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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 

ανεμόμυλων», του Δήμου Μυκόνου στη θέση Κάτω Μύλοι, μεταξύ της Αλευκάντρας και της 

συνοικίας του Νιοχωριού, μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου Μυκόνου.  

Η περιοχή μελέτης – παρέμβασης περιλαμβάνει τον κοινόχρηστο χώρο που εκτείνεται γύρω από 

το συγκρότημα των Κάτω Μύλων, νοτιοδυτικά της Χώρας και καλύπτει έκταση τεσσάρων (4) 

στρεμμάτων. Οριοθετείται νότια από τη συμβολή των οδών Σουρμελή και Ξενίας και βόρεια από 

το δημοτικό χώρο στάθμευσης στην είσοδο της Χώρας.    

Στόχος της μελέτης είναι η ανάπλαση - ανάδειξη της περιοχής, με την ένταξη νέων χρήσεων και 

κατάλληλη διαμόρφωση της κυκλοφορίας. Σκοπός είναι η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών 

οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου,  με δεδομένη 

την αυξημένη προσέλευση πληθυσμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κατ’ επέκταση η 

ανάπλαση της περιοχής των Μύλων, θα συμβάλει στην συνολικότερη αποσυμφόρηση και 

αναζωογόνηση του κέντρου της Μυκόνου. 

Παράλληλα προσβλέπει στην ανάπλαση της περιοχής αναδεικνύοντας τα υπάρχοντα στοιχεία 

φυσικού κάλους και αρχαιολογικής σημαντικότητας κατά προτεραιότητα, εξυπηρετώντας 

συγχρόνως τις χρήσεις του χώρου. 

Με την νέα διαμόρφωση του χώρου θα εξυπηρετείται η πρόσβαση και διαμονή των επισκεπτών 

στον χώρο. Αναβαθμίζεται ο υφιστάμενος χώρος στάθμευσης, δημιουργούνται πεζοδρόμια, 

μονοπάτια και καθιστικές διατάξεις δίδοντας την δυνατότητα απόλαυσης των Μύλων.  

Οριοθετούνται ήπια οι χρήσεις αναψυχής, στάθμευσης και πρασίνου, εξασφαλίζοντας την 

λειτουργικότητα και με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του χώρου. 

Το ύφος της ανάπλασης, χαρακτηρίζεται από την πρόθεση για την διατήρηση της αυθεντικότητας 

της αισθητικής που υπάρχει στην περιοχή, του μνημειακού χαρακτήρα και της φυσικής ομορφιάς 

και καθορίζει τον χαρακτήρα των επιλεχθέντων παρεμβάσεων, καθιστώντας τες ήπιες, διακριτικές 

και μινιμαλ.  

Η φιλοσοφία αυτή τονίζεται από την επιλογή των φυσικών υλικών και μεθόδων εργασίας, με την 

επίβλεψη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.  

Ο μοναδικός σχεδιασμός και η προσεκτική κατασκευή του έργου θα εξυπηρετήσει τους κατοίκους 

και επισκέπτες του νησιού, καθώς ο Δήμος θα εκτελέσει το χρέος του να συντηρήσει και να 

αναβαθμίσει τους προσφερόμενους κοινόχρηστους χώρους και βέβαια το χρέος να διατηρήσει τα 

μοναδικά μνημεία με υπευθυνότητα στον χρόνο. 
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2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Η περιοχή των Μύλων έχει διττή λειτουργία, τόσο του χαρακτηρισμού της ως τοπόσημο και πόλο 

έλξης κάθε επισκέπτη, όσο και η λειτουργία της ως είσοδος για τη Χώρα της Μυκόνου, στην οποία 

απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων.  

 

Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων από την Επαρχιακή οδό Αγίου Ιωάννη - Αγίου Στεφάνου προς την 

υπό μελέτη περιοχή εξυπηρετείται με πλακόστρωτο δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα 

την συγκέντρωση αυξημένου αριθμού οχημάτων στην περιοχή.  

 

Ο χώρος που διαμορφώνεται γύρω από τους Μύλους έχει διατηρηθεί απολύτως λιτός, με 

διατήρηση του δαπέδου από πατημένο χώμα χωρίς περαιτέρω διαμόρφωση, ενισχύοντας την 

ανάδειξη των ολόλευκων όγκων των Μύλων. Νότια του συγκροτήματος εκτείνεται διαμήκης 

χώρος από πατημένο χώμα, ο οποίος σε ακολουθία με την ευρύτερη περιοχή, χαρακτηρίζεται από 

τη χρήση του ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.  

 

 
Εικόνα 1 
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3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Στην ενότητα που ακολουθεί θα γίνει μία καταγραφή των υλικών και των χρήσεων των επιμέρους 

στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος χώρου.  

 

3.1. ΔΑΠΕΔΟ 

 

Στην περιοχή μελέτης συναντώνται δύο είδη δαπεδόστρωσης. Το πατημένο χώμα, σε συνέχεια 

του χώρου νότια του συγκροτήματος των Μύλων («Εικόνα 2») και η δαπεδόστρωση με 

ακανόνιστες πλάκες, χρώματος γκρι στο δρόμο ήπιας κυκλοφορίας («Εικόνα 3»). 

 

                
Εικόνα 2           Εικόνα 3 

 

 

3.2. ΠΡΑΣΙΝΟ  

 

Η περιοχή μελέτης, όπως η πλειονότητα των κοινόχρηστων χώρων της Μυκόνου, στερείται χώρων 

πρασίνου και γενικότερης φύτευσης.  

Χαμηλή φύτευση παρατηρείται βορειοδυτικά των Ανεμόμυλων, όπου η στεριά συναντάει τη 

θάλασσα με το σχηματισμό έντονης κλίσης του εδάφους («Εικόνα 1»).  

Μεμονομένη φύτευση συναντάται ανά διαστήματα με φοίνικοειδή δέντρα υψηλής και χαμηλής 

ανάπτυξης. 

 

 

3.3. ΚΛΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 

 

Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής επέμβασης δεν έχει ιδιαίτερες υψομετρικές διαφορές. Στο 

δυτικό τμήμα του συγκροτήματος των Μύλων παρατηρείται υψομετρική διαφορά του εδάφους 

με το κομμάτι που χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης («Εικόνα 4α»).  

Το εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους, που βρίσκεται εντός την περιοχής μελέτης, έχει την 

μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά. («Εικόνα 4β») 
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Εικόνα 4α                     Εικόνα 4β 

 

 

3.4. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  

 

Η υφιστάμενη μορφή του περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος των Μύλων, όπως 

αναφέρθηκε, επιτρέπει την διέλευση οχημάτων εντός της περιοχής μελέτης, με αποτέλεσμα την 

μετατροπή μεγάλης έκτασης αυτού σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων χωρίς σαφή 

οριοθέτηση. Όπως φαίνεται στην «Εικόνα 5» τα οχήματα σταθμεύουν σε επαφή με την περίφραξη 

των Ανεμόμυλων.  

Η ίδια εικόνα συναντάται σε όλο το μήκος της περίφραξης, καθώς δεν υπάρχει οριοθέτηση του 

χώρου στάθμευσης και προστασία της περιοχή των Μύλων («Εικόνα 6 και 7»), με αποτέλεσμα 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας να χρησιμοποιείται ο χώρος αποκλειστικά από τα οχήματα. 

 

 
Εικόνα 5 

Συμπερασματικά παρατηρείται σοβαρή έλλειψη λειτουργικότητας, ομοιομορφίας και 

σχεδιασμού σε όλο το μήκος της περιοχής γύρω από τους Μύλους. 
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Εικόνα 6           Εικόνα 7 

 

3.5. ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ  

 

Η διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εικόνα της 

Χώρας της Μυκόνου. Με δεδομένο το μεγάλο όγκο των απορριμμάτων, ειδικά κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες προτείνονται, παράλληλα με την εύρυθμη λειτουργία του υπάρχοντος 

υπόγειου συστήματος απόθεσης απορριμμάτων («Εικόνα 9»), νέες θέσεις για τους υπάρχοντες 

τετράτροχους υπέργειους κάδους και ένα σύστημα εγκιβωτισμού τους, που θα τους οριοθετεί και 

δεν θα τους κάνει εμφανείς περιμετρικά, ώστε να αποτραπεί η υφιστάμενη εικόνα της περιοχής 

(«Εικόνα 8»). 

                   
Εικόνα 8           Εικόνα 9 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ  

 

Οι βασικές αρχές σχεδιασμού οφείλουν να απαντούν στα ερωτήματα που τίθενται στην ανάλυση 

της υπάρχουσας κατάστασης. Συγκεκριμένα το βασικό ζητούμενο είναι η οριοθέτηση του χώρου 

στάθμευσης οχημάτων, η ανεμπόδιστη ζώνη διέλευσης τω πεζών και η προστασία του 

συγκροτήματος των Μύλων. Με αυτό σαν γνώμονα οι κυριότερες κατευθυντήριες γραμμές στη 

μελέτη είναι οι ακόλουθες: 

 

• Διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης, των προσβάσεων πεζών και οχημάτων. 

• Χώροι στάσης – ξεκούρασης. 

• Διαμόρφωση άμεσου περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος των Μύλων και χάραξη 

νέας περιμετρικής περίφραξης. 

• Διαμόρφωση και σήμανση της εισόδου στη Χώρα. 

• Ενίσχυση και ενοποίηση της ζώνης πατημένου χώματος. 

 

Η πρόταση ανάπλασης και η χάραξη των πορειών έχουν ως σχεδιαστική αρχή τις λιτές μορφές και 

γεωμετρίες, προσαρμοσμένες στο υπάρχον ανάγλυφο του εδάφους. Οι προτεινόμενες 

διαμορφώσεις αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, που οι απαιτήσεις τους λόγω του 

αυξημένου αριθμού των, είναι πολύ μεγάλες ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, και την αισθητική 

ανάδειξη του τοποσήμου της Μυκόνου, των Μύλων.  

 

Έχει μελετηθεί κεντρική ζώνη – πορεία για την ελεύθερη όδευση των πεζών, της οποίας το πλάτος 

είναι κυμαινόμενο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη κυκλοφορία τους.  

Η πορεία θα κατασκευαστεί με το παραδοσιακό πλακόστρωτο τρόπο και θα δημιουργηθεί 

διαδρομή που θα συνδέει την είσοδο της Χώρας και το εκκλησάκι του Αγίου Χαράλαμπου με τον 

υπόλοιπο πολεοδομικό ιστό, ανοίγοντας ένα κομμάτι στεριάς προς τη θάλασσα.  

 

Χώρος αναζωογόνησης στο κέντρο της Μυκόνου, με χώρους ξεκούρασης για τους επισκέπτες και 

τους ντόπιους, που επιτυγχάνεται με την σχεδίαση περιοχών με καθιστικούς πάγκους δύο 

μορφών, όπως αναλύονται σε επόμενη ενότητα. 

