.
:
5.10
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Ν\Β12.3.8
Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΙΚ 5104
ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΘΙΟΥ 'ΚΑΜΘΛΟΡΑΔΑΛΘ'
Θλικιακι ομάδα:+1 ζτουσ
Γενικζσ διαςτάςεισ
Φψοσ:905mm
Μικοσ:836mm
Ρλάτοσ:300mm
Διαςτάςεισ χϊρου αςφαλείασ
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ:?600mm
Μικοσ:2836mm
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Ρλάτοσ:2300mm
Γενικι τεχνικι περιγραφι
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατθρίου αποτελείται από φορζα, κάκιςμα και βάςθ.
Ο φορζασ καταςκευάηεται από HPL τφπου MEG πάχουσ 18 mm ςε μορφι καμθλοπάρδαλθ. Σε
κατάλλθλεσ κζςεισ τοποκετοφνται πλαςτικζσ χειρολαβζσ και αναβολείσ που ςκοπεφουν
ςτθν ορκι χριςθ του οργάνου.
Για τθν ςφνδεςθ του φορζα με τθν βάςθ χρθςιμοποιείται κατάλλθλα διαμορφωμζνο
μεταλλικό ζλαςμα (ςτραντηαριςτό) πάχουσ 3mm. Το ζλαςμα ζχει διπλι διαμόρφωςθ
ςχιματοσ 'Ρ' με εξωτερικζσ προεξοχζσ. Στο εςωτερικοφ του 'Ρ' τοποκετείται ο
φορζασ κακϊσ και τζςςερισ αποςτάτεσ (spacers) καταςκευαςμζνοι από πλακάη καλάςςθσ
19mm. Στισ τζςςερισ ειδικά διαμορφωμζνεσ προεξοχζσ του ελάςματοσ ςτερεϊνεται το
κάκιςμα του οργάνου που περιγράφεται παρακάτω.
Στο μζςον και κάκετα προσ το επίπεδο του φορζα, εφαρμόηεται κάκιςμα από HPL τφπου
MEG πάχουσ 12mm, διαςτάςεων 325 x 300 mm. Το κάκιςμα ςτερεϊνεται ςτο μεταλλικό
ζλαςμα διαμζςω τεςςάρων κοχλιϊν Μ8x25 ειδικά διαμορφωμζνθσ κεφαλισ (φρεηάτθ) ϊςτε
να μθν προεξζχει από τθν επιφάνεια του κακίςματοσ.
Θ βάςθ αποτελείται από ελατιριο φψουσ 400 mm, διαμζτρου 200 mm και πάχουσ ςπείρασ
20 mm, δφο μεταλλικά καπάκια ςφςφιξθσ (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκφρωςθσ.
Θ πλάκα αγκφρωςθσ τοποκετείται ςτο ζδαφοσ, μζςα ςε ςκυρόδεμα ικανοφ βάκουσ, το
οποίο αφινεται να ςτερεοποιθκεί πριν τθ ςυναρμολόγθςθ. Κατά τθ ςυναρμολόγθςθ ο
φορζασ, το κάκιςμα και το ελατιριο βιδϊνεται πάνω ςτθν πλάκα αγκφρωςθσ, μζςω τθσ
κάτω πλάκασ ςφςφιξθσ.
Το όργανο είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Ρροδιαγραφζσ του EN
1176:2008 και φζρει βεβαίωςθ ελζγχου - πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ, με το οποίο
πιςτοποιείται θ καταλλθλότθτα και θ ςυμμόρφωςθ του με τισ προαναφερόμενεσ
προδιαγραφζσ από εγκεκριμζνο και αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ.
Το όργανο να φζρει τον αρικμό ςειρα παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποιθςθ
ςυμβατότθτασ -πιςτοποιθςθ ςυμμορφωςθσ (δθλ πιςτοποιθςθ ςειρασ παράγωγθσ προιοντοσ)
απο φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ
Τιμι ανά (τεμ) (1 τεμ)
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

600,00
ΕΞΑΚΟΙΑ

Α.Σ.
:
5.11
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Ν\Β12.20.3
Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΙΚ 5104

ΤΝΘΕΣΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΓΕΦΤΡΑ ΚΑΙ ΣΟΤΛΘΘΡΑ

ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΘΡΙΩΝ ΡΑΙΔΩΝ ΜΕ ΓΕΦΥΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΘΘΑ
Γενικζσ διαςτάςεισ
Φψοσ: 3900mm
Μικοσ: 6350mm
Ρλάτοσ: 5110mm
Διαςτάςεισ χϊρου αςφαλείασ
Φψοσ πτϊςθσ: 1250mm
Μικοσ: 9060mm
Ρλάτοσ: 8610mm
Δραςτθριότθτεσ: Ανάβαςθ - κατάβαςθ, Ολίςκθςθ
Θλικιακι ομάδα: 3+
ΓΕΝΙΚΘ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ
Αποτελείται από τετραγωνικι εξζδρα, τετραγωνικι ςκεπι, πφργο με τετράριχτθ ςκεπι,
αςκεπι πφργο, δφο τςουλικρεσ, γζφυρα με ςυρματόςχοινα, καμπφλθ ράμπα ανόδου,
ευκεία ράμπα ανόδου, δίχτυ ανάβαςθσ και μεταλλικό μπαλκονάκι.
ΔΟΜΘ ΣΥΝΘΕΤΟΥ
Το δίχτυ ανάβαςθσ οδθγεί ςτθν τετραγωνικι εξζδρα. Στθν κατεφκυνςθ ανόδου
απζναντι, ςυνδζεται τςουλικρα 2500 mm , αριςτερά ςυνδζεται γζφυρα ςχοινιοφ που
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οδθγεί ςε πφργο με τετράριχτθ ςκεπι ο οποίοσ ςυνδζεται με τα εξισ:
Α) Αριςτερά με καμπφλθ ράμπα ανόδου με ςχοινί αναρρίχθςθσ
Β) Δεξιά με μεταλλικό μπαλκονάκι
Γ) Ευκεία με αςκεπι πφργο.
Ο αςκεπισ πφργοσ φζρει δεξιά τςουλικρα 2000 mm και ευκεία ράμπα ανόδου.
ΡΑΤΑΙΑ
Πλα τα πατάρια του ςυνκζτου ακολουκοφν τον ίδιο τρόπο καταςκευισ και διαφζρουν
ςτο φψοσ ςτο οποίο προςαρμόηονται (950mm και 1250mm) και ςτισ γενικζσ τουσ
διαςτάςεισ.
Ριο ςυγκεκριμζνα:
Ο πφργοσ με τετράριχτθ ςκεπι, αποτελείται από πατάρι 1000 x 900 mm, τζςςερα
υποςτυλϊματα 95 x 95 mm, φψουσ 2700 mm και τετράριχτθ ςκεπι.
O πφργοσ χωρίσ ςκεπι, αποτελείται από πατάρι, δφο υποςτυλϊματα 95 x 95 mm, φψουσ
2100 mm και μοιράηεται με τθν τετραγωνικι εξζδρα δφο υποςτυλϊματα 95 x 95 mm
φψουσ 3000 mm.
Το ψθλότερο πατάρι (h=1250 mm) αποτελείται από πατάρι, υποςτυλϊματα και φράγματα.
Το πατάρι ζχει διαςτάςεισ 1900x1900mm, και καταςκευάηεται από τραβζρςεσ
1900x120x58mm πάνω ςτισ οποίεσ ςτθρίηονται ςανίδεσ 95x45mm. Στθρίηεται ςε
ςφςτθμα οκτϊ υποςτυλωμάτων διατομισ 95x95 mm και φψουσ 3000mm. Στισ εκάςτοτε
ελεφκερεσ πλευρζσ του παταριοφ προςαρμόηονται φράγματα προςταςίασ πτϊςεων. Στο
άνω μζροσ των υποςτυλωμάτων, ςτερεϊνονται οριηόντιεσ δοκοί προσ ενίςχυςθ τθσ
ευςτάκειασ τθσ εξζδρασ.
Το χαμθλότερο πατάρι (h=950 mm) αποτελείται από δφο δοκοφσ διαςτάςεων 1000 x 120
x 58 mm πάνω ςτισ οποίεσ ςτθρίηονται ςανίδεσ 900 x 95 x 45 mm. Το πατάρι
ςτθρίηεται ςτα υποςτυλϊματα. Τθν καταςκευι ςυμπλθρϊνουν τζςςερα υποςτυλϊματα
διατομισ 95 x 95 mm τα οποία ςυγκρατοφν τισ τραβζρςεσ και τισ ςανίδεσ. Θ ςφνδεςθ
με τισ τραβζρςεσ επιτυγχάνεται με ςετ εξάγωνων βιδϊν Μ12, παξιμάδια αςφαλείασ
Μ12, πλαςτικζσ τάπεσ, και πλαςτικά καπάκια.
ΤΕΤΑΙΧΤΘ ΣΚΕΡΘ (1200x1200mm)
Θ ςκεπι απαρτίηεται από τζςςερα τρίγωνα, τα οποία διατάςςονται γφρω από νοθτό
κεντρικό άξονα, ςχθματίηοντασ με τισ βάςεισ τουσ τετράγωνο πλευράσ περίπου 1200
mm.
Για τθν ςτιριξθ τθσ ςκεπισ χρθςιμοποιοφνται τζςςερισ τραβζρςεσ διατομισ 45x95 και
μικουσ 1000mm. Οι τραβζρςεσ ςτθρίηονται ςτουσ ορκοςτάτεσ του παταριοφ διαμζςω
ειδικά διαμορφωμζνων μεταλλικϊν ςυνδζςμων πάχουσ 4mm ενϊ καταλιγουν ςε κεντρικό υπερυψωμζνο μεταλλικό τεμάχιο διαμορφωμζνο από χαλυβδοελάςματα πάχουσ 4 και 5 mm.
Τα τρίγωνα τθσ ςκεπισ αποτελοφνται από ξυλοτεμάχια διαμορφωμζνου προφίλ "ραμποτζ"
διατομισ 27x95mm τα οποία προςαρτϊνται πάνω ςε τρία ξφλα διατομισ 45x55mm
εργοςταςιακά. Τα ακραία ξυλοτεμάχια φζρουν οπζσ για τθν ςφνδεςθ τουσ με τισ
τραβζρςεσ. Τα ςθμεία ζνωςθσ των τριγϊνων, επικαλφπτονται με ξφλινεσ τεγίδεσ
διατομισ 30x70 mm, παρζχοντασ ςτεγανότθτα. Στο άνω μζροσ τθσ ςκεπισ, τοποκετείται
ξφλινθ διακοςμθτικι κορυφι καταςκευαςμζνθ από δοκό διατομισ 95x95mm και πλακάη
καλάςςθσ πάχουσ 15mm.
ΤΕΤΑΙΧΤΘ ΣΚΕΡΘ (2100x2100mm)
Θ ςκεπι απαρτίηεται από τζςςερα τρίγωνα, τα οποία διατάςςονται γφρω από νοθτό
κεντρικό άξονα, ςχθματίηοντασ με τισ βάςεισ τουσ τετράγωνο πλευράσ περίπου 2500
mm.
Για τθν ςτιριξθ τθσ ςκεπισ χρθςιμοποιοφνται τζςςερισ τραβζρςεσ διατομισ 45x95 και
μικουσ 1700mm. Οι τραβζρςεσ ςτθρίηονται ςτουσ ορκοςτάτεσ του παταριοφ διαμζςω
ειδικά διαμορφωμζνων μεταλλικϊν ςυνδζςμων πάχουσ 4mm ενϊ καταλιγουν ςε κεντρικό υπερυψωμζνο μεταλλικό τεμάχιο διαμορφωμζνο από χαλυβδοελάςματα πάχουσ 4 και 5 mm.
Τα τρίγωνα τθσ ςκεπισ αποτελοφνται από ξυλοτεμάχια διαμορφωμζνου προφίλ "ραμποτζ"
διατομισ 27x95mm τα οποία προςαρτϊνται πάνω ςε τρία ξφλα διατομισ 45x55mm
εργοςταςιακά. Τα ακραία ξυλοτεμάχια φζρουν οπζσ για τθν ςφνδεςθ τουσ με τισ
τραβζρςεσ. Τα ςθμεία ζνωςθσ των τριγϊνων, επικαλφπτονται με ξφλινεσ τεγίδεσ
διατομισ 30x70 mm, παρζχοντασ ςτεγανότθτα. Στο άνω μζροσ τθσ ςκεπισ, τοποκετείται
ξφλινθ διακοςμθτικι κορυφι καταςκευαςμζνθ από δοκό διατομισ 95x95mm και πλακάη
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καλάςςθσ πάχουσ 15mm.
ΦΑΓΜΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΤΩΣΕΩΝ HPL
Καταςκευάηεται από HPL πάχουσ 12 mm αντίςτοιχα και ζχει γενικζσ διαςτάςεισ
800x640mm. Στθρίηεται ςτα υποςτυλϊματα με τζςςερισ ειδικά διαμορφωμζνουσ
πλαςτικοφσ ςυνδζςμουσ και ςε φψοσ 85mm από τθν επιφάνεια του παταρι
ΓΕΦΥΑ ΙΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ
Θ ίςια γζφυρα με ςυρματόςχοινα ενϊνει πατάρια πφργων χωρίσ υψομετρικι διαφορά.
Αποτελείτε από το πάτωμα τθσ γζφυρασ τα πλευρικά προςτατευτικά ςτοιχεία και τισ
κουπαςτζσ.
Το πάτωμα τθσ γζφυρασ καταςκευάηεται από πλακάη καλάςςθσ πάχουσ 21mm με
αντιολιςκθτικι επιφάνεια. Στα ςθμεία ζνωςθσ με τουσ πφργουσ τοποκετοφνται
ξυλοτεμάχια διατομισ 58x120mm τα οποία και φζρουν εγκοπι κατά το μικοσ τουσ ϊςτε
να ειςζρχεται το πάτωμα. Στο πλακάη δθμιουργοφνται οπζσ αντιδιαμετρικά διαμζτρου
11mm ϊςτε να ςυνδεκοφν τα κατακόρυφα ςτοιχεία των πλευρικϊν προςτατευτικϊν.
Τα πλευρικά προςτατευτικά καταςκευάηονται από ςυρματόςχοινο διαμζτρου 16mm
επενδεδυμζνο με ίνεσ πολυπροπυλενίου. Οι κουπαςτζσ τθσ γζφυρασ καταςκευάηονται
από ξφλο διατομισ 45x120mm.
ΑΜΡΑ ΑΝΟΔΟΥ ΙΣΙΑ +950
Αποτελείται από δφο πλαϊνά ξφλα διαςτάςεων 1200x120x45mm πάνω ςτα οποία
τοποκετείται πλακάη καλάςθσ διαςτάςεων 800x1250x21mm και το οποίο φζρει πλαςτικά
ειδικά τεμάχια τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν ςτιριξθ των ποδιϊν και των
χεριϊν του χριςτθ. Το άνω μζροσ τθσ καταλιγει ςτον πφργο και ςτο φψοσ του
παταριοφ που προςαρμόηεται.
Θ ράμπα ανόδου φζρει κουπαςτζσ για τθν ορκι ςτιριξθ του χριςτθ αποτελοφμενεσ από
τρία ξφλα διαςτάςεων 900x70x45mm εκατζρωκεν, ςτθριηόμενα ςε κάκετεσ δοκοφσ
1050x70x45mm.
ΚΑΜΡΥΛΘ ΑΜΡΑ ΑΝΟΔΟΥ
Αποτελείται από 19 ξφλα διαςτάςεων 740x95x45 mm που ςτερεϊνονται ςε δφο
μεταλλικζσ λάμεσ καμπφλου ςχιματοσ και διαςτάςεων 1900x40x4 mm. Εξωτερικά των
λαμϊν φζρει δφο πλευρικά τόξα από πλακάη καλάςςθσ πάχουσ 30mm. Το άνω μζροσ τθσ
απολιγει ςτον πφργο, ςτο φψοσ του παταριοφ. Θ άνοδοσ ςτθ ράμπα πραγματοποιείται
με τθ βοικεια ςχοινιοφ πολυπροπυλενίου Φ22mm, με κόμπουσ, το οποίο ςτθρίηεται ςε
ξφλο 1000x120x58 mm που προςαρμόηεται ςτα υποςτυλϊματα.
ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΒΑΣΘΣ
To δίχτυ ανάβαςθσ αποτελείται από διχτυωτι κεκλιμζνθ άνοδο που προςαρμόηεται ςτον
πφργο υπό κλίςθ, μεταξφ εδάφουσ και του επιπζδου του παταριοφ. Το δίχτυ
αποτελείται από πολφκλωνο ςυρματόςχοινο επενδυμζνο με ίνεσ πολυπροπυλενίου, με
μάτι διχτιοφ 250 x 250 mm.
ΜΡΑΛΚΟΝΙ ΡΥΓΟΥ (HPL)
Το μπαλκόνι είναι θμικυκλικό και αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό και δάπεδο
καταςκευαςμζνο από HPL τφπου MEG.. Το δάπεδο καταςκευάηεται από HPL τφπου MEG
πάχουσ 12,7mm με αντιολιςκθτικι επιφάνεια και ακτίνασ 430mm. Το μεταλλικό
κάγκελο φψουσ 840mm περιβάλλει κάκετα το δάπεδο και φζρει κουπαςτι ςτο άνω μζροσ
του, ενϊ είναι καταςκευαςμζνο από ςωλινα Φ32mm.
ΣΥΣΤΘΜΑ ΤΣΟΥΛΘΘΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm (HPL))
Αποτελείται από τθν ςκάφθ, τα πλαϊνά αςφαλείασ, τθν μπάρα κρατιματοσ, τισ
κουπαςτζσ και τθ βάςθ.
Θ ςκάφθ ζχει μικοσ 2500mm, πλάτοσ 570mm και καταςκευάηεται από GFRP (GLASS FIBRE
RAINFORCED POLYESTER) πάχουσ 4,5mm. Είναι διαμικωσ ςτραντηαριςμζνθ ςτισ δφο
μεγάλεσ πλευρζσ και φζρει οπζσ μζςω των οποίων βιδϊνεται ςτισ κουπαςτζσ με
κατάλλθλεσ βίδεσ. Οι κουπαςτζσ τθσ τςουλικρασ καταςκευάηονται από HPL (τφπου MEG)
πάχουσ 18mm.
Τα πλαϊνά αςφαλείασ ςχιματοσ Γ, καταςκευάηονται από HPL (τφπου MEG) πάχουσ 12mm.
Στο κενό μεταξφ των πλαϊνϊν αςφαλείασ και των υποςτυλωμάτων προςαρμόηονται δφο
ανοξείδωτεσ ςωλινεσ Φ27mm ςε κάκε πλευρά. Στο άνω μζροσ, ςε φψοσ 750 mm από τθ
ςκάφθ, τα πλαϊνά αςφαλείασ ενϊνονται με τθν μπάρα κρατιματοσ καταςκευαςμζνθ από
ςωλινα βαρζωσ τφπου Φ27mm. H μπάρα κρατιματοσ και τα πλαϊνά αναγκάηουν το παιδί
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να βρεκεί ςε κακιςτι κζςθ προκειμζνου να κατζβει από τθν τςουλικρα.
Για τθν πάκτωςθ ι τθ ςτιριξθ τθσ τςουλικρασ καταςκευάηονται ειδικά τεμάχια
προςαρμοηόμενα ςτθν τςουλικρα.
ΣΥΣΤΘΜΑ ΤΣΟΥΛΘΘΑΣ (ΙΣΙΑ L=2000mm (HPL))
Αποτελείται από τθν ςκάφθ, τα πλαϊνά αςφαλείασ, τθν μπάρα κρατιματοσ, τισ
κουπαςτζσ και τθ βάςθ.
Θ ςκάφθ ζχει μικοσ 2000mm, πλάτοσ 570mm και καταςκευάηεται από GFRP (GLASS FIBRE
RAINFORCED POLYESTER) πάχουσ 4,5mm. Είναι διαμικωσ ςτραντηαριςμζνθ ςτισ δφο
μεγάλεσ πλευρζσ και φζρει οπζσ μζςω των οποίων βιδϊνεται ςτισ κουπαςτζσ με
κατάλλθλεσ βίδεσ. Οι κουπαςτζσ τθσ τςουλικρασ καταςκευάηονται από HPL (τφπου MEG)
πάχουσ 18mm.
Τα πλαϊνά αςφαλείασ ςχιματοσ Γ, καταςκευάηονται από HPL (τφπου MEG) πάχουσ 12mm.
Στο κενό μεταξφ των πλαϊνϊν αςφαλείασ και των υποςτυλωμάτων προςαρμόηονται δφο
ανοξείδωτεσ ςωλινεσ Φ27mm ςε κάκε πλευρά. Στο άνω μζροσ, ςε φψοσ 750 mm από τθ
ςκάφθ, τα πλαϊνά αςφαλείασ ενϊνονται με τθν μπάρα κρατιματοσ καταςκευαςμζνθ από
ςωλινα βαρζωσ τφπου Φ27mm. H μπάρα κρατιματοσ και τα πλαϊνά αναγκάηουν το παιδί
να βρεκεί ςε κακιςτι κζςθ προκειμζνου να κατζβει από τθν τςουλικρα.
Για τθν πάκτωςθ ι τθ ςτιριξθ τθσ τςουλικρασ καταςκευάηονται ειδικά τεμάχια
προςαρμοηόμενα ςτθν τςουλικρα.
Το όργανο να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Ρροδιαγραφζσ του EN
1176:2008 και φζρει βεβαίωςθ ελζγχου - πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ, με το οποίο
πιςτοποιείται θ καταλλθλότθτα και θ ςυμμόρφωςθ του με τισ προαναφερόμενεσ
προδιαγραφζσ από εγκεκριμζνο και αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ.
Το όργανο να φζρει τον αρικμό ςειρα παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποιθςθ
ςυμβατότθτασ - πιςτοποιθςθ ςυμμορφωςθσ (δθλ πιςτοποιθςθ ςειρασ παραγωγθσ
προιοντοσ)απο φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ
Τιμι ανά (τεμ) (1 τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
11.850,00
(Ολογράφωσ) :
ΕΝΣΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕ ΟΚΣΑΚΟΙΑ ΠΕΝΘΝΣΑ

Α.Σ.
:
5.12
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Ν\Β12.20.4
Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΙΚ 5104

