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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ
1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο
πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε.
1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ,
φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο
κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο
απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε
Γεκνπξάηεζεο. Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε
ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα
ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά
πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη:
1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ,
εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α.
Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.
1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαησκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ,
κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ
απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο
ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ,
πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ
πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο
απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο
ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ
ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο,
νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξέζηκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ
έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ
πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ
εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.)
εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ.
1.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ,
εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο,
ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ
επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη απνκάθξπλζήο ηνπο
κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ
ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο.
1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα
κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ
Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Έξγνπ.
1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ
ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ
θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο
απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ
θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο
αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο,
ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.
1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο
‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο,
εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.)
1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ

θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ
εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε
ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ,
βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη
κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη
θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ
απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε
εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.
1.10 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη
πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη:
(α) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο
(ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θιπ.),
(β) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,
(γ) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ,
εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα
ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή
ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ
(δ) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,
(ε) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα
νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα,
εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.).
1.11 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά:
(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο
(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη
νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ
νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή
ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη
ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα
ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ
θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο.
1.12 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ
ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο
νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ
θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ,
δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ
Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ).
1.13 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη
απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ
απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο
θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη.
1.14 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ
εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
1.15 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε
είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ
δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο,
εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ
ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.
1.16 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα
αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.17 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ
Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο
ηθξησκάησλ θιπ.
1.18 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ
ζην Έξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.19 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη
ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο
δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ.
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1.20 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.
2. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη
Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο
απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί,
αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ.,
ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ
(28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ
Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
3. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ
Έξγνπ.

Αξζξν 1ν (ΝΑOIK Α\22.20.02) θσδ. Αλαζεψξεζεο OIK 2236
Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο
Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο (ηζηκέληνπ,
καξκάξνπ, ηχπνπ Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, ζρηζηνιίζνπ, θιπ), κε ην θνλίακα
ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην εδάθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ
θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
22.20.02 Με πξνζνρή, γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ ζε πνζνζηφ >50%
πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αθεξαίσλ ρξεζίκσλ πιαθψλ απφ ην θνλίακα, ε κεηαθνξά
ηνπο ζε απφζηαζε έσο 40 m θαη ε απφζεζή ηνπο ζε θαλνληθά ζρήκαηα.
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Έληεθα θαη είθνζη ιεπηά
(11,20 €)
Αξζξν 2ν (ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01) θσδ. Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 2226
22.10
Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα
Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ αφπινπ ζθπξνδέκαηνο παληφο είδνπο, ζε
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο
απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ θαη ε
ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, νηεκαρηζκφοησλ επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά
ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο
ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα".
22.10.01 Με εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3)πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Δίθνζη ελληά

(29,00 €)

Αξζξν 3ν (ΝΑΤΓΡ Α\3.10.01.01) θσδ. Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6081.1
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο
θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο
ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε
άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ
δηθηχσλ".
Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη
ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε.
Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο,φζν θαη θαηά ηε
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο
αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ
απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο
ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε,
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αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο.
Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00
m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη
ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.
Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε
δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο
θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ
νξχγκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ
ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ
πξντφλησλ εθζθαθψλ.
Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο.
Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m.
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Έμη θαη εβδνκήληα ιεπηά
(6,70 €)
Άξζξν 4ν (ΝΑΤΓΡ Α\5.03) θσδ. Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6066
Δπίρσζε πάζεο θχζεσο νξπγκάησλ κε πξντφληα εθζθαθψλ πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί επί
ηφπνπ, ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο, κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε
δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ, ε ειαθξά ζπκπχθλσζε κε δηειεχζεηο ηνπ κεραλήκαηνο δηάζηξσζεο
(θνξησηή ή πξνσζεηή) ή ρξήζε ζπκππθλσηή εδαθψλ θαη ε δηακφξθσζε θαη εμνκάιπλζε ηεο
ηειηθήο επηθάλεηαο.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πιεξνχκελνπ φγθνπ νξχγκαηνο.
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : αξάληα έλα ιεπηά
(0,41 €)
Αξζξν 5ν (ΝΑΤΓΡ Α\5.05.01) θσδ. Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6068
Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ
αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 "Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ
ππνγείσλ δηθηχσλ"
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ δηαβαζκηζκέλνπ
ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη
ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ
πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο
δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο
ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% ηεο
ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor
Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).
Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο έσο 50 cm
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ πιεξσκήο ηνπ
νξχγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε.
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Γέθα πέληε θαη ζαξάληα ιεπηά
(15,40 €)
Άξζξν6ν (ΝΑΟΓΟ Α\Β52)

Κσδ. αλαζεψξεζεο

ΝΟΓΟ 2922

Πιαθφζηξσζε πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ θιπ, κε ηζηκεληφπιαθεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1339,
δηαζηάζεσλ 0,50 x 0,50 m, πάρνπο 5 cm, αληηνιηζζεξέο, κε επηθαλεηαθή ζηνηβάδα απφ
ιεπθφ ηζηκέλην, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-02-02-00 "Πιαθνζηξψζεηο -ιηζνζηξψζεηο
πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηψλ".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ηζηκεληνπιαθψλ θαη ησλ πιηθψλ
ζηεξέσζεο θαη αξκνιφγεζεο,
- ε ηνπνζέηεζε ησλ ηζηκεληνπιαθψλ, ε έδξαζε επί ζηξψζεσο αζβεζηνηζηκελην-θνληάκαηνο πάρνπο
2,5 - 3,0 cm, απνηεινχκελνπ απφ έλα κέξνο αζβέζηε, πέληε κέξε θαζαξήο άκκνπ θαη 180 kg
ηζηκέληνπ αλά m3,
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- ε αξκνιφγεζε κε ηζηκεληνκαξκαξνθνλία κε ιεπθφ ηζηκέλην ζε αλαινγία 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3
καξκαξνθνλίαο θαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν έηνηκεο πιαθνζηξψζεσο.
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Γέθα ηξία θαη νγδφληα ιεπηά
(13,80 €)
Άξζξν 7ν (ΝΑΟΓΟ Α\Β29.3.2)

θσδ. αλαζεψξεζεο:

ΝΟΓΟ 2532

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ
ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά
αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην
θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά,
ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα.
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ
παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε
ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο,
- ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ
πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ
ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ
απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο,
αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ),
- ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά,
άληιεζε, αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο
- ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη
πξνβνινδφκεζε θαζψο
- ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή
άιιεο κνξθήο θελψλ,
- ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ
- ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.)
κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο:
- νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,
- νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο
κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ),
- ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ,
- νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα
γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο
- ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή,
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ
επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο
θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ,
πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ).
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε
πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ
ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ
δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ
επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ
δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα
γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν
ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ.
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο
ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ
δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή.
Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο
εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή
πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη
δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο,
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ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ).
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε
αθνξά ηνλ θάζε ηχπν θαηαζθεπήο:
01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο
01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ
01-03-00-00: Ιθξηψκαηα
01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)
01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε
επηρξηζκάησλ Καηαζθεπή νπιηζκέλσλ ηνίρσλ (ζεκέιηα θαη αλσδνκή), πεδνδξνκίσλ γεθπξψλ,
επέλδπζεο παζζαινζηνηρηψλ θ.ι.π. απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα.
Σ.Δ. ΔΤΡΩ :Δθαηφλ ηέζζεξα
(104,00)
Άξζξν 8ν (ΝΑΟΓΟ Β\Β30.2) θσδ. αλαζεψξεζεο:

ΝΟΓΟ 2612

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο
θαηαζθεπψλ, κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε,δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε
ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα
κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ.Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο
ζθπξνδεκάησλ"
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο
επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ).
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα, αλά θαηεγνξία νπιηζκνχ
(ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ.
Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη
κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε
ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ,
ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο.Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή
ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ
επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ.
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ
ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ.
Πεδίο εθαρκογής
Ολοκ.
δηάκεηρος
(mm)

Κοσιούρες θαη
Ράβδοη εσζσγρακκηζκέλα
προϊόληα
B500C

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0






B500Α








B500C

Ηιεθηροζσγθοιιεκέλα
πιέγκαηα θαη
δηθησώκαηα
B500Α
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Ολοκ.
δηαηοκή
2
(mm )

Ολοκ.
κάδα/
κέηρο
(kg/m)

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617

B500C






Πεδίο εθαρκογής
Ολοκ.
δηάκεηρος
(mm)

12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

Κοσιούρες θαη
Ράβδοη εσζσγρακκηζκέλα
προϊόληα
B500C











B500Α

B500C




Ηιεθηροζσγθοιιεκέλα
πιέγκαηα θαη
δηθησώκαηα
B500Α

B500C




Ολοκ.
δηαηοκή
2
(mm )

Ολοκ.
κάδα/
κέηρο
(kg/m)

