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ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2236
100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,90
(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά
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A.T.

:2

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9416.1

Αποξύλωση υπάρχοντος φωτιστικού σώματος και ιστού

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60

100%

Αποξήλωση υπάρχοντος φωτιστικού σώματος και ιστού φωτιστικού σώματος οποιουδήποτε ύψους, δηλαδή
αποσύνδεση φωτιστικού σώματος, λαμπτήρα, βραχίονα, ακροκιβωτίου και μεταφορά του στις αποθήκες
του Δήμου (παράδοση με πρωτόκολλο στον αρμόδιο αποθηκάριο του Δήμου) ως και αποξήλωση των
βάσεων των ιστών και μεταφορά των προϊόντων καταστροφής σε χώρο που επιτρέπεται η απόρριψη
τους.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 80,00
(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α12

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2227

100%

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

(Αριθμητικά): 27,45
(Ολογράφως) : είκοσι επτά και σαράντα πέντε λεπτά

A.T.

:4

Άρθρο

: ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.20.06

Σχετικό :

Φωτιστικό τύπου LED και ιστός φωτιστικού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

100%

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και πλήρης εγκατάσταση φωτιστικού σώματος κορυφής από αλουμίνιο
και ιστού φωτισμού.
Φωτιστικό τύπου Παραδοσιακό Φανάρι τεχνολογίας LED, κομψού σχεδιασμού, ισχύος έως 40W με
ασύμμετρη κατανομή φωτός (για το φωτισμό πλατείας), κατάλληλο για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού
απόληξης διαμέτρου 60mm, στεγανότητας IP66 κατα EN60598, κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο με
πολυεστερική βαφή πούδρας σε απόχρωση γκρι ή μαύρο. Τυχόν γυάλινα στοιχεία του φωτιστικού θα
έχουν μηχανική αντοχή βαθμού τουλάχιστον IK08 κατα EN62262. Η οπτική μονάδα θα εκπέμπει φως σε
θερμοκρασία χρώματος 3000K, με CRI≥80, φωτεινή ροή >3450lm, ονομαστική τάση εισόδου 220-240V AC
50Hz, κλάση μόνωσης I ή II. Η διατήρηση της φωτεινής ροής των LED θα είναι τουλάχιστον L90B10
στις 100.000 ώρες. Το φωτιστικό φέρει πιστοποίηση ENEC, δήλωση συμμόρφωσης CE, πιστοποιητικό
ISO9001 και 14001 του εργοστασίου κατασκευής και φωτομετρικά δεδομένα από εργαστήριο
διαπιστευμένο με ISO17025. Τα φωτιστικά θα καλύπτουν τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών.
Ιστός χαλύβδινος, κυκλικός κωνικός, ύψους 4,0μ, με διάμετρο κορυφής 76mm και απόληξη για
τοποθέτηση φωτιστικού διαμέτρου 60mm, με διάμετρο βάσης 124mm, κατασκευασμένος από
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χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm. Πλάκα έδρασης 271x271mm με απόσταση οπών 200x200mm για τα αγκύρια
πάκτωσης 4xM18. Γαλβάνισμα εν θερμώ 75μm κατά ΕΝ ISO1461 και ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε
απόχρωση AKZO900 γκρι.Περιλαμβάνονται σετ αγκυρίων πάκτωσης 4xΜ18 και κατάλληλο ακροκιβώτιο.Ο
ιστός θα καλύπτει τις απαιτήσεις του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών.
Η τελική επιλογή και ο τύπος του φωτιστικού θα γίνει μετά από συνεννόηση με την τεχνική
υπηρεσία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) φωτιστικού σε πλήρη λειτουργία
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.050,00
(Ολογράφως) : χίλια πενήντα

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.02

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC
διατομής 3 x 2,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 102
100%

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

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

A.T.

:6

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β06

Πλακόστρωση με κυβόλιθους ορθογώνιους

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΑΟΔΟ 2922

100%

Κατασκευή πλακόστρωσης με κυβόλιθους 10 x 5 x 5 cm, χωρίς διάκενο μεταξύ τους. Οι κυβόλιθοι θα
είναι τοποθετημένοι σε στρώση άμμου πάχους 3 cm πατημένο για την καλή εφαρμογή και στρώση των
κυβόλιθων . Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής της υπόβασης, προμήθειας και
μεταφοράς όλων των υλικών καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων
που απαιτούνται.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ευρώ

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

A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν32.05.06

Κατασκευή θεμελίου για την στήριξη φωτιστικού ιστού

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3213

100%

Κατασκευή θεμελίου για την στήριξη φωτιστικού ιστού, δηλαδή :
Εκσκαφή λάκκου διαστάσεων 60εκ.*60εκ.*50εκ. σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη διά χειρός, στις θέσεις
όπου θα τοποθετηθούν τα φωτιστικά μετά από υπόδειξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας και σύμφωνα με
τα αρχιτεκτονικά σχέδια της μελέτης.
Τοποθέτηση ξυλοτύπων για την κατασκευή του θεμελίου διαστάσεων 45εκ.*45*εκ.*45εκ.
Κατασκευή θεμελίου από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 δηλαδή παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων
επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, σύμφωνα με τις
διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση
αυτού επί των καλουπιών ή και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη
του έργου.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως
πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο
εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Κατά την κατασκευή του θεμελίου θα προβλεφθεί οπή διέλευσης των καλωδίων, καθώς και 4 οπές
τοποθέτησης των ειδικών αγκυρίων στερέωσης του φωτιστικού ιστού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
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των φωτιστικών σωμάτων όπως αυτές επισυνάπτονται της μελέτης και ύστερα από υποδείξεις της
επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

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