ΜΤΛΟ ΑΤΣΟΚΙΝΟΤΜΕΝΟ

ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
Γενικζσ διαςτάςεισ
φψοσ: 760mm
διάμετροσ: 1230mm
Διαςτάςεισ ορίων αςφαλείασ
Διάμετροσ ορίων: 5300mm
φψοσ πτϊςθσ: <600mm
Θλικιακι ομάδα: 3 και άνω
Γενικι τεχνικι περιγραφι
Ο βαςικόσ ςκελετόσ τθσ διάταξθσ αποτελείται από οριηόντιο κυκλικό άξονα διαμζτρου
1250mm, καταςκευαςμζνο από κοιλοδοκό 50x30mm πάχουσ 2,5mm. Στον οριηόντιο
κυκλικό άξονα ςυνδζονται ζξι ακτίνεσ καταςκευαςμζνεσ από κοιλοδοκό 40 x 20mm, οι
οποίεσ ενϊνονται μεταξφ τουσ ςτο κζντρο του κφκλου ςε εξάγωνθ ροδζλα Φ350mm.
Στο κζντρο του κφκλου υψϊνεται κατακόρυφοσ άξονασ φψουσ 400mm., ςτα δφο άκρα
του οποίου εφαρμόηονται δφο κουηινζτα με δφο ρουλεμάν (ζνα κωνικό κάτω και ζνα
απλό άνω). Στθ κορυφι του ςωλινα, εφαρμόηεται τιμόνι μφλου, με το οποίο
περιςτρζφεται χειροκίνθτα θ όλθ καταςκευι.
Ραράλλθλα με το βαςικό ςκελετό και ςε φψοσ 540mm αντίςτοιχα, υπάρχει
περιμετρικόσ κυκλικόσ ςωλινασ αςφαλείασ. Σε φψοσ 470mm, διαμορφϊνονται ακτινικζσ
βάςεισ πάνω ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται κυκλικό κάκιςμα από πλακάη καλάςςθσ πάχουσ
20mm. Το δάπεδο τθσ διάταξθσ καταςκευάηεται από δφο τεμάχια πλακάη καλάςςθσ και
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πάχουσ 20mm. Στθν κάτω επιφάνεια του μφλου εφαρμόηεται "ποδιά" από πλακάη
καλάςςθσ ϊςτε να δθμιουργείται "ομαλι" επιφάνεια προσ τον άξονα για τουλάχιςτον
350mm από τθν εξωτερικι διάμετρο.
Το όργανο να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Ρροδιαγραφζσ του EN
1176:2008 και φζρει βεβαίωςθ ελζγχου - πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ, με το οποίο
πιςτοποιείται θ καταλλθλότθτα και θ ςυμμόρφωςθ του με τισ προαναφερόμενεσ
προδιαγραφζσ από εγκεκριμζνο και αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ.
Το όργανο να φζρει τον αρικμό ςειρα παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποιθςθ
ςυμβατότθτασ -πιςτοποιθςθ ςυμμορφωςθσ (δθλ πιςτοποιθςθ ςειρασ παραγωγθσ
προιοντοσ) απο φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ
Τιμι ανά (τεμ) (1 τεμ)
ΕΤΡΩ

(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

1.000,00
ΧΙΛΙΑ

Α.Σ.
:
5.13
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Β10.1
Κακιςτικά - Παγκάκια Κακιςτικά με πλάτθ, με ςκελετό από
διαμορφωμζνουσ χαλυβδοςωλινεσ και δοκίδεσ φυςικοφ ξφλου
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 5104 100%
Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςταςθ κακιςτικϊν κοινοχριςτων χϊρων,
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-02-02-01.
Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται θ ςυςκευαςία και αποςυςκευαςία των επιμζρουσ
ςτοιχείων των κακιςτικϊν, θ προςωρικι αποκικευςθ και φφλαξι τουσ ςτο εργοτάξιο,
θ ςυναρμολόγθςθ και ςτερζωςθ ι πάκτωςι τουσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι
και τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ, τα πάςθσ φφςεωσ υλικά που απαιτοφνται για τθν
εγκατάςταςι τουσ κακϊσ και θ λιψθ μζτρων προςταςίασ των κακιςτικϊν από φκορζσ και ρφπανςθ
κατά τθν εκτζλεςθ διαφόρων άλλων εργαςιϊν του ζργου.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεςτθμζνου κακιςτικοφ, ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά
τουσ, ωσ εξισ:
Κακιςτικά με πλάτθ, με ςκελετό από διαμορφωμζνουσ χαλυβδοςωλινεσ και δοκίδεσ
φυςικοφ ξφλου
Κακιςτικά με ςκελετό από διαμορφωμζνουσ χαλυβδοςωλινεσ, με κάκιςμα αποτελοφμενο
από τρείσ δοκίδεσ φυςικισ φυλείασ διαςτάςεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m και ςτοιχείο
πλάτθσ από φυςικό ξφλο διαςτάςεων 1,80 x 0,20 x 0,05 m, ςυνδεόμενεσ με τον μεταλλικό
ςκελετό
με καρόβιδεσ Φ 6mm.
ΕΤΡΩ

(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

190,00
ΕΚΑΣΟΝ ΕΝΕΝΘΝΣΑ

Α.Σ.
:
5.14
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Β11.13 Κάδοι Απορριμμάτων Διάτρθτοσ μεταλλικόσ κυλινδρικόσ κάδοσ
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 5104 100%
Ρρομικεια κάδων απορριμμάτων, ςυςκευαςία, μεταφορά ςτον τόπο του ζργου, τυχόν
προςωρινι αποκικευςθ και πλάγιεσ μεταφορζσ, τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ ςτισ
προβλεπόμενεσ κζςεισ ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ και τισ
οδθγίεσ του προμθκευτι και προςταςία των τοποκετθμζνων κάδων μζχρι τθν παραλαβι
από τον φορζα ςυντιρθςθσ του ζργου.
Ρρομικεια και πλιρθσ εγκατάςταςθ διάτρθτου μεταλλικοφ κάδου με εξωτερικό ςκελετό
από λάμεσ και θλεκτροςτατικι βαφι όλων των ςτοιχείων.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΤΡΩ

(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΑΙΝΟΤ

220,00
ΔΙΑΚΟΙΑ ΕΙΚΟΙ
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Α.Σ.
:
6.1
Άρκρο :
ΠΡ Ν\9 Προμικεια κθπαίου χϊματοσ
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΡΣ 1710 100%
Ρρομικεια κθπευτικοφ χϊματοσ περιοχισ Νάουςασ λαμβανομζνου από βάκοσ εκςκαφισ
μζχρι 0,70 μ. μετά προθγοφμενθ απόξεςθ τθσ επιφανείασ του εδάφουσ, αμμοπθλϊδουσ
ςφςταςθσ, PH=7 ι γφρω ςτο ουδζτερο ςθμείο. (PH=6,7-7), απαλλαγμζνου κεϊκϊν και
ανκρακικϊν αλάτων Να, κατάλλθλου για ςπορά, λεπτϊν κόκκων ευαίςκθτων φυτϊν δθλ.
από ζδαφοσ απαλλαγμζνο λίκων, ριηϊν και ςυςςωματϊςεων (ςβϊλων), αφοφ πρϊτα
εγκρικεί από τθν επίβλεψθ.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ δαπάνθ προμθκείασ του κθπευτικοφ χϊματοσ.
(1 m3)
ΕΤΡΩ

(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

2,00
ΔΤΟ

Α.Σ.
:
6.2
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Α05
Πλιρωςθ νθςίδων με φυτικι γθ εκτόσ αςτικϊν περιοχϊν, χωρίσ τθν
προμικεια του υλικοφ
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΡΣ 1620 100%
Ρλιρωςθ κεντρικισ νθςίδασ οδικισ αρτθρίασ, νθςίδων κόμβων και χϊρων ανάπτυξθσ
πράςινου με κατάλλθλθ φυτικι γθ, ςφμφωνα με τα ςχζδια και τθν ΕΤΕΡ 02-07-05-00
"Επζνδυςθ πρανϊν - πλιρωςθ νθςίδων με φυτικι γθ".
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
- Θ προςκόμιςθ κατάλλθλθσ φυτικισ γθσ που ζχει αποτεκεί κατά τθν εκτζλεςθ των
εκςκαφϊν του ζργου (φορτοεκφορτϊςεισ, μεταφορά επί τόπου από οποιαδιποτε απόςταςθ
και ςταλία αυτοκινιτων)
- Θ προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ τοποκζτθςθσ τθσ φυτικισ γθσ.
- Θ τοποκζτθςθ, θ διάςτρωςθ, θ ελαφρά ςυμπφκνωςθ τθσ φυτικισ γθσ και θ ςυντιρθςι
τθσ μζχρι τθ λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ του ζργου.
Ωσ ςυντιρθςθ νοείται θ διατιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ από τθν μελζτθ ςτάκμθσ μορφισ
τθσ πλιρωςθσ, με προςκόμιςθ και τοποκζτθςθ ςυμπλθρωματικισ ποςότθτασ φυτικϊν
γαιϊν.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο διαςτρωκείςασ ελαφρϊσ ςυμπυκνωμζνθσ φυτικισ γθσ, με λιψθ αρχικϊν
και
τελικϊν διατομϊν,
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
2,30
(Ολογράφωσ) :
ΔΤΟ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
6.3
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Φ\Δ01.5.55.1
Δζνδρα κατθγορίασ Δ5, Λειριόδενδρο
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΡΣ 5210 100%
Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν δζνδρων με τισ δαπάνεσ ςυςκευαςίασ, φορτοεκφόρτωςθσ και
μεταφοράσ ςτον τόπο του ζργου, τυχόν προςωρινισ αποκικευςθσ και ςυντιρθςθσ ςτο
φυτϊριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορϊν, τυχόν απωλειϊν κατά τθν μεταφορά,
τισ δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και μζςων που κα απαςχολθκοφν, κακϊσ
και όποια άλλθ δαπάνθ απαιτείται για τθν διατιρθςθ των δζνδρων ςε αρίςτθ
κατάςταςθ μζχρι και τθ φφτευςι τουσ, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν
ΕΤΕΡ 10-09-01-00.
ΝΑΡΣ Δ01. 5 Δζνδρα κατθγορίασ Δ5
ΝΑΡΣ Δ01. 5.55 ,Λειριόδενδρο, Liriodendron tulipifera, μπάλα χϊματοσ 18 λίτρα,
φψοσ 1,75 ζωσ 2,00 μζτρα, περίμετροσ κορμοφ 14-16 εκατοςτά
ΕΤΡΩ
(1 τεμ) (Αρικμθτικά) :
45,00
(Ολογράφωσ) :

ΑΡΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ

Α.Σ.

6.4

:
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Άρκρο :
ΝΑΠΡ Φ\Δ01.5.51
Δζνδρα, κατθγορίασ Δ5, Πεφκθ (Κουκουναριά),
Pinus pinea, μπάλα χϊματοσ 10 λίτρα, φψοσ 1,75 ζωσ 2,00 μζτρα
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΡΣ 5210 100%
Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν δζνδρων με τισ δαπάνεσ ςυςκευαςίασ, φορτοεκφόρτωςθσ και
μεταφοράσ ςτον τόπο του ζργου, τυχόν προςωρινισ αποκικευςθσ και ςυντιρθςθσ ςτο
φυτϊριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορϊν, τυχόν απωλειϊν κατά τθν μεταφορά,
τισ δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και μζςων που κα απαςχολθκοφν, κακϊσ
και όποια άλλθ δαπάνθ απαιτείται για τθν διατιρθςθ των δζνδρων ςε αρίςτθ
κατάςταςθ μζχρι και τθ φφτευςι τουσ, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν
ΕΤΕΡ 10-09-01-00.
ΝΑΡΣ Δ01. 5 Δζνδρα κατθγορίασ Δ5
ΝΑΡΣ Δ01. 5.51
Ρεφκθ (Κουκουναριά), Pinus pinea, μπάλα χϊματοσ 10 λίτρα, φψοσ
1,75 ζωσ 2,00 μζτρα
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
45,00
(Ολογράφωσ) :
ΑΡΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ

Α.Σ.
:
6.5
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Φ\Δ01.5.43
Δζνδρα, κατθγορίασ Δ5, Μαγνόλια μεγανκισ,
Magnolia grandiflora, μπάλα χϊματοσ 10 λίτρα, φψοσ 1,50 ζωσ 1,75 μζτρα
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΡΣ 5210 100%
Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν δζνδρων με τισ δαπάνεσ ςυςκευαςίασ, φορτοεκφόρτωςθσ και
μεταφοράσ ςτον τόπο του ζργου, τυχόν προςωρινισ αποκικευςθσ και ςυντιρθςθσ ςτο
φυτϊριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορϊν, τυχόν απωλειϊν κατά τθν μεταφορά,
τισ δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και μζςων που κα απαςχολθκοφν, κακϊσ
και όποια άλλθ δαπάνθ απαιτείται για τθν διατιρθςθ των δζνδρων ςε αρίςτθ
κατάςταςθ μζχρι και τθ φφτευςι τουσ, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν
ΕΤΕΡ 10-09-01-00.
ΝΑΡΣ Δ01. 5 Δζνδρα κατθγορίασ Δ5
ΝΑΡΣ Δ01. 5.43
Μαγνόλια μεγανκισ, Magnolia grandiflora, μπάλα χϊματοσ 10
λίτρα, φψοσ 1,50 ζωσ 1,75 μζτρα
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά) :
45,00
(Ολογράφωσ) :
ΑΡΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ

Α.Σ.
:
6.6
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Φ\Δ01.6.18
Δζνδρα, κατθγορίασ Δ6, Ζλατο κοινό, Abies cephalonica,
μπάλα χϊματοσ 24 λίτρα, φψοσ 2,00 ζωσ 2,50 μζτρα, περίμετροσ κορμοφ 12-14 εκατοςτά
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΡΣ 5210 100%
Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν δζνδρων με τισ δαπάνεσ ςυςκευαςίασ, φορτοεκφόρτωςθσ και
μεταφοράσ ςτον τόπο του ζργου, τυχόν προςωρινισ αποκικευςθσ και ςυντιρθςθσ ςτο
φυτϊριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορϊν, τυχόν απωλειϊν κατά τθν μεταφορά,
τισ δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και μζςων που κα απαςχολθκοφν, κακϊσ
και όποια άλλθ δαπάνθ απαιτείται για τθν διατιρθςθ των δζνδρων ςε αρίςτθ
κατάςταςθ μζχρι και τθ φφτευςι τουσ, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν
ΕΤΕΡ 10-09-01-00.
ΝΑΡΣ Δ01. 6 Δζνδρα κατθγορίασ Δ6
ΝΑΡΣ Δ01. 6.18
Ζλατο κοινό, Abies cephalonica, μπάλα χϊματοσ 24 λίτρα, φψοσ
2,00 ζωσ 2,50 μζτρα, περίμετροσ κορμοφ 12-14 εκατοςτά
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
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ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
80,00
(Ολογράφωσ) :
ΟΓΔΟΝΣΑ

Α.Σ.
:
6.7
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Φ\Δ02.3.83
Θάμνοι, κατθγορίασ Θ3, Φωτίνια, Photinia x fraseri,
μπάλα χϊματοσ 3 λίτρα, φψοσ 0,40 ζωσ 0,60 μζτρα, αρικμόσ κλάδων 3
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΡΣ 5210 100%
Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν κάμνων με τισ δαπάνεσ ςυςκευαςίασ, φορτοεκφόρτωςθσ και
μεταφοράσ ςτον τόπο του ζργου, τυχόν προςωρινισ αποκικευςθσ και ςυντιρθςθσ ςτο
φυτϊριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορϊν, τυχόν απωλειϊν κατά τθν μεταφορά,
τισ δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και μζςων που κα απαςχολθκοφν, κακϊσ
και όποια άλλθ δαπάνθ απαιτείται για τθν διατιρθςθ των κάμνων ςε αρίςτθ
κατάςταςθ μζχρι και τθ φφτευςι τουσ, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν
ΕΤΕΡ 10-09-01-00.
ΝΑΡΣ Δ02. 3 Θάμνοι κατθγορίασ Θ3
ΝΑΡΣ Δ02. 3.83
Φωτίνια, Photinia x fraseri, μπάλα χϊματοσ 3 λίτρα, φψοσ 0,40
ζωσ 0,60 μζτρα, αρικμόσ κλάδων 3
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
7,40
(Ολογράφωσ) :
ΕΠΣΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
6.8
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Φ\Δ02.3.28
Θάμνοι, κατθγορίασ Θ3, Εςκαλόνια, Escallonia rubra,
μπάλα χϊματοσ 3 λίτρα, φψοσ 0,30 ζωσ 0,40 μζτρα, αρικμόσ κλάδων 5
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΡΣ 5210 100%
Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν κάμνων με τισ δαπάνεσ ςυςκευαςίασ, φορτοεκφόρτωςθσ και
μεταφοράσ ςτον τόπο του ζργου, τυχόν προςωρινισ αποκικευςθσ και ςυντιρθςθσ ςτο
φυτϊριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορϊν, τυχόν απωλειϊν κατά τθν μεταφορά,
τισ δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και μζςων που κα απαςχολθκοφν, κακϊσ
και όποια άλλθ δαπάνθ απαιτείται για τθν διατιρθςθ των κάμνων ςε αρίςτθ
κατάςταςθ μζχρι και τθ φφτευςι τουσ, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν
ΕΤΕΡ 10-09-01-00.
ΝΑΡΣ Δ02. 3 Θάμνοι κατθγορίασ Θ3
ΝΑΡΣ Δ02. 3.28
Εςκαλόνια, Escallonia rubra, μπάλα χϊματοσ 3 λίτρα, φψοσ 0,30
ζωσ 0,40 μζτρα, αρικμόσ κλάδων 5
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
7,40
(Ολογράφωσ) :
ΕΠΣΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
6.9
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Φ\Δ02.3.55
Θάμνοι, κατθγορίασ Θ3, Μυρτιά, Myrtus communis,
μπάλα χϊματοσ 3λίτρα, φψοσ 0,50 ζωσ 0,60 μζτρα, αρικμόσ κλάδων 3
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΡΣ 5210 100%
Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν κάμνων με τισ δαπάνεσ ςυςκευαςίασ, φορτοεκφόρτωςθσ και
μεταφοράσ ςτον τόπο του ζργου, τυχόν προςωρινισ αποκικευςθσ και ςυντιρθςθσ ςτο
φυτϊριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορϊν, τυχόν απωλειϊν κατά τθν μεταφορά,
τισ δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και μζςων που κα απαςχολθκοφν, κακϊσ
και όποια άλλθ δαπάνθ απαιτείται για τθν διατιρθςθ των κάμνων ςε αρίςτθ
κατάςταςθ μζχρι και τθ φφτευςι τουσ, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν
ΕΤΕΡ 10-09-01-00.
ΝΑΡΣ Δ02. 3

Θάμνοι κατθγορίασ

Θ3
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ΝΑΡΣ Δ02. 3.55
Μυρτιά, Myrtus communis, μπάλα χϊματοσ 3 λίτρα, φψοσ 0,50 ζωσ
0,60 μζτρα, αρικμόσ κλάδων 3
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
7,40
(Ολογράφωσ) :
ΕΠΣΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
6.10
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Φ\Δ02.3.75
Θάμνοι, κατθγορίασ Θ3, Σριανταφυλλιά, Rosa spp.,
μπάλα χϊματοσ 3 λίτρα,φψοσ >1,00 μζτρα, αρικμόσ κλάδων 3
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΡΣ 5210 100%
Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν κάμνων με τισ δαπάνεσ ςυςκευαςίασ, φορτοεκφόρτωςθσ και
μεταφοράσ ςτον τόπο του ζργου, τυχόν προςωρινισ αποκικευςθσ και ςυντιρθςθσ ςτο
φυτϊριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορϊν, τυχόν απωλειϊν κατά τθν μεταφορά,
τισ δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και μζςων που κα απαςχολθκοφν, κακϊσ
και όποια άλλθ δαπάνθ απαιτείται για τθν διατιρθςθ των κάμνων ςε αρίςτθ
κατάςταςθ μζχρι και τθ φφτευςι τουσ, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν
ΕΤΕΡ 10-09-01-00.
ΝΑΡΣ Δ02. 3 Θάμνοι κατθγορίασ Θ3
ΝΑΡΣ Δ02. 3.75
Τριανταφυλλιά, Rosa spp., μπάλα χϊματοσ 3 λίτρα, φψοσ >1,00
μζτρα, αρικμόσ κλάδων 3
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
7,40
(Ολογράφωσ) :
ΕΠΣΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
6.11
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Ε02.2
Άνοιγμα λάκκων ςε εδάφθ γαιϊδθ - θμιβραχϊδθ με εργαλεία χειρόσ,
διαςτάςεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΡΣ 5120 100%
Aνοιγμα λάκκων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ-θμιβραχϊδεσ με εργαλεία χειρόσ, κακϊσ και
κακαριςμόσ και αποκομιδι των υπολειμμάτων ριηϊν και των αχριςτων υλικϊν,
ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-05-01-00. Στθν τιμι
περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ του απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ,
εργαλείων και μζςων.
ΝΑΡΣ Ε02. 2 Ανοιγμα λάκων διαςτάςεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :
ΔΤΟ

2,00

Α.Σ.
:
6.12
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Ε02.1
Άνοιγμα λάκκων ςε εδάφθ γαιϊδθ - θμιβραχϊδθ με εργαλεία χειρόσ,
διαςτάςεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΡΣ 5130 100%
Aνοιγμα λάκκων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ-θμιβραχϊδεσ με εργαλεία χειρόσ, κακϊσ και
κακαριςμόσ και αποκομιδι των υπολειμμάτων ριηϊν και των αχριςτων υλικϊν,
ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-05-01-00. Στθν τιμι
περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ του απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ,
εργαλείων και μζςων.
ΝΑΡΣ Ε02. 1 Ανοιγμα λάκων διαςτάςεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
0,75
(Ολογράφωσ) :
ΕΒΔΟΜΘΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.

:

6.13
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Άρκρο :
ΝΑΠΡ Ε09.5
Φφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 4,50 - 12,00 lt
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΡΣ 5210 100%
Φφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 4,50 - 12,00 lt, δθλαδι: φφτευςθ με ςωςτι
τοποκζτθςθ του φυτοφ ςτο λάκκο μζχρι το λαιμό τθσ ρίηασ, γζμιςμα του λάκκου μζχρι
τθν επιφάνεια του εδάφουσ, πάτθμα του χϊματοσ μζςα ςτο λάκκο φφτευςθσ, λίπανςθ
και ςχθματιςμόσ λεκάνθσ άρδευςθσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ
10-05-01-00.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται θ αξία του λιπάςματοσ και του νεροφ και θ δαπάνθ
απομάκρυνςθσ όλων των υλικϊν που κα προκφψουν από τθ φφτευςθ, πζτρεσ, ςακοφλεσ
(πζτρεσ, ςακοφλεσ, δοχεία κλπ).
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
1,30
(Ολογράφωσ) :
ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
6.14
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Ε09.4
Φφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 2,00 - 4,00 lt
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΡΣ 5210 100%
Φφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 2,00 - 4,00 lt, δθλαδι: φφτευςθ με ςωςτι
τοποκζτθςθ του φυτοφ ςτο λάκκο μζχρι το λαιμό τθσ ρίηασ, γζμιςμα του λάκκου μζχρι
τθν επιφάνεια του εδάφουσ, πάτθμα του χϊματοσ μζςα ςτο λάκκο φφτευςθσ, λίπανςθ
και ςχθματιςμόσ λεκάνθσ άρδευςθσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ
10-05-01-00
Στθν τιμι περιλαμβάνονται θ αξία του λιπάςματοσ και του νεροφ και θ δαπάνθ
απομάκρυνςθσ όλων των υλικϊν που κα προκφψουν από τθ φφτευςθ, πζτρεσ, ςακοφλεσ
(πζτρεσ, ςακοφλεσ, δοχεία κλπ).
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
1,10
(Ολογράφωσ) :
ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
6.15
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Ε11.1.1 Τποςτφλωςθ δζνδρου με τθν αξία του παςςάλου Για μικοσ παςςάλου
μζχρι 2,50 m
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΡΣ 5240 100%
Yποςτφλωςθ δζντρου με τθν αξία παςςάλου ευκυτενοφσ, αποφλοιωμζνου, βαμμζνου,
πελεκθτοφ ςτο κάτω άκρο, πιςςαριςμζνου μζχρι φψοσ 0,50 m, από κατάλλθλθ ξυλεία.
Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται θ αξία και μεταφορά επί τοπου του παςςάλου, οι
δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των μικροχλικϊν και των εργαλείων που κα
χρθςιμοποιθκοφν για τθν κατακόρυφθ ζμπθξι του ςε βάκοσ 0,50 m, ςε οποιοδιποτε
είδοσ εδάφουσ, και με οποιαδιποτε κλίςθ κακϊσ και θ πρόςδεςι του δζντρου ς
αυτόν με κατάλλθλο μζςον.
Για μικοσ παςςάλου μζχρι 2,50 m
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
2,50
(Ολογράφωσ) :
ΔΤΟ ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
6.16
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Θ07.3.2 Φίλτρα νεροφ, ςίτασ ι δίςκων, μεταλλικά, γωνιακά, ονομαςτικισ
πίεςθσ 8atm, ονομαςτικισ διαμζτρου Φ 2 1/2 in, ενεργισ επιφάνειασ 1.500 cm2
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 5 100%
Φίλτρα νεροφ μεταλλικά, με εποξειδικι βαφι ι γαλβανιςμζνα, δίςκων ι ςίτασ,
γωνιακά, φλαντηωτά ι με ςπείρωμα, με βανάκι κακαριςμοφ, ονομαςτικισ πίεςθσ 8
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atm. Ρρομικεια επί τόπου του ζργου με τα εξαρτιματα ςφνδεςθσ και τα μικροχλικά,
εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ, ρυκμίςεων και δοκιμϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ
και τθν ΕΤΕΡ 10-08-01-00.
Θ07.3. 2 Ονομαςτικισ διαμζτρου Φ 2 1/2 in
Ενεργισ επιφάνειασ 1.500 cm2
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :
ΕΚΑΣΟ