 

Για την κάλυψη των αναγκών κυκλοφορίας και στάθμευσης, προτείνεται μία σαφώς οριοθετημένη 

περιοχή ως χώρος στάθμευσης και κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μηχανών, με διαφορετικό 

οπτικά υλικό κατασκευής και την κατάλληλη σήμανση οδοστρώματος. 

 

Τα υλικά που προβλέπονται, όπως περιγράφονται ακολούθως, εναρμονίζονται με το περιβάλλον, 

τις κλιματολογικές συνθήκες των Κυκλάδων και παραμένουν λιτά, ενώ παράλληλα έχει γίνει 

επιλογή υλικών υψηλής αισθητικής και χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης.  
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5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Οι σύγχρονες μελέτες λειτουργούν με γνώμονα και ευαισθησία σε σχέση με την προστασία του 

περιβάλλοντος. Σε κάθε τομέα της μελέτης, η κατεύθυνση του μέγιστου οικολογικού οφέλους 

αναδεικνύεται ως ιδιαιτέρως σημαντική και εξετάζονται όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες για 

οικολογική σχεδίαση και εξοικονόμηση ενέργειας. Προς το σκοπό έγινε προσπάθεια στη μελέτη 

σε δύο βασικές κατευθύνσεις, στην επιλογή των υλικών και του κινητού και σταθερού εξοπλισμού 

της διαμορφωμένης περιοχής. 

 

Τα υλικά  για το σύνολο της διαμόρφωσης διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο των όρων 

μικροκλίματος και θερμικής άνεσης και χρησιμεύουν για τη συλλογή, την αποθήκευση, την 

ανάκλαση και τη διάχυση της θερμότητας. Το γεγονός αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη για 

βελτιστοποίηση των θερμικών χαρακτηριστικών των υλικών επικεντρώνοντας τη μελέτη στη 

θερινή περίοδο λόγω της αυξημένης έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας και των εξωτερικών 

θερμοκρασιών.     

 

Η επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στα δάπεδα είναι πολύ σημαντική, καθώς 

προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης. 

Οι ανοιχτόχρωμες επιφάνειες απορροφούν μικρό ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής 

ακτινοβολίας, καθώς αντανακλούν το μεγαλύτερο μέρος και επομένως οι θερμοκρασίες που 

αναπτύσσονται είναι μικρότερες, συμβάλλοντας στη μείωση της υπερθέρμανσης του γύρω χώρου 

και των κτιρίων. «Δροσερά» υλικά θεωρούνται αυτά με ελαφριά χρώματα και και υψηλή θερμική 

ικανότητα. Η χρήση παρόλα αυτά πολύ ανοιχτών χρωμάτων αποφεύγεται, καθώς η μεγάλη 

ανακλαστικότητα των υλικών δύναται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα θάμβωσης για τους 

χρήστες κατά τη διάρκεια της ημέρας.    

 

Βάση των ανωτέρω, η πρόταση διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος των 

Μύλων περιλαμβάνει: 

 

• Κατασκευή πλακόστρωτου πεζόδρομου από μάρμαρο, χωρίς αρμολόγηση, όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια 

• Κατασκευή δαπέδου από σκυρόδεμα με εμφανή αδρανή στον χώρο κυκλοφορίας των 

οχημάτων  

• Κατασκευή δαπέδου με χτενιστό σκυρόδεμα στις διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης 

• Κατασκευή χαμηλού τοιχίου περίφραξης – οριοθέτησης του χώρου των Ανεμόμυλων από 

πέτρα, πάνω στο οποίο θα τοποθετηθούν οι καθιστικοί ξύλινοι πάγκοι. 

• Γενικές προδιαγραφές και προτάσεις για τον κινητό και σταθερό αστικό εξοπλισμό που 

αρμόζει στο χώρο, όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.2.   
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5.1 ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  

 

Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου πρέπει να εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, ομοιογένεια, 

σταθερότητα, αντοχή στην χρήση και τις καιρικές συνθήκες, μικρή αντανακλαστικότητα και 

ευκολία στον καθαρισμό και την συντήρηση τόσο σε συνήθεις συνθήκες χρήσης όσο και σε 

εξαιρετικές καιρικές συνθήκες (πχ βροχή, χιόνι, παγετός κλπ). 

 

 

Α) ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΠΕΤΡΑ ΠΑΡΟΥ 
 

Η αντοχή σε χτυπήματα, η αισθητική, οι αντιολισθητικές ιδιότητες και η ισχυρή μόνωση είναι 

μερικοί λόγοι που προτιμάτε η χρήση της πέτρας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς 

χώρους στα ελληνικά νησιά.  

 

Η πέτρα που προτείνεται να κατασκευαστεί ο 

πλακόστρωτος πεζόδρομος είναι από το νταμάρι της 

Πάρου, σε γκρι απόχρωση ανοιχτό, ακανόνιστου 

σχήματος, πάχους 5 ή 6 εκατοστών και σε διαστάσεις 

τουλάχιστον 60 εκατοστών. 

 

Η τοποθέτηση του θα γίνει με τρόπο που θα 

συνδιαλέγεται με το υπάρχον πατημένο χώμα στο χώρο 

των Ανεμόμυλων, αφήνοντας αρμούς μεταξύ των 

τεμαχίων κατ’ ελάχιστον 5 εκατοστών. («Εικόνα 10»).  

Αρχικά θα γίνει καλή συμπύκνωση του υπάρχοντος                     Εικόνα 10    

 χώματος, πάνω στο οποίο θα διαμορφωθεί μια στρώση έδρασης, η οποία θα  είναι από 

συμπυκνωμένο θραυστό αμμοχάλικο. Οι βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωμένης επιφάνειας 

υλοποιούνται κατ’ αρχήν με κατάλληλη υψομετρική διαμόρφωση της στρώσης έδρασης. Στην 

περίμετρο της προς επίστρωσης επιφάνειας θα κατασκευαστεί στερεό εγκιβωτισμού της άμμου 

από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα και από ειδικά τεμάχια κράσπεδου, βάση της μελέτης. Στη 

συνέχεια, επί της διαμορφωμένης στρώσης έδρασης, θα τοποθετηθούν τα κομμένα μάρμαρα. 

Κάθε μάρμαρο θα εφαρμόζεται επί της στρώσης έδρασης, με νωπό συγκολλητικό 

τσιμεντοκονίαμα πάχους 6-7 εκ. με ελαφρά δόνηση του στοιχείου. Η απόσταση μεταξύ των 

μαρμάρων θα είναι 5-7 εκ. και θα γίνει αρμολόγηση με πατημένο χώμα, προκειμένου να υπάρχει 

οπτική συνέχεια στον περιβάλλοντα χώρο (βλ. «Λ-01»). 
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Β) ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Δάπεδο σκυροδέματος προβλέπεται στους χώρους κυκλοφορίας και σταθμεύσεις των οχημάτων. 

Η διαφοροποίησή τους γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη (βλ. «Λ-03»), όπως παρακάτω: 

 

Β.1 Σκυρόδεμα ελαφρώς οπλισμένο με έγχρωμα αδρανή (Atrevia Desactive) 

 

Στους χώρους κυκλοφορίας των οχημάτων προτείνεται η χρήση του σκυροδέματος με ανάγλυφη 

επιφάνεια, τύπου Artevia Desactive της Lafarge, («Εικόνα 11,12»).  

Το υλικό, εφαρμόζεται σε δάπεδο σκυροδέματος, έχει υψηλή αισθητική με φυσικό αποτέλεσμα 

και μεγάλη ανθεκτικότητα, ελάχιστη συντήρηση και αντιολισθηρή επιφάνεια.  

Είναι ιδανικό για εξωτερικούς χώρους, καθώς δεν διατρέχει κίνδυνο καθίζησης ή αποκόλλησης 

τμήματος και η επιφάνειά του είναι ανθεκτική σε παγετό και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

 

Η κατασκευή του γίνεται επί δαπέδου σκυροδέματος, στο οποίο μετά τη διάστρωση του, 

ψεκάζεται η επιφάνεια του με χημικό απενεργοποιητή, επιβραδύνοντας την πήξη της 

επιφανειακής τσιμεντόπαστας, ώστε να γίνει η διάστρωση των αδρανών με την επιλεγμένη 

κοκκομετρία και απόχρωση σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και από εξειδικευμένο 

συνεργείο.  

 

                  
Εικόνα 11                     Εικόνα 12 

 

Β.2 Χτενιστό δάπεδο   

 

Στους χώρους στάθμευσης των οχημάτων προτείνεται η χρήση του χτενιστού δαπέδου από 

σκυρόδεμα. Τα χτενιστά δάπεδα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται ενισχυμένη 

αντιολισθηρότητα χωρίς έντονο ανάγλυφο στην επιφάνεια του δαπέδου. 

Κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο αφού διαστρωθεί, χρωματίζεται με 

σκληρυντικά τσιμεντοχρώματα, και όταν φτάσει στο πλαστικό στάδιο ωρίμανσης, η επιφάνειά του 

κτενίζεται με ειδικό εργαλείο σε παράλληλες γραμμές. 

 

  



ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ     - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ –
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5.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ  

 

Ο εξοπλισμός του περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος των Μύλων αντιμετωπίζεται 

συνολικά ώστε να εναρμονίζονται τα προτεινόμενα στοιχεία με το υπάρχον περιβάλλον, να είναι 

λειτουργικά για όλους τους χρήστες και να προσδίδουν υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα. Τα υλικά 

που θα είναι κατασκευασμένα τα στοιχεία του αστικού εξοπλισμού, θα είναι υψηλής ποιότητας 

με κύριο υλικό την τροπική ξυλεία.  

 

Όλη η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί στα στοιχεία του εξοπλισμού θα είναι εμποτισμένη τροπική 

ξυλεία ΙΡΟΚΟ με διαφανές βερνίκι ματ τελειώματος. Το αρχικό του χρώμα του ξύλου είναι ανοιχτό 

καφέ που μεταβάλλεται από το φως σε σκούρο καφέ με χρυσίδουσα απόχρωση. Πρόκειται για 

ξύλο αντοχής με πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες, καθιστώντας το ιδανικό για χρήση εξωτερικών 

χώρων. 

 

Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Καθιστικούς πάγκους δυο ειδών 

• Κάδους μικρό – απορριμμάτων 

• Φωτιστικά σώματα 

• Πινακίδες Πληροφοριων 

 

Α) Καθιστικοί πάγκοι  

Καθ’ όλο το μήκος του πεζόδρομου είναι σχεδιασμένα ανά διαστήματα, καθιστικοί χώροι 

διαμορφωμένοι με πάγκους.  Η επιλογή τους έγινε με γνώμονα τη λειτουργικότητα με τη 

δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει την πλευρά στην οποία θα κάθεται, καθώς μπορεί να καθίσει 

με θέα προς τους Ανεμόμυλους και τη Χώρα της Μυκόνου, είτε με θέα προς τη θάλασσα. Ο ενας 

τυπος καθιστικών πάγκων διαμορφώνεται πάνω στο χαμηλό τοιχίο οριοθέτησης από πετρα που 

δημιουργείται ενω ο αλλος τοποθετειται ελευθερα στο χωρο. 

