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ΑΡΘΡΑ

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α02 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών

οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για

επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των

δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για

οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών

και του πυθμένα τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των

γενικών εκσκαφών της οδού,

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των

εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό

οποιεσδήποτε συνθήκες,

- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο

σχηματισμός των αναβαθμών

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων

σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή

επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές

θέσεις

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών

αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων

απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή,

εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση.

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τοπικούς περιορισμούς.

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

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

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

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

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

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

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

εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α15 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180

Μεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μέτρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος, πέραν του ορίου που καθορίζεται

εκάστοτε από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την μελέτη, χωρίς την

φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόμετρο διαδρομής

εμφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό.

Η τιμή έχει εφαρμογή μόνον σε περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται, στην παρούσα

εργολαβία, άλλο άρθρο που  περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη μεταφορά όπως εκσκαφή,

κλάδεμα κ.λ.π., που περιέχουν τη μεταφορά, και μετά από πλήρη τεκμηρίωση και

εγγράφου της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m3.km).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,32

(Ολογράφως) : τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α10 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 2111

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (με σταλακτηφόρους ή

εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούμενο βάθος, με χρήση μηχανικών μέσων (π.χ.

αυτοφερόμενης καδένας, αυλακωτήρα κλπ).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,80

(Ολογράφως) : ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α04.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1212

Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις

γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής, και για τα τμήματά της πλάτους μικρότερου

ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης

ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρματοκιβωτίων, μανδρότοιχων

κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, μετά της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε

οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα,

- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε οποιαδήποτε

απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή

πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν εναπόθεσης ή των ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων.

- η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων

συμβατικών σχεδίων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α23 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Α

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

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

προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

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

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

ΕΛΟΤ EN 13286-2)

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

νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,

- Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,65

(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα πέντε λεπτά

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

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

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Σελίδα 21 από 43



Τιμολόγιο μελέτης

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

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

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

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.31.01 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2265Α

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς

επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης

στις θέσεις φορτώσεως.

 Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,75

(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που

παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής

ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.01 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο
άξονα

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),

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

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

 Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες,

ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε

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

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

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

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\66.00Α Είδη Κιγκαλερίας

A.T. : 18

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι

περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι

τα ακόλουθα:

Χειρολαβές

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες

στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-

κόκκινο), όπου απαιτείται.

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες

στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο

κλειδαριάς ασφαλείας όπου απαιτείται.

Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό
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ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα, μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές

με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει

επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις

πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

Αναστολείς (stoppers)

Αναστολείς θύρας - δαπέδου

Αναστολείς θύρας - τοίχου

Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων.

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με

συσκευή μικροκυμάτων

Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά αναλόγως τις απαιτήσεις των κουφωμάτων

που προβλέπονται απο την μελέτη.

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις

διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Έργων" διατάξεις, εκτός εάν

αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται

στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

Τιμή κατ'αποκοπή

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη

επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου

και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με

τις οδηγίες του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\ΣΧΕΤ.72.31 Πάγκος αναπληρωµατικών παικτών ποδοσφαίρου 6 µέτρων

A.T. : 20

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Το κύριο δοµικό υλικό κατασκευής του είναι κοιλοδοκός των παρακάτω διατοµών : 100 x 40 x 3 mm

(DIN

59111/2395 ST 37.2), 40 x 40 x 3 mm (DIN 59111/2395 ST 37.2), 40 x 20 x 3 mm (DIN 59111/2395 ST

37.2).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- κοιλοδοκός µε διατοµή 100 x 40 x 3 mm έχει επιλεγεί για να δηµιουργηθεί η βάση του πάγκου,

σχήµατος
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ανάποδου Τ, πλάτους βάσης 750 mm και ύψους 360 mm.

- κοιλοδοκός µε διατοµή 40 x 40 x 3 mm χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ενός ορθογωνίου

πλαισίου στήριξης

των καθισµάτων µε πλάτος 240 mm, το οποίο στηρίζεται στη βάση που αναφέρθηκε παραπάνω. Το µήκος

των

δύο παραπάνω στοιχείων ποικίλη ανάλογα µε τον αριθµό των καθισµάτων που θέλουµε να φιλοξενηθούν

στο

πάγκο.