113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

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

ηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα:
 Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη
ελαιιάμ, κε ζχξκα πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ ή κε
ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ πεξίπησζε εγρχησλ παζζάισλ.
 Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.
 Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ
απφ ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 158352),.
 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν
εξγαζίαο.
 Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο)θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ
ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά).
 Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία .
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Άξζξν Β-30.2
Υάιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο B500C
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Έλα θαη δέθα πέληε ιεπηά

(1,15)

Άξζξν 9ν (ΝΟΓΟ Γ-1) Κσδ. Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 2269Α
Σνκή νδνζηξψκαηνο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα ή άνπιν ζθπξφδεκα άνπιν, νπνηνπδήπνηε πάρνπο,
κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε, ψζηε λα απνθιείνληαη απνμειψζεηο έμσ απφ ηα πξνβιεπφκελα φξηα ηεο
θνπήο θαη λα πξνθπιάζζεηαη ην παξακέλνλ νδφζηξσκα απφ θζνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ.
Η απνμήισζε ηνπ απνθνπηνκέλνπ ηκήκαηνο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο,
ηηκνινγνχληαη σο‘’Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο’’
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνκήο νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε.
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Έλα
(1,00€)
Αξζξν 10ν (ΝΑΤΓΡ Α\2.01) θσδ. Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6071
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ θαη ακκνραιίθσλ, κε
ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θνξηνεθθφξησζε γίλεηαη
αλεμάξηεηα απφ ηηο εθζθαθέο ή ηελ παξαγσγή ακκνραιίθσλ ζην πιαίζην ηεο εξγνιαβίαο θαη ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.
Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) φγθνπ νξχγκαηνο ή ζπκππθλσκέλνπ επηρψκαηνο,
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Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Γπν θαη ζαξάληα έμη ιεπηά

(2,46€)

Αξζξν 11ν (ΝΗΛΜ 62.10.01)
62.10.01
ΑΦΑΙΡΔΗ ΥΑΛΤΒΓΙΝΩΝ ΙΣΩΝ ΦΩΣΙΜΟΤ
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 101)
Δξγαζία αθαίξεζεο εγθαηεζηεκέλσλ ραιπβδίλσλ ηζηψλ θσηηζκνχ, κε ή ρσξίο βξαρίνλεο θαη
θσηηζηηθά, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα:
 ε πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ
 ε απνμήισζε ησλ πάζεο θχζεσο επηθαιχςεσλ πάλσ θαη γχξσ απφ ηε βάζε ηνπ ηζηνχ
(πιαθνζηξψζεηο, ζθπξνδέκαηα, ηζηκεληνθνληάκαηα θιπ.)
 ε απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο απφ ην αθξνθηβψηην.
 ε αθαίξεζε ηζηνχ απφ ηε βάζε ηνπ κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θαη ε θαηάθιηζε θαη αθαίξεζε ησλ
βξαρηφλσλ, ησλ θσηηζηηθψλ, ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο.
 ε επαλαζχλδεζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο ζην θξεάηην ζηελ βάζε ηνπ ηζηνχ θαη
ε επηκειήο κφλσζή ηνπο.
 ε θφξησζε, κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ ησλ απνμειψζεσλ ζε επηηξεπφκελν
ρψξν.
 ε απνθαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο γχξσ απφ ηελ βάζε ηνπ ηζηνχ ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή.
 ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ ηζηνχ θαη ησλ θσηηζηηθψλ ζηελ απνζήθε ηεο Τπεξεζίαο ή
ζηελ πξνβιεπφκελε ζέζε επαλαηνπνζέηεζεο.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)
62.10.01.01

Αθαίξεζε θαη κεηαθνξά ηζηνχ χςνπο κέρξη 14,00 m

Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Δβδνκήληα

(70,00€)

Αξζξν 12ν (ΝΗΛΜ 62.10.02.01)
62.10.02
ΑΦΑΙΡΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΣΙΜΔΝΣΟΪΣΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 100)
Δξγαζία αθαίξεζεο εγθαηεζηεκέλσλ ηζηψλ θσηηζκνχ, απφ νπιηζκέλν ή πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα,
κε ή ρσξίο βξαρίνλεο θαη θσηηζηηθά, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα:
 ε πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ
 ε απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο απφ ην αθξνθηβψηην.
 ε θνπή ηνπ ηζηνχ θνληά ζηε βάζε ηνπ, ε θαηάθιηζή ηνπ θαη ε αθαίξεζε ησλ βξαρηφλσλ, ησλ
θσηηζηηθψλ, ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο.
 ε απνμήισζε ηνπ παξακέλνληνο ηκήκαηνο ηνπ ηζηνχ ζε ζηάζκε -5cm απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ
πεδνδξνκίνπ, θαη ε πιήξσζε ηεο νπήο κε ηζηκεληνθνλία, κέρξη ηελ ζηάζκε ηνπ ππάξρνληνο
πεδνδξνκίνπ.
 ε επαλαζχλδεζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο ζην θξεάηην ζηελ βάζε ηνπ ηζηνχ θαη
ε επηκειήο κφλσζή ηνπο.
 Φνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ ηζηνχ θαη ησλ θσηηζηηθψλ ζηελ απνζήθε ηεο Τπεξεζίαο ή
ζηελ πξνβιεπφκελε ζέζε επαλαηνπνζέηεζεο.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)
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62.10.02.01
Αθαίξεζε θαη απνκάθξπλζε ηζηνπ χςνπο κέρξη 12,0 m
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Δβδνκήληα πέληε

(75,00€)

Αξζξν 13ν (ΝΗΛΜ 62.15.01)
62.10.15

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΒΑΦΗ ΥΑΛΤΒΓΙΝΩΝ ΙΣΩΝ ΦΩΣΙΜΟΤ ΔΠΙ ΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεοΟΙΚ7791)

Αλαθαίληζε βαθήο ραιπβδίλσλ ηζηψλ θσηηζκνχ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη δηαζηάζεσλ επί ηφπνπ ηνπ
έξγνπ.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 Η απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ
 Η πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ θαη βαθήο.
 H απνζχλδεζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο
 Η αθαίξεζε επηθνιιεκέλσλ αθηζζψλ θαη ε απφμεζε ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ κε
ζπξκαηφβνπξηζα, ηξνρφ ή θιφγηζηξν ή κεηαιινβνιή
 Η απνθαηάζηαζε θζνξψλ ηνπ πθηζηακέλνπ γαιβαλίζκαηνο κε πιηθφ ςπρξνχ γαιβαλίζκαηνο
 Η εθαξκνγή δηπιήο ζηξψζεο αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο (rustprimer)
 Η εθαξκνγή ηειηθήο βαθήο κε ρξψκα επνμεηδηθήο βάζεσο, πςειήο αληνρήο ζε UV αθηηλνβνιία,
κε ζπλνιηθφ πάρνο μεξνχ πκέλα ηνπιάρηζηνλ 120 κm
 H επαλαθνξά ζε πεξίπησζε θαηάθιηζεο θαη ε ειεθηξηθή επαλαζχλδεζε ηνπ ηζηνχ
Σηκή αλά ηζηφ (ηεκ)
62.10.15.01
Αλαθαίληζε βαθήο ηζηνχ χςνπο κέρξη 12 m, ζηελ ζέζε πνπ βξίζθεηαη
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Δλελήληα πέληε

(95,00€)