 

Καθιστικό χωρίς πλάτη 

Το πρωτο είδος πάγκου αποτελείται από 6 

ξύλινες δοκούς εμποτισμένης τροπικής ξυλείας 

Ιρόκο, διαστάσεων 7 x 14εκ. και 2,50μ. μήκος 

(«Εικόνα 13»). Τοποθετούνται στη μικρή τους 

διάσταση πάνω στο τοιχίο από λιθοδομη με 

στήριξη από γαλβανισμένες λάμες 8χιλ. σε σχήμα 

        Εικόνα 13 

«Π» και συνδεδεμένα μεταξύ τους με μεταλλικές ράβδους με αποστάτες 1,6εκ. Το συνολικό ύψος 

του καθιστικού θα είναι 50εκ (βλ. «Ε-01»).                               
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Καθιστικό σχεδιαστή Μηνά 

Το δεύτερο είδος καθιστικού που προτείνεται, δεν είναι άλλο από το γνωστό παγκάκι του 

σχεδιαστή Μηνά, που εχει τοποθετηθει στο παλιο λιμανι του νησιού και αποτελει αναποσπαστο 

μερος του. Προτεινεται να τοποθετηθουν τεσσερα κομματια , στο πλατωμα του περιπατου με θεα 

την σειρα των μυλων και φυσικα τη θαλασσα. 

 Εικόνα 14   

 

 

 

Β) Κάδος μικρο-απορριμμάτων                                                              

Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του προς μελέτη χώρου, θα 

τοποθετηθούν ανά διαστήματα κάδοι μικρο-απορριμμάτων κατά 

μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, σε θέσεις σύμφωνα με το 

σχέδιο διάταξης εξοπλισμού.   

Προτείνεται οι απορριματοδέκτες να έχουν χωρητικότητα 50 λίτρα ο 

καθένας, έτσι ώστε να είναι μικρών διαστάσεων (ενδεικτικά : 

35x45x70εκ.) για να μην εμποδίζουν τη θέα προς τους μύλους. 

Τοποθετούνται βιδωτοί στο πλακόστρωτο. Προτείνεται να υπάρχει 

ενσωματωμένο μικρό σταχτοδοχείο.  

          Εικόνα 15

                                                                                           

  

           

Γ) Φωτιστικά σώματα  

Κατα μηκος του νεου τοιχιου περιφραξης οριοθετησης των μυλων και σε συνδυασμο με τους 

καθιστικους παγκους, θα τοποθετηθούν χωνευτά φωτιστικά ανάδειξης πορείας και στάσης, κατά 

μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Η σειρά των φωτιστικών σωμάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν είναι εξωτερικών χώρων χωνευτά από αλουμίνιο και πολυκαρμπονικό φύλο, 

κατάλληλα για φωτισμό διαδρόμων και οριοθέτησης χώρων.  
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Παρομοιου τυπου φωτιστικα θα τοποθετηθουν και στο τοιχο περιφραξης που οριζει τον χωρο 

σταθμευσης.  

Καλύπτει ένα μεγάλο εύρος αναγκών φωτισμού εξωτερικών χώρων με γνώμονα την απόδοση, την 

οικονομία και την ποιότητα φωτισμού. 

Ο ακριβης αριθμος και ο τυπος των φωτιστικων σωματων θα προσδιοριστει στην επομενη φαση 

της μελετης, δεν αποτελει αντικειμενο της παρουσας προμελετης.  

 

            

Δ) Πινακίδα Προβολής /Πληροφοριών  

                                                                                     Σε δύο επιλεγμένα σημεία, “Info Points”, θα 

τοποθετηθούν πινακίδες προβολής και 

ενημέρωσης, όπου οι επισκέπες θα μπορούν να 

ενημερώνονται για την ιστορία, τα δρώμενα, 

ακόμα και τα είδη των καταστημάτων που 

μπορούν να επισκεφτούν («Εικόνα 16»).  

 

Προβλέπεται η προσθήκη λογότυπων εικόνας ή 

κειμένου με αυτοκόλλητα γράμματα.  

Οι πινακιδες συμμορωνονται με την Ευρωπαικη 

προδιαγραφη ΕΝ 12899-1.               

 

Εικόνα 16 

 

 

 

5.3 ΦΥΤΕΥΣΗ 

Δεδομενου ότι η  περιοχή μελέτης, όπως η πλειονότητα των κοινόχρηστων χώρων της 

Μυκόνου, στερείται χώρων πρασίνου και γενικότερης φύτευσης, προτεινεται η διαμορφωση 

μεμονομενων μικρων πρασινων περιοχων/σημειων που θα βελτιωσουν την εικονα του χωρου 

και θα προσφερουν αρωμα και χρωμα ολους σχεδον τους μηνες του χρονου. Προτεινεται 

λοιπον χαμηλη ερπουσα βλαστηση που ταιριαζει και αντεχει στο κλιμα του νησιου και στη 

θαλασσα όπως η λεβαντα, το δενδρολιβανο, η λαντανα ο ελαιαγνος και το βιβουρνο.  
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Εικόνα 17 

 

                                               

 

ΜΥΚΟΝΟΣ 12/ 06 / 2020 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:                                             

               

 

 

 

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ : 

                                       Ο αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΤΥ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΡΓΟ : Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων 

      

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. 
Κωδικός 
Άρθρου 

Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

 1. ΟΜΑΔΑ Α' - Χωματουργικά 

1 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  με 
προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 
 

1 ΝΑΟΙΚ 22.20.02 m2 450,00 

2 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους 
κρουστικού εξοπλισμού 
 

2 ΝΑΟΙΚ 22.10.01 m3 55,00 

3 Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως 3 ΝΑΟΙΚ 22.03 m3 12,00 

4 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα 4 ΝΑΟΙΚ 10.01.02 ton 30,00 

5 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας 5 ΝΑΟΙΚ 10.07.01 ton.km 300,00 

6 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 6 ΝΑΟΔΟ Α02 m3 1.520,00 

7 Κατασκευή  επιχωμάτων 7 ΝΑΟΔΟ Α20 m3 410,00 

8 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια 8 ΝΑΟΔΟ Β04.1 m3 490,00 

9 Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης 
αγωγών 
 

9 ΝΑΟΔΟ Β04.2 m3 30,00 

10 Χερσαία και θαλάσσια μεταφορά αδρανών μέχρι το Λιμάνι του νησιού της Μυκόνου 10 ΝΑΟΔΟ Ν\Β04 ton 1.170,00 

11 Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 40 KN/m 11 ΝΑΟΔΟ Β12.1 m2 2.050,00 

12 Εκσκαφή γενική και ειδική επί εδάφους οιασδήποτε σύστασης (γαιώδες, ημιβραχώδες), 
επιχώσεις κλπ. εκτελούμενες με τα χέρια παρουσία επίβλεψης Αρχαιολόγου. 
 

12 ΝΑΟΙΚ Ν\20.12.01 m2 2.500,00 

13 Προσωπικό επιβλέψεως και εκτελέσεως έργων 13 ΝΑΟΙΚ Ν\20.01 ΤΕΜ 1,00 

 2. ΟΜΑΔΑ Β' - Τεχνικά έργα 

1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 
 

14 ΝΑΟΔΟ Β29.3.1 m3 320,00 

2 Εργασία και υλικά εφαρμογής ανάγλυφης επιφάνειας αδράνων επί σκυροδέματος 15 ΝΑΟΔΟ Ν\29.3.1 m2 885,00 

3 Εργασία και υλικά διαμόρφωσης τεχνοτροπίας χτενιστού σκυροδέματος 16 ΝΑΟΔΟ Ν\29.3.2 m2 1.150,00 

4 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα 
σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm 
 

17 ΝΑΟΙΚ 73.37.01 m2 900,00 

5 Πρόσθετη αποζημίωση για την κατασκευή ενός μ3 σκυροδέματος, λόγω ειδικών 
συνθηκών στο νησί της Μυκόνου. 
 

18 ΝΑΟΔΟ 
Ν\Β29.03.01 
 

m3 319,00 

6 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας 19 ΝΑΟΙΚ 38.04 m2 93,00 

7 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 20 ΝΑΟΔΟ Β30.2 kg 740,00 

8 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 21 ΝΑΟΔΟ Β30.3 kg 6.900,00 

9 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα 22 ΝΑΟΙΚ 38.18 m 180,00 

10 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων 23 ΝΑΟΙΚ 42.11.03 m3 36,50 

11 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 24 ΝΑΟΙΚ 71.31 m2 110,00 

12 Τελικό αρμολόγημα αρμών επίπεδων ή καμπύλων επιφανειών λιθοδομών 25 ΝΑΟΙΚ Ν\71.03.01 m2 19,10 

 3. ΟΜΑΔΑ Γ' - Επιστρώσεις 

1 Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων με ακανόνιστες πλάκες από φυσικό υλικό 26 ΝΑΟΙΚ Ν\73.11 m2 1.500,00 

2 Κατασκευή σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου 27 ΝΑΟΙΚ Ν\78.95 m2 213,00 

 4. ΟΜΑΔΑ Δ' - Φωτισμός και Η/Μ εργασίες 

 4.1. Τεχνικές εργασίες Η/Μ 

1 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm 28 ΝΑΗΛΜ 
60.10.85.01 
 

ΤΕΜ 26,00 

2 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 60 x 40 cm 29 ΝΑΗΛΜ 
60.10.85.02 
 

ΤΕΜ 3,00 

3 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 30 ΝΑΥΔΡ 11.01.02 kg 350,00 

4 Πλήρης εγκατάσταση άμεσης τριγωνικής γείωσης 31 ΝΑΗΛΜ Ν\9342 ΤΕΜ 2,00 

5 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα 32 ΝΑΗΛΜ 
60.20.40.21 
 

ΤΕΜ 5,00 
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6 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη 
βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και 
την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 
 

33 ΝΑΥΔΡ 3.03.02 m3 130,00 

7 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους 34 ΝΑΟΔΟ Α23 m3 80,00 

8 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 35 ΝΑΥΔΡ 5.07 m3 50,00 

 4.2. Ηλεκτρολογικό υλικό 

1 Φωτιστικό κολωνάκι εδάφους εξωτερικού χώρου 36 ΝΑΗΛΜ 
Ν\60.10.01.03 
 

ΤΕΜ 36,00 

2 Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, τοποθετημένο επί τοιχίου 37 ΝΑΗΛΜ 
Ν\60.10.01.06 
 

ΤΕΜ 98,00 

3 Φωτιστικό κορυφής, εξωτερικού χώρου παραδοσιακού τύπου 38 ΝΑΗΛΜ 
Ν\60.10.01.05 
 

ΤΕΜ 15,00 

4 Ιστός ηλεκτροφωτισμού από αλουμίνιο, ελάχιστου μήκους 3 μ. 39 ΝΑΗΛΜ 
Ν\60.10.01.01 
 

ΤΕΜ 15,00 

5 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 40 ΑΤΗΕ 8766.3.1 m 650,00 

6 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 41 ΑΤΗΕ 8766.3.2 m 320,00 