- κοιλοδοκός µε διατοµή 40 x 20 x 3 mm χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία του πίσω µέρους αλλά

και του

σκέπαστρου του πάγκου. Είναι κατάλληλα διαµορφωµένος σε σχήµα καµπύλης που φτάνει σε τελικό

ύψος 2000

mm Το πλήθος των παραπάνω καµπύλων στοιχείων ποικίλει ανάλογα µε τον αριθµό των καθισµάτων που

θέλουµε να φιλοξενηθούν στο πάγκο. Για τη σύνδεση όλων των παραπάνω στοιχείων χρησιµοποιείται

ηλεκτροσυγκόλληση ARGON.

ΒΑΦΗ

Η όλη κατασκευή βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας. Το χρώµα βαφής είναι

επιλογής

του πελάτη.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Χρησιµοποιείται κυψελοειδή πολυκαρµπονικό πάχους 6mm για την κάλυψη του σκέπαστρου και των

πλαϊνών.

Για την στήριξη του κυψελοειδούς πολυκαρµπονικού, χρησιµοποιείται γωνία αλουµινίου 40X20mm και

λάµα

αλουµινίου 50mm. Στη βάση, τέλος, υπάρχουν ειδικά ελαστικά πατήµατα, τόσο για την σταθερότητα

του πάγκου,

όσο και για τη µη καταστροφή του δαπέδου.

Τα καθίσµατα είναι πλαστικά, µε πλάτη κατασκευασµένα από πολυπροπυλένιο, διαστάσεων ύψους 33cm.

πλάτους 44cm και βάθους 44 cm

Η χρήση του πάγκου γίνεται όπου υπάρχει ανάγκη φιλοξενίας αναπληρωµατικών παιχτών (ποδοσφαίρου,

καλαθοσφαίρισης πετοσφαίρισης κ.λ.π.) τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού χώρου.

Τοποθέτηση: Πάκτωση επί του εδάφους µε σκυρόδεµα.

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως τοποθετηµένο (τεµ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.500,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.16.2 Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1
1/12" (συνολικού ύψους 2,00μ.- 1,50μ. εκτός εδάφους και 0,50μ. εντός εδάφους). Προμήθεια
και τοποθέτηση γαλβανισμένου δικτυωτού ελάσματος οπής 10Χ6,5cm και ύψους 1,50m και
τρείς σειρές σύρμα γαλβανισμένο και μία πόρτα εισόδου 3,00m.

A.T. : 21

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6417

Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/12" (συνολικού

ύψους 2,00μ.- 1,50μ. εκτός εδάφους και 0,50μ. εντός εδάφους). Προμήθεια και τοποθέτηση

γαλβανισμένου δικτυωτού ελάσματος οπής 10Χ6,5cm και ύψους 1,50m και τρείς σειρές σύρμα

γαλβανισμένο και μία πόρτα εισόδου 3,00m.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,00

(Ολογράφως) : είκοσι ένα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΣΧΕΤ.Ε10.2 Απομάκρυνση και επανατοποθέτηση εστιών ποδοσφαίρου

A.T. : 22

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Aποξήλωση του ζευγους παλιων εστιων και επανατοποθέτηση νέων εστιών ποδοσφαλιρου με το δίχτυ ,

αλουμινίου διαστάσεων 732Χ244 cm σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται η πλήρης εργασία και όλα τα υλικά και η

αποζημίωση των τυχόν μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν και που απαιτούνται για την

ολοκληρωμένη αποξήλωση, θραύση του υπάρχοντος σκυροδέματος βάσεων στήριξης, απομάκρυνση των

προιόντων  θραύσης, και τοποθέτηση νέων εστιών σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, σε

βάσεις στήριξης από σκυρόδεμα σε λάκκους που θα ανοιχθούν για το σκοπό αυτό, σε κατάλληλο ύψος

σύμφωνα με τους κανονισμούς ποδοσφαίρου και σωστά τοποθετημένα κατά την κατακόρυση και

οριζόντια διεύθυνση.
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Τιμή ανά πλήρες τοποθετημένο ζεύγος εστιών (ζευγ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.100,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εκατό

3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού

(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική

ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση

φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα χλοοτάπητα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και

των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 105,00

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ02 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620

Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη,

οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο,

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των

μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της

εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ03 Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620

Εργασία ανάμιξης κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού ή χειμάρρου σε χώρο έξω από την κονίστρα

και φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του παραγομένου μίγματος στις θέσεις τοποθέτησης, σύμφωνα με

την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των

μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η

προμήθεια του κηπευτικού χώματος και της άμμου πληρώνονται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00

(Ολογράφως) : ένα
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ04 Διάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620

Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος

κηπευτικού χώματος - άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία της

κονίστρας, στην αρχή μεν με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί,  χειρονακτικά με

χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-

02-03.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των

μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,25

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε λεπτά

4. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710

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

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

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

δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους

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

φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ10 Προμήθεια τύρφης

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340

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

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

προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου

αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ16 Προμήθεια άμμου χειμάρου ή ορυχείου

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1510

Προμήθεια επί τόπου του έργου  άμμου από ορυχείο, ποταμό ή χείμαρρο, απ΄ όπου

επιτρέπεται νομίμως η αμμοληψία, καθαρής,  απαλλαγμένης χλωριούχου νατρίου και

κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,25-2,0 mm.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε
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5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5510

Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί,

   για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.

2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης,

   περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε

   βάθος 10-12 cm.

3. Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να

   δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη.

4. Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης

   εσοδείας, συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος

   και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με

   το είδος του σπόρου.

5. Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με

   ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας.

6. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα.

7. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.

8. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την

   εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

9. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του

   χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την

   απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά

   χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.

10.Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-05-02-01. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του

εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για

την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

6. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΚΤΥΑ

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.5 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,

και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και

δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.1. 5  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 40 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,85

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.2.6 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 mm

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm

(SDR 13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
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8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των

σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η

μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι

συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.2. 6  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 63 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,20

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.2.7 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 mm

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm

(SDR 13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN

8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των

σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η

μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι

συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.2. 7  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 75 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.1.7 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 1/2 in

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του

έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η05.1. 7  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 1/2 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η07.2.8 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 3 in, ενεργής επιφάνειας 1.750 cm2 και παροχής τουλάχιστον μέχρι 50,00
m3/h

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονομαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον

ενισχυμένο με ίνες υάλου,  με απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο,

υπό την μεγίστη παροχή  μικρότερες από 0,50 atm.

Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά,

εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η07.2. 8  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 3 in

           Ενεργής επιφάνειας   1750 cm2

           Παροχής τουλάχιστον μέχρι  50,00 m3/h

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.3.5.1 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτoί, ακτίνας ενεργείας  15- 22 m, με σώμα
ανύψωσης πλαστικό

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας

ενεργείας 15-22 m, 1'' BSP, με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής

προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο.

Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα

εξαρτήματα σύνδεσης (εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά, εργασία

τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμώνσύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η08.3.5. 1  Με σώμα ανύψωσης  πλαστικό

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.3.17.1 Μαστοί πολύσπαστοι για μεγάλους εκτοξευτήρες, διατομής Φ 1 in

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Μαστοί πολύσπαστοι για μεγάλους εκτοξευτήρες, επί τόπου, με τα μικροϋλικά και

την εργασία σύνδεσης, τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. για πλήρη

λειτουργία. Σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η08.3.17. 1  Διατομής  Φ 1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.8 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης
πίεσης, διατομής 2 in

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής

λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow

controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα

χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η09.1.1. 8   Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

              Ονομαστική διάμετρος  2 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.10 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης
πίεσης, διατομής 3 in

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής

λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow

controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα

χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η09.1.1.10   Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

              Ονομαστική διάμετρος  3 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 230,00

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.4.1 Πηνία ηλεκτροβανών 24 V AC

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Προμήθεια πηνίου ηλεκτροβάνας με τα παρελκόμενά του, σύνδεσή του από ειδικευμένο τεχνίτη

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας.

 Η09.1.4. 1  Τύπος πηνίου  24 V AC

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΣΧΕΤ.Η04.12.5 Σέλλα πλαστική Φ63/1"

A.T. : 41

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου πλαστικής, κοχλιωτής σέλλας Φ63/1'' μετά των

μικρουλικών συνδέσεως και στερεώσεως  και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. Στην τιμή μονάδας

περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας και οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στην θέση

προσωρινής εναποθήκευσης μέχρι την τοποθέτηση, η τοποθέτηση και η δοκιμασία για την πλήρη και

καλή λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,50

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΣΧΕΤ.Η04.2.6 Τάπα πολυεθυλαινίου Φ63

A.T. : 42

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου πολυαιθυλαίνιου, κοχλιωτής τάπας Φ63 μετά των

μικρουλικών συνδέσεως και στερεώσεως  και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. Στην τιμή μονάδας

περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας και οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στην θέση

προσωρινής εναποθήκευσης μέχρι την τοποθέτηση, η τοποθέτηση και η δοκιμασία για την πλήρη και