Άξζξν 14ν (ΗΛΜ Ν.600ΛΝ)
θσδ. αλαζεψξεζεο:
ΗΛΜ 103
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, ζα είλαη LED 100W -11.000lm θαηάιιειν γηα
ηνπνζέηεζε ζε βξαρίνλα θαη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ζην χπαηζξν, ρσξίο θακία αιινίσζε ησλ
θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη δπζκελή επίδξαζε ζην ρξφλν δσήο ησλ νξγάλσλ ηνπ
θσηηζηηθνχ ζψκαηνο.
Σφ θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δπξσπαηθνχ
πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 60598 ηεο εγθχθιηνπ Γ13Β/5781 ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα θέξεη ηελ ήκαλζε CE.
Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα απνηειείηαη απφ ηα θάησζη επί κέξνπο ηκήκαηα:
1.Κέιπθνο
2.Γηαθαλέο θάιπκκα
3.Ηιεθηξηθή κνλάδα κε ηα θαηάιιεια φξγαλα ελαχζεσο
1.Κέιπθνο θσηηζηηθνχ ζψκαηνο
Σν θέιπθνο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζα απνηειείηαη απφ έλα εληαίν ηκήκα απφ ρπηφ θξάκα
αινπκηλίνπ κε ιείεο επηθάλεηεο, ρσξίο επηθαλεηαθέο αλσκαιίεο. Οπνηαδήπνηε άιια κεηαιιηθά
εμαξηήκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ζα έρνπλ ππνζηεί εηδηθή
αληηδηαβξσηηθή επεμεξγαζία. Σν θέιπθνο ζα είλαη βακκέλν εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά κε
αληηδηαβξσηηθή βαθή θνχξλνπ. ην εζσηεξηθφ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ην θαηνπηξηθφ ζχζηεκα
θαζψο επίζεο θαη ηα φξγαλα έλαπζεο.Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη νιφζσκν ζθξαγηζκέλν
θάηνπηξν, Σν πίζσ ηκήκα ηνπ θειχθνπο είλαη ζα δηακνξθσκέλν θαηάιιεια γηα ππνδνρή βξαρίνλνο
εμσηεξηθήο θαηάιιειεο δηακέηξνπ. Η ζηήξημε ησλ θσηηζηηθψλ ζψκαησλ ζηνλ βξαρίνλα γίλεηαη θαηά
ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη πιήξεο εμαζθάιηζε ηνπ ζψκαηνο (ζηαζεξή ζηεξέσζε) θαη
επζπγξάκκηζε ηνπ άμνλα ηνπ θσηηζηηθνχ κε ηνλ άμνλα ηνπ βξαρίνλα.
2 .Γηαθαλήο θψδσλαο
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Σν θάησ ηκήκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα ιείεηαη κε δηαθαλέο πνιπθαξβνληθφ θάιπκκα ε
άιιν πιηθφ παξφκνηαο αληνρήο, αλζεθηηθφ ζηηο ζπλήζεηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο. Γελ πξέπεη λα
έρεη ειθηηθέο ηδηφηεηεο ζθφλεο θαη δελ πξέπεη λα ξππαίλεηαη απφ απηή. Θα θέξεη παξέκβπζκα κε
θαηάιιειν πιηθφ, εμαηξεηηθά αλζεθηηθφ ζην χπαηζξν, ηηο έληνλεο θαηξηθέο κεηαβνιέο θαη ζηελ
ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο.
Ο ρψξνη ηνπ ιακπηήξα ζα πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία IP 66 θαη ησλ νξγάλσλ έλαπζεο IP
44 θαηά DIN 40050 θαη IEC 589. Η ζηεξέσζε ηνπ θαιχκκαηνο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά
ηέηνην ηξφπν πνπ ζα παξέρεη δπλαηφηεηα αζθαινχο θιεηζίκαηνο. Η αληηθαηάζηαζε ηνπ ιακπηήξα
είλαη ζα πξέπεη λα είλαη εχθνιε θαη γίλεηαη ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε εξγαιείνπ.
3.Ηιεθηξηθή κνλάδα
Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη δηαθιαδσηήξα, ζηαζεξά πξνζαξκνζκέλν κέζα ζην θέιπθνο.
Όιεο νη ειεθηξηθέο ζπλδεζκνινγίεο κέζα ζην θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη έσο ηνλ
δηαθιαδσηήξα απηφ ψζηε κε απιή ειεθηξηθή ζχλδεζε ζην δίθηπν ηεο ΓΔΗ ην θσηηζηηθφ λα
ιεηηνπξγεί. Σν θαιψδην παξνρήο πνπ ζα εηζέξρεηαη ζην θσηηζηηθφ ζψκα ζα ζπγθξαηνχληαη
θαηάιιεια ψζηε λα κελ θαηαπνλείηαη ν αθξνδέθηεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη λα κελ ππάξρεη
θίλδπλνο ραιαξψζεσο ηεο ζπζθίμεσο ηνπ παξνρεηεπηηθνχ θαισδίνπ.
Πξνδηαγξαθέο
Σφ θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη ζήκα έγθξηζεο CE θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο &
δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. Θα θαηαζθεπάδνληαη δε απφ εηαηξεία ε νπνία δηαζέηεη Πηζηνπνίεζε
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO 9001. Υξφλνο ιεηηνπξγίαο 30.000h θαη ρξφλν εγγχεζεο
ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα.
ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη, ην θσηηζηηθφ, ν ιακπηήξαο, ε Βάζε , ην θαιψδην, (φια ηα απαξαίηεηα
κηθξνπιηθά πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θσηηζηηθνχ θαζψο θαη
φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κεηαθνξάο, ζπλαξκνιφγεζεο, ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, δειαδή
πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε θαη παξάδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Γηαθφζηα δέθα
(210,00€ )
Αξζξν 15ν (ΝΗΛΜ 62.10.21.01)
62.10.21

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΛΤΜΑΣΟ ΘΤΡΙΓΑ ΙΣΩΝ
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 101)

Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη εγθαηάζηαζε θαιχκαηνο ζπξίδαο ηζηνχ απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα,
θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα εθαξκφδεη ζην άλνηγκα ηεο ζπξίδαο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ζπζηήκαηνο ζηεξέσζεο θαη αζθάιηζήο ηνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.):
62.10.21.01
Κάιπκκα θπιηλδξηθήο κνξθήο
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Δλληά θαη είθνζη ιεπηά

(9,20€ )

Αξζξν 16ν (ΝΗΛΜ 62.10.21.02)
62.10.21
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΛΤΜΑΣΟ ΘΤΡΙΓΑ ΙΣΩΝ
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 101)
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη εγθαηάζηαζεθαιχκαηνο ζπξίδαοηζηνχ απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα,
θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα εθαξκφδεη ζην άλνηγκα ηεο ζπξίδαο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ζπζηήκαηνο ζηεξέσζεο θαη αζθάιηζήο ηνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.):
62.10.21.02
Κάιπκκα άιιεο κνξθήο (εθηφο ηεο θπιηλδξηθήο)
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Έληεθα θαη πελήληα ιεπηά

(11,50 € )

Αξζξν 17ν (Ν.ΑΣΗΔ 9330.1.3)
Κακπχινο κεηαιιηθφο βξαρίνλαο κήθνπο 1,20-1,50m θαη δηακέηξνπ αλαιφγνπ δηαηνκήο γηα ηελ
αζθαιή ζηήξημε ηνπ θσηηζηηθνχ, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελφο κνλνχ
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θακπχινπ βξαρίνλα απφ ζηδεξνζσιήλα βαξένο ηχπνπ. ην άθξν ηνπ βξαρίνλα ζα ππάξρεη
θαηάιιειε ζπζηνιή γηα ηελ ππνδνρή θαη ζηεξέσζε ζε απηή ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο.
Οιφθιεξνο ν βξαρίνλαο κεηά ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ ζα γαιβαληζζεί ζε ζεξκφ
ινπηξφ γηα ηελ απνθπγή κειινληηθήο νμεηδψζεσο. Διάρηζην πάρνο γαιβαλίζκαηνο 80
κηθξά.
ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηνπ πχξνπ ζηεξεψζεσο ηνπ βξαρίνλα ζην ηζηφ.(1 ηεκ)
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Σξηάληα πέληε
(35,00 € )
Άξζξν 18ν (ΗΛΜ Ν.600ΛΝ)
θσδ. αλαζεψξεζεο:
ΗΛΜ 101
Ιζηφο θσηηζκνχ χςνπο πεξίπνπ 7 κέηξσλ κε ηελ απφιεμε κε κνλφ βξαρίoλα θαη θσηηζηηθφ
ζψκα LED 84W, ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο.
Σα θσηηζηηθφ ζα είλαη LED 100W, 11.000 lm (Σν ρξψκα ηνπ ηζηνχ & ησλ θσηηζηηθψλ ζα
θαζνξηζηεί κε βάζε ηηο εληνιέο ηεο επίβιεςεο)
Γεληθά
Ο Ιζηφο ζα είλαη κεηαιιηθφο θπθιηθήο δηαηνκήο, θαηάιιεινο γηα αληνρή ζε πςειή ηαρχηεηα
αλέκνπ (ηνπιάρηζηνλ 160 km/h).
Α. ψκα ηζηνχ
Σν ζψκα ηνπ ηζηνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιπβνέιαζκα, ην νπνίν πξέπεη λα πιεξνί
ηηο απαηηήζεηο ησλ ειιεληθψλ & Eπξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ.
ην θάησ κέξνο ηνπ ηζηνχ, ζε χςνο πεξίπνπ 500ρηι απφ ην έδαθνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζπξίδα
επίζθεςεο. Η ζπξίδα ζα έρεη θαηάιιειεο δηαζηάζεηο γηα ηελ ζρεηηθά άλεηε εξγαζία ηνπ
ειεθηξνηερλίηε πνπ ζα πξνβαίλεη ζηηο ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ, είηε ζηε ζπληήξεζε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνθσηηζκνχ. Η αληνρή ηνπ ηζηνχ δελ πξέπεη λα κεηψλεηαη ιφγσ ηνπ θελνχ ηεο
ζπξίδαο. Η δηάκεηξνο ηνπ ηζηνχ ζηελ θνξπθή ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 55-65 mm θαη
ζηε βάζε ηνπ πεξίπνπ 140-150 mm.
Πιάθα έδξαζεο
ηε βάζε ηνπ ηζηνχ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε ε πιάθα έδξαζεο θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ
κε 4 νπέο δηέιεπζεο ησλ αγθπξίσλ ζε άμνλεο θέληξσλ 300 x 300 mm. Η ζπγθφιιεζε ηνπ ειάζκαηνο
ηεο πιάθαο έδξαζεο κε ην έιαζκα ηνπ ζψκαηνο ηνπ ηζηνχ ζα είλαη βαζηάο έγθαπζεο κε ζχληεμε ησλ
κεηάιισλ.
ε εηδηθά πξνεηνηκαζκέλε ππνδνρή ηνπ θνξκνχ ηνπ ηζηνχ ζα ζπλδέεηαη ν αγσγφο γείσζεο ηεο
εγθαηάζηαζεο ειεθηξνθσηηζκνχ.
Ηιεθηξνζπγθνιήζεηο
Σν ζψκα ηνπ ηζηνχ είλαη ζα ζπγθνιιεκέλν κε κία ζπλερή ξαθή θαηά κήθνο κηαο αθκήο ρσξίο
θακηά εγθάξζηα ξαθή ζηνλ θνξκφ ηνπ. Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ειέγρζεη ζην
εξγαζηήξην ηνπ θαηαζθεπαζηή, πξηλ ην γαιβάληζκα.
Γαιβάληζκα
Ο ηζηφο ζα πξέπεη λα είλαη γαιβαλίζκέλνο (κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο) εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά.
Πηζηνπνίεζε - Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο
Ο ηζηφο ζα είλαη ηππνπνηεκέλεο βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Πξφηππν
ΔΛΟΣ ΔΝ 40. Οη ηζηνί ζα παξάγνληαη απφ βηνκεραλία θαηαζθεπήο, ηεο νπνίαο ην εξγνζηάζην
παξαγσγήο βξίζθεηαη ζε ρψξα ηεο επξσπατθήο Έλσζεο θαη θαηέρεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001 .
Β. Αγθχξηα, Βάζε
Βάζε ζηδεξντζηνχ άνπιε δειαδή θαηαζθεπή κηάο βάζεσο απφ άνπιν ζθπξφδεκα  150
δηαζηάζεσλ 500ρ500ρ1000 mm γηά ηελ έδξαζε θαη ζηεξέσζε ηνπ τζηνχ πνπ λα θέξεη ζην θέληξν
κία νπή κε εχθακπην πιαζηηθφ ζσιήλα PVC Φ 80 γηά ηελ δηέιεπζε ηνπ ηξνθνδνηηθνχ θαισδίνπ
θαη ηνπ ραιθνχ γεηψζεσο. Μέζα ζηε βάζε ζα ελζσκαησζεί θισβφο αγθπξψζεσο απνηεινχκελνο
εθ ηεζζάξσλ (4) ήισλ εθάζηνο έρνληνο κήθνο 300mm θαη δηάκεηξν Φ 16/14 θαηαιήγνληνο ζε
ζπείξσκα επη κήθνπο 150mm ζλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο κε ειεθηξνζπγθνιιεκέλεο επάλσ
ζ'απηνχο γσλίεο 20/20/3ρηι ζε ζρήκα ηεηξαγψλνπ ζηε βάζε ησλ θαη ρηαζηί πξν ηνπ ζπεηξψκαηνο
απηψλ πξνο απνθπγή κεηαθηλήζεσο ησλ θαηά ηελ ελζσκάησζή ηνπο κέζα ζηε βάζε απφ
ζθπξφδεκα. Αληίζηνηρα θάζε ηζηφο κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ 4 αγθχξηα ζρήκαηνο J
θαηαζθεπάζκέλα απφ ράιπβα πςειήο πξφζθπζεο. Η δηάκεηξνο ησλ αγθπξίσλ ζα είλαη 16mm θαη ην
κήθνο ηνπο 300 mm θεθιηκέλα ζε γσλία 90ν.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ μπινηχπνπ, ησλ εξγαζηψλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε

11

αμία ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ησλ εθζθαθψλ.
Γ. Φσηηζηηθά ζψκαηα
Σφ Φσηηζηηθφ ζψκα, ζα είλαη LED 100W θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε βξαρίνλα θαη γηα
ζπλερή ιεηηνπξγία ζην χπαηζξν, ρσξίο θακία αιινίσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη
δπζκελή επίδξαζε ζην ρξφλν δσήο ησλ νξγάλσλ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο.
Σφ θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δπξσπαηθνχ
πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 60598 ηεο εγθχθιηνπ Γ13Β/5781 ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα θέξεη ηελ ήκαλζε CE.
Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα απνηειείηαη απφ ηα θάησζη επί κέξνπο ηκήκαηα:
1.Κέιπθνο
2.Γηαθαλέο θάιπκκα
3.Ηιεθηξηθή κνλάδα κε ηα θαηάιιεια φξγαλα ελαχζεσο
1.Κέιπθνο θσηηζηηθνχ ζψκαηνο
Σν θέιπθνο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζα απνηειείηαη απφ έλα εληαίν ηκήκα απφ ρπηφ θξάκα
αινπκηλίνπ κε ιείεο επηθάλεηεο, ρσξίο επηθαλεηαθέο αλσκαιίεο. Οπνηαδήπνηε άιια κεηαιιηθά
εμαξηήκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ζα έρνπλ ππνζηεί εηδηθή
αληηδηαβξσηηθή επεμεξγαζία. Σν θέιπθνο ζα είλαη βακκέλν εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά κε
αληηδηαβξσηηθή βαθή θνχξλνπ. ην εζσηεξηθφ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ην θαηνπηξηθφ ζχζηεκα
θαζψο επίζεο θαη ηα φξγαλα έλαπζεο.Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη νιφζσκν ζθξαγηζκέλν
θάηνπηξν, Σν πίζσ ηκήκα ηνπ θειχθνπο είλαη ζα δηακνξθσκέλν θαηάιιεια γηα ππνδνρή βξαρίνλνο
εμσηεξηθήο θαηάιιειεο δηακέηξνπ. Η ζηήξημε ησλ θσηηζηηθψλ ζψκαησλ ζηνλ βξαρίνλα γίλεηαη θαηά
ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη πιήξεο εμαζθάιηζε ηνπ ζψκαηνο (ζηαζεξή ζηεξέσζε) θαη
επζπγξάκκηζε ηνπ άμνλα ηνπ θσηηζηηθνχ κε ηνλ άμνλα ηνπ βξαρίνλα.
2 .Γηαθαλήο θψδσλαο
Σν θάησ ηκήκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα ιείεηαη κε δηαθαλέο πνιπθαξβνληθφ θάιπκκα ε
άιιν πιηθφ παξφκνηαο αληνρήο, αλζεθηηθφ ζηηο ζπλήζεηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο. Γελ πξέπεη λα
έρεη ειθηηθέο ηδηφηεηεο ζθφλεο θαη δελ πξέπεη λα ξππαίλεηαη απφ απηή. Θα θέξεη παξέκβπζκα κε
θαηάιιειν πιηθφ, εμαηξεηηθά αλζεθηηθφ ζην χπαηζξν, ηηο έληνλεο θαηξηθέο κεηαβνιέο θαη ζηελ
ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο.
Ο ρψξνη ηνπ ιακπηήξα ζα πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία IP 66 θαη ησλ νξγάλσλ έλαπζεο IP
44 θαηά DIN 40050 θαη IEC 589. Η ζηεξέσζε ηνπ θαιχκκαηνο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά
ηέηνην ηξφπν πνπ ζα παξέρεη δπλαηφηεηα αζθαινχο θιεηζίκαηνο. Η αληηθαηάζηαζε ηνπ ιακπηήξα
είλαη ζα πξέπεη λα είλαη εχθνιε θαη γίλεηαη ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε εξγαιείνπ.
3.Ηιεθηξηθή κνλάδα
Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη δηαθιαδσηήξα, ζηαζεξά πξνζαξκνζκέλν κέζα ζην θέιπθνο.
Όιεο νη ειεθηξηθέο ζπλδεζκνινγίεο κέζα ζην θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη έσο ηνλ
δηαθιαδσηήξα απηφ ψζηε κε απιή ειεθηξηθή ζχλδεζε ζην δίθηπν ηεο ΓΔΗ ην θσηηζηηθφ λα
ιεηηνπξγεί. Σν θαιψδην παξνρήο πνπ ζα εηζέξρεηαη ζην θσηηζηηθφ ζψκα ζα ζπγθξαηνχληαη
θαηάιιεια ψζηε λα κελ θαηαπνλείηαη ν αθξνδέθηεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη λα κελ ππάξρεη
θίλδπλνο ραιαξψζεσο ηεο ζπζθίμεσο ηνπ παξνρεηεπηηθνχ θαισδίνπ.
Πξνδηαγξαθέο
Σφ θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη ζήκα έγθξηζεο CE θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο &
δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. Θα θαηαζθεπάδνληαη δε απφ εηαηξεία ε νπνία δηαζέηεη Πηζηνπνίεζε
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO 9001. . Υξφλνο ιεηηνπξγίαο 30.000h θαη ρξφλν εγγχεζεο
ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα.
ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ν ηζηφο, ν βξαρίνλαο , ην θσηηζηηθφ. ν ιακπηήξαο, ε Βάζε ην
αθξνθπβψηην, ην θαιψδην, ν εχθακπηνο ζσιήλαο PVC Φ80, (φια ηα απαξαίηεηα κηθξνπιηθά πνπ
πεξηγξάθνληαη πηφ πάλσ ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θσηηζηηθνχ ηνπ ηζηνχ θαη ηεο βάζεσο
φπσο ππθλσηέο, κπνπιψληα θ.ιπ.) θαζψο θαη ε αμία ησλ αγθπξίσλ ηεο βάζεσο, ην ζθπξφδεκα ηεο
βάζεο ζηήξημεο θαη νη απαξαίηεηεο εθζθαθέο θαζψο θαη φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κεηαθνξάο,
ζπλαξκνιφγεζεο, ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε
θαη παξάδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Δμαθφζηα δέθα
(610,00€)
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Άξζξν 19ν (ΗΛΜ Ν.600ΛΝ)
θσδ. αλαζεψξεζεο:
ΗΛΜ 101
Ιζηφο θσηηζκνχ χςνπο πεξίπνπ 7 κέηξσλ κε ηελ απφιεμε κε δηπιφ βξαρίνλα θαη
θσηηζηηθά ζψκαηα LED 100W, ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο.
Σα θσηηζηηθφ ζα είλαη LED 100W , 11.000 lm (Σν ρξψκα ηνπ ηζηνχ & ησλ θσηηζηηθψλ ζα
θαζνξηζηεί κε βάζε ηηο εληνιέο ηεο επίβιεςεο)
Γεληθά
Ο Ιζηφο ζα είλαη κεηαιιηθφο θπθιηθήο δηαηνκήο, θαηάιιεινο γηα αληνρή ζε πςειή ηαρχηεηα
αλέκνπ (ηνπιάρηζηνλ 160 km/h).
Α. ψκα ηζηνχ
Σν ζψκα ηνπ ηζηνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιπβνέιαζκα, ην νπνίν πξέπεη λα πιεξνί
ηηο απαηηήζεηο ησλ ειιεληθψλ & Eπξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ.
ην θάησ κέξνο ηνπ ηζηνχ, ζε χςνο πεξίπνπ 500ρηι απφ ην έδαθνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζπξίδα
επίζθεςεο. Η ζπξίδα ζα έρεη θαηάιιειεο δηαζηάζεηο γηα ηελ ζρεηηθά άλεηε εξγαζία ηνπ
ειεθηξνηερλίηε πνπ ζα πξνβαίλεη ζηηο ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ, είηε ζηε ζπληήξεζε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνθσηηζκνχ. Η αληνρή ηνπ ηζηνχ δελ πξέπεη λα κεηψλεηαη ιφγσ ηνπ θελνχ ηεο
ζπξίδαο. Η δηάκεηξνο ηνπ ηζηνχ ζηελ θνξπθή ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 55-65 mm θαη
ζηε βάζε ηνπ πεξίπνπ 140-150 mm.
Πιάθα έδξαζεο
ηε βάζε ηνπ ηζηνχ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε ε πιάθα έδξαζεο θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ
κε 4 νπέο δηέιεπζεο ησλ αγθπξίσλ ζε άμνλεο θέληξσλ 300 x 300 mm. Η ζπγθφιιεζε ηνπ ειάζκαηνο
ηεο πιάθαο έδξαζεο κε ην έιαζκα ηνπ ζψκαηνο ηνπ ηζηνχ ζα είλαη βαζηάο έγθαπζεο κε ζχληεμε ησλ
κεηάιισλ.
ε εηδηθά πξνεηνηκαζκέλε ππνδνρή ηνπ θνξκνχ ηνπ ηζηνχ ζα ζπλδέεηαη ν αγσγφο γείσζεο ηεο
εγθαηάζηαζεο ειεθηξνθσηηζκνχ.
Ηιεθηξνζπγθνιήζεηο
Σν ζψκα ηνπ ηζηνχ είλαη ζα ζπγθνιιεκέλν κε κία ζπλερή ξαθή θαηά κήθνο κηαο αθκήο ρσξίο