7 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2 42 ΑΤΗΕ 8766.3.3 m 40,00 

8 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 2,5mm2 43 ΑΤΗΕ 8766.5.2 m 410,00 

9 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 4mm2 44 ΑΤΗΕ 8766.5.3 m 120,00 

10 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 10mm2 45 ΑΤΗΕ 9340.1 m 120,00 

11 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2 46 ΑΤΗΕ 9340.3 m 410,00 

12 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1/2 ins 47 ΑΤΗΕ 9316.1 m 450,00 

13 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 3/4 ins 48 ΑΤΗΕ 9316.2 m 140,00 

14 Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων 49 ΝΑΗΛΜ 
60.10.80.01 
 

ΤΕΜ 1,00 

15 Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων 50 ΝΑΗΛΜ 
60.10.80.02 
 

ΤΕΜ 1,00 

16 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός εντάσεως 10 Α 
 

51 ΑΤΗΕ 8915.1.2 ΤΕΜ 20,00 

17 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
τριπολικός εντάσεως 10 Α 
 

52 ΑΤΗΕ 8915.2.2 ΤΕΜ 4,00 

18 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός εντάσεως 16 Α 
 

53 ΑΤΗΕ 8915.1.3 ΤΕΜ 4,00 

19 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
τριπολικός εντάσεως 16 Α 
 

54 ΑΤΗΕ 8915.2.3 ΤΕΜ 2,00 

20 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 27 55 ΑΤΗΕ 8910.1.2 ΤΕΜ 6,00 

 4.3. Δίκτυο απορροής όμβριων 

1 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 
προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού 
 
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος 
στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 
mm 
 

56 ΝΑΥΔΡ 9.42.09 ΤΕΜ 4,00 

2 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) 57 ΝΑΥΔΡ 11.01.01 kg 140,00 

3 Προκατασκευασμένο κανάλι απορροής όμβριων 58 ΝΑΟΔΟ Ν\Β67 m 10,00 

4 Γαλβανισμένη ηλεκτροπρεσαριστή σχάρα καναλιού απορροής 25/2 (αντοχής 2tn/ τροχό) 59 ΝΑΟΔΟ Ν\Β48 m 10,00 

5 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10 atm 
 

60 ΝΑΥΔΡ 
12.14.01.03 
 

m 25,00 

6 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm 
 

61 ΝΑΥΔΡ 
12.14.01.07 
 

m 50,00 

7 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm/ PN 10 atm 
 

62 ΝΑΥΔΡ 
12.14.01.10 
 

m 10,00 
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8 Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3  Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 
30°, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)   Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 
30°, DN/OD 160 mm 
 

63 ΝΑΥΔΡ 
12.35.01.01 
 

ΤΕΜ 4,00 

9 Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3  Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 
45°, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)  Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 
45°, DN/OD 160 mm 
 

64 ΝΑΥΔΡ 
12.35.02.01 
 

ΤΕΜ 4,00 

10 Κεντρικές ή έκκεντρες συστολές φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους 
με υολονήματα (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers), με τον 
ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης της μικρής διαμέτρου Συστολές ΡΝ 1,0 bar DN1 / DN2 = 
200 / 150 mm 
 

65 ΝΑΥΔΡ 
12.49.01.01 
 

ΤΕΜ 1,00 

 5. ΟΜΑΔΑ Ε' - Εργασίες πρασίνου 

 5.1. Φυτικό υλικό 

1 Προμήθεια φυτικής γης 66 ΝΑΠΡΣ Δ08 m3 70,00 

2 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m 67 ΝΑΠΡΣ Ε01.1 ΤΕΜ 160,00 

3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  0,40 - 1,50 lt 68 ΝΑΠΡΣ Ε09.3 ΤΕΜ 160,00 

4 Θάμνοι, κατηγορίας Θ1 69 ΝΑΠΡΣ Δ02.1 ΤΕΜ 20,00 

5 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α1 70 ΝΑΠΡΣ Δ03.1 ΤΕΜ 30,00 

6 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α2 71 ΝΑΠΡΣ Δ03.2 ΤΕΜ 30,00 

7 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π1 72 ΝΑΠΡΣ Δ06.1 ΤΕΜ 40,00 

8 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2 73 ΝΑΠΡΣ Δ06.2 ΤΕΜ 40,00 

 5.2. Κατασκευή δικτύου άρδευσης 

1 Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, 
μεταλλικό, διαστάσεων 40 x 30 x 20 (cm), πάχους 1,2 mm 

74 ΝΑΠΡΣ 
Η09.2.14.1Α 
 

ΤΕΜ 3,00 

2 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 6 ins, μιας Η/Β 75 ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.1 ΤΕΜ 10,00 

3 Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 4 76 ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.3 ΤΕΜ 3,00 

4 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης 
πίεσης, διατομής 1 in 
 

77 ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6 ΤΕΜ 10,00 

5 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 1 1/2 in, 3 εξόδ. 78 ΝΑΠΡΣ Η04.12.2 ΤΕΜ 6,00 

6 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Τάφροι 
βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι) 
 

79 ΝΑΠΡΣ Α09.1 m 160,00 

7 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm 80 ΝΑΠΡΣ Η01.1.5 m 140,00 

8 Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm 81 ΝΑΠΡΣ Η02.2.1 m 55,00 

9 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in 82 ΝΑΠΡΣ Η04.10.4 ΤΕΜ 24,00 

10 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in 83 ΝΑΠΡΣ Η05.1.5 ΤΕΜ 24,00 

11 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης (φλοτεροβαλβίδες), απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές, 
μονού θαλάμου,  ΡΝ 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in 
 

84 ΝΑΠΡΣ Η06.1.4.1 ΤΕΜ 12,00 

12 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 1 in κοντό, ενεργής επιφάνειας 440 cm2 και παροχής τουλάχιστον μέχρι 
5,00 m3/h 
 

85 ΝΑΠΡΣ Η07.2.2 ΤΕΜ 12,00 

13 Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 2000 - 2250 W με δοχείο διαστολής 80 έως 85 lt 86 ΝΑΠΡΣ Λ04 ΤΕΜ 1,00 

14 Ηλεκτρικός πίνακας ισχός και αυτοματισμού αντλητικού συγκροτήματος 3 kW 87 ΝΑΠΡΣ Ν\Λ4 ΤΕΜ 1,00 

15 Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με σταλάκτες μακράς διαδρομής, 
αποστάσεις σταλακτών 33 cm 
 

88 ΝΑΠΡΣ Η08.2.1.1 m 160,00 

16 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 2 x 1,5 mm2 89 ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.1 m 120,00 

17 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 3 x 4 mm2 90 ΝΑΠΡΣ 
Η09.2.15.12 
 

m 30,00 

 6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ' - Λοιπά 

1 Πινακίδα Μνημείου 91 ΝΑΟΔΟ Ν\Ε10.2 ΤΕΜ 2,00 

2 Κολωνάκι οριοθέτησης πεζοδρομίου 92 ΝΑΟΔΟ Ν\Ε7 ΤΕΜ 40,00 

3 Παγκάκι με δύο μαρμάρινες βάσεις 93 ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.1.1 ΤΕΜ 4,00 

4 Παγκάκι επί τοιχίου 94 ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.1.2 ΤΕΜ 18,00 
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A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. 
Κωδικός 
Άρθρου 

Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

5 Κάδος απορριμμάτων από εμφανές σκυρόδεμα και σανίδες ξυλείας 95 ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.1.3 ΤΕΜ 20,00 
        

   

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
  
        

Σελίδα 4 από 4 
. 



ΕΡΓΟ :  

450,00 Μ2

Στρογγυλοποίηση 450,00       M2

31,03 Μ3

18,48 Μ3

σύνολο: 49,51 M3

Στρογγυλοποίηση 55,00          Μ3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(30,00 + 6,00 + 6,00 + 35,00 μ.) x 0,40 μ. x 0,60 μ. =

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α' - Χωματουργικά

1.1 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό 

άνω του 50%
Καθαίρεση πλακόστρωσης από σχιστόπλακες στην βορειοδυτική πλευρά του οικοπέδου

1.2 Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΥ:  

450,00 τ.μ. =

(85,00 μ. + 10,30 μ. + 34,00 μ.) x 0,40 μ. x 0,60 μ. =

Καθαίρεση χαμηλού τοιχίου περιμετρικά των χώρων που βρίσκονται οι Μύλοι

Καθαίρεση χαμηλού τοιχίου του τριγωνικού χώρου που βρίσκεται στην αρχή του χώρου στάθμευσης

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 

ανεμόμυλων

710.000,00 (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων 1



11,25 M3

Στρογγυλοποίηση 12,00          M3

28,125

Στρογγυλοποίηση 30,00          M3

281,25 τον.χμ

Στρογγυλοποίηση 300,00       ton.km

309,23 Μ3

74,55 Μ3

522,20 Μ3

402,15 Μ3

96,50 Μ3

15,00 Μ3

(98,00 τ.μ. + 69,00 τ.μ. + 14,00 τ.μ. + 12,00 τ.μ.) x 0,50 μ. =

1.5 Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών καλής βατότητας

1.4 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν για την κατασκευή της επίστρωσης του χτενιστού σκυροδέματος

Πλάκες από τις καθαιρέσεις των πλακοστρώσεων που απομακρύνονται

450,00 τ.μ. x 0,05 x 0,50 x 2,50 τον./κ.μ. X 10 χμ =

Εκσκαφές για την κατασκευή των τοιχωμάτων αντιστήριξης των δύο βαθμίδων στην νότια πλευρά του χώρου κίνησης αυτοκινήτων

Πλάκες από τις καθαιρέσεις των πλακοστρώσεων που απομακρύνονται

450,00 τ.μ. x 0,05 x 0,50 x 2,50 τον./κ.μ. =

Εκσκαφές για την κατασκευή των δύο βαθμίδων στην νότια πλευρά του χώρου κίνησης αυτοκινήτων

Εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν για την κατασκευή της επίστρωσης του σκυροδέματος με ανάγλυφη επιφάνεια

Επιφάνειες κίνησης αυτοκινήτων 1.149,00 τ.μ. x 0,35 μ. (Βάθος εκσκαφών) =

Εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν για την κατασκευή του σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου

Εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν για την κατασκευή της επίστρωσης με ακανόνιστες πλάκες

Επιφάνειες 213,00 τ.μ. x 0,35 μ. (Βάθος εκσκαφών) =

25,00 τ.μ. x 0,60 μ. (μέσο πάχος εκσκαφών) =

Επιφάνειες χώρων στάθμευσης 861,00 τ.μ. + 22,50 τ.μ. x 0,35 μ. (Βάθος εκσκαφών) =

Εκσκαφές για την κατασκευή των χώρων πρασίνου

1.6 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Διαλογή χρήσιμων πλακών από τις καθαιρέσεις των πλακοστρώσεων

1.3 Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως 

450,00 τ.μ. x 0,05 x 0,50 =

Επιφάνειες κίνησης επισκεπτών 125,00 τ.μ. + 206,00 τ.μ. + 1.161,00 τ.μ. x 0,35 μ. (Βάθος εκσκαφών) =

