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ΑΡΘΡΑ

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

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

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

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

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

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

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

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

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

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

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

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

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

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

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

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

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

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

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

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

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

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

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

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

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

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

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

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

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

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

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

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

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

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

σκυροδέτησης.

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

βιομηχανικό δάπεδο).

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

τρούλους.

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

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ 7397.10 Επιστρώσεις Ασφαλειας δια πλακών ανακυκλωμενου καουτσουκ παχους 42mm

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397

Επιστρώσεις με πλάκες ανακυκλωμένου καουτσούκ, πάχους 42 mm, μονοπαγούς υφής

(ουχί πολλαπλών  στρώσεων) οποιουδήποτε χρωματισμού επικολλούμενου με ειδική

κόλλα σε λείο επίπεδο, καθαρό και  στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται οι πλάκες,

οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η  εργασία πλήρους κατασκευής.

Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500x500mm  και θα έχει

βάρος περίπου 25 kg/m2. To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος

πτώσης κατά EN1177:2008 με βάρος 25 kg/m2 για ύψος πτώσης κατά ΕΝ1177:2008

ίσο με 1300mm (100mm).

Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει υποστεί

ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη

αντοχή σε φθορά  λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και

η κάθε πλευρά θα έχει εγκοπές  απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω

επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη  κατάλληλα με ειδικά τακουνάκια,

ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. Το  δάπεδο ασφαλείας θα

συμπληρώνεται με ειδικά τεμάχια, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης για  απόληξη

του δαπέδου ((    « σκάρπο  » ειδικό τεμάχιο) ή γωνιακό ειδικό τεμάχιο.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση

του υλικού από την Υπηρεσία, με  προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών

ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση

της  εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη

προϋπόθεση είναι η  εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 σύμφωνα με

πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού  ποιότητας. Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας θα

τοποθετηθεί επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους  100mm περίπου (C16/20), χυτού

επί τόπου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων.

Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη

(ελικοπτερωμένη) ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα

είναι εμφανή  στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του.

Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου  ασφαλείας θα γίνεται με πύρους, που θα

συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω  στη βάση σκυροδέματος με

κόλλα πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο  κατασκευαστής της

κόλλας.

Στην τιμή ανά τ.μ. περιλαμβάνεται η κατασκευή της υπόβασης, η  απαιτούμενη

ποσότητα κόλλας και κάθε εργασία για την ορθή εγκατάσταση των δαπέδων..

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2))

Τιμή

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 49,00

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα

Άρθρο : ΟΙΚ 7397.11 Επιστρώσεις Ασφαλειας δια πλακών ανακυκλωμενου καουτσουκ παχους 60mm

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397

Επιστρώσεις με πλάκες ανακυκλωμένου καουτσούκ, πάχους 60 mm, μονοπαγούς υφής

(ουχί πολλαπλών  στρώσεων) οποιουδήποτε χρωματισμού επικολλούμενου με ειδική

κόλλα σε λείο επίπεδο, καθαρό και  στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται οι πλάκες,

οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η  εργασία πλήρους κατασκευής.

Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500x500mm  και θα έχει

βάρος περίπου 38 kg/m2. To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος

πτώσης κατά EN1177:2008 με βάρος 38,40 kg/m2 για ύψος πτώσης κατά ΕΝ1177:2008

ίσο με 1800mm  ((±100mm).

Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει υποστεί

ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη

αντοχή σε φθορά όγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η

κάθε πλευρά θα έχει εγκοπές  απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια

κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη  κατάλληλα με ειδικά τακουνάκια, ώστε να
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επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων.

Το  δάπεδο ασφαλείας θα συμπληρώνεται με ειδικά τεμάχια, σύμφωνα με τα σχέδια

της μελέτης για  απόληξη του δαπέδου ((    « σκάρπο  » ειδικό τεμάχιο) ή

γωνιακό ειδικό τεμάχιο. Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να

εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με  προσκόμιση όλων των

αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η

πιστοποίηση της  εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001.