100,00

Α.Σ.
:
6.17
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Θ04.12.3 υλλζκτεσ από ςιδθροςωλινεσ χωρίσ ραφι, Φ 1 1/2 in, 4 εξόδ.
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 5 100%
Συλλζκτεσ από ςιδθροςωλινεσ χωρίσ ραφι (tubo), δθλαδι ςιδθροςωλινεσ
γαλβανιςμζνοι με ςπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10220, με πϊματα ςυγκολλθτά, με τα
προβλεπόμενα ςτόμια ειςόδου - εξόδου και τθν υποδοχι βαλβίδασ ειςαγωγισ εξαγωγισ αζροσ, επιτόπου το ζργου,
με τα μικροχλικά και τθν εργαςία
τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ, ρυκμίςεων και δοκιμϊν πίεςθσ, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-08-01-00.
Θ04.12. 3 Τφποσ ςυλλζκτθ Φ 1 1/2 in, 4 εξόδ.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
19,50
(Ολογράφωσ) :
ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
6.18
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Θ01.1.3 ωλινεσ από πολυαικυλζνιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαςτικισ
διαμζτρου Φ 25 mm
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 8 100%
Σωλινεσ από πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ (HDΕ), πίεςθσ λειτουργίασ 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ι πολυαικυλζνιο χαμθλισ πυκνότθτασ (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = ςυντελεςτισ αςφαλείασ = 1,25 ι 1,40) για διατομζσ ζωσ Φ32 mm. Στθν
τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ προμικεια των ςωλινων, των πάςθσ φφςεωσ
εξαρτθμάτων και μικροχλικϊν (καννάβι, τεφλόν κλπ), θ μεταφορά, θ προςζγγιςθ,
και θ εγκατάςταςθ επιφανειακά ι ςε τάφρο, κακϊσ και οι ςυνδζςεισ, ρυκμίςεισ και
δοκιμζσ, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-08-01-00.
Θ01.1. 3 Ονομαςτικισ διαμζτρου Φ 25 mm
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
0,45
(Ολογράφωσ) :
ΑΡΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
6.19
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Θ01.1.2 ωλινεσ από πολυαικυλζνιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαςτικισ
διαμζτρου Φ 20 mm
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 8 100%
Σωλινεσ από πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ (HDΕ), πίεςθσ λειτουργίασ 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ι πολυαικυλζνιο χαμθλισ πυκνότθτασ (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = ςυντελεςτισ αςφαλείασ = 1,25 ι 1,40) για διατομζσ ζωσ Φ32 mm. Στθν
τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ προμικεια των ςωλινων, των πάςθσ φφςεωσ
εξαρτθμάτων και μικροχλικϊν (καννάβι, τεφλόν κλπ), θ μεταφορά, θ προςζγγιςθ,
και θ εγκατάςταςθ επιφανειακά ι ςε τάφρο, κακϊσ και οι ςυνδζςεισ, ρυκμίςεισ και
δοκιμζσ, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-08-01-00.
Θ01.1. 2 Ονομαςτικισ διαμζτρου Φ 20 mm
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m)
ΕΤΡΩ

(Αρικμθτικά) :

0,35

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

(Ολογράφωσ) :

43

ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
6.20
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Θ08.2.9.1 ταλακτθφόροι Φ20 mm από ΡΕ με αυτορυκμιηόμενουσ ςταλάκτεσ
και ριηοαπωκθτικό, για υπόγεια τοποκζτθςθ, αποςτάςεισ ςταλακτϊν 33 cm
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 8 100%
Σταλακτθφόροι Φ20 mm από πολυαικυλζνιο (Ε), με ενςωματωμζνουσ ςταλάκτεσ με
λαβφρινκο μακράσ διαδρομισ και κάλαμο αυτορφκμιςθσ, με ομοιομορφία ςτθν παροχι
από 0,8 ζωσ 4,00 atm ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του προτφπου ISO
9261 για ςταλάκτεσ κατθγορίασ A', κατάλλθλοι για υπόγεια τοποκζτθςθ, με
ενςωματωμζνο ι εξωτερικό ςφςτθμα αποτροπισ τθσ ειςόδου των ριηϊν (ενςωματωμζνο
ριηοαπωκθτικό, φίλτρο με ριηοαπωκθτικό, εξωτερικόσ εκγχυτιρασ κλπ) και ςφςτθμα
αντιςτράγγιςθσ. Ρρομικεια ςωλινων και εξαρτθμάτων, μεταφορά, προςζγγιςθ και
εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ ςε τάφρο ι επιφανειακά, ςφνδεςθσ, ρυκμίςεων και
δοκιμϊν, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-08-01-00.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ δαπάνθ ριηοαπωκθτικοφ ςυςτιματοσ για διάςτθμα 5 ετϊν,
δθλ. θ εργαςία και τα αναλϊςιμα υλικά (ανταλλακτικά φίλτρων, φυτοφάρμακα κλπ.)
Δεν περιλαμβάνεται θ δαπάνθ εκςκαφισ και επίχωςθσ τθσ τάφρου.
Θ08.2.9. 1 Αποςτάςεισ ςταλακτϊν 33 cm
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
1,11
(Ολογράφωσ) :
ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΣΕΚΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
6.21
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Θ09.1.1.1 Βάνεσ ελζγχου άρδευςθσ (θλεκτροβάνεσ), ΡΝ 10 atm, πλαςτικζσ, χωρίσ
μθχανιςμό ρφκμιςθσ πίεςθσ, διατομισ 1 in
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 8 100%
Βάνεσ ελζγχου άρδευςθσ (θλεκτροβάνεσ), πλαςτικζσ, ονομ. πίεςθσ 10 atm, περιοχισ
λειτουργίασ από 0,7 μζχρι 10 atm, με ι χωρίσ μθχανιςμό ρφκμιςθσ παροχισ (flow
controller), εςωτερικισ εκτόνωςθσ, με πθνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότθτα
χειροκίνθτθσ λειτουργίασ.
Ρρομικεια βανϊν και μικροχλικϊν, μεταφορά επί τόπου και εργαςία τοποκζτθςθσ,
ςφνδεςθσ, ρυκμίςεων και δοκιμϊν, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ
10-08-01-00.
Θ09.1.1. 1
Χωρίσ μθχανιςμό ρφκμιςθσ πίεςθσ
Ονομαςτικι διάμετροσ 1 in
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
32,00
(Ολογράφωσ) :
ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΤΟ

Α.Σ.
:
6.22
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Θ09.2.13.2
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 8 100%

Πλαςτικό φρεάτιο θλεκτροβανϊν, 10 ins, δφο-τριϊν Θ/Β

Ρλαςτικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποκζτθςθ θλεκτροβανϊν (Θ/Β), με τα
υλικά εγκιβωτιςμοφ και ςτεγανοποίθςθσ και τθν εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ
(άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωςθ των τομϊν για το πζραςμα των ςωλινων,
τοποκζτθςθ άμμου λατομείου ςτον πυκμζνα του λάκκου για τθν ςτράγγιςθ,
προςαρμογι του φρεατίου ςτθν ςτάκμθ του εδάφουσ, επίχωςθ του λάκκου και κάκε
άλλθ απαραίτθτθ εργαςία).
Θ09.2.13. 2 Διαςτάςεισ / Αρικμόσ Θ/Β: 10 ins, δφο-τριϊν Θ/Β
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
12,00
(Ολογράφωσ) :
ΔΩΔΕΚΑ
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Α.Σ.
:
6.23
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Θ05.1.5 φαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαςτικισ
διαμζτρου Φ 1 1/2 in
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 11 100%
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Ρρομικεια επί τόπου του
ζργου με τα εξαρτιματα ςφνδεςθσ και τα μικροχλικά, εργαςία τοποκζτθςθσ,
ςφνδεςθσ, ρυκμίςεων και δοκιμϊν ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ
10-08-01-00.
Θ05.1. 5 Ονομαςτικισ διαμζτρου
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :
ΕΙΚΟΙ

Φ 1 1/2

20,00

Α.Σ.
:
6.24
Άρκρο :
ΝΑΠΡ Θ08.3.1.2 Εκτοξευτιρασ αυτοανυψοφμενοσ, ςτατικόσ, με ςϊμα ανφψωςθσ 10 cm
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 8 100%
Εκτοξευτιρεσ αυτοανυψοφμενοι (pop-up), ςτατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνασ ενεργείασ
2,0 - 5,0 m, με ακροφφςιο ςτακεροφ ι ρυκμιηόμενου τομζα, κανονικισ παροχισ,
ενςωματωμζνο ι πρόςκετο, με αντιςτραγγιςτικι βαλβίδα (antidrain).
Ρρομικεια επί τόπου του ζργου με τα εξαρτιματα ςφνδεςθσ και τα μικροχλικά,
εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ, ρυκμίςεων και δοκιμϊν, ςφμφωνα με τθν
φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-08-01-00. Θ αξία του ακροφφςιου πλθρϊνεται
τιμολογείται ιδιαίτερα ςφμφωνα με τα άρκρα Θ 8.3.18.
Θ08.3.1. 2 Με ςϊμα ανφψωςθσ 10 cm
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
4,60
(Ολογράφωσ) :
ΣΕΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΘΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

ΔΙΚΣΤΑ
Α.Σ.
:
7.1
Άρκρο :
ΑΣΘΕ Ν\8042.1.6 Πλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. Φ100
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 8 100%
Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C.Φ100 πιζςεωσ λειτουργίασ γιά 20C
4,0 atm, γιά ςφνδεςθ με ςυγκόλλθςθ με παρεμβολι κατάλλθλθσ κόλλασ ι με ςφνδεςθ
με
διαμορφοφμενθ
μοφφα ςτο ζνα άκρο του ςωλινα και ελαςτικό δακτφλιο
ςτεγανότθτασ, πλιρωσ τοποκετθμζνοσ.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάκε
ςχιματοσ (πλθν ςιφϊνια), τα υλικά ςυνδζςεωσ ςτερεϊςεωσ κλπ και θ εργαςία πλιρουσ
εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ
Τιμι ανά (1 m)
ΕΤΡΩ