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων 2



7,29 Μ3

1,54 Μ3

14,76 Μ3

69,16 Μ3

1.512,38 Μ3

Στρογγυλοποίηση 1.520,00    Μ3

88,35 Μ3

21,30 Μ3

149,20 Μ3

114,90 Μ3

15,00 Μ3

3,18 Μ3

7,70 Μ3

9,88 Μ3

409,51 Μ3

Στρογγυλοποίηση 410,00       Μ3

Επιχώσεις για την κατασκευή των δύο βαθμίδων στην νότια πλευρά του χώρου κίνησης αυτοκινήτων

1.7 Κατασκευή  επιχωμάτων

Επίχωση προϊόντων εκσκαφών για την κατασκευή υπόβασης του σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου

Επίχωση προϊόντων εκσκαφών για την κατασκευή υπόβασης της επίστρωσης του σκυροδέματος με ανάγλυφη επιφάνεια

Επιφάνειες χώρων στάθμευσης 861,00 τ.μ. + 22,50 τ.μ. x 0,10 μ. (Πάχος επιχώσεων) =

Επιχώσεις για την κατασκευή υπόβασης των τοιχίων από αργολιθοδομές

Επίχωση προϊόντων εκσκαφών για την κατασκευή υπόβασης της επίστρωσης με ακανόνιστες πλάκες

1.8 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια

0,70 μ. x 1,30 μ. x 5,20 μ. + 0,50 μ. x 0,70 μ. x 7,30 μ. =

Επιφάνειες κίνησης αυτοκινήτων 1.149,00 τ.μ. x 0,10 μ. (Πάχος επιχώσεων) =

7,70 τ.μ. x 2,00 μ. x 0,50 μ. =

0,30 μ. (Πλάτος βάσης) x (63 + 183) (Μήκος συνολικό)  x 0,20 μ. (Βάθος εκσκαφών) = 

Εκσκαφές για την κατασκευή τοιχίων από αργολιθοδομές

197,60 (Συνολικό μήκος τοιχίων) x 0,50 (Πλάτος τοιχίων) x 0,70 μ. (Βάθος εκσκαφών) =

Επιχώσεις για την κατασκευή της κλίμακας στην νότια πλευρά του χώρου κίνησης των αυτοκινήτων

Εκσκαφές για την κατασκευή της κλίμακας στην νότια πλευρά του χώρου κίνησης αυτοκινήτων

7,70 τ.μ. x 0,20 μ. (Βάθος εκσκαφών) =

25,00 τ.μ. x 0,60 μ. (μέσο πάχος επιστρώσεων) =

Επίχωση προϊόντων εκσκαφών για την κατασκευή υπόβασης του δαπέδου από χτενιστό σκυρόδεμα

Επιχώσεις για την κατασκευή των τοιχωμάτων αντιστήριξης των δύο βαθμίδων στην νότια πλευρά του χώρου κίνησης αυτοκινήτων

Εκσκαφές για την κατασκευή της βάσης των πρόχυτων κρασπέδων

Επιφάνειες κίνησης επισκεπτών 125,00 τ.μ. + 206,00 τ.μ. + 1.161,00 τ.μ. x 0,10 μ. (Πάχος επιχώσεων) =

197,60 (Συνολικό μήκος τοιχίων) x 0,50 (Πλάτος τοιχίων) x 0,10 μ. (Βάθος επιχώσεων) =

0,40 μ. x 1,00 μ. x 5,20 μ. + 0,30 μ. x 0,50 μ. x 7,30 μ. =

Επιφάνειες χώρων 213,00 τ.μ. x 0,10 μ. (Πάχος επιχώσεων) =

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων 3



132,53 Μ3

31,95 Μ3

149,20 Μ3

172,35 Μ3

486,03 Μ3

Στρογγυλοποίηση 490,00       Μ3

11,87 Μ3

7,38 Μ3

9,88 Μ3

29,13 M3

Στρογγυλοποίηση 30,00          Μ3

882 TON.

54,00 TON.

144,00 ΤΟΝ.

90,00 ΤΟΝ.

Επιφάνειες κίνησης αυτοκινήτων 1.149,00 τ.μ. x 0,15 μ. (πάχος στρώσης) =

Μεταφορά αδρανών της εργασίας "Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια"

490,00 κ.μ. x 1,80 ton./κ.μ. = 

Μεταφορά αδρανών της εργασίας "Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών"

30,00 κ.μ. x 1,80 ton./κ.μ. = 

Μεταφορά αδρανών της εργασίας "Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους"

80,00 κ.μ. x 1,80 ton./κ.μ. = 

Μεταφορά αδρανών της εργασίας "Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου  Στρώσεις έδρασης και 

εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου"

50,00 κ.μ. x 1,80 ton./κ.μ. = 

1,30 μ. x 5,20 μ. + 0,70 μ. x 7,30 μ. =

Εξυγιαντικές στρώσεις για την κατασκευή υπόβασης των τοιχίων από αργολιθοδομές

Εξυγιαντική στρώση για την βάση των τοιχωμάτων αντιστήριξης των δύο βαθμίδων στην νότια πλευρά του χώρου κίνησης αυτοκινήτων

1.10 Χερσαία και θαλάσσια μεταφορά αδρανών μέχρι το Λιμάνι του νησιού της Μυκόνου

Επιφάνειες κίνησης επισκεπτών 125,00 τ.μ. + 206,00 τ.μ. + 1.161,00 τ.μ. x 0,10 μ. (πάχος στρώσης) =

Υπόβαση της επίστρωσης του σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου

Επιφάνειες χώρων 213,00 τ.μ. x 0,15 μ. (πάχος στρώσης) =

Υπόβαση της επίστρωσης με ακανόνιστες πλάκες

Υπόβαση δαπέδου από χτενιστό σκυρόδεμα

197,60 (Συνολικό μήκος τοιχίων) x 0,50 (Πλάτος τοιχίων) x 0,10 μ. (Πάχος στρώσης) =

Εξυγιαντική στρώση για την κατασκευή βάσης των πρόχυτων κρασπέδων

1.9 Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών

Υπόβαση της επίστρωσης του σκυροδέματος με ανάγλυφη επιφάνεια

Επιφάνειες χώρων στάθμευσης 861,00 τ.μ. + 22,50 τ.μ. x 0,15 μ. (πάχος στρώσης)=

0,30 μ. (Πλάτος βάσης) x (63 + 183) (Μήκος συνολικό)  x 0,10 μ. (Πάχος στρώσης) = 

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων 4



1.170,00 ΤΟΝ.

Στρογγυλοποίηση 1.170,00    ΤΟΝ.

883,50 Μ2

1.149,00 Μ2

2032,50 Μ2

Στρογγυλοποίηση 2.050,00    ΤΟΝ.

2500,00 Μ2

Στρογγυλοποίηση 2.500,00    Μ2

1,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 1,00            ΤΕΜ

8,69 M3

88,35 Μ3

Επιφάνειες κίνησης αυτοκινήτων 1.149,00 τ.μ. =

1.12 Εκσκαφή γενική και ειδική επί εδάφους οιασδήποτε σύστασης (γαιώδες, ημιβραχώδες), επιχώσεις κλπ. εκτελούμενες με τα χέρια παρουσία 

επίβλεψης Αρχαιολόγου.

Ειδικές χωματουργικές εργασίες που εκτελούνται στους χώρους περιμετρικά των Μύλων

2.500 τ.μ.=

1.13 Προσωπικό επιβλέψεως και εκτελέσεως έργων

Προσωπικό επίβλεψης κατ' αποκοπήν

1,00 τεμ. =

Επιφάνειες χώρων στάθμευσης 861,00 τ.μ. + 22,50 τ.μ. x 0,10 μ. (πάχος στρώσης)=

(0,30x2,70+1,00x0,30) x 5,20 μ. + (0,20x1,50+0,50x0,20) x 7,30 μ. =

Κατασκευή τοιχωμάτων αντιστήριξης των δύο βαθμίδων στην νότια πλευρά του χώρου κίνησης αυτοκινήτων

2.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

ΟΜΑΔΑ B' - Τεχνικά έργα

Κατασκευή υπόβασης της επίστρωσης του σκυροδέματος με ανάγλυφη επιφάνεια

Κατασκευή δαπέδου από χτενιστό σκυρόδεμα

Οπλισμός της επίχωσης για την κατασκευή υπόβασης του δαπέδου από χτενιστό σκυρόδεμα

1.11 Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, γεώπλεγμα αντοχής Tult 40 kN/m

Γεώπλεγμα για τον οπλισμό της επίχωσης που θα αποτελεί την υπόβαση της επίστρωσης του σκυροδέματος με ανάγλυφη επιφάνεια

Επιφάνειες χώρων στάθμευσης 861,00 τ.μ. + 22,50 τ.μ. =

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων 5



114,90 Μ3

1,11 Μ3

7,38 Μ3

11,15 Μ3

39,52 Μ3

8,83 Μ3

1,05 M3

1,97 M3

23,89 Μ3

11,07 Μ3

317,91 Μ3

Στρογγυλοποίηση 320,00       Μ3

883,50 Μ2

Στρογγυλοποίηση 885,00       Μ2

1.149,00 Μ2

Στρογγυλοποίηση 1.150,00    Μ2

Κατασκευή χαμηλού κρασπέδου οριοθέτησης χώρων πρασίνου

Βάση των τοιχίων από αργολιθοδομές

Επιφάνειες κίνησης αυτοκινήτων 1.149,00 τ.μ. x 0,10 μ. (πάχος στρώσης) =

7,70 τ.μ. x 0,10 μ. + 2,00 μ. x 1,70 μ. x 0,10 μ. =

(99,14+58,06+41,85+28,30+24,90) μ. 252,25 μ. Συνολικό μήκος τοιχίου x 0,10 μ. x 0,35 μ. =

Κατασκευή χαμηλού κρασπέδου περιμετρικά της τριγωνικής νησίδας και στις ακμές που δεν κατασκευάζονται τοιχία

Κατασκευή χαμηλού κρασπέδου από την πίσω πλευρά των μύλων και στα σημεία που δεν κατασκευάζονται τοιχία

(2,30+3,30+1,50+2,50+9,60+1,50+4,50+1,50+1,50) x 0,20 x 0,35 =

(63+183 μ.) Συνολικό μήκος x 0,10 μ. x 0,45 μ. =

(0,96+1,05+0,96+0,78+0,98+1,03+0,74+1,10+0,97+0,94+0,76+2,23+0,76+0,69+0,99) x 0,20 x 0,35 =

(95,84 + 87,90 ) 183,74 μ. Συνολικό μήκος κρασπέδου x 0,20 μ. x 0,65 μ. =

(1,70+27,40+31,00+1,70+16,30+14,80) 92,90 μ (Συνολικό μήκος κρασπέδου) x (0,50 x 0,15 + 0,15 x 0,25) 0,12 

τ.μ. (διατομή κρασπέδου) =

197,60 (Συνολικό μήκος τοιχίων) x 0,50 (Πλάτος τοιχίων) x 0,40 μ. (Πάχος στρώσης) =