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η  εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά

ΕΝ1177:2008 σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού  ποιότητας.

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους

100mm περίπου (C16/20), χυτού επί τόπου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή

όμβριων υδάτων.

Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη

(ελικοπτερωμένη) ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα

είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του.

Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου  ασφαλείας θα γίνεται με πύρους, που θα

συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέματος με

κόλλα πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο  κατασκευαστής της

κόλλας.

Στην τιμή ανά τ.μ. περιλαμβάνεται η κατασκευή της υπόβασης, η  απαιτούμενη

ποσότητα κόλλας και κάθε εργασία για την ορθή εγκατάσταση των δαπέδων..

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2))

Τιμή

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

Άρθρο : ΟΙΚ 7397.12 Βοτσαλο

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397

Προμήθεια και πλήρης και ομαλή διάστρωση σε βάθος 300mm σύμφωνα με τους

γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας μελέτης  .

Το βότσαλο θα είναι προέλευσης ποταμού ή χειμάρρου, απ#όπου επιτρέπεται

νομίμως η λήψη αδρανών, κοκκομετρικής διαβάθμισης 2mm έως 8mm, με συντελεστή

ομοιομορφίας < 3, προσδιορισμένης με δοκιμή κοσκινίσματος κατά ΕΝ 933-1 ή με

άλλη ισοδύναμη, κατάλληλου ως δάπεδο ασφαλείας (σύμφωνα με τον πίνακα 4 που

υποδεικνύεται στο πρότυπο ΕΝ 1176-1) χωρίς σωματίδια λάσπης ή αργίλου) και

σύμφωνου βάσει αναλύσεων και ελέγχων με τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΝ1177

και ΕΝ1176-1.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m3)

Τιμή

(1 m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΟΙΚ 5104.1 Μοναδα κουνιας  δυο θεσεων νηπιων

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ξύλινης κούνιας δύο θέσεων νηπίων, διαστάσεων

 340Χ170Χ220 cm.

Απαιτούμενος χώρος 430Χ640 cm

Μέγιστο Ύψος Πτώσης 120 cm Ηλικία χρήστη 2+

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟ οριζόντιο της κούνιας είναι από πεύκο ή έλατο αρκτικού κύκλου διατομής

115Χ115 mm μήκους 300 cm πολυκολλητό. Οι ακμές στρογγυλοποιούνται R6

Τα υποστηλώματα είναι επίσης από πεύκο ή έλατο αρκτικού κύκλου διατομής

100Χ100 mm πολυκολλητά. Ένα ζεύγος ειδκικών συνδέσμων από μορφοποιημένη λαμαρίνα

πάχους 3 mm, συνδέει το οριζόντιο με τα υποστηλώματα δημιουργώντας το πλαίσιο

της κούνιας.

ΒΑΣΗ ΠΑΚΤΩΣΕΩΣ
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Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας με απόληξη σε λάμα 90Χ90Χ3 mm. Προσαρμόζεται στο

υποστήλωμα με ιδιαίτερη τεχνική, που εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα.

ΚΑΘΙΣΜΑ

Είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ επενδυμένο εσωτερικά αό αλουμίνιο για

μεγαλύτερη προστασία και ανθεκτικότητα διαστάσεων 44Χ18Χ4 εκατ. Παιδιών.

Οι αλυσίδες που χρησιμοποιούνται είναι

ελάχιστου πάχους 6 mm με μικρό διάκενο σύμφωνα με το πρότυπο EN 1176,

γαλβανισμένες εν θερμώ με όρια ανύψωσης μεγαλύτερα των 320kg.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τα μεταλλικά στοιχεία αποτελούνται κυριώς από χαλυβδοσωλήνες θερμής εξέλασης

ποιότητας St 37-2 DIN 17100 ελάχιστου πάχους 2,5 mm. Βάφονται ηλεκτροστατικά με

πούδρα polyester δύο στρωμάτων.

Τα ξύλινα μέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου και ακολουθούν το

πρότυπο EN351.

Σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να

αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. Η σχετική υγρασία είναι 10-15%. Τα χρώματα και

τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται για τη βαφή είναι μη τοξικά, δεν περιέχουν

βαρέα μέταλλα, προστατεύουν από τις υπεριώδεις ακτίνες και είναι σύμφωνα με το

πρότυπο EN 927-2.

Όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι γαλβανισμένοι.

Οι τάπες που χρησιμοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά.

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετείται το πρότυπο EN 1176 1-6, το σύστημα

ποιότητας ISO 9001:2008 καθώς και το σύστμα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ISO 14001:2004.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η εργασίας τοποθέτησης,

καθώς και τα υλικά και μικρουλικά επί τόπου του έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΟΙΚ 5104.2 Μοναδα κουνιας  δυο θεσεων παιδων

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ξύλινης κούνιας δύο θέσεων παίδων, διαστάσεων

 340Χ170Χ22cm

Απαιτούμενος χώρος 430Χ640 cm

Μέγιστο Ύψος Πτώσης 120 cm Ηλικία χρήστη 3+

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το οριζόντιο της κούνιας είναι από πεύκο ή έλατο αρκτικού κύκλου διατομής

115Χ115 mm μήκους 300cm πολυκολλητό. Οι ακμές στρογγυλοποιούνται R6

Τα υποστηλώματα είναι επίσης από πεύκο ή έλατο αρκτικού κύκλου διατομής

100Χ100 mm πολυκολλητά. Ένα ζεύγος ειδικών συνδέσμων από μορφοποιημένη λαμαρίνα

πάχους 3mm, συνδέει το οριζόντιο με τα υποστηλώματα δημιουργώντας το πλαίσιο

της κούνιας.

ΒΑΣΗ ΠΑΚΤΩΣΕΩΣ

Γαλβανισμέννος σιδηροσωλήνας με απόληξη σε λάμα 90Χ90Χ3 mm. Προσαρμόζεται στο

υποστύλωμα με ιδιαίτερη τεχνική, που εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ επενδυμένο εσωτερικά από αλουμίνιο για

μεγαλύτερη προστασία και ανθεκτικότητα διαστάσεων 44Χ18Χ4 cm. Οι αλυσίδες είναι

ελάχιστου πάχους 5mm γαλβανισμένες εν θερμώ με όρια ανύψωσης μεγαλύτερα

των 320kg.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τα μεταλλικά στοιχεία αποτελούνται κυρίως σιδηροσωλήνες θερμής εξέλασης

ποιότητας St 37-2 DIN 17100 ελάχιστου πάχους 2,5 mm. Βάφονται ηλεκτροστατικά με

πούδρα polyester, δύο στρωμάτων.

Τα ξύλινα μέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου και ακολουθούν

το πρότυπο EN351.

Σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να

αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. Η σχετική υγρασία είναι 10-15%. Τα χρώματα και

τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται για τη βαφή είναι μη τοξικά, δεν περιέχουν

βαρέα μέταλλα, προστατεύουν από τις υπεριώδεις ακτίνες και είναι σύμφωνα με το
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πρότυπο EN 927-2.

Όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι γαλβανισμένοι.

Οι τάπες που χρησιμοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά, μη τοξικά.

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετείται το πρότυπο EN 1176 1-6, το σύστημα

ποιότητας ISO 9001:2008 καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ISO 14001:2004

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η εργασία τοποθέτησης,

καθώς και τα υλικά και μικρουλικά επί τόπου του έργου.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 650,00

(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ 5104.3 Μοναδα μυλου

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικού αυτοκινούμενου μύλου με ξύλινα

καθίσματα,διαστάσεων Φ160Χ80 cm Απαιτούμενος χώρος Φ560 cm

Μέγιστο ύψος πτώσης 50 cm

Ηλικία χρήστη 2+

Περιλαμβάνει : Τη βάση και το περιστρεφόμενο μέρος.

Άξονας βάσης : Είναι χαλύβδινος άξονας διαμέτρου 45 mm με μήκος 100 cm.