θακηά εγθάξζηα ξαθή ζηνλ θνξκφ ηνπ. Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί ζην
εξγαζηήξην ηνπ θαηαζθεπαζηή, πξηλ ην γαιβάληζκα.
Γαιβάληζκα
Ο ηζηφο ζα πξέπεη λα είλαη γαιβαλίζκέλνο (κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο) εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά.
Πηζηνπνίεζε - Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο
Ο ηζηφο ζα είλαη ηππνπνηεκέλεο βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Πξφηππν
ΔΛΟΣ ΔΝ 40. Οη ηζηνί ζα παξάγνληαη απφ βηνκεραλία θαηαζθεπήο, ηεο νπνίαο ην εξγνζηάζην
παξαγσγήο βξίζθεηαη ζε ρψξα ηεο επξσπατθήο Έλσζεο θαη θαηέρεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001 .
Β. Αγθχξηα, Βάζε
Βάζε ζηδεξντζηνχ άνπιε δειαδή θαηαζθεπή κηάο βάζεσο απφ άνπιν ζθπξφδεκα  150
δηαζηάζεσλ 500ρ500ρ1000 mm γηά ηελ έδξαζε θαη ζηεξέσζε ηνπ τζηνχ πνπ λα θέξεη ζην θέληξν
κία νπή κε εχθακπην πιαζηηθφ ζσιήλα PVC Φ 80 γηά ηελ δηέιεπζε ηνπ ηξνθνδνηηθνχ θαισδίνπ
θαη ηνπ ραιθνχ γεηψζεσο. Μέζα ζηε βάζε ζα ελζσκαησζεί θισβφο αγθπξψζεσο απνηεινχκελνο
εθ ηεζζάξσλ (4) ήισλ εθάζηνο έρνληνο κήθνο 300mm θαη δηάκεηξν Φ 16/14 θαηαιήγνληνο ζε
ζπείξσκα επη κήθνπο 150mm ζλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο κε ειεθηξνζπγθνιιεκέλεο επάλσ
ζ'απηνχο γσλίεο 20/20/3ρηι ζε ζρήκα ηεηξαγψλνπ ζηε βάζε ησλ θαη ρηαζηί πξν ηνπ ζπεηξψκαηνο
απηψλ πξνο απνθπγή κεηαθηλήζεσο ησλ θαηά ηελ ελζσκάησζή ηνπο κέζα ζηε βάζε απφ
ζθπξφδεκα. Αληίζηνηρα θάζε ηζηφο κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ 4 αγθχξηα ζρήκαηνο J
θαηαζθεπάζκέλα απφ ράιπβα πςειήο πξφζθπζεο. Η δηάκεηξνο ησλ αγθπξίσλ ζα είλαη 16mm θαη ην
κήθνο ηνπο 300 mm θεθιηκέλα ζε γσλία 90ν.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ μπινηχπνπ, ησλ εξγαζηψλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε
αμία ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ησλ εθζθαθψλ.
Γ. Φσηηζηηθά ζψκαηα
Σφ Φσηηζηηθφ ζψκα, ζα είλαη LED 100W θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε βξαρίνλα θαη γηα
ζπλερή ιεηηνπξγία ζην χπαηζξν, ρσξίο θακία αιινίσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη
δπζκελή επίδξαζε ζην ρξφλν δσήο ησλ νξγάλσλ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο.
Σφ θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δπξσπαηθνχ
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πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 60598 ηεο εγθχθιηνπ Γ13Β/5781 ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα θέξεη ηελ ήκαλζε CE.
Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα απνηειείηαη απφ ηα θάησζη επί κέξνπο ηκήκαηα:
1.Κέιπθνο
2.Γηαθαλέο θάιπκκα
3.Ηιεθηξηθή κνλάδα κε ηα θαηάιιεια φξγαλα ελαχζεσο
1.Κέιπθνο θσηηζηηθνχ ζψκαηνο
Σν θέιπθνο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζα απνηειείηαη απφ έλα εληαίν ηκήκα απφ ρπηφ θξάκα
αινπκηλίνπ κε ιείεο επηθάλεηεο, ρσξίο επηθαλεηαθέο αλσκαιίεο. Οπνηαδήπνηε άιια κεηαιιηθά
εμαξηήκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ζα έρνπλ ππνζηεί εηδηθή
αληηδηαβξσηηθή επεμεξγαζία. Σν θέιπθνο ζα είλαη βακκέλν εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά κε
αληηδηαβξσηηθή βαθή θνχξλνπ. ην εζσηεξηθφ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ην θαηνπηξηθφ ζχζηεκα
θαζψο επίζεο θαη ηα φξγαλα έλαπζεο.Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη νιφζσκν ζθξαγηζκέλν
θάηνπηξν, Σν πίζσ ηκήκα ηνπ θειχθνπο είλαη ζα δηακνξθσκέλν θαηάιιεια γηα ππνδνρή βξαρίνλνο
εμσηεξηθήο θαηάιιειεο δηακέηξνπ. Η ζηήξημε ησλ θσηηζηηθψλ ζψκαησλ ζηνλ βξαρίνλα γίλεηαη θαηά
ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη πιήξεο εμαζθάιηζε ηνπ ζψκαηνο (ζηαζεξή ζηεξέσζε) θαη
επζπγξάκκηζε ηνπ άμνλα ηνπ θσηηζηηθνχ κε ηνλ άμνλα ηνπ βξαρίνλα.
2 .Γηαθαλήο θψδσλαο
Σν θάησ ηκήκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα ιείεηαη κε δηαθαλέο πνιπθαξβνληθφ θάιπκκα ε
άιιν πιηθφ παξφκνηαο αληνρήο, αλζεθηηθφ ζηηο ζπλήζεηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο. Γελ πξέπεη λα
έρεη ειθηηθέο ηδηφηεηεο ζθφλεο θαη δελ πξέπεη λα ξππαίλεηαη απφ απηή. Θα θέξεη παξέκβπζκα κε
θαηάιιειν πιηθφ, εμαηξεηηθά αλζεθηηθφ ζην χπαηζξν, ηηο έληνλεο θαηξηθέο κεηαβνιέο θαη ζηελ
ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο.
Ο ρψξνη ηνπ ιακπηήξα ζα πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία IP 66 θαη ησλ νξγάλσλ έλαπζεο IP
44 θαηά DIN 40050 θαη IEC 589. Η ζηεξέσζε ηνπ θαιχκκαηνο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά
ηέηνην ηξφπν πνπ ζα παξέρεη δπλαηφηεηα αζθαινχο θιεηζίκαηνο. Η αληηθαηάζηαζε ηνπ ιακπηήξα
είλαη ζα πξέπεη λα είλαη εχθνιε θαη γίλεηαη ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε εξγαιείνπ.
3.Ηιεθηξηθή κνλάδα
Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη δηαθιαδσηήξα, ζηαζεξά πξνζαξκνζκέλν κέζα ζην θέιπθνο.
Όιεο νη ειεθηξηθέο ζπλδεζκνινγίεο κέζα ζην θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη έσο ηνλ
δηαθιαδσηήξα απηφ ψζηε κε απιή ειεθηξηθή ζχλδεζε ζην δίθηπν ηεο ΓΔΗ ην θσηηζηηθφ λα
ιεηηνπξγεί. Σν θαιψδην παξνρήο πνπ ζα εηζέξρεηαη ζην θσηηζηηθφ ζψκα ζα ζπγθξαηνχληαη
θαηάιιεια ψζηε λα κελ θαηαπνλείηαη ν αθξνδέθηεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη λα κελ ππάξρεη
θίλδπλνο ραιαξψζεσο ηεο ζπζθίμεσο ηνπ παξνρεηεπηηθνχ θαισδίνπ.
Πξνδηαγξαθέο
Σφ θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη ζήκα έγθξηζεο CE θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο &
δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. Θα θαηαζθεπάδνληαη δε απφ εηαηξεία ε νπνία δηαζέηεη Πηζηνπνίεζε
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO 9001. Υξφλνο ιεηηνπξγίαο 30.000h θαη ρξφλν εγγχεζεο
ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα.
ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ν ηζηφο, νη δχν βξαρίνλεο , ηα δχν θσηηζηηθά. Οη δχν ιακπηήξεο led
84W, ε Βάζε ην αθξνθπβψηην, ην θαιψδην, ν εχθακπηνο ζσιήλαο PVC Φ80, (φια ηα απαξαίηεηα
κηθξνπιηθά πνπ πεξηγξάθνληαη πηφ πάλσ ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θσηηζηηθνχ ηνπ ηζηνχ θαη
ηεο βάζεσο φπσο ππθλσηέο, κπνπιψληα θ.ιπ.) θαζψο θαη ε αμία ησλ αγθπξίσλ ηεο βάζεσο ,ην
ζθπξφδεκα ηεο βάζεο ζηήξημεο θαη νη απαξαίηεηεο εθζθαθέο θαζψο θαη φιεο νη απαξαίηεηεο
εξγαζίεο κεηαθνξάο, ζπλαξκνιφγεζεο, ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε,
ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε θαη παξάδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Οθηαθφζηα δέθα