Κατασκευή κρασπέδου διαχωρισμού επιστρώσεων

Κατασκευή κρασπέδου εγκιβωτισμού και διαχωρισμού του χώρου κίνησης αυτοκινήτων με τον χώρο κίνησης πεζών

Κατασκευή βάσης των πρόχυτων κρασπέδων

Κατασκευή κλίμακας στην νότια πλευρά του χώρου κίνησης αυτοκινήτων

Κατασκευή ενισχυμένου κρασπέδου από την εξωτερική πλευρά (δυτική πλευρά) της πλακόστρωσης με ακανόνιστες πλάκες (και στα 2 επίπεδα)

2.3 Εργασία και υλικά διαμόρφωσης τεχνοτροπίας χτενιστού σκυροδέματος

Επιφάνειες χώρων κίνησης αυτοκινήων 1.149,00 τ.μ. =

0,30 μ. (Πλάτος βάσης) x (63 + 183) (Μήκος συνολικό)  x 0,10 μ. (Πάχος στρώσης) = 

2.2 Εργασία και υλικά εφαρμογής ανάγλυφης επιφάνειας αδράνων επί σκυροδέματος

Επιφάνειες χώρων στάθμευσης 861,00 τ.μ. + 22,50 τ.μ. =

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων 6



895,20 M2

Στρογγυλοποίηση 900,00       M2

295,00 Μ3

24,00 Μ3

319,00 Μ3

Στρογγυλοποίηση 319,00       Μ3

93,00 Μ2

Στρογγυλοποίηση 93,00          Μ2

195,53 kgr

537,53 kgr

733,06 kgr

Στρογγυλοποίηση 740,00       KGR

Επιφάνειες κίνησης επισκεπτών (125,00 τ.μ. + 206,00 τ.μ. + 1.161,00 τ.μ.) x 0,60 =

2.8 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

2.6 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας

(29+27+18+19) 93 μ (Συνολικό μήκος κρασπέδου) x (0,15+0,35+0,50) =

Συνολικός όγκος σκυροδεμάτων κατηγορίας C16/20

2.7 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

Οπλισμός τοιχωμάτων αντιστήριξης των δύο βαθμίδων στην νότια πλευρά του χώρου κίνησης αυτοκινήτων

8,69 κ.μ. σκυροδέματος x 22,50 kgr/κ.μ. οπλισμού =

Οπλισμός χαμηλού τοιχίου από την εξωτερική πλευρά (δυτική πλευρά) της πλακόστρωσης με ακανόνιστες πλάκες (και στα 2 επίπεδα)

23,89 κ.μ. σκυροδέματος x 22,50 kgr/κ.μ. οπλισμού =

Κατασκευή ημικυκλικών κρασπέδων διαχωρισμού των επιστρώσεων

2.4 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις, επιστρώσεις τσιμεντοκονίας 

πάχους 2,0 cm

Συγκολλητική τσιμεντοκονία εγκατάστασης των ακανόνιστων πλακών

295,00 κ.μ. =

2.5 Πρόσθετη αποζημίωση για την κατασκευή ενός μ3 σκυροδέματος, λόγω ειδικών συνθηκών στο νησί της Μυκόνου. 

Συνολικός όγκος τσιμεντοκονιάματος

1.200 τ.μ. x 0,02 μ. = 
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1.607,97 kgr

2.715,44 kgr

2.091,18 kgr

20,20 kgr

134,32 kgr

179,82 kgr

6.748,93 kgr

Στρογγυλοποίηση 6.900,00    kg

180,00 Μ

Στρογγυλοποίηση 180,00       M

14,26 M3

2,16 Μ3

4,48 Μ3

15,20 M3

36,10 Μ3

Οπλισμός υπόβασης της επίστρωσης του σκυροδέματος με ανάγλυφη επιφάνεια

Οπλισμός δαπέδου με χτενιστό σκυρόδεμα

Οπλισμός κλίμακας που κατασκευάζεται στην νότια πλευρά του χώρου κίνησης των αυτοκινήτων

Επιφάνειες κίνησης επισκεπτών 1.492,00 τ.μ. x 1,82 kgr/τ.μ. =

Οπλισμός υπόβασης της επίστρωσης των ακανόνιστων πλακών

Επιφάνειες χώρων στάθμευσης 861,00 τ.μ. + 22,50 τ.μ. x 1,82 kgr/τ.μ. =

(13,60+23,20+19,20+3,00x13) x 0,32 x 0,50 =

1,82 kgr/τ.μ. οπλισμού x 0,30 μ. (Πλάτος βάσης) x (63 + 183) (Μήκος συνολικό) =

Οπλισμός βάσης πρόχυτων κρασπέδων

Οπλισμός βάσης των τοιχίων από αργολιθοδομές

1,82 kgr/τ.μ. οπλισμού x 197,60 (Συνολικό μήκος τοιχίων) x 0,50 (Πλάτος βάσης) =

1,82 kgr/τ.μ. οπλισμού x ( 2,00 μ. x 1,70 μ. + 7,70 τ.μ.) =

2.10 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων

2.9 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα

Κατασκευή τοιχίων από την πίσω πλευρά των μύλων

Κατασκευή τοιχίων στην τριγωνική νησίδα

Διαμόρφωση της εξωτερικής πλευράς του κρασπέδου

180,00 μ. =

Επιφάνειες κίνησης αυτοκινήτων 1.149,00 τ.μ. x 1,82 kgr/τ.μ. =

(17,50 + 19,50 + 9,80 + 5,50 + 4,00 + 3,00 + 5,50 + 3,00 + 4,00 + 17,30) x 0,32 x 0,50 = 

Κατασκευή τοιχίων περιμετρικά του κεντρικού χώρου πρασίνου

(6,80 + 6,70) x 0,32 x 0,50 = 

Κατασκευή τοιχίων πάκτωσης των καθιστικών διατάξεων

(2,00 x 14) x 0,32 x 0,50 = 
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Στρογγυλοποίηση 36,50          Μ3

61,50 Μ2

46,10 Μ2

107,60 Μ2

Στρογγυλοποίηση 110,00       Μ2

19,10

Στρογγυλοποίηση 19,10          Μ2

1.492,00

Στρογγυλοποίηση 1.500,00    Μ2

213,00 Μ2

Στρογγυλοποίηση 213,00       Μ2

125,00 τ.μ. + 206,00 τ.μ. + 1.161,00 τ.μ. =

Επιχρίσματα για την βελτίωση του κρασπέδου διαχωρισμού των χώρων πρασίνου

(63+183 μ.) Συνολικό μήκος x 0,25 μ. =

92,20 μ. x 0,50 μ. =

ΟΜΑΔΑ Γ' - Επιστρώσεις
3.1 Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων με ακανόνιστες πλάκες από φυσικό υλικό

Επίστρωση ακανόνιστων πλακών για την κίνηση των πεζών

3.2 Κατασκευή σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου

ΟΜΑΔΑ Δ' - Φωτισμός και Η/Μ εργασίες

Δ.1 Τεχνικές εργασίες Η/Μ

2.11 Επιχρίσματα τριπτά -τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.

Επιχρίσματα για την βελτίωση του κρασπέδου εγκιβωτισμού και διαχωρισμού του χώρου κίνησης αυτοκινήτων με τον χώρο κίνησης πεζών

Κατασκευή δαπέδου στο τριγωνικό χώρο στην ανατολική πλευρά του χώρου παρεμβάσεων

213,00 τ.μ. =

2.12 Τελικό αρμολόγημα αρμών επίπεδων ή καμπύλων επιφανειών λιθοδομών

Αρμολόγημα αρμών στα λιθόκτιστα τοιχία

3,50 τ.μ. + 5,40 τ.μ. + 10,00 τ.μ. =
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26,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 26,00          ΤΕΜ

3,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 3,00            ΤΕΜ

299,00 kgr

40,50 kgr

339,50 kgr

Στρογγυλοποίηση 350,00       KGR

2,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 2,00            ΤΕΜ

5,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 5,00            ΤΕΜ

4.1.2 Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων, φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm

Φρεάτια έλξης καλωδίων που τοποθετούνται πλησίον των πίλαρ

4.1.1 Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων, φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

Φρεάτια που κατασκευάζονται κατά μήκος του δικτύου ηλεκτροδότησης και πλησίον των ιστών φωτισμού

2,00 τεμ. =

4.1.5 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα

Γείωση των άκρων των γραμμών ηλεκτροδότισης των επιστύλιων φωτιστικών

5,00 τεμ. =

13,50 kg/τεμ. x 3,00 τεμ. =

3,00 τεμ. =

7,00 τεμ. + 4,00 τεμ. + 15,00 τεμ. =

4.1.4 Πλήρης εγκατάσταση άμεσης τριγώνικής γειώσεως

Τριγωνική γείωση των ηλεκτρολογικών δικτύων

4.1.3 Καλύμματα φρεατίων - καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

Καλύμματα φρεατίων 40x40

11,50 kg/τεμ. x 26,00 τεμ. =

Καλύμματα φρεατίων 40x60
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88,20 Μ3

36,00 Μ3

124,20 Μ3

Στρογγυλοποίηση 130,00       Μ3

50,40 Μ3

24,00 Μ3

74,40 Μ3

Στρογγυλοποίηση 80,00          Μ3

37,80 Μ3

12,00 Μ3

49,80 Μ3

Στρογγυλοποίηση 50,00          Μ3

36,00 ΤΕΜ

100,00 μ.  Μήκος x 0,60 μ. Πλάτος x 0,60 μ. Βάθος =

100,00 μ.  Μήκος x 0,60 μ. Πλάτος x 0,40 μ. Βάθος =

100,00 μ.  Μήκος x 0,60 μ. Πλάτος x 0,20 μ. Βάθος =

4.1.8 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 

προελεύσεως λατομείου

Πλήρωση τάφρου διέλευσης των καλωδίων ηλεκτροδότησης

420,00 μ.  Μήκος x 0,30 μ. Πλάτος x 0,30 μ. Πάχος =

Πλήρωση τάφρου διέλευσης των σωλήνων απορροής των όμβριων

4.1.6 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την φόρτωση των 

προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

Εκσκαφές για την κατασκευή τάφρου διέλευσης των καλωδίων ηλεκτροδότησης

Εκσκαφές για την κατασκευή τάφρου διέλευσης των σωλήνων απορροής των όμβριων

420,00 μ.  Μήκος x 0,30 μ. Πλάτος x 0,70 μ. Βάθος =

Πλήρωση τάφρου διέλευσης των καλωδίων ηλεκτροδότησης

420,00 μ.  Μήκος x 0,30 μ. Πλάτος x 0,40 μ. Πάχος =

Πλήρωση τάφρου διέλευσης των σωλήνων απορροής των όμβριων

4.1.7 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους

Δ.2 Ηλεκτρολογικό υλικό
4.2.1 Φωτιστικό κολωνάκι εδάφους εξωτερικού χώρου

Φωτιστικά σε κολωνάκι

36,00 μ. =
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Στρογγυλοποίηση 36,00          ΤΕΜ

98,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 98,00          ΤΕΜ

15,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 15,00          ΤΕΜ

15,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 15,00          ΤΕΜ

650,00 Μ

Στρογγυλοποίηση 650,00       Μ

320,00 Μ

Στρογγυλοποίηση 320,00       Μ

650,00 μ. =

4.2.6 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

Καλώδια ηλεκτροδότησης των φωτιστικών σύμφωνα με την Ηλεκτρολογική Μελέτη

320,00 μ. =

4.2.5 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

15,00 μ. =

Καλώδια ηλεκτροδότησης των φωτιστικών σύμφωνα με την Ηλεκτρολογική Μελέτη

4.2.4 Ιστός ηλεκτροφωτισμού από αλουμίνιο, ελάχιστου μήκους 3 μ.