Στο κάτω μέρος συγκολλούνται σωλήνες (τζινέτια), για καλύτερη σταθεροποίηση κατά

την πάκτωση. Στο κάτω μέρος

του άξονα φέρει ρουλεμάν διαμέτρου Φ100 ενώ στο επάνω ένσφαιρο τριβέα (ρουλεμάν)

διαμέτρου Φ

100 ο οποίος και μεταφέρει την περιστροφική κίνηση του τιμονιού, με αποτέλεσμα

την περιστροφή τουμύλου από το εσωτερικό του.

Περιστρεφόμενο μέρος : Αποτελείται από τον μεταλλικό σκελετό ο οποίος είναι

κατασκευασμένος απόσωλήνα διατομής Φ33Χ2 mm. Το πάτωμα και το κάθισμα του

οργάνου είναι κατασκευασμένο από κοντραπλακέ θαλάσσης πάχους 21 mm. Περιμετρικά

των καθισμάτων υπάρχει προστατευτικό κάγκελο.

Στο κέντρο του μύλου υπάρχει τοποθετημένος ο μηχανισμός κίνησης, ο οποίος

αποτελείται από το τιμόνι διαμέτρου 25 cm και τον κεντρικό άξονα διατομής Φ 114.

Εσωτερικά έχει δύο πατούρες διαμέτρου 100 mm στις οποίες εδράζουν τα ρουλεμάν

και προσαρμόζεται στον άξονα της βάσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τα μεταλλικά στοιχεία αποτελούνται κυρίως από σωλήνες θερμής εξέλασης ποιότητας

St 37-2 DIN 17100 ελάχιστου πάχους 2,5 mm. Βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα

polyester,δύο στρωμάτων. Το κοντραπλακέ πάχους 20 mm φέρει ανθεκτικό εξωτερικό

φιλμ μεγάλης αντοχής το οποίο είναι αντιολισθητικό δοκιμασμένο σε αντίξοες

καιρικές συνθήκες.

Όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι γαλβανισμένοι.

Οι τάπες που χρησιμοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά.

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετείται το πρότυπο ΕΝ 1176 1-6, το σύστημα

ποιότητας ISO 9001:2008 καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ISO 14001:2004.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η εργασία τοποθέτησης,

καθώς και τα υλικά

και μικροϋλικά επί του έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΟΙΚ 5104.4 Τσουληθρα Μεγαλη

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μεγάλης τσουλήθρας διαστάσεων 400Χ80Χ260 cm

Απαιτούμενος χώρος 550Χ240 cm

Μέγιστο ύψος πτώσης 147 cm

Ηλικία χρήστη 3+

Σκάλα : Αποτελείται από 2 σιδηροσωλήνες 25Χ50 mm. Τα σκαλοπάτια είναι από σωλήνα
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Φ30 δ πάχος 2,5 mm. Οι χειρολαβές είναι από σωλήνα Φ26. Το πατάρι διαστάσεων

50Χ40 cm, είναι από μπακλαβωτό χαλυβδοέλασμα πάχους 2,5 mm. Στις δύο πλευρές του

υπάρχουν προστατευτικά κάγκελα, καλαίσθητα διαμορφωμένα από σωλήνα ¾ ΄΄ .

Στο κάτω μέρος του παταριού υπάρχουν 2 ειδικές μεταλλικές υποδοχές για να

δέχονται τα πόδια αντιστήριξης.

Πόδια αντιστήριξης : Είναι 2 σωλήνες Φ32 με μήκος 200cm και προσαρμόζονται στο

πατάρι.

Τσουλήθρα : Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα μήκους 3 m και

πάχους 1,5 χιλιοστό. Οι πλαϊνές πλευρές κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ

θαλάσσης πάχους 25 mm. Στο κάτω μέρος υπάρχουν δύο ποδαρικά μήκους 60 cm,

από σωλήνα Φ32.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τα μεταλλικά στοιχεία αποτελούνται κυρίως από χαλυβδοσωλήνες θερμής εξέλασης

ποιότητας St 37-2 DIN 17100 ελάχιστου πάχους 2,5 mm. Βάφονται ηλεκτροστατικά με

πούδρα polyester δύο στρωμάτων.

Όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι γαλβανισμένοι.

Οι τάπες που χρησιμοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά.

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετείται το πρότυπο ΕΝ 1176 1-6, το

σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008 καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής

διαχείρισης ISO 14001:2004.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η εργασία τοποθέτησης,

καθώς και τα υλικά και μικροϋλικά επί του έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΟΙΚ 5104.5 ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΙΘΕΣΙΑ

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ξύλινης τραμπάλας διθέσιας,

διαστάσεων 250Χ40Χ95 cm

Απαιτούμενος χώρος 450Χ250 cm

Μέγιστο ύψος πτώσης 80 cm

Ηλικία χρήστη 3+

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το οριζόντιο της τραμπάλας είναι πεύκο ή έλατο αρκτικό κύκλου

διατομής 100Χ100 mm πολυκολλητό.

Φέρει μεταλλικές χειρολαβές από σιδηροσωλήνα Φ 26 σχήματος ανάποδου ΔΕΛΤΑ.

Οι ακμές στρογγυλοποιούνται σε ακτίνα R6. Το οριζόντιο προσαρμόζεται σε ειδικά

μορφοποιημένη σιδηροσωλήνα πάχους 2 mm επιτυγχάνοντας την ταλάντευση μέσω του

πείρου και των πολυαμιδίων.

Το κάθισμα είναι από κόντρα- πλακέ θαλάσσης με στρογγυλευμένες άκρες και

καμπύλες.

Για την απόσβεση της ταλάντωσης με τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί

και οι παγιδεύσεις χρησιμοποιείται ελαστική λωρίδα πάχους 20 mm που

προσαρμόζεται στο κάτω μέρος του οριζοντίου. Η θεμελίωση του οργάνου γίνεται

με γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ο οποίος έχει απόληξη σε λάμα 90Χ90Χ3 mm.

Προσαρμόζεται στο υποστύλωμα με ιδιαίτερη τεχνική, εξασφαλίζοντας σταθερότητα,

ενώ αποτρέπει την επαφή του οργάνου με το έφαφος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τα μεταλλικά στοιχεία αποτελούνται κυρίως από σιδηροσωλήνες θερμής εξέλασης

ποιότητας St 37-2 DIN 17100 ελάχιστου πάχους 2,5 mm. Βάφονται ηλεκτροστατικά

με πούδρα polyester,δύο στρωμάτων.

Τα ξύλινα μέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου και ακολουθούν το

πρότυπο ΕΝ351.

Σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να

αποφεύγεται ησυσσώρευση νερού. Η σχετική υγρασία είναι 10-15%. Τα χρώματα και

τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται για τη βαφή είναι μη τοξικά, δεν περιέχουν

βαρέα μέταλλα προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες και είναι σύμφωνα με τα

πρωτότυπο ΕΝ927-2 Όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι γαλβανισμένη.

Οι τάπες που χρησιμοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά.

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετείτε το πρότυπο ΕΝ 1176 1-6 ,το

σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008 καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής

διαχείρισης ISO 14001:2004

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και η εργασία τοποθέτησης ,

καθώς και τα υλικά και μικροϋλικά επι τόπου έργου.
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Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΟΙΚ 5104.6 Κατασκευη ξυλινης περιφραξης

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 1000mm

Μήκος πλαισίου: 3000mm

Πλάτος: 100mm

Γενική Τεχνική περιγραφή

NET OIK - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ φεκ639Β’/20-3-2013 40 /250

Η περίφραξη κατασκευάζεται από 2 ξύλινες δοκούς κυκλικής διατομής οι οποίες

είναι η βάση της και είναι διατομής Φ100 mm και ύψους 1330 mm (για πάκτωση)

ή 970mm (για βίδωμα σε βάση). Οι δύοκολώνες ενώνονται μεταξύ τους με 2

οριζόντιες δοκούς διατομής Φ60 mm και μήκους 3000 mm.