(810,00€ )

Αξζξν 20ν (Ν. ΑΣΗΔ 9325.1)
ηδεξνηζηφο ηειεζθνπηθφο , δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελφο ζηδεξνηζηνχ
ραιχβδηλνπ γαιβαληζκέλνπ θαηαζθεπαζκέλνπ ζε κνξθή ηειεζθνπηθήο δηαηάμεσο. Σν πξψην ηκήκα
ηνπ κήθνπο 2m, ζα απνηειείηαη απφ ζηδεξνζσιήλα ρσξίο ξαθή δηακέηξνπ 6ins θαη πάρνπο
4,25mm, ην δεχηεξν ηκήκα απφ ζηδεξνζσιήλα ρσξίο ξαθή δηακέηξνπ 5ins θαη πάρνπο
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4mm, ην ηξίην ηκήκα απφ ζηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 4ins θαη πάρνπο 4,05mm θαη ην
ηειεπηαίν ηκήκα απφ ζηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 3ins θαη πάρνπο 3,65mm. Οη ζπλδέζεηο
ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζηδεξνηζηνχ ζα είλαη θακπχιεο. Οη ζηδεξνζσιήλεο κηθξφηεξεο
δηαηνκήο ζα εηζέξρνληαη ηνπιάρηζην 0,10m κέζα ζηνπο ζηδεξνζσιήλεο κεγαιχηεξεο
δηαηνκήο.
Ο θνξκφο ηνπ ζηδεξνηζηνχ ζα θέξεη ραιχβδηλε ηεηξαγσληθή πιάθα εδξάζεσο απφ
ιακαξίλα πάρνπο 20mm θαη δηαζηάζεσλ 0,50 x 0,50m.
Η πιάθα εδξάζεσο ζα θέξεη θεληξηθή νπή γηα ηελ είζνδν ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ κέζα
ζηνλ ηζηφ θαζψο θαη ηέζζεξεο νπέο δηακέηξνπ 1ins ε θάζε κία γηα ηελ ζηεξέσζε
ηνπ κε θνριησηνχο ήινπο (κπνπιφληα) δηακέηξνπ 1ins. Θα θέξεη επίζεο ηέζζεξα
εληζρπηηθά πηεξχγηα πάρνπο 16mm ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ, κήθνπο ησλ δχν
θαζέησλ πιεπξψλ ηνπ 0,20 θαη 0,30m. Ο ζηδεξνηζηφο ζα θέξεη ζε απφζηαζε 0,80m
απφ ηελ βάζε ηνπ νπή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αθξνθηβσηίνπ πνπ ζα θιείλεη κε
ζπξίδα απφ ιακαξίλα πάρνπο 4mm, δηαηνκήο ζρήκαηνο ηφμνπ θχθινπ δηακέηξνπ 6ins.
Οη ζπλδέζεηο ηνπ ζηδεξνηζηνχ, ε πιάθα εδξάζεσο ηνπ θαη ηα εληζρπηηθά πηεξχγηα ζα
είλαη ειεθηξνζπγθνιιεκέλα θαιά. Ο ζηδεξνηζηφο ζα ζπλνδεχεηαη απφ κηα βάζε
αγθπξψζεσο πνπ ζα απνηειείηαη απφ ηέζζεξεηο ήινπο κήθνπο 1m θαη δηαηνκήο 1ins
πνπ ζα θαηαιήγνπλ ζε ζπείξσκα κήθνπο 0,20m θαιά επεμεξγαζκέλν. Οη ηέζζεξεηο
ήινη πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο κε ειεθηξνζπγθνιιεκέλεο πάλσ ηνπο
γσλίεο 30/30/3mm ζε ζρήκα ηεηξαγψλνπ ζηελ βάζε ηνπο θαη ρηαζηί πξν ηνπ
ζπεηξψκαηνο ηνπο γηα λα απνθεπρζεί κεηαθίλεζε ηνπο θαηά ηελ ελζσκάησζε ηνπο
κέζα ζηε βάζε απφ ζθπξφδεκα. Ο ηζηφο κεηά απφ ηελ ζρεηηθή πξνεξγαζία, δειαδή
ηελ απφμεζε, ηνλ θαζαξηζκφ θαη ινηπέο εξγαζίεο γηα λα κελ δηαθξίλνληαη ηα
ζεκεία ξαθήο ηνπ, ζα βαθεί κε δχν ζηξψζεηο αληηζθσξηαθήο βαθήο θαη δχν ζηξψζεηο
ρξψκαηνο ληνχθν αλζεθηηθνχ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη επηδξάζεηο απνρξψζεσο ηεο
αξεζθείαο ηεο επηβιέςεσο. ηνπο ηέζζεξεηο ήινπο αγθπξψζεσο ηνπ ηζηνχ ζα
ηνπνζεηεζνχλ πξηλ απφ ηελ αλχςσζε ηνπ ηζηνχ απφ έλα πεξηθφριην 1ins γηα λα
ζηεξίδεηαη ε πιάθα εδξάζεσο ηνπ ηζηνχ ρσξίο ζθήλεο θαηά ηελ δπγνζηάζκηζε απηνχ
ζηεξενχκελε κε δχν πεξηθφριηα απφ πάλσ ζε θάζε ζέζε.
Η φιε θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα εθηειεζζεί θαηά ηξφπν πνπ λα κελ παξνπζηάδεη
ειαηηψκαηα. ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο βάζεσο αγθπξψζεσο.(1 ηεκ)
Ν. 9325. 1 Μήθνπο 9m
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Οθηαθφζηα ηξηάληα