καλή λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΣΧΕΤ.Η04.4.6 Ταυ πολυεθυλαινίου συστολικό, Φ75-2" - Φ75

A.T. : 43

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου πολυαιθιλένιου, κοχλιωτού ταυ Φ75-2"-Φ75 μετά των

μικρουλικών συνδέσεως και στερεώσεως  και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. Στην τιμή μονάδας

περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας και οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στην θέση

προσωρινής εναποθήκευσης μέχρι την τοποθέτηση, η τοποθέτηση και η δοκιμασία για την πλήρη και

καλή λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΣΧΕΤ.Η04.2.6Α Ρακορ πολυεθυναιλίου Φ63

A.T. : 44

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου πολυαιθυλαίνου ρακόρ, κοχλιωτού Φ63 μετά των

μικρουλικών συνδέσεως και στερεώσεως  και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. Στην τιμή μονάδας

περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας και οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στην θέση

προσωρινής εναποθήκευσης μέχρι την τοποθέτηση, η τοποθέτηση και η δοκιμασία για την πλήρη και

καλή λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.8.6 Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα

μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η04.8. 6  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,50

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.9.6 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα

μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η04.9. 6  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,50

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.10.7 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου  Φ 3 in

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα

μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η04.10. 7  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 3 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.14 Βαλβίδα αντεπιστροφής άρδευσης

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα αντεπιστροφής άρδευσης, 10 atm, DN 50, αποτελούμενη από δύο στοιχεία

αντεπιστροφής εν σειρά και αυτόματη βαλβίδα εκτόνωσης μεταξύ αυτών στο

εσωτερικό του κελύφους προστασίας. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων

και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.6.1 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 12

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου:

-4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β)

-με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση

-με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας

-με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων

-διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)

-με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων

-με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα

-με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων

καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων,

δοκιμών κλπ, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η09.2.6. 1  Ελεγχόμενες Η/Β  12

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Β Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,    μεταλλικό, διαστάσεων 50 x 40 x 20 (cm), πάχους
1,2 mm

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Στεγανό κουτί προγραμματιστών,   μεταλλικό                                   , για τοποθέτηση

προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ, με πόρτα πάχους τουλάχιστον  1,2 mm , με

αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων   ,

με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας

τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά
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ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης.

 ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Β  Διαστάσεις  50 x 40 x 20 (cm), πάχος = 1,2 mm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.3 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα

υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης

(άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων,

τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση,

προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε

άλλη απαραίτητη εργασία).

 Η09.2.13. 3  Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:  30 x 40 cm, 4 Η/Β

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα

υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης

(άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων,

τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση,

προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε

άλλη απαραίτητη εργασία).

 Η09.2.13. 4  Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:  50 x 60 cm, 6 Η/Β

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.2.5 Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα)

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5522

Αρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες αυτοματοποιημένου συστήματος σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός,

ο έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του δικτύου άρδευσης.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,95

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.33.01 Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες  από πολυαιθυλένιο
(PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360
Σωληνώσεις DN/OD 63 mm

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1

Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης με σωλήνες σε κουλούρες μήκους 25-50 m, από

πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, διάτρητους κατά 220 ή 360, με λεία
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εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ EN 13476-3, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου

σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο         κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50086

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-3, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η

εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων

δακτυλίων στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο

όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών

στεγανότητας.

Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση

και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση

τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

 Σωληνώσεις DN/OD 63 mm

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,03

(Ολογράφως) : ένα και τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.33.06 Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες  από πολυαιθυλένιο
(PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360
Σωληνώσεις DN/OD 160 mm

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1

Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης με σωλήνες σε κουλούρες μήκους 25-50 m, από

πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, διάτρητους κατά 220 ή 360, με λεία

εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ EN 13476-3, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου

σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο         κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50086

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-3, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η

εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων

δακτυλίων στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο

όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών

στεγανότητας.

Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση

και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση

τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

 Σωληνώσεις DN/OD 160 mm

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,40

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα λεπτά

7. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή
αλλέ ρετούρ

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α

  8801. 1.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,84

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8826.  3   SCHUKO                 0

  8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,04

(Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.3 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,

σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος

 8751. 1.  3  Διατομής:  2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,38

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\88.90.1 Γενικός ηλεκτρικός πίνακας

A.T. : 59

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53

Ηλεκτρικός πίνακας με τα όργανα του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα

απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής

συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό

χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία

εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή

στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα. συνδέσεως των εισερχομένων και

απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργεία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.80.01 Σύνδεση δικτύου με τη ΔΕΗ

A.T. : 60

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Σύνδεση δικτύου με την ΔΕΗ δηλαδή προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση ενός στυλίσκου

παροχετεύσεως της ΔΕΗ κοντά σε πίλλαρ ή πίνακα διαμονής, διατομής 3΄΄ (γαλβανισμενου βαρεως

τυπου) συνολικού μήκους 6.00μ που θα πακτωθεί σε σκυρόδεμα διαστ. 0.60Χ0.60Χ0.60μ. Ο

αναφερόμενος σιδηροσωλήνας θα φέρει διαμπερή οπή διαμ. 24χιλ. κοντά στην κορυφή του για τη

στήριξη του καλωδίου της ΔΕΗ, καθώς και ανάλογο κάλυμμα κορυφής. Σε επαφή με τον προαναφερθέντα

σωλήνα θα τοποθετηθεί δεύτερος σωλήνας διατομής 1 3/4΄΄ (γαλβανισμένος βαρέως τύπου) με οδηγό

για την διέλευση του αγωγού παροχής. . Ήτοι υλικά και εργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της

ΔΕΗ για την σύνδεση του δικτύου αναγόμενα σε εργασία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.10.1.1 Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες αξοικονόμησης ενέργειας, τοίχου ή οροφής

A.T. : 61

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα απλό, με κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) τοίχου ή οροφής προστασίας ΙΡ 44, με

λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας 15-20W, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού

σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η πιθανή

αποξήλωση του υπάρχοντος φωτιστικού πυράκτωσης και παράδοσή του στην υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,00

(Ολογράφως) : είκοσι τρία

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\ΣΧΕΤ.66.20.02 Κεντρικός πίνακας ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) γηπέδου

A.T. : 62

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµές ανοξείδωτου επιδαπέδιου κιβωτίου ηλεκτρικής

διανοµής (πίλλαρ),

βιοµηχανικού τύπου, στεγανού, προστασίας ΙΡ 54 κατά το πρότυπο IEC 60529, µε τα ακόλουθα

χαρακτηριστικά:

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

πλάτος, 1,30 m

ύψος και 0.36 m βάθος, αποτελούµενη από δύο µέρη µε ιδιαίτερες θύρες, µε µικροϋλικά και

εξαρτήµατα

στερέωσης και συνδέσεων από ανοξείδωτο χάλυβα, σκληρό πλαστικό ή ορείχαλκο.

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

ανοξείδωτες λάµες 40

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

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

αριστερά,

πλάτους 0,60 m για τον µετρητή και το δέκτη της ∆ΕΗ µε µονόφυλλη θύρα και προς τα δεξιά,

πλάτους 0,85 m, για

την ηλεκτρική διανοµή, µε δίφυλλη θύρα. Πρόβλεψη δύο (2) οπών 26 mm στο άνω µέρος της

διαχωριστικής

λαµαρίνας για την διέλευση καλωδίων.

- Εσωτερικές διαµορφώσεις από φύλλα στραντζαριστής ανοξείδωτης λαµαρίνας για την τοποθέτηση και

στερέωση των προβλεποµένων οργάνων

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

τύπου,

ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές ασφαλείας ανά φύλλο και µηχανισµό συγκράτησης σε ανοικτή θέση.

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

- Πινακίδα αναγραφής στοιχείων στην δεξιά θύρα στερεωµένη µε ανοξείδωτα πριτσίνια

(περιλαµβάνεται η

αναγραφή των στοιχείων µε έντυπους ή µεταλλικούς χαρακτήρες σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΚτΕ)

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

ΙΡ 54 κατά

IEC 60529, από σκληρό πλαστικό, ανοξείδωτο χάλυβα ή από συνδυασµό των δύο, για την εγκατάσταση

του

ηλεκτρικού εξοπλισµού προστασίας και ελέγχου

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

καλωδίου

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

το δίκτυο.