Για την καλύτερη συγκράτηση της όλης κατασκευής οι δύο οριζόντιοι δοκοί

‘’φωλιάζουν’’ μέσα στις βάσεις χάρη στην κατεργασία που έχουν υποστεί.

Τέλος, για την κάλυψη του κενού που δημιουργείται

μεταξύ των δύο οριζόντιων δοκών χρησιμοποιούνται κολωνάκια μισής κυκλικής

διατομής Φ60 (1/2) mm και μήκους 820 mm. Τα κολωνάκια τοποθετούνται κάθετα

και το κενό που δημιουργείται είναιπερίπου 85 mm. Η περίφραξη πακτώνεται στο

έδαφος σε βάθος 330 mm ή αγκυρώνεται με μεταλλικές βάσεις σε υπόβαση από

τσιμέντο. Για την καλύτερη αντοχή των ξύλων από τις καιρικές συνθήκες όλες οι

ενώσεις γίνονται με νοβοπανόβιδες ΙΝΟΧ.

Ο εμποτισμός γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου

( vacuum-pressure-vacuum). Η ξυλεία πριν τον εμποτισμό ξηραίνεται ώστε να

έχει υγρασία κάτω από 18%.Πριν το εμποτισμό έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του

ξύλου , δηλαδή έχει συμπληρωθεί οποιαδήποτε κοπή η εντομή η διάνοιξη οπών.

Μετά τον εμποτισμό η ξυλεία αποθηκεύεται για διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών

ώστε να επέλθει συγκράτηση των συστατικών του διαλύματος και φυσική ξήρανση.

ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

Το TANALITH E 3492 χρησιμοποιείται στον εμποτισμό με την μορφή διαλύματος

συγκέντρωσης 35 g/l .Η παρασκευή και η αποθήκευση του διαλύματος καθώς επίσης

και ο εμποτισμός γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και σε οποιαδήποτε

περίπτωση δεν ξεπερνά τους 40ο C .Το κατάλληλο εύρος θερμοκρασίας που είναι

μεταξύ 5ο και 30ο C , επιτυγχάνεται με την τεχνητή θέρμανση της δεξαμενής.

Το διάλυμα πριν τον εμποτισμό υφίσταται ανάδευση ώστε κατά την εφαρμογή του

στο ξύλο να είναι ομοιογενές με όλα τα συστατικά του.

Τιμή ανά μ.μ.

(1 μ.μ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΟΙΚ 5104.7 Πορτα ξυλινης περιφραξης

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 1000mm

Μήκος: 2000mm (2 φύλλα από 1000mm)

Πλάτος: 100mm

Γενική Τεχνική περιγραφή

Ακολουθεί τον ίδιο τρόπο κατασκευή με την ξύλινη περίφραξη του άρθρου 15

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.1 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων,

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

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους

στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο,

η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του

προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που

απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των

καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του

έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά

τους, ως εξής:

 Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου

 Καθιστικά με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες, με κάθισμα αποτελούμενο από τρείς

δοκίδες φυσικής φυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m και στοιχείο πλάτης από φυσικό ξύλο

διαστάσεων 1,80 x 0,20 x 0,05 m, συνδεόμενες με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6mm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ 5104.9 Καδος απο γαλβανισμενη λαμαρινα και ξυλινα πηχακια

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397

Κάδοι Απορριμμάτων απο γαλβανισμένη λαμαρίνα και ξύλινα πηχάκια

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού κάδου με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Κυρίως σώμα κάδος από γαλβανισμένη και βαμμένη σε απόχρωση επιλογής της

υπηρεσίας λαμαρίνα ύψους 86 cm,

- Επέωδυση της λαμαρίνας με ξύλινα πηχάκια

- Βάση με τουλάχιστον τρεις οπές για την πάκτωσή του στο έδαφος

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν

προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις

προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις

οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή

από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΗΛΜ 6010.1 Ιστος φωτισμου υψους 6,00 m

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών

οδοφωτισμού,κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5:

Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00

&quot;Υποδομή Οδοφωτισμού&quot; και 05-07-02-00 &quot;Ιστοί οδοφωτισμού και

φωτιστικά σώματα&quot;.