(830,00€)

Αξζξν 21ν (ΙΓΙΟ)
θσδ. Αλαζ. ΗΛΜ 41
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηεγαλήο ειεθηξηθήο κνχθαο γηα ηελ ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ εληφο
ηνπ εδάθνπο κε ηα πιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο . (1 ηεκ.)
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Δίθνζη
(20,00€)
Άξζξν 22ν (Ν/ΗΛΜ 8)

θσδ. αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8

Καηαζθεπή θξεαηίνπ έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ απφ πιαζηηθφ δηαζηάζεσλ 30cm Υ 30 cm
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο
 ην θάιπκκα ηνπ θξεαηίνπ
Σηκή αλά πιήξεο θξεάηην θαισδίσλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ (Μ) x (Π), σο εμήο:
Φξεάηην έιμεο θαισδίσλ 30x30 cm
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : αξάληα

(40,00 €)

Άξζξν 23ν (Ν/ΗΛΜ 101)
θσδ. αλαζεψξεζεο:
ΗΛΜ 101
Φφξησζε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνχ ηζηνχ χςνπο κέρξη 6,00m , ζε ζέζε πνπ ζα
ππνδεηρηεί απφ ηελ επίβιεςε. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε βάζε ηνπ ηζηνχ (εθζθαθέο, ηζηκέλην)
θαη ηα αγθχξηα ζηήξημεο. (1 ηεκ.)
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Γηαθφζηα
(200,00€)
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Άξζξν 24ν (Ν. ΝΑΤΓΡ 12.13.01.04)

θσδ. Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6620.1

Αγσγνί κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπιν-ρισξίδην (PVC-U), ζπκπαγνχο
ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-2,
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
α.

Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ θαη φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ
εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ PVC ηεο αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο πίεζεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα
ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ (γηα δηάβαζε εκπνδίσλ, νξηδνληηνγξαθηθέο θαη κεθνηνκηθέο αιιαγέο ηεο
ράξαμεο θιπ).

β.

Οη πιάγηεο κεηαθνξέο ζην εξγνηάμην, ε πξνζέγγηζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ
θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ απηνχ.

γ.

Η ηνπνζέηεζε ζην φξπγκα πιαζηηθήο ηαηλίαο ζήκαλζεο, ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζα θαζνξίζεη ε
Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ08-06-08-01 "Σαηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ"

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε ζχλδεζεο ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ ζσιήλεο PVC-U κε
πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη
αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ, νη αγθπξψζεηο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη
ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.
Σηκή ελφο κέηξνπ (κκ) σθέιηκνπ αμνληθνχ κήθνπο, αλά δηάκεηξν αγσγνχ θαη αλά θαηεγνξία
νλνκαζηηθήο πίεζεο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη έηνηκνπ γηα ηελ
πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία:
Ολνκαζηηθήο πίεζεο 6 at
12.13.01.04 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D 90 mm
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6620.1
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Σξία θαη ελελήληα ιεπηά
12.13.01

(3,90€)

Άξζξν 25ν (ΑΣΗΔ 9340.4) kσδ. αλαζεψξεζεο:
ΗΛΜ 45
Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο πνιχθισλνο , δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε
ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ γπκλνχ πνιχθισλνπ ράιθηλνπ αγσγνχ γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ππνγείνπ
δηθηχνπ γεηψζεσο κε ηα αθξνθηβψηηα πνπ επξίζθνληαη κέζα ζηνπο ηζηνχο. (1 m)
9340. 3 Γηαηνκήο 35mm2
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Δπηά θαη πελήληα επηά ιεπηά
(7,57 €)
Άξζξν 26ν (ΑΣΗΔ 8773.5.5)

θσδ. αλαζεψξεζεο:

ΗΛΜ 47

Καιψδην ηχπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο δειαδή αγσγφο, πιηθά ζπλδέζεσο
θαη επηζεκάλζεσο (κνχθεο, θσο, πέδηια, αλαινγία νπηνπιίλζσλ επηζεκάλζεσο, αλαινγία
άκκνπ θιπ) θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, δηαθιαδψζεσο δνθηκψλ
κνλψζεσο γηά πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία (1 m)
8773. 5 Σεηξαπνιηθφ
8773. 5. 5 Γηαηνκήο 4 Υ 10
mm2
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Οθηψ θαη ζαξάληα νθηψ ιεπηά
(8,48 €)
Αξζξν 27ν (ΟΙΚ Ν. 6101)
ηδεξνδνθνί γαιλαληζκέλνη απιψλ εηδηθψλ δηαηνκψλ χςνπο ή πιεπξάο 8 έσο 16cm κεκνλσκέλαη
είο θαηαζθεπάο ππεξζχξσλ, πξνβφισλ, θξπθνδνθψλ εληφο θνληνδέκαηνο θαη παξεκθεξείο
ήηνη ζίδεξνο επί ηφπνπ θαη εξγαζία θνπήο, ηνπνζεηήζεσο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη αη ε απαηηνχκελε εθζθαθή, ε βάζε ζηεξίμεσο ηα αγθχξηα , θαη ην
ζθπξφδεκα..(1 kg).
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Σξία θαη ζαξάληα ιεπηά
(3,40 €)
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Αξζξν 28ν (ΑΣΗΔ Ν. 9364.4) Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 100
Φσηηζηηθφ ζψκα άμνλνο νδηθνχ θσηηζκνχ κε ιακπηήξα αηκψλ Να ηζρχνο 150 W, θξεκαζηφ
(αλαξηεκέλν ζε ζπξκαηφζρνηλν) γηα ιπρλίεο αηκψλ Να πςειήο πηέζεσο , δειαδή πξνκήζεηα,
κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελφο θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, θαηάιιεινπ γηα ιπρλίεο αηκψλ Να πςειήο
πηέζεσο φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθψησ :
Σνχην απνηειείηαη βαζηθά απφ ηα εμήο κέξε:
α) Σν θέιπθνο. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ
ρπηφ ή ρπηνπξεζζαξηζηφ θξάκκα αινπκηλίνπ ή απφ πξεζζαξηζηφ θχιιν αινπκηλίνπ,
αλζεθηηθφ ζην χπαηζξν.
β) Σν δηαθαλή θψδσλα. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ εηδηθή δηαθαλή αθξπιηθή
χαιν ή ππξίκαρν χαιν, αλζεθηηθή ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο. Η ζηεξέσζε ηνπ ζην
θέιπθνο γίλεηαη κέζσ θαηάιιεινπ παξεκβχζκαηνο αλζεθηηθνχ ζε έληνλεο θαηξηθέο
κεηαβνιέο (ειαζηηθφ, λενπξέλην, ηζφρα). Ο ζπλδπαζκφο θψδσλα θαη θειχθνπο πξέπεη
λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεη πξνζηαζία ζην ρψξν ηνπ ιακπηήξα P33 θαη ζην
ρψξν ησλ νξγάλσλ P22 θαηά DIN 40050 ή ηζνδχλακε θαηά ηνπο Γηεπζλείο θαλνληζκνχο.
Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα είλαη εμσπιηζκέλν κε ηα εμήο:
- Κάηνπηξν ή θάηνπηξα απφ ρεκηθψο θαζαξφ αινπκίλην 99,9% ζπκπιεξσκκέλν θαη
ζηηιβσκέλν, πςειήο αληαλαθιαζηεθφηεηαο θαη θαζαξφηεηαο.
- Λπρληνιαβή πνξζειάλεο Δ 40.
- Ηιεθηξηθά φξγαλα: ζηξαγγαιηζηηθφ πελίν, ππθλσηή δηνξζψζεσο ζπληειεζηνχ ηζρχνο
(ζπλ. θ κεγαιχηεξν ή ίζν απν ην 0,85), αληηπαξαζηηηθή δηάηαμε.
- Πιήξε ειεθηξηθή ζπλδεζκνινγία, θαηάιιειε γηα θσηηζηηθφ ζψκα θιάζζεσο κνλψζεσο
Ι θαηά VDE 0710, ψζηε κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ιακπηήξα ή ησλ ιακπηήξσλ θαη απιή
ζχλδεζε ζην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Η. λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί.
Οια ηα πιηθά ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη θαη
ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο, φπνπ ππάξρνπλ ηέηνηνη
θαλνληζκνί. Σέινο ε θαηαλνκή ηνπ εθπεκπνκέλνπ θσηφο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο
απαηηήζεηο γηα θσηηζηηθφ ζψκα CUT-OFF θαηά ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο.
Καηάιιειε δηάηαμε ζηαζεξήο αλαξηήζεσο απφ ζπξκαηφζρνηλν. ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη εθηφο
απφ ην θσηηζηηθφ θαη ε ιπρλία αηκψλ Να 150W θαζψο θαη ηα κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη
ζηεξεψζεσο ζε πιήξε ιεηηνπξγία (1 ηεκ)
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Δλελήληα
(90,00€)
Άξζξν 29ν (ΑΣΗΔ .001)