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

υπόγεια,

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

- Πίνακας διανοµής µε τον ακόλουθο εξοπλισµό:

- γενικός διακόπτης φορτίου

- γενικές ασφάλειες

- λυχνίες ένδειξης παρουσίας τάσης

- Ηλεκτρονικές µονάδες τηλεχειρισµού (εάν προβλέπονται στην µελέτη)

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

φωτισµού

(εάν προβλέπεται στην µελέτη)

- στεγανός ρυθµιζόµενος ανιχνευτής φωτεινότητας τοποθετηµένος στο πλαϊνό µέρος του πίλλαρ (εάν

αναφέρεται
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στη µελέτη)

- ρευµατοδότης ράγας τύπου σούκο 16A/250V µε µικροαυτόµατο και διακόπτη διαρροής 30mA

- στεγανό φωτιστικό σώµα φθορισµού 26W νυκτερινής εργασίας ελεγχόµενο- προστατευόµενο από

µικροαυτόµατο 10Α και διακόπτη διαρροής 30mA

- διακόπτες φορτίου µε µικροαυτοµάτους για την προστασία των γραµµών αναχώρησης

- Εξοπλισµός προστασίας και ελέγχου µε αντοχή σε βραχυκύκλωµα 6 kA εκτός εάν

προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη

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

τεµάχιο

ανοξειδώτου πίλλαρ, πλήρως εγκατεστηµένου

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.250,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\ΣΧΕΤ.60.10.80 Πίνακας ιστών τύπου PILLAR

A.T. : 63

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ο πίνακας του ιστού (υποπίνακας) θα αποτελεί ξεχωριστό τµήµα και θα έχει απόσταση από τον

ιστό , όχι

µεγαλύτερη από 1,5µ. Ο υποπίνακας θα εδρεύει σε ειδικά διαµορφωµένη βάση από σκυρόδεµα και θα

συνδέεται

µε υπόγεια σωλήνα µε το κάτω τµήµα κάθε µεταλλικού ιστού. Στο εσωτερικό τµήµα θα φέρει

κατάλληλη υποδοµή

για την µηχανική στερέωση όλων των τροφοδοτικών ( drivers ) που απαιτούνται για την σωστή

λειτουργία των

φωτιστικών κάθε ιστού. Επιπλέον θα φέρει τα απαραίτητα ηλεκτρικά εξαρτήµατα χωρισµένα

υποχρεωτικά σε 3

φάσεις L1-L2-L3 ( διακόπτες - αυτόµατες ασφάλειες - ηλεκτρικές κλέµενς κτλ ) που απαιτούνται

για την ηλεκτρική

σύνδεση των τροφοδοτικών και της λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου ( DALI ) .

Κάθε υποπίνακας θα φέρει ηλεκτρονικό εξάρτηµα αντικεραυνικής προστασίας. Ο υποπίνακας θα έχει

βαθµό

στεγανότητας τουλάχιστον ΙΡ-65 και βαθµό κρούσης ΙΚ-08.

Το άνοιγµα της πόρτας του υποπίνακα , θα γίνεται µε την χρήση ειδικού εργαλέιου.

Θα έχει είσοδο έξοδο στην βάση του, θα διαθέτει σταθερή µεταλλική πλάτη και ενδιάµεση

ανοιγόµενη µεταλλική

βάση. Ενδεικτικές διαστάσεις: 1,00Χ1,00Χ0,60µ.

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά του πίνακα, η κατασκευή της βάσης από

σκυρόδεµα, η

εργασία εγκατάστασης και ότι άλλο υλικό ή µικρουλικό απαιτηθεί για την πλήρη εγκατάσταση του σε

κανονική

λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.02 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 60 x 40 cm

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548

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

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

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

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

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων
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- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού

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

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

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

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

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9324.2 Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από ελάσματα πάχους 8mm, 7mm,
6mm Μήκους 14m

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Σιδηροιστός  ηλεκτροφωτισμού  εξαγωνικής διατομής από ελάσματα πάχους 8mm, 7mm,

6mm ,  δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός σιδηροιστού κολουροκωνικού

σχήματος  διατομής  κανονικού  εξαγώνου, πλευράς κορυφής 6cm, και πλευράς βάσεως

13,5cm,  κατασκευασμένου  από  ελάσματα  όχι μικρότερα των 5m για να αποφευχθούν

όσο   είναι   δυνατό   πολλές  ηλεκτροσυγκολλήσεις  που  θα  πρέπει  εξάλλου  να

εκτελεσθούν  με  επιμέλεια για να εξασφαλισθεί ικανοποιητική αισθητική εμφάνιση.