Ιστοί για την τοποθέτηση των φωτιστικών κορυφής

4.2.2 Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, τοποθετημένο επί τοιχίου

Φωτιστικά τοποθετημένα επί τοιχίου που τοποθετούνται στον χώρο σύμφωνα με την Φωτοτεχνική Μελέτη

98,00 μ. =

4.2.3 Φωτιστικό κορυφής, εξωτερικού χώρου παραδοσιακού τύπου

Φωτιστικά επιστύλια που τοποθετούνται στον χώρο σύμφωνα με την Φωτοτεχνική Μελέτη

15,00 μ. =
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40,00 Μ

Στρογγυλοποίηση 40,00          Μ

410,00 Μ

Στρογγυλοποίηση 410,00       Μ

120,00 Μ

Στρογγυλοποίηση 120,00       Μ

120,00 Μ

Στρογγυλοποίηση 120,00       Μ

410,00 Μ

Στρογγυλοποίηση 410,00       Μ

450,00 Μ450,00 μ. =

120,00 μ. =

4.2.11 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2

Αγωγός γείωσης σύμφωνα με την Μελέτη

410,00 μ. =

4.2.12 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1/2 ins

Σιδηροσωλήνας τοποθέτησης καλωδίων

Αγωγός γείωσης σύμφωνα με την Μελέτη

4.2.7 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

Καλώδια παροχής σύμφωνα με την Ηλεκτρολογική Μελέτη

40,00 μ. =

4.2.8 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 2,5mm2

Καλώδια ηλεκτροδότησης των φωτιστικών σύμφωνα με την Ηλεκτρολογική Μελέτη

410,00 μ. =

4.2.9 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 4mm2

Καλώδια παροχής σύμφωνα με την Ηλεκτρολογική Μελέτη

120,00 μ. =

4.2.10 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 10mm2
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Στρογγυλοποίηση 450,00       Μ

140,00 Μ

Στρογγυλοποίηση 140,00       Μ

1,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 1,00            ΤΕΜ

1,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 1,00            ΤΕΜ

20,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 20,00          ΤΕΜ

4,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 4,00            ΤΕΜ

140,00 μ. =

4.2.15 Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων

Πίλαρ τροφοδότησης σύμφωνα με την Ηλεκτρολογική μελέτη

1,00 τεμ.. =

Πίλαρ τροφοδότησης σύμφωνα με την Ηλεκτρολογική μελέτη

1,00 τεμ.. =

Ηλεκτρολογικό υλικό

4,00 τεμ. =

4.2.13 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 3/4 ins

Σιδηροσωλήνας τοποθέτησης καλωδίων

4.2.14 Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων

4.2.16 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α

Ηλεκτρολογικό υλικό

20,00 τεμ. =

4.2.17 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 Α
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4,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 4,00            ΤΕΜ

2,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 2,00            ΤΕΜ

6,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 6,00            ΤΕΜ

4,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 4,00            ΤΕΜ

140,00 KGR

Στρογγυλοποίηση 140,00       KGR

4,00 τεμ. =

4.3.2 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

4,00 τεμ. x 35,00 kgr/τεμ. =

Δ.3 Δίκτυο απορροής όμβριων
4.3.1 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού 

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου 

διαμέτρου έως D 315 mm

Φρεάτια απορροής των όμβριων

Ηλεκτρολογικό υλικό

4.2.18 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α

4,00 τεμ. =

4.2.19 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 Α

Ηλεκτρολογικό υλικό

2,00 τεμ. =

4.2.20 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 27

Ηλεκτρολογικό υλικό

6,00 τεμ. =

Καλύμματα φρεατίων απορροής των όμβριων
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10,00 Μ

Στρογγυλοποίηση 10,00          M

10,00 Μ

Στρογγυλοποίηση 10,00          M

25,00 Μ

Στρογγυλοποίηση 25,00          KGR

50,00 Μ

Στρογγυλοποίηση 50,00          M

10,00 Μ10,00 μ. =

4.3.6 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 

110 mm / ΡΝ 10 atm

Σωλήνας δικτύου υδροσυλλογής

50,00 μ. =

4.3.7 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 

160 mm/ PN 10 atm

Σωλήνας δικτύου υδροσυλλογής

4.3.5 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 

50 mm / ΡΝ 10 atm

Σωλήνας δικτύου υδροσυλλογής

25,00 μ. =

4.3.3 Προκατασκευασμένο κανάλι απορροής όμβριων

Κανάλι για σημειακή συλλογή όμβριων

4.3.4 Γαλβανισμένη ηλεκτροπρεσαριστή σχάρα καναλιού απορροής 25/2 (αντοχής 2tn/ τροχό)

Κανάλι για σημειακή συλλογή όμβριων

10,00 μ. =

10,00 μ. =
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Στρογγυλοποίηση 10,00          M

4,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 4,00            ΤΕΜ

4,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 4,00            ΤΕΜ

1,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 1,00            ΤΕΜ

67,55 Μ3

Στρογγυλοποίηση 70,00          M3

1,00 τεμ.=

4.3.8 Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3  Χυτές γωνίες 

πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 30°, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)   Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 30°, DN/OD 160 mm

Ειδικά τεμάχια δικτύου απορροής όμβριων

4,00 τεμ.=

4.3.9 Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3  Χυτές γωνίες 

πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 45°, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)  Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 45°, DN/OD 160 mm

Ειδικά τεμάχια δικτύου απορροής όμβριων

4,00 τεμ.=

4.3.10 Κεντρικές ή έκκεντρες συστολές φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με υολονήματα (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass 

Reinforced Polymers), με τον ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης της μικρής διαμέτρου Συστολές ΡΝ 1,0 bar DN1 / DN2 = 200 / 150 mm

Ειδικά τεμάχια δικτύου απορροής όμβριων

Ε.1 Φυτικό υλικό

ΟΜΑΔΑ Ε' - Εργασίες πρασίνου

Χώροι πρασίνου που κατασκευάζονται

(98,00 τ.μ. + 69,00 τ.μ. + 12,00 τ.μ. + 14,00 τ.μ.) x 0,35 μ. (Βάθος φυτικού υλικού) =

5.1.1 Προμήθεια φυτικής γης
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20,00 ΤΕΜ

30,00 ΤΕΜ

30,00 ΤΕΜ

40,00 ΤΕΜ

40,00 ΤΕΜ

160,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 160,00       ΤΕΜ

20,00 ΤΕΜ

30,00 ΤΕΜ

30,00 ΤΕΜ

40,00 ΤΕΜ

40,00 ΤΕΜ

160,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 160,00       ΤΕΜ

20,00 ΤΕΜ

Φυτά κατηγορίας Π1 που φυτεύονται

40,00 τεμ. =

20,00 τεμ. =

Φυτά κατηγορίας Θ1 που φυτεύονται

5.1.4 Θάμνοι, κατηγορίας Θ1

30,00 τεμ. =

Φυτά κατηγορίας Π1 που φυτεύονται

40,00 τεμ. =

Φυτά κατηγορίας Α2 που φυτεύονται

30,00 τεμ. =

Φυτά κατηγορίας Θ1 που φυτεύονται

30,00 τεμ. =

Φυτά κατηγορίας Α2 που φυτεύονται

30,00 τεμ. =

Φυτά κατηγορίας Θ1 που φυτεύονται

5.1.3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  0,40 - 1,50 lt

Φυτά κατηγορίας Α1 που φυτεύονται

20,00 τεμ. =

Φυτά κατηγορίας Π2 που φυτεύονται

20,00 τεμ. =

Φυτά κατηγορίας Π2 που φυτεύονται

40,00 τεμ. =

40,00 τεμ. =

Φυτά κατηγορίας Α1 που φυτεύονται

5.1.2 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m
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Στρογγυλοποίηση 20,00          ΤΕΜ

30,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 30,00          ΤΕΜ

30,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 30,00          ΤΕΜ

40,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 40,00          ΤΕΜ

40,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 40,00          ΤΕΜ

3,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 3,00            ΤΕΜ

30,00 τεμ. =

5.1.6 Θάμνοι, κατηγορίας Α2

Φυτά κατηγορίας Α2 που φυτεύονται

30,00 τεμ. =

5.1.7 Θάμνοι, κατηγορίας Π1

3,00 τεμ. =

Ε.2 Κατασκευή δικτύου άρδευσης

40,00 τεμ. =

5.1.5 Θάμνοι, κατηγορίας Α1

Φυτά κατηγορίας Α1 που φυτεύονται

5.1.8 Θάμνοι, κατηγορίας Π2

Φυτά κατηγορίας Π2 που φυτεύονται

Φυτά κατηγορίας Π1 που φυτεύονται

40,00 τεμ. =

5.2.1 Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 40 x 30 x 20 (cm), πάχους 1,2 mm

Προγραμματιστές δικτύου άρδευσης
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10,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 10,00          ΤΕΜ

3,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 3,00            ΤΕΜ

10,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 10,00          ΤΕΜ

6,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 6,00            ΤΕΜ

154,00 Μ

Στρογγυλοποίηση 160,00       Μ

Ηλεκτροβάνες δικτύου άρδευσης

5.2.3 Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 4

Προγραμματιστές δικτύου άρδευσης

3,00 τεμ. =

5.2.4 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in

Συλλέκτες δικτύου άρδευσης

5.2.6 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι)

37,00 μ. + 38,00 μ. +29,00 μ. +50,00 μ. =

6,00 τεμ. =

10,00 τεμ. =

10,00 τεμ. =

Κεντρικοί αγωγοί δικτύου άρδευσης

Ηλεκτροβάνες δικτύου άρδευσης

5.2.5 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 1 1/2 in, 3 εξόδ.