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:
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Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.

Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN

61386 &quot;Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων&quot; ή γαλβανισμένους

σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).

• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο

λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης.

• Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά

ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα.

Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.

Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.

H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της

προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό

αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με

χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα

Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ).

Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη

μανδάλωσής της.

H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια,

επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι

περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη

τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.

• Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως

εξής:

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΗΛΜ 6010.20 Αυτονομα φωτιστικα σωματα φωτισμου με φωτινες πηγες τεχνολογιας διοδων
φωτοεκπομπης (LED) Ισχυος 15-25 W με ενσωμετομενο φωλτοβολταικο πανελ

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Αυτόνομα Φωτιστικά σώματα φωτισμού  με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής

                (LED)- Ισχύος 15 - 25 W, με ενσωματομένο φωτοβολταϊκο πάνελ

                (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103)

                Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού,

με φωτεινές

                πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED)

                και ενσωματομ#πενο φωτοβολταίκο πάνελ με αυτονιμία μπαταρίας μεγαλύτερη των 5

ώρων και

                απόδοση μεγαλύτερη απο 90lm/w

                Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

                - τα εξαρτημάτα στερέωσής του στη στέψη ιστού

                - η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους)με το φωτοβολταίκο πανελ του

τύπου και ισχύος

                που προβλέπονται από τη μελέτη

                - η συναρμολόγηση του φωτιστικού στην κορυφή του ιστού

                - τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα)

διατομής 3

                x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους

                - οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών

της

                εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα

                Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων

φωτοεκπομπής

                (LED) και το φωτοβολταικο πάνελ.

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 550,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ 5104.10 Κατ αποκοπη εργασια Μαστρου

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Κατ αποκοπη εργασια Μαστρου

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ 5104.11 Κατ αποκοπη εργασια Νιοβη

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Κατ αποκοπη εργασια Νιοβη

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ 5104.12 Κατ αποκοπη εργασια Γουριας

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Κατ αποκοπη εργασια Γουριας

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΟΙΚ 5104.13 Κατ αποκοπη εργασια Λεσινιου

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Κατ αποκοπη εργασια Λεσινιου

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ 5104.14 Κατ αποκοπη εργασια Κατοχης

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Κατ αποκοπη εργασια Κατοχης

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια
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Άρθρο : ΟΙΚ 5104.15 Κατ αποκοπη εργασια Νεοχωριου

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Κατ αποκοπη εργασια Νεοχωριου

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΟΙΚ 5104.16 Κατ αποκοπη εργασια Χρυσοβεργιου

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Κατ αποκοπη εργασια  Χρυσοβεργιου

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ 5104.17 Κατ αποκοπη εργασια  Ευηνοχωριου

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Κατ αποκοπη εργασια  Ευηνοχωριου

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΟΙΚ 5104.18 Κατ αποκοπη εργασια Κεφαλοβρυσου

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Κατ αποκοπη εργασια Κεφαλοβρυσου

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΟΙΚ 5104.19 Κατ αποκοπη εργασια Μεσολογγιου

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Κατ αποκοπη εργασια Μεσολογγιου

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 750,00

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα
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Άρθρο : ΟΙΚ 5104.20 Κατ αποκοπη εργασια Συνοικισμου

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Κατ αποκοπη εργασια Συνοικισμου

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΟΙΚ 5104.21 Κατ αποκοπη εργασια Αιτωλικου

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Κατ αποκοπη εργασια Αιτωλικου

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 650,00

(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ 5104.25 Πιστοποιηση

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Πιστοποιηση παιδικων χαρων (πιστοποιτικο Υπουργειου)

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 τεμ)

(Ολογράφως) : τετρακόσια
Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ        18/5/2020 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ        18/5/2020         

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΒΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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