Ο  κορμός  του  σιδηροιστού θα κατασκευασθεί στα 3 πρώτα μέτρα από έλασμα πάχους

8mm,  στα  επόμενα  4,2m από έλασμα πάχους 7mm και στο υπόλοιπο τμήμα από έλασμα

πάχους  6mm  και θα φέρει χαλίβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως διαστάσεων 0,70 x

0,70m,  πάχους  25mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν και με έξη (6) ενισχυτικά

πτερύγια  πάχους  16mm  σχήματος  ορθογωνίου  τριγώνου  διαστάσεων  των  καθέτων

πλευρών  του  0,20  και  0,30m.  Η  πλάκα  εδράσεως  θα  πρέπει να φέρει ανάλογο

κεντρική  οπή  για  την  διέλευση  του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσερεις (4)

οπές  διαμέτρου  1  1/2ins η κάθε μία. Ο σηδηροιστός θα συνοδεύεται από μία βάση

αγκυρώσεως  που θα αποτελείται από τέσσερες ήλους μήκους 1,00m και διατομής 1ins

που  θα  καταλήγουν  σε  σπείρωμα  μήκους 0,20m, καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερες

ήλοι  πρέπει  να  είναι  συνδεδεμένοι  μεταξύ τους με ηλεκτροσυκγκολλημένες πάνω

τους γωνίες  30/30/3mm σε  σχήμα  τετραγώνου  στη  βάση  τους και χιαστί προ του

σπειρώματος  τους  για  να  αποφευχθεί  μετακίνηση τους κατά την ενσωμάτωση τους

μέσα  στην  βάση  από  σκυρόδεμα. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0,80m από τη βάση

του  οπή  για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα

από  λαμαρίνα  πάχους  6mm.  Ο  ιστός μετά από την σχετική προεργασία δηλαδή την

απόξεση,  τον  καθαρισμό  και  λοιπές εργασίες για να μην διακρίνονται τα σημεία

ραφής  του  θα  βαφεί  με  δύο  στρώσεις  αντισκωριακής  βαφής  και δύο στρώσεις

χρώματος  ντούκο  ανθεκτικού  στις  καιρικές συνθήκες και επιδράσεις, αποχρώσεως

της  αρεσκείας  της  επιβλέψεως.  Στους  τέσσερεις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα

τοποθετηθούν  πρίν  από την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο 1 1/2ins για να

στηρίζεται  η  πλάκα  εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθμιση του,

στερεούμενη  με  δύο  περικόχλια  από  πάνω  σε κάθε θέση. Ο ιστός στα τελευταία

0,40m  θα  φέρει  σιδηροσωλήνα ή τούμπο από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα

του  τελευταίου  τμήματος  του  σιδηροιστού  που θα προεκτείνεται μέσα στον ιστό

κατά  0,40m  ακόμη  κατάλληλα  ηλεκτροσυγκολλημένο  για  την  τοποθέτηση και την

στερέωση  πάνω  σε  αυτόν του βραχίονα ή απευθείας του φωτιστικού σώματος. Η όλη

κατασκευή  θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα.

Ειδικότερα,  επειδή  ο  ιστός  προορίζεται  να παραλάβει πρόσθετα φορτία από την

στερέωση  πάνω  του  βραχίονα  για  την ανάρτηση αγωγών ηλεκτρικής τροφοδοτήσεως

ηλεκτροκινήτων  λεωφορείων,  ειδικές  ενισχύσεις  πρέπει να προβλευθούν στη θέση

της  θυρίδας  του  ακροκιβωτίου  και  στη  θέση  συγκολλήσεως  των ελασμάτων των

διαφόρων  τμημάτων  του  ιστού.  Στη  τιμή  περιλαμβάνεται και η αξία της βάσεως

αγκυρώσεως.

(1 τεμ)

 9324. 2   Μήκους  14m

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.789,20

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια ογδόντα εννέα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ΣΧΕΤ.9341.1 Σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας

A.T. : 66

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45
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Για την προστασία από άµεσο κεραυνικό πλήγµα του ανοιχτού χώρου του γηπέδου : θα τοποθετηθεί 1

κεφαλή

αλεξικεραύνου εκποµπής πρώιµου οχετού Pulsar 60 µε οπτική ένδειξη σε 1 από τους 4 ιστούς του

γηπέδου. Η

κεφαλή Pulsar θα συνοδεύεται από το ανοξείδωτο στέλεχος και ανοξείδωτη ακίδα.Η κάθε κεφαλή

Pulsar θα

παρέχει ακτίνα προστασίας µεγαλύτερης από 90m για στάθµη προστασίας ΙΙΙ και υψοµετρική διαφορά

5m.

Σε καθέναν από τους 3 άλλους ιστού του γηπέδου θα τοποθετηθεί από µία ακίδα Franklin και κολάρο

ακίδας.