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 100

πξκαηφζρνηλν γαιβαληδέ, δηαηνκήο 4 mm2, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, θαη
ηνπνζέηεζε ζπξκαηνζρνίλνπ γαιβαληδέ ειάρηζηεο δηαηνκήο 8 mm2 κε φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο
γηα ηελ ζηήξημε, θαη ηνπνζέηεζε.πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ απαξαίηεησλ
κηθξνπιηθψλ (ζηεξίγκαηα ,αθξνδέθηεο, θ.ι.π.) ε πξνζθφκεζε θαη ηνπνζέηεζε επί ηφπνπ κε φιεο ηεο
εξγαζίεο πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη ζπλδέζεσο. (1 κ)
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Έλα θαη είθνζη ηέζζεξα ιεπηά

(1,24 €)

Άξζξν 30ν (Ν. ΑΣΗΔ 8773.6.3) Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 47
Καιψδην ηχπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε ζε ελαέξηα δίθηπα ή επί ηνίρνπ δειαδή αγσγφο, πιηθά
ζπλδέζεσο θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο,δηαθιαδψζεσο δνθηκψλ
κνλψζεσο γηά πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.(1 m)
8773. 6 Πεληαπνιηθφ
8773. 6. 3 Γηαηνκήο 5 Υ4
mm2
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Πέληε θαη είθνζη ιεπηά
(5,20 €)
Άξζξν 31ν (Ν. ΑΣΗΔ 8773.6.4) Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 47
Καιψδην ηχπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε ζε ελαέξηα δίθηπα δειαδή αγσγφο, πιηθά ζπλδέζεσο
θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο,δηαθιαδψζεσο δνθηκψλ κνλψζεσο γηά
πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
(1 m)
8773. 6 Πεληαπνιηθφ
8773. 6. 4 Γηαηνκήο 5 Υ 6
mm2
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Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Δπηά θαη ζαξάληα έμη ιεπηά

(7,46 €)

Άξζξν 32ν (ΑΣΗΔ 8773.3.1) θσδ. αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 47
Καιψδην ηχπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε εληφο ησλ ζηχισλ ή κέζα ζην έδαθνο δειαδή αγσγφο,
πιηθά ζπλδέζεσο θαη επηζεκάλζεσο (κνχθεο, θσο, πέδηια, αλαινγία νπηνπιίλζσλ
επηζεκάλζεσο, αλαινγία άκκνπ θιπ) θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο,
δηαθιαδψζεσο δνθηκψλ κνλψζεσο γηά πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία (1 m)
8773. 3 Σξηπνιηθφ
8773. 3. 1 Γηαηνκήο 3 Υ 1,5
mm2
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Γχν θαη πελήληα έλα ιεπηά
Άξζξν 33ν (ΑΣΗΔ Ν.9426)

(2,51 €)

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 63

Δληαηήξαο ηαλχζεσο ζπξκαηφζρνηλνπ 4mm , δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη
ηνπνζέηεζε ελφο εληαηήξα γηα ηελ ηάληζε ζπξκαηφζρνηλνπ. (1 ηεκ)
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Γχν
(2,00 €)
Άξζξν 34ν (ΑΣΗΔ Ν.9344)

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 45

θηθηήξαο , δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζχλδεζε ελφο ζθηθηήξα γηα
ζπξκαηφζθνηλααγσγνχο. (1 ηεκ)
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Πελήληα ιεπηά
Άξζξν 35ν (ΑΣΗΔ Ν.9344Α)

(0,50 €)

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 45

Μνλσηήξαο , δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζχλδεζε ελφο κνλσηήξα γηα ζπξκαηφζθνηλα
αγσγνχο.
(1 ηεκ)
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Γχν
(2,00 €)
Αξζξν 36ν (ΑΣΗΔ 8735.2.1) Κσδ. Αλαζ. ΗΛΜ 41
Κπηίν δηαθιαδψζεσο , νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή ζσιήλαο θπηίν θαη κηθξνπιηθά
(γχςνο, πίζζα κνλσηηθή, θαλάβα, κηλίν, μχιηλα ηαθάθηα, βίδεο, καζηνί δηαζηνιέο,
ζπζηνιέο, θφληξα, παμηκάδηα, ηάπεο) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη
ζπλδέζεσο.(1 ηεκ)
8735. 2 Πιαζηηθφ
8735. 2. 1 Γηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ 70mm
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Σξία θαη νγδφληα ελλέα ιεπηά
(3,89 €)
Άξζξν 37ν (Υ. ΝΑΟΓΟ Α\Β59)
θσδ. αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 5
Καηαζθεπή ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ ππφ ην νδφζηξσκα ή ζηηο ζέζεηο ηερληθψλ
κε γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο κε ξαθή θαη ζπείξσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, απφ ράιπβα
S195T, θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηηα), δηακέηξνπ 2 ½ .
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ηνπ ζχξκαηνο έιμεο
θαισδίσλ, ησλ γαιβαληζκέλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, εμαξηεκάησλ θαη ζηεξηγκάησλ,
- ε ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ,
- ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζχξκαηνο έιμεο θαισδίσλ, ε επηζήκαλζε ησλ ζσιήλσλ θαζψο
- ε ζπγθξφηεζε δέζκεο ζσιήλσλ, φπνπ πξνβιέπεηαη.
Η εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο.
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Δίθνζη πέληε
(25,00 €)
Άξζξν 38ν (ΝΗΛΜ 60.10.85.01)

θσδ. αλαζεψξεζεο:

ΟΓΟ-2548

Καηαζθεπή θξεαηίνπ έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15,
νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Β500C, κε ηνηρψκαηα ειαρίζηνπ πάρνπο 10 cm γηα ηα θξεάηηα έιμεο
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θαη 15 cm γηα ηα θξεάηηα ζχλδεζεο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο
κειέηεο
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο
 ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε, ή ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ
 ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ
 ζηεγαλφ θάιπκκα απφ κπαθιαβσηή ιακαξίλα εδξαδφκελν ζε κεηαιιηθφ πιαίζην κέζσ
ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο, κε δηάηαμε καλδάισζεο κε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ θαη
αληηζθσξηαθή πξνζηαζία (δηπιή ζηξψζε rustprimer ςεπδαξγχξνπ θαη δηπιή ζηξψζε
επνμεηδηθήο βαθήο)
 ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε
Σηκή αλά πιήξεο θξεάηην θαισδίσλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ (Μ) x (Π), σο εμήο:
60.10.85.01
Φξεάηην έιμεο θαισδίσλ 40x40 cm
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Δμήληα
Άξζξν 39ν (ΑΣΗΔ Ν.9342Α)

(60,00 €)

θσδηθφο αλαζεψξεζεο

ΗΛΜ 45

Καηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κηαο αηνκηθήο γεηψζεσο. Γειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε
θαη φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ εκπεμε εληφο ηνπ εδάθνπο κηαο ράιθηλεο ξάβδνπ γεηψζεσο
κήθνπο 1,5 κ θαη ηελ ζχλδεζε απηήο κε ηνλ ράιθηλν αγσγφ γείσζεο ηνπ δηθηχνπ ( Με θαηάιιειν
θνιάξν ) καδί κε ην θφζηνο ησλ απαξαίηεησλ κηθξνπιηθψλ.
Ο Ραβδνεηδήο γεησηήο ζα είλαη θπθιηθήο δηαηνκήο απφ ράιπβα ειεθηξνιπηηθά επηραιθσκέλν
κήθνπο 1,5 κ. κε πάρνο επηράιθσζεο ηνπιάρηζηνλ 200 κm έηζη ψζηε λα εκπίγλπηαη θαη ζηα πηφ
ζθιεξά εδάθε ρσξίο λα απνγπκλψλεηαη ε ραιχβδηλε ςπρή.
πκπεξηιαβάλεηαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ απαξαίηεησλ κηθξνπιηθψλ, πξνζθφκηζε,
εγθαηάζηαζε θαη φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ παξάδνζε δε πιήξε ιεηηνπξγία.
Σ.Δ. ΔΤΡΩ : Σξηάληα πέληε
(35,00 €)
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