(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

8,00
ΟΚΣΩ

Α.Σ.
:
7.2
Άρκρο :
ΑΣΘΕ 8774.3.1 Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο Σριπολικό διατομισ 3 Χ 1,5
mm2
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 47 100%
Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν
και μικροχλικϊν (κολλάρα, κοχλίεσ, μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα,
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καςςιτεροκόλλθςθ,
μονωτικά,
ειδικά
ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ καλωδίων
κλπ) επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων και οπϊν ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο
του κτιρίου, τοποκζτθςθ διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (ςτα κυτία και
τα
εξαρτιματα τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρθσ εγκατάςταςθ παραδοτζο ςε κανονικι
λειτουργία
(1 m)
8774. 3
Τριπολικό
0
8774. 3. 1 Διατομισ 3 Χ 1,5
mm2
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
5,14
(Ολογράφωσ) :
ΠΕΝΣΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΣΕΕΡΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
7.3
Άρκρο :
ΑΣΘΕ 8774.3.2 Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο Σριπολικό διατομισ 3 Χ 2,5
mm2
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 47 100%
Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν
και μικροχλικϊν (κολλάρα, κοχλίεσ, μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα,
καςςιτεροκόλλθςθ,
μονωτικά,
ειδικά
ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ καλωδίων
κλπ) επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων και οπϊν ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο
του κτιρίου, τοποκζτθςθ διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (ςτα κυτία και
τα
εξαρτιματα τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρθσ εγκατάςταςθ παραδοτζο ςε κανονικι
λειτουργία
(1 m)
8774. 3
Τριπολικό
0
8774. 3. 2 Διατομισ 3 Χ 2,5
mm2
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
5,48
(Ολογράφωσ) :
ΠΕΝΣΕ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΩ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
7.4
Άρκρο :
ΑΣΘΕ 8915.1.1 Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν ενδεικτικοφ τφπου
WL-SIEMENS μονοπολικόσ εντάςεωσ 6 Α
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 55 100%
Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν ενδεικτικοφ τφπου WL-SIEMENS
κατάλλθλοσ γιά τοποκζτθςθ μζςα ςε μεταλλικό πίνακα διανομισ με τθν ανάλογθ
δαπάνθ
γιά
αγωγοφσ εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ, γιά κάκε φφςεωσ μονωτικά
ςτθρίγματα και λοιπζσ εςωτερικζσ διατάξεισ του πίνακα κακϊσ και βοθκθτικά υλικά
και μικροχλικά και τθν εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ ςτον πίνακα
(1 τεμ)
8915. 1
μονοπολικόσ
8915. 1. 1 Εντάςεωσ 6 Α
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
8,05
(Ολογράφωσ) :
ΟΚΣΩ ΚΑΙ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
7.5
Άρκρο :
ΑΣΘΕ 8915.1.4 Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν ενδεικτικοφ τφπου
WL-SIEMENS μονοπολικόσ εντάςεωσ 20 Α
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 55 100%
Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν ενδεικτικοφ τφπου WL-SIEMENS
κατάλλθλοσ γιά τοποκζτθςθ μζςα ςε μεταλλικό πίνακα διανομισ με τθν ανάλογθ
δαπάνθ
γιά
αγωγοφσ εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ, γιά κάκε φφςεωσ μονωτικά
ςτθρίγματα και λοιπζσ εςωτερικζσ διατάξεισ του πίνακα κακϊσ και βοθκθτικά υλικά
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και μικροχλικά και τθν εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ ςτον πίνακα
(1 τεμ)
8915. 1
μονοπολικόσ
8915. 1. 4 Εντάςεωσ 20 Α
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
10,04
(Ολογράφωσ) :
ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΕΕΡΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
7.6
Άρκρο :
ΑΣΘΕ 8910.1.2 Αςφάλεια ςυντθκτικι τφπου EZ-SIEMENS εντάςεωσ
25 Α και ςπειρϊματοσ Ε 27
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 54 100%
Αςφάλεια ςυντθκτικι τφπου EZ-SIEMENS πλιρθσ από πορςελάνθ με τθν βάςθ, μιτρα,
πϊμα και ςυντικτικό βραδείασ ι ταχείασ τιξεωσ και προφυλακτικό δακτφλιο επίςθσ
από πορςελάνθ με ακροδζκτεσ ςυνδζςεωσ από μπροςτά, κατάλλθλθ γιά χωνευτι
εγκατάςταςθ ςε πίνακα τφπου ερμαρίου ι μζςα ςε ςτεγανό κιβϊτιο, δθλαδι
προμικεια, προςκόμιςθ εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ
(1 τεμ)
8910. 1. 2 Εντάςεωσ ζωσ 25 Α και ςπειρϊματοσ Ε 27
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
9,22
(Ολογράφωσ) :
ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΔΤΟ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
7.7
Άρκρο :
ΑΣΘΕ Ν\120
Γενικόσ διακόπτθσ
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 45 100%
Γεν ικόσ διακόπτθσ 3Χ45Α, θλεκτρικϊν πινάκων.
(1 τεμ)

3Χ45Α, θλεκτρικϊν πινάκων.

ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
13,00
(Ολογράφωσ) :
ΔΕΚΑ ΣΡΙΑ

Α.Σ.
:
7.8
Άρκρο :
ΘΛΜ Ν\55.2
Ρελζ πίνακα 4*20 Α
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 55 100%
ελζ πίνακα 4*20 Α εντόσ μεταλλικοφ πίνακοσ πλιρθσ και λοιπά όπωσ ςτο ΘΛΜ 53.
(1 τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
22,00
(Ολογράφωσ) :
ΕΙΚΟΙ ΔΤΟ

Α.Σ.
:
7.9
Άρκρο :
ΑΣΘΕ Ν\9345.01.01
Φωτοκφταρο ( λυκόφωσ- λυκαυγζσ)
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 105 100%
Φωτοκφταρο, δθλαδι προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ ενόσ
Φωτοκφταρου για τάςθ λειτουργίασ 220V 10% δυνάμενο να ρυκμιςτεί ϊςτε να
επθρεάηεται απο το φωσ θμζρασ 5 ζωσ 1000 lux. Θ εντολι κα μπορεί να επιβραδφνεται
ζωσ 3 sec για αφι και 30 sec για ςβζςθ. Ο μθχανιςμόσ του φωτοκυττάρου κα
βρίςκεται ςε ςτεγανό πλαςτικό κζλυφοσ και κα περιλαμβάνει το φωτοαιςκθτιριο και
θλεκτρικό μθχανιςμό, που κα λαμβάνει τθν εντολι του ρελζ.
(1 τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
25,00
(Ολογράφωσ) :
ΕΙΚΟΙ ΠΕΝΣΕ

Α.Σ.
:
7.10
Άρκρο :
ΑΣΘΕ Ν\8924
πορςελάνθσ 25/2 Α.

Ενδεικτικι λυχνία τάςεωσ μζχρι 500 V πλιρθσ με αςφάλεια
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100%

Ενδεικτικι λυχνία τάςεωσ μζχρι 500 V πλιρθσ εγκατεςτθμζνθ ςε πίνακα διανομισ
θλεκτρικισ ενζργειασ τφπου επίτοιχου ι επιδαπζδιου ερμάριου (πεδίου) με αςφάλεια
πορςελάνθσ 25/2 Α πλιρουσ τα υλικά και μικροχλικά εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ
και τθν εργαςία, παραδοτζα ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία
(1 τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :
ΣΡΙΑ

3,00

Α.Σ.
:
7.11
Άρκρο :
ΑΣΘΕ Ν\8915.2.4 Αυτόματοσ διακόπτθσ διαρροισ τριφαςικόσ 30mA
ονομαςτικισ εντάςεωσ 40Α
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 55 100%
Αυτόματοσ διακόπτθσ διαρροισ τριφαςικόσ 30mA ονομαςτικισ εντάςεωσ 40Α.
( 1 τεμ. )Τεμάχιο
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
60,00
(Ολογράφωσ) :
ΕΞΘΝΣΑ

Α.Σ.
:
7.12
Άρκρο :
ΑΣΘΕ Ν\8840.1.6 Γενικόσ πίνακασ φωτιςμοφ τριϊν ςειρϊν.
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 49 100%
Για τθν προμικεια και τοποκζτθςθ ενόσ Γενικοφ πίνακα μεταλλικοφ τριϊν ςειρϊν,από
χαλυβδοζλαςμα 'ντεκαπζ'και μορφοςίδθρο χωρίσ τα όργανά του και με τα απαραίτθτα
ςτθρίγματα, οπζσ ειςόδου και εξόδου των θλεκτρικϊν γραμμϊν, ακροδζκτεσ,
καλωδιϊςεισ εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ κλπ μικροχλικά κακϊσ και το χρωματιςμό
των μεταλλικϊν μερϊν αυτοφ με βαςικό χρϊμα,ςτόκο πιςτολίου και δφο ςτρϊματα
εψθμζνου βερνικοχρϊματοσ, δθλαδι προμικεια και εργαςία εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ
των οργάνων, διάνοιξθ οπισ ερμαρίου, εντοίχιςθ και ςτερζωςθ ι ςτερζωςθ επί του
τοίχου με πακτοφμενα ςιδθρά ελάςματα,ςυνδζςεωσ των ειςερχομζνων και απερχομζνων
γραμμϊν κακϊσ και κάκε εργαςία γιά τθ δοκιμι και παράδοςθ ςε λειτουργία.
(1 τεμ.)
ΕΤΡΩ

(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

40,00
ΑΡΑΝΣΑ

Α.Σ.
:
7.13
Άρκρο :
ΑΣΘΕ Ν\8758.2.24
Αγωγόσ γυμνόσ χάλκινοσ Πολφκλωνοσ διατομισ 35mm2
Για τθν προμικεια γυμνοφ χάλκινου αγωγοφ πολφκλωνου διατομισ 35 mm και τθν πλιρθ
εγκατάςταςθ αυτοφ μζςα ςτο ζδαφοσ, ςφμφωνα με τισ Ρροδιαγραφζσ, τθν μελζτθ και τα
ςχζδια.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ δαπάνθ προμικειασ και μεταφοράσ από οποιαδιποτε
απόςταςθ ςτον τόπο του ζργου, με τθ ςταλία, τισ φορτοεκφορτϊςεισ κλπ του χάλκινου
αγωγοφ και όλων των απαιτοφμενων μικροχλικϊν ςφνδεςισ του (ςφιγκτιρων κλπ) και θ
δαπάνθ κάκε εργαςίασ για τθ ςφνδεςθ και πλιρθ εγκατάςταςι του.
Τιμι ανά kg.
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
15,00
(Ολογράφωσ) :
ΔΕΚΑ ΠΕΝΣΕ

Α.Σ.
:
7.14
Άρκρο :
ΑΣΘΕ Ν\9342.2 Γείωςθ χαλκοφ.
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 45 100%
Για τθν προμικεια και τοποκζτθςθ μιασ γείωςθσ από χαλκό που κα αποτελείται από
ράβδο χαλκοφ 1,50μ. κολάρο γειϊςεωσ,και χάλκινο γυμνό αγωγό 35.τ.χ.
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(1 τεμ.)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
66,00
(Ολογράφωσ) :
ΕΞΘΝΣΑ ΕΞΙ

Α.Σ.
:
7.15
Άρκρο :
ΑΣΘΕ Ν\9315.1 Πλαςτικόσ ςωλιν P.V.C. Φ32 για τθ διζλευςθ καλωδίων.
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 8 100%
Ρλαςτικόσ ςωλινασ P.V.C.
δθλαδι προμικεια, μεταφορά και εγκατάςταςθ ενόσ m
πλαςτικοφ ςωλινα από ςκλθρό PVC με κεφαλι, εξωτερικισ διαμζτρου 32 mm,
ανκεκτικοφ ςε εςωτερικι πίεςθ 4 ατμοςφαιρϊν, ποιότθτασ τφπου ςωλινοσ PVC 32
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 127/7 - 1970 και 143/Μαρτίου 1971 του
Υπουργείου Βιομθχανίασ μαηί με τον απαιτοφμενο οδθγό από γαλβανιςμζνο ςφρμα
5 mm2 γιά τθν καταςκευι υπογείου δικτφου διελεφςεωσ θλεκτρικϊν καλωδίων,
ςυγκροτουμζνου από επί μζρουσ τεμάχια (με ειδικι κόλλα) και εγκατάςταςθ αυτϊν
μζςα ςε χάνδακα βάκουσ 60-70 cm
(1 m)
Ρλαςτικόσ ςωλινασ PVC Φ 32
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
2,20
(Ολογράφωσ) :
ΔΤΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
7.16
Άρκρο :
ΑΣΘΕ Ν\100
ωλινασ Φ20 από πολυαικυλαίνιο 6atm.
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 8
Σωλινασ διατομισ Φ20 από πολυαικυλαίνιο 6atm με τα υλικά ςφνδεςθσ για τα μπζκ
και τθν απαιτοφμενθ εκςκαφι για τθν τοποκζτθςθ του ςε βάκοσ 20cm.
(1 m.)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :
ΕΝΑ