Χαρακτηριστικά κεφαλής ιονισµού.

Τα αλεξικέραυνα PULSAR θα είναι αυτόνοµες µονάδες (δε χρειάζονται εξωτερική πηγή ενέργειας) και

θα ιονίζουν

τον περιβάλλοντα αυτά χώρο.

Τα αλεξικέραυνα Pulsar θα φέρουν οπτική ένδειξη (RodCheck) η οποία δίνει οπτικές πληροφορίες

για την ένταση

του κεραυνικού ρεύµατος που έχει δεχθεί το αλεξικέραυνο µε την πρώτη µατιά ακόµη και από µεγάλη

απόσταση.

Το κεραυνικό ρεύµα δεικνύει κατά πόσο είναι αναγκαίο να προχωρήσουµε σε πλήρη έλεγχο της

εγκατάστασης ή

όχι.

Ο αγωγός καθόδου για την όδευση του κεραυνικού ρεύµατος από την κεφαλή του αλεξικέραυνου στο

σύστηµα

γείωσης, θα αποτελείται εν µέρει από τον ιστό στήριξης του αλεξικέραυνου και χάλκινο αγωγό

διατοµής O8mm,

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ηλεκτρική συνέχεια της καθόδου.

Σύστηµα γείωσης

Η γείωση όλων των ιστών (τόσο του ιστού µε την κεφαλή ιονισµού, όσο και των άλλων 3 µε τις

ακίδες franklin θα

γίνει µε ενδεικτικού τύπου γειωτή Ε.

Συγκεκριµένα στην βάση κάθε ιστού και σε βάθος µεγαλύτερο από 1m θα τοποθετηθεί ένας γειωτής Ε.

Ο γειωτής θα είναι κατασκευασµένος από χάλυβα και θα είναι επιψευδαργυρωµένος εν θερµώ. Για την

τοποθέτησή του απαιτείται όρυγµα διαστάσεων 2m x1m. Η πλήρωση του ορύγµατος θα γίνει µε

σκυροδεµα και

θα τοποθετηθεί στο ίδιο όρυγµα που θα διανοιχτεί για την τοποθέτηση της βάσης του ιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.500,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.5.6 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 Χ 16 mm2

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

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

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

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

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  5   Τετραπολικό

             0

  8773. 5.  6  Διατομής  4 Χ 16          mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,23

(Ολογράφως) : δώδεκα και είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.4 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 6 mm2

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

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

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

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

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  3   Τριπολικό
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             0

  8773. 3.  4  Διατομής  3 Χ 6           mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,25

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο
(HDPE), διαμέτρου DN 90 mm

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων

ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE),

δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα

σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη

ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.

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

και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά

τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η

πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα

φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

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

με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.40.13 Προβολείς γηπέδου τύπου LED

A.T. : 70

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 104

Προμήθεια και τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία προβολέα αλουμινίου τύπου LED, με εύρος τάσης 220-

240V AC,ισχύ ≥500W, απόδοση LED ≥125lm/W, απόδοση φωτιστικού ≥100lm/W, φωτεινή ροή φωτιστικού

≥60.000LM, συντελεστή ισχύος ≥0.95, βαθμό προστασίας στεγανοποίησης ≥IP66, θερμοκρασία χρώματος

5000Κ, ηλεκτροστατικά βαμμένο με ρυθμιζόμενο βραχίονα.

Τιμή ανά τεμάχιο σε πλήρης λειτουργία (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.200,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\ΣΧΕΤ.66.20.02Α Υποσταθμός ηλεκτροδότησης

A.T. : 71

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση με το υπόλοιπο δίκτυο, υποσταθμού ηλεκτροδότησης σύμφωνα με

τις προδιαγραφές της ΔΕΔΔΗΕ και τις ανάγκες των παροχών για την πλήρης λειτουργία του

ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά

καθώς και το ηλεκτρολογικό υλικό που θα περιέχει ο υποσταθμός σύμφωνα με την μελέτη της ΔΕΔΔΗΕ

για την πλήρη τοποθέτηση και λειτουργία του.

Τιμή ανά τεμάχιο σε πλήρη λειτουργία (τεμ)
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(Ολογράφως) : δέκα πέντε χιλιάδες
Ευρώ (Αριθμητικά) : 15.000,00

       12-03-2019                12-03-2019

Οι Συντάξαντες ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων

Μισηρλής Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Μήτσης Χρήστος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Ακρίβης Κων/νος
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ

Σελίδα 43 από 43