1,00

Α.Σ.
:
7.17
Άρκρο :
ΑΣΘΕ Ν\8036.5 ιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι διαμζτρου 3" πάχουσ 3,25mm.
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 5 100%
Για τθν προμικεια, μεταφορά επί τόπου του ζργου και πλιρθ εγκατάςταςθ
ςιδθροςωλινα γαλβανιςμζνου, Φ3" , "πράςινθ ετικζτα" (υπερβαρζωσ τφπου) κατά ΕΛΟΤ
2671 και 284, για τθν καταςκευι ςωλθνϊςεων κατάλλθλων για τθν υπόγεια διζλευςθ
καλωδίων Ο.Κ.Ω. (ΔΕΘ, Ο.Τ.Ε.) κλπ. ςε εγκάρςιεσ διελεφςεισ οδϊν, επάνω ςε τεχνικά κ.λ.π.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ δαπάνθ προμικειασ και μεταφοράσ επί τόπου του ζργου
των ςωλινων, του ςφρματοσ τραβιγματοσ καλωδίων, των ειδικϊν τεμαχίων,εξαρτθμάτων,
φλαντηϊν, ςτθριγμάτων, ςκυροδζματοσ εγκιβωτιςμοφ κακϊσ και κάκεάλλου υλικοφ που απαιτείται,
θ δαπάνθ εκςκαφισ, ςκυροδζτθςθσ και επανεπίχωςθσ τθσ τάφρου (εργαςία και υλικά ςφμφωνα με
τθν Τ.Σ.Υ.), θ δαπάνθ τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ, ελζγχου και δοκιμϊν για παράδοςθ του ςωλινα ςε
πλιρθ και κανονικι λειτουργία, θ δαπάνθ τοποκζτθςθσ του ςφρματοσ καλωδίων, επιςιμανςθσ
των ςωλινων κακϊσ και θ δαπάνθ ςυγκρότθςθσ δζςμθσ ςωλινων. Ρεριλαμβάνεται επίςθσ δαπάνθ τυχόν
περιβλθμάτων προςταςίασ του ςωλινα, θ ανθγμζνθ δαπάνθ κάκε είδουσ αντλιςεωσ υδάτων και κάκε
είδουσ δυςχζρεια από τυχόν φπαρξθ νεροφ κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ εργαςίασ και υλικϊν
που απαιτοφνται για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ καταςκευισ, ςφμφωνα με τουσ λοιποφσ
όρουσ δθμοπράτθςθσ.
Τιμι ανά μζτρο πραγματικοφ αξονικοφ μικουσ εγκατεςτθμζνου γαλβανιςμζνου ςιδθροςωλινα
Φ3", διζλευςθσ καλωδίων.
ΕΤΡΩ

(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

Α.Σ.
:
Άρκρο :

20,00
ΕΙΚΟΙ

7.18
ΑΣΘΕ Ν\8798.01.01

Σετραπολικόσ απαγωγζασ υπερτάςεων (αντικεραυνικό)
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τφπου Σ1 Σ2 Σ3
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 55 100%
Τετραπολικόσ απαγωγζασ υπερτάςεων, ταυτόχρονθσ προςταςίασ Τ1 + Τ2 + Τ3
(πρωτεφουςασ, δευτερεφουςασ και λεπτισ προςταςίασ από κρουςτικά ρεφματα),
μζγιςτθσ τάςθσ λειτουργίασ 280V, κρουςτικοφ ρεφματοσ Ι imp 12,5 kA, ςτάκμθσ
προςταςίασ τουλάχιςτον ζωσ U p = 1,3kV, ονομαςτικοφ ρεφματοσ αποφόρτιςθσ (8/20) Ι
n =30kA, μζγιςτου ρεφματοσ αποφόρτιςθσ I max =50kA, με αποςπϊμενα φυςίγγια.
( 1 τεμ. )Τεμάχιο
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
200,00
(Ολογράφωσ) :
ΔΙΑΚΟΙΑ

Α.Σ.
:
7.19
Άρκρο :
ΑΣΘΕ Ν\9348
Κάμερα καταγραφισ 720p
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 105 100%
Κάμερα καταγραφισ 720p, δθλαδι προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ μίασ
κάμερα καταγραφισ 720p για εξωτερικό χϊρο με φακό μεταβλθτισ εςτίαςθσ 2,8~12mm,
υπζρυκρου φωτιςμοφ εωσ 40 m , αιςκθτιριο CMOS 1/3'' progressive scan 1MP ,
αναλογικι ζξοδο HDTVI , ευαιςκθςία εωσ και 0,01 Lux χωρίσ ενεργοποίθςθ του
υπζρυκρου φωτιςμοφ , ψθφιακι μείωςθ κορφβου , IP66 , θλεκτρομθχανικό φίλτρο
υπερφκρων και κερμοκραςία λειτουργίασ -40C εωσ 60C.
(1 τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :
ΕΚΑΣΟ

100,00

Α.Σ.
:
7.20
Άρκρο :
ΑΣΘΕ Ν\9349
Καταγραφικό κάμερασ
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 105 100%
Καταγραφικό κάμερασ, δθλαδι προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ ενόσ
καταγραφικοφ κάμερασ 8 καναλιϊν για IP κάμερεσ , Bandwidth ειςόδου 50 Mbps και
Bandwidth εξόδου 40 Mbps , αρικμόσ απομακρυςμζνων ςυνδζςεων 128 , ζξοδοσ HDMI/VGA
1 κανάλι, 1920x1080/60HZ, 1280x1024/60HZ, 1280x720/60HZ, 1024x768/60HZ, ανάλυςθ
αναπαραγωγισ 1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, να υποςτθρίηει dual
streaming, τυποσ stream Video και επίςθσ Video και ιχοσ, Synchronous playback 8
κανάλια ςε ανάλυςθ 4CIF, 1 υποδοχι ςκλθροφ δίςκου για δίςκο SATA χωρθτικότθτασ
απο 1 TB μζχρι 4 TB, Συνδζςεισ: 1 χ HDMI,1 x VGA,1 x είςοδο ιχου RCA,1 x ζξοδοσ
ιχου RCA,1 χ RJ-45 ethernet 10/100 mbps κφρα, 8 x 10/100 PoE ethernet κφρεσ,2 x
USB 2.0, 4 είςοδοι ςυναγερμοφ, 1 ζξοδοσ ςυναγερμοφ.
(1 τεμ)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
265,00
(Ολογράφωσ) :
ΔΙΑΚΟΙΑ ΕΞΘΝΣΑ ΠΕΝΣΕ

Α.Σ.
:
7.21
Άρκρο :
ΑΣΘΕ Ν\8796.03.01
Καλϊδιο LiYCY μεταφοράσ δεδομζνων
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 48 100%
Καλϊδιο τφπου LiYCY εφκαμπτο μεταφοράσ δεδομζνων με μπλεντάη χαλκοφ δθλαδι
προμικεια, προςκόμιςθ και τοποκζτθςθ. Αγωγοί: Λεπτοπολφκλωνα ςυρματίδια χαλκοφ
VDE 0295 Class 5, 0,34mm2 επτάκλωνα, Μόνωςθ αγωγϊν από PVC, Κωδικοποίθςθ:
χρωματιςτοί αγωγοί κατά DIN 47100 χωρίσ επανάλθψθ χρωμάτων, εςωτερικι επζνδυςθ
από διαφανζσ πλαςτικό φφλλο, μπλεντάη: πλζγμα επικαςςιτερωμζνου χαλκοφ με κάλυψθ
>90%, εξωτερικόσ μανδφασ από ειδικό PVC χρϊματοσ γκρι βραδφκαυςτο κατά IEC 332.1
, τάςθ λειτουργίασ 250 V(κορυφι 500V) , περιοχι κερμοκραςιϊν απο -30C εωσ 80C, προδιαγραφζσ VDE 0812
(1 m)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
2,80
(Ολογράφωσ) :
ΔΤΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
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Α.Σ.
:
7.22
Άρκρο :
ΑΣΘΕ 9302.1
Εκςκαφι χάνδακα γιά τθν τοποκζτθςθ καλωδίων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 10 100%
Εκςκαφι
χάνδακα
γιά τθν τοποκζτθςθ καλωδίων
πλάτουσ όφρυοσ ορφγματοσ
μικροτζρου ι μζχρι 1,00 m και ςε βάκοσ μζχρι 1,00 m με οποιονδιποτε τρόπο ι
μζςο εκςκαφισ ςε ξερό ζδαφοσ ι μζςα ςε νερό θ ςτάκμθ του οποίου ι ευρίςκεται ςε
θρεμία ι υποβιβάηεται με άντλθςθ, που κα πλθρωκεί ξεχωριςτά, τθν μόρφωςθ των
παρειϊν και του πυκμζνα του ορφγματοσ ςτίσ απαιτοφμενεσ διατομζσ. Στθν τιμι
περιλαμβάνεται και θ δαπάνθ των αναγκαίων δαπζδων εργαςίασ, που χρειάηονται γιά
τθν αναπζταςθ των προϊόντων ανάλογα με τουσ τρόπουσ και τα μζςα εκςκαφισ, των
κάκε φφςεωσ φορτοεκφορτϊςεων, τοπκϊν μετακινιςεων (οριηόντιων ι κατακορφφων)
και μεταφορϊν γιά τθν οριςτικι απομάκρυνςθ των προϊόντων που περιςεφουν ςε
κζςεισ που επιτρζπονται από τθν αςτυνομία ι προςωρινι απόκεςθ αυτϊν γιά τθν
καταςκευι επιχωμάτων προσ επανεπίχωςθ των εκςκαφζντων χανδάκων κακϊσ και θ
δαπάνθ ςταλίασ των μεταφορικϊν μζςων. Στθν τιμι περιλαμβάνεται επίςθσ και θ
εργαςία εκτελζςεωσ τθσ επανεπιχϊςεωσ των εκςκαφζντων χανδάκων κατά ςτρϊςεισ
πλιρωσ ςυμπιεηόμενεσ
9302. 1 Εκςκαφι χάνδακα ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ
(1 m3)
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά) :
18,37
(Ολογράφωσ) : ΔΕΚΑ ΟΚΣΩ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΠΣΑ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
7.23
Άρκρο :
ΑΣΘΕ Ν\9305.01 Διάςτρωςθ με πλάκεσ μπετόν διαςτάςεων 50x25x3
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 10 100%
Διάςτρωςθ με πλάκεσ από ςκυρόδεμα διαςτάςεων 50Χ25Χ3mm ιτοι προμικεια, μεταφορά
και διάςτρωςθ πλακϊν μπετοφ ςε ςτρϊςθ άμμου για τθν προςταςία υπογείων
τροφοδοτικϊν καλωδίων
Διάςτρωςθ με πλάκεσ μπετόν διαςτάςεων 50Χ25Χ3 και ςε πλάτοσ 0,25μ δθλαδι δφο
πλάκεσ ανά τρζχον μζτρο
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
3,25
(Ολογράφωσ) :
ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ

Α.Σ.
:
7.24
Άρκρο :
ΑΣΘΕ Ν\9350.2 Θλεκτρικόσ πίνακασ (πίλαρ) πλιρθσ(100X80X30) .
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 52 100%
Κιβϊτιο θλεκτρικισ διανομισ (πίλλαρ) διαςτάςεων 100Χ80Χ30. Ο πίνακασ κα
αποτελείται από 1 γενικό ραγοδιακόπτθ 3Χ50Α,1 γενικό αςφαλειϊν 3Χ36Α με φυςίγγια
3Χ35Α,3 ενδεικτικζσ λυχνίεσ, 1 αυτόματο διακόπτθ διαρροισ ρεφματοσ 3Χ63Α, 1
αυτόματο διακόπτθ αζροσ 2,5KW, 1 αυτόματο διακόπτθ αζροσ 4KW, 1 αυτόματο διακόπτθ
αζροσ Υ/Δ 7,5KW, 5 αυτόματεσ αςφάλειεσ 16Α για τον φωτιςμό, 3 μπουτόν start-stop
και 1 χρονοδιακόπτθ με εφεδρεία.
Στο χϊρο που προορίηεται για τθν Δ.Ε.Θ. και ςτθν ράχθ του πίλλαρ κα είναι
ςτερεωμζνθ με κοχλίεσ και περικόχλια ςτρατηαριςτι γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ
1mm για να μποροφν να ςτερεωκοφν επάνω ςε αυτιν τα όργανα τθσ Δ.Ε.Θ. Στο χϊρο
που προορίηεται για τθν Υπθρεςία, κα υπάρχει καταςκευι από ςιδθρογωνίεσ,
ελάςματα κλπ. για τθν ςτερζωςθ τθσ θλεκτρικισ διανομισ.
Το επάνω μζροσ του πίλλαρ κα ζχει ςχιμα ςτζγθσ ι τόξου και κα προεξζχει τθσ
υπόλοιπθσ καταςκευισ κατά 6cm. Ολόκλθρθ θ καταςκευι κα είναι ςτεγανι ςτθ βροχι
και αφοφ προθγθκεί επιμελισ κακαριςμόσ κα βαφεί με δφο ςτρϊςεισ χρϊματοσ μινίου
και δφο ςτρϊςεισ από βερνικόχρωμα αποχρϊςεωσ τθσ αρεςκείασ τθσ Υπθρεςίασ.
Δθλαδι προμικεια του πίνακα και εργαςία εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ των οργάνων, τθ
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ςτερζωςθ του πίνακα ςτθ βάςθ του, τθν εργαςία για τθ δοκιμι και παράδοςθ ςε πλιρθ
λειτουργία.
1 (τεμάχιο)
ΕΤΡΩ
(Αρικμθτικά) :
250,00
(Ολογράφωσ) :
ΔΙΑΚΟΙΑ ΠΕΝΘΝΣΑ

Α.Σ.
:
7.25
Άρκρο :
ΑΣΘΕ Ν\9065.04 ΦΩΣΙΣΙΚΟ LED ΕΠΙ ΙΣΟΤ
Φωτιςτικό με LED, επί κορυφισ ιςτοφ κολουροκωνικισ διατομισ
Τεχνικά Χαρακτθριςτικά
Το ςϊμα και το κελυφοσ του φωτιςτικοφ κα είναι κυκλικισ μορφισ καταςκευαςμζνα από χυτοπρεςαριςτό
αλουμίνιο ςχεδιαςμζνο για προςαρμογι ςε κορυφι ιςτοφ κωνικισ κυκλικισ διατομισ. Θ ςτιριξθ κα γίνεται μζςω
δφο (2) βραχιόνων από χυτοπρεςαριςτό αλουμίνιο που καταλιγουν ςε χοάνθ προςαρμογισ και κα είναι βαμμζνο
θλεκτροςτατικά με πολυεςτερικά χρϊματα ποφδρασ για αντοχι ςτθ διάβρωςθ και τθν καλφτερθ δυνατι προςταςία ςε
αντίξοα περιβάλλοντα και παρακαλάςςιεσ περιοχζσ. Θ επιλογι του χρϊματοσ κα γίνει από τθν υπθρεςία μετά τθν
προςκόμιςθ χρωματολογίου.
Ο Διαχφτθσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από επίπεδο ι ελαφρϊσ κουρμπαριςτό γυαλί, πάχουσ 5mm, ανκεκτικό ςε
κραδαςμοφσ και ςε κερμότθτα. Θ μονάδα φωτεινισ εκπομπισ κ' αποτελείται από LEDs τα οποία ζχουν κατάλλθλθ
ςυνδεςμολογία BY PASS ϊςτε θ λειτουργία τουσ να μθν διακόπτεται ςε περίπτωςθ διακοπισ λειτουργίασ ενόσ εξ’
αυτϊν. Κάκε ζνα από τα LEDs κα φζρει το δικό του ανεξάρτθτο φακό, ο οποίοσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από υλικό
υψθλισ κερμικισ και μθχανικισ αντοχισ.
Το ειδικό ςφςτθμα ψφξθσ και το τροφοδοτικό του φωτιςτικοφ ςϊματοσ πρζπει να είναι ςτερεωμζνα και
ςυνδεδεμζνα ςε ειδικι αποςπϊμενθ βάςθ από ανκεκτικό και άκαυςτο μονωτικό υλικό. Το ειδικό ςφςτθμα ψφξθσ κα
βρίςκεται εντόσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ αποτρζποντασ τθν ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ και άλλων ουςιϊν και είναι
καταςκευαςμζνο από υψθλισ ποιότθτασ κράμα αλουμινίου, που βοθκά ςτθν αποτελεςματικι διαχείριςθ απαγωγισ
τθσ κερμότθτασ, με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ των LEDs και τθν μεγιςτοποίθςθ τθσ διάρκειασ
ηωισ τουσ. Πλεσ οι θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ ςτο χϊρο των οργάνων πραγματοποιοφνται με ςιλικονοφχα καλϊδια υψθλισ
κερμικισ
αντοχισ
άνω
των
120C
και
πρόςκετθ
προςταςία
με
μακαρόνι
υαλομετάξθσ.
Επιπλζον χαρακτθριςτικά:
Ενδεικτικόσ τφποσ φωτιςτικοφ :
Ρροςταςία ζναντι υγρϊν και ςτερεϊν ςωματιδίων: IP66, Μθχανικι Κροφςθ: ΙΚ09,
Κλάςθ Μόνωςθσ: Class II . Ιςχφσ:LED 60W, τελευταίασ τεχνολογίασ LED . Θ κερμοκραςία
χρϊματοσ Neutral White - 4000K.
Φωτεινι εκποµπι τφπου cut-off , με κατθγοριοποίθςθ τθσ φωτεινισ ζνταςθσ και
κάμβωςθσ, για αντικαμβωτικοφ τφπου κατανομι τθσ φωτεινισ ροισ, βάςει τθσ Διεκνοφσ
Επιτροπισ Φωτιςμοφ CIE και των Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων EN 13201 και EN 13032.
Το φωτιςτικό κα είναι ςφμφωνο
με τισ Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ,κα
ςυνοδεφεται από εκκζςεισ δοκιμϊν από Ριςτοποιθμζνουσ Ελλθνικοφσ Φορείσ και ςιμανςθ
CE.:
•Οδθγία Χαμθλισ Τάςθσ LVD 2006/95/EC
•Οδθγία Θλεκτρομαγνθτικισ Συμβατότθτασ EMC 2004/108/EC
και ςφμφωνα με τα Διεκνι και Ευρωπαϊκά Ρρότυπα:
•EN 55015, EN 61000-3-2
•EN 60598-1, EN 60598-2-3
•ΕΝ 62262
•CIE, EN 13032-2 και EN 13201-2
Ο βακμόσ προςταςίασ ζναντι διείςδυςθσ ςτερεϊν και υγρϊν είναι ςφμφωνα με το πρότυπο
IEC 529 (EN 60529).
Φωτομετρικά Στοιχεία (Cd/1000lm).
Διαςτάςεισ: Βάροσ: 11.80kg περίπου και προβαλλόμενθ επιφάνεια: 0.11m2 περίπου
Ο ιςτόσ κα αποτελείται από τον κορμό , τθν πλάκα εδραςθσ , τθ κυρίδα και το
ακροκιβωτιο με τα εξισ χαρακτθριςτικά:
O κορμόσ
κα είναι κωνικισ κυκλικισ διατομισ
με διάμετρο βάςθσ και
κορυφισ Φ100mm και Φ60mm αντίςτοιχα, πάχουσ 3mm και φψουσ 4000mm,
από χαλυβδοζλαςμα ποιότθτασ S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIN17100), με
μία διαμικθ και καμία εγκάρςια ραφι, με πιςτοποιθτικά
ποιότθτασ από τον
προμθκευτι, κερμισ εξζλαςθσ. Σε απόςταςθ 600mm
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από τθ βάςθ του ζχει κφρα κατάλλθλων διαςτάςεων για τθν είςοδο, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ του ακροκιβωτίου. Ο
κορμόσ του ιςτοφ ςφθνϊνεται μζςα ςτθν ο̟πι τθσ ̟ πλάκασ ζδραςθσ και ςυγκολλείται εςωτερικά και εξωτερικά.
Θ πλάκα Ζδραςθσ κα είναι χαλφβδινθ πλάκα κυκλικισ διατομισ φ 310mm και ̟ πάχουσ 10mm, από υλικό
ποιότθτασ S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIΝ17100), με κεντρικι ο̟πι ίδιασ διαμζτρου με τθν βάςθ του κορμοφ για τθ
διζλευςθ των καλωδίων και του αγωγοφ γειϊςεωσ κακϊσ και με τζςςερισ (4) ο̟πζσ, κυκλικοφ ςχιματοσ, κατάλλθλθσ
διαμζτρου για τθ ςτερζωςθ των αγκυρίων.
Θ κυρίδα (Ρορτάκι) κα είναι διαςτάςεων 300x62mm από το ίδιο ζλαςμα του κορμοφ του ιςτοφ , που ςτθν κλειςτι
κζςθ δεν εξζχει από τον κορμό , θ οποία ̟ προςαρμόηεται ςε οπι-κφρα του κορμοφ ίδιων διαςτάςεων, με ειδικι
κλειδαριά και δικό τθσ κλειδί για εφκολο άνοιγμα – κλείςιμο, παρζχει ςτεγανότθτα Ι54 ςτθν θλεκτρολογικι
εγκατάςταςθ.
Ακροκιβϊτιο από ρθτίνεσ ̟ πολυαμιδίων , άκραυςτο, προςταςίασ Ι54ζναντι ςτερεϊν και υγρϊν και ΙΚ08 ζναντι
μθχανικισ κροφςθσ.
Ο ιςτόσ κα είναι γαλβανιςμζνοσ εν κερμϊ και βαμμζνοσ θλεκτροςτατικά με χρϊματα ποφδρασ αρίςτθσ ̟
ποιότθτασ ςυνοδευόμενα από ̟ πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ςε χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ
μετά τθν προςκόμιςθ
χρωματολογίου.
Θ καταςκευι του ιςτοφ κα γίνει ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα & τουσ Ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ και κα φζρει
Ριςτοποίθςθ CE.
Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία καταςκευισ, τοποκζτθςθσ, ςτερζωςθσ, προμικειασ υλικϊν και μικρουλικων επί
τόπου .
(1 τεμ)
ΕΤΡΩ

Οι

(Αρικμθτικά) :
(Ολογράφωσ) :

715,00
ΕΠΣΑΚΟΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΣΕ

ςυντάξαντεσ
Θ

Ελζγχκθκε
Ρροϊςταμζνθ

Θεωρικθκε
Ο Δ/ντθσ
Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν

Γκότςθ Ευκυμία
Αρχιτζκτων μθχανικόσ

Ραλαιασ Γεϊργιοσ
Θλεκτρολογοσ Μθχανικόσ Τ.Ε.

Μπάμποσ Νικόλαοσ
Γεωπόνοσ Msc

Τςιογκα Ελζνθ
Αγρ. Τοπογράφοσ Μθχανικόσ
Με Γϋ β

Κυριακίδθσ Ραφλοσ
Ρολιτικόσ μθχανικόσ
Με Βϋ β