Εκσκαφή για την κατασκευή του δικτύου άρδευσης

5.2.7 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm

5.2.2 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 6 ins, μιας Η/Β
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136,50 Μ

Στρογγυλοποίηση 140,00       Μ

53,00 Μ

Στρογγυλοποίηση 55,00          Μ

24,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 24,00          ΤΕΜ

24,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 24,00          ΤΕΜ

12,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 12,00          ΤΕΜ

12,00 ΤΕΜ

5.2.10 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in

12,00 τεμ. =

Απολήξεις δικτύου άρδευσης

Κρουνοί για τους εκτοξευτήρες

24,00 τεμ. =

5.2.11 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης (φλοτεροβαλβίδες), απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές, μονού θαλάμου,  ΡΝ 16 atm, ονομαστικής 

διαμέτρου Φ 1 1/2 in
Βαλβίδες δικτύου άρδευσης

12,00 τεμ. =

5.2.12 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in κοντό, ενεργής επιφάνειας 440 cm2 

και παροχής τουλάχιστον μέχρι 5,00 m3/h

Φίλτρα δικτύου άρδευσης

12,00 μ. + 19,50 μ. + 75,00 μ. +30,00 μ. =

5,50 μ. + 18,00 μ. + 17,50 μ. + 12,00 μ.=

Αγωγοί δικτύου άρδευσης

5.2.9 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in

24,00 τεμ. =

5.2.8 Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm
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Στρογγυλοποίηση 12,00          ΤΕΜ

1,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 1,00            ΤΕΜ

1,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 1,00            ΤΕΜ

154,00 Μ

Στρογγυλοποίηση 160,00       Μ

116,00 Μ

Στρογγυλοποίηση 120,00       Μ

30,00 Μ

Στρογγυλοποίηση 30,00          Μ

5.2.16 Καλώδια  τύπου J1VV-U  (ΝΥΥ), διατομής 2 x 1,5 mm2

5.2.17 Καλώδια  τύπου J1VV-U  (ΝΥΥ), διατομής 3 x 4 mm2

Καλώδια για την τροφοδοσία της αντλίας

5.2.13 Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 2000 - 2250 W με δοχείο διαστολής 80 έως 85 lt

Αντλία για την τροφοδότηση του δικτύου άρδευσης

1,00 τεμ. =

Καλώδια για την τροφοδοσία των συστημάτων άρδευσης

Ηλεκτρικός πίνακας για την τροφοδότηση της αντλίας

1,00 τεμ. =

30,00 μ. =

19,00 μ. + 35,00 μ. + 37,00 μ. + 25,00 μ. =

37,00 μ. + 38,00 μ. +29,00 μ. +50,00 μ. =

5.2.15 Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες, αποστάσεις σταλακτών  33 cm

Μήκος σταλακτηφόρων για την άρδευση των θάμνων που φυτεύονται

5.2.14 Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού αντλητικού συγκροτήματος 3 kW
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2,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 2,00            ΤΕΜ

40,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 40,00          ΤΕΜ

4,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 4,00            ΤΕΜ

18,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 18,00          ΤΕΜ

20,00 ΤΕΜ

Στρογγυλοποίηση 20,00          ΤΕΜ

18,00 τεμ. =

Κολωνάκια οριοθέτησης πεζοδρομίου που τοποθετούνται στην τριγωνική νησίδα

40,00 τεμ. =

6.3 Παγκάκι με δύο μαρμάρινες βάσεις

Πινακίδες που τοποθετούνται στον χώρο

6.5 Κάδος απορριμμάτων από εμφανές σκυρόδεμα και σανίδες ξυλείας

Κάδοι απορριμμάτων που τοποθετούνται στον χώρο

20,00 τεμ. =

Καθιστικές διατάξεις που εγκαθίστανται στον χώρο

4,00 τεμ. =

6.4 Παγκάκι επί τοιχίου

Καθιστικές διατάξεις που εγκαθίστανται στον χώρο

ΟΜΑΔΑ ΣΤ' - Λοιπές εργασίες
6.1 Πινακίδα Μνημείου

2,00 τεμ.=

6.2 Κολωνάκι οριοθέτησης πεζοδρομίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΟΜΑΔΑ Α' - Χωματουργικά

Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους  με
προσοχή, για την εξαγωγή
ακεραίων πλακών σε ποσοστό
άνω του 50%

1 ΝΑΟΙΚ
22.20.02

450,00 11,20 5.040,001 m2ΟΙΚ 2237

Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα, με χρήση
συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

2 ΝΑΟΙΚ
22.10.01

55,00 29,10 1.600,502 m3ΟΙΚ 2226

Διαλογή των χρησίμων λίθων
από τα προϊόντα καθαιρέσεως

3 ΝΑΟΙΚ 22.03 12,00 5,60 67,203 m3ΟΙΚ 2212

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί
αυτοκινήτου ή σε ζώα, με
μηχανικά μέσα

4 ΝΑΟΙΚ
10.01.02

30,00 1,65 49,504 tonΟΙΚ 1104

Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια
μέσου οδών καλής βατότητας

5 ΝΑΟΙΚ
10.07.01

300,00 0,35 105,005 ton.k
m

ΟΙΚ 1136

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

6 ΝΑΟΔΟ Α02 1.520,00 1,16 1.763,206 m3ΝΟΔΟ 1123.Α

Κατασκευή  επιχωμάτων7 ΝΑΟΔΟ Α20 410,00 1,05 430,507 m3ΝΟΔΟ 1530

Επιχώματα (από κοκκώδη
υλικά) κάτω από τα
πεζοδρόμια

8 ΝΑΟΔΟ Β04.1 490,00 8,16 3.998,408 m3ΝΟΔΟ 3121Β

Μεταβατικά επιχώματα (από
κοκκώδη υλικά) τεχνικών
έργων και επιχώματα ζώνης
αγωγών

9 ΝΑΟΔΟ Β04.2 30,00 11,96 358,809 m3ΥΔΡ 6068

Χερσαία και θαλάσσια
μεταφορά αδρανών μέχρι το
Λιμάνι του νησιού της
Μυκόνου

10 ΝΑΟΔΟ Ν\Β04 1.170,00 7,00 8.190,0010 tonΝΟΔΟ 3121Β

Γεωπλέγματα οπλισμένων
επιχωμάτων, αντοχής Tult 40
KN/m

11 ΝΑΟΔΟ Β12.1 2.050,00 6,70 13.735,0011 m2ΟΙΚ 7914

Εκσκαφή γενική και ειδική επί
εδάφους οιασδήποτε
σύστασης (γαιώδες,
ημιβραχώδες), επιχώσεις κλπ.
εκτελούμενες με τα χέρια
παρουσία επίβλεψης
Αρχαιολόγου.

12 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.12.01

2.500,00 23,00 57.500,0012 m2ΟΙΚ 2122

Προσωπικό επιβλέψεως και
εκτελέσεως έργων

13 ΝΑΟΙΚ Ν\20.01 1,00 32.400,00 32.400,0013 ΤΕΜ

Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α' - Χωματουργικά 125.238,10125.238,10

2. ΟΜΑΔΑ Β' - Τεχνικά έργα

Κατασκευή ρείθρων,
τραπεζοειδών τάφρων,
στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με
σκυρόδεμα C16/20

1 ΝΑΟΔΟ
Β29.3.1

320,00 94,20 30.144,0014 m3ΝΟΔΟ 2532

Εργασία και υλικά εφαρμογής
ανάγλυφης επιφάνειας
αδράνων επί σκυροδέματος

2 ΝΑΟΔΟ
Ν\29.3.1

885,00 40,00 35.400,0015 m2ΟΔΟ 2511

Εργασία και υλικά
διαμόρφωσης τεχνοτροπίας
χτενιστού σκυροδέματος

3 ΝΑΟΔΟ
Ν\29.3.2

1.150,00 13,80 15.870,0016 m2ΟΔΟ 2511

Σε μεταφορά 81.414,00 125.238,10

Σελίδα 1 από 7



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 81.414,00 125.238,10

Επιστρώσεις δαπέδων και
περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα
ή με τσιμεντο-ασβεστο-
κονίαμα σε δύο στρώσεις,
πάχους 2,0 cm

4 ΝΑΟΙΚ
73.37.01

900,00 14,60 13.140,0017 m2ΟΙΚ 7337

Πρόσθετη αποζημίωση για την
κατασκευή ενός μ3
σκυροδέματος, λόγω ειδικών
συνθηκών στο νησί της
Μυκόνου.

5 ΝΑΟΔΟ
Ν\Β29.03.01

319,00 20,00 6.380,0018 m3

Καμπύλοι ξυλότυποι απλής
καμπυλότητας

6 ΝΑΟΙΚ 38.04 93,00 22,50 2.092,5019 m2ΟΙΚ 3821

Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, χάλυβας
οπλισμού σκυροδέματος
B500C

7 ΝΑΟΔΟ Β30.2 740,00 1,15 851,0020 kgΝΟΔΟ 2612

Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, xαλύβδινο
δομικό πλέγμα B500C

8 ΝΑΟΔΟ Β30.3 6.900,00 1,15 7.935,0021 kgΥΔΡ 7018

Διαμόρφωση εγκοπών και
εσοχών σε επιφάνειες από
σκυρόδεμα

9 ΝΑΟΙΚ 38.18 180,00 2,80 504,0022 mΟΙΚ 3816

Αργολιθοδομές με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  των
400 kg τσιμέντου δύο ορατών
όψεων

10 ΝΑΟΙΚ
42.11.03

36,50 75,00 2.737,5023 m3ΟΙΚ 4213

Επιχρίσματα τριπτά -
τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

11 ΝΑΟΙΚ 71.31 110,00 11,20 1.232,0024 m2ΟΙΚ 7131

Τελικό αρμολόγημα αρμών
επίπεδων ή καμπύλων
επιφανειών λιθοδομών

12 ΝΑΟΙΚ
Ν\71.03.01

19,10 21,00 401,1025 m2ΟΙΚ 7101

Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Β' - Τεχνικά έργα 116.687,10116.687,10

3. ΟΜΑΔΑ Γ' - Επιστρώσεις

Επιστρώσεις εξωτερικών
δαπέδων με ακανόνιστες
πλάκες από φυσικό υλικό

1 ΝΑΟΙΚ Ν\73.11 1.500,00 19,50 29.250,0026 m2ΟΙΚ 7311

Κατασκευή σταθεροποιημένου
χωμάτινου δαπέδου

2 ΝΑΟΙΚ Ν\78.95 213,00 50,00 10.650,0027 m2ΟΙΚ 7316

Σύνολο : 3. ΟΜΑΔΑ Γ' - Επιστρώσεις 39.900,0039.900,00

4. ΟΜΑΔΑ Δ' - Φωτισμός και Η/Μ εργασίες

4.1. Τεχνικές εργασίες Η/Μ

Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης
υπόγειων καλωδίων 40 x 40
cm

1 ΝΑΗΛΜ
60.10.85.01

26,00 60,00 1.560,0028 ΤΕΜΝΟΔΟ 2548

Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης
υπόγειων καλωδίων 60 x 40
cm

2 ΝΑΗΛΜ
60.10.85.02

3,00 100,00 300,0029 ΤΕΜΝΟΔΟ 2548

Kαλύμματα φρεατίων
Καλύματα από ελατό
χυτοσίδηρο (ductile iron)

3 ΝΑΥΔΡ
11.01.02

350,00 2,90 1.015,0030 kgΥΔΡ 6752

Πλήρης εγκατάσταση άμεσης
τριγωνικής γείωσης

4 ΝΑΗΛΜ Ν\9342 2,00 320,00 640,0031 ΤΕΜΗΛΜ 5

Προμήθεια και τοποθέτηση
ηλεκτροδίου γείωσης από
χάλκινη πλάκα

5 ΝΑΗΛΜ
60.20.40.21

5,00 120,00 600,0032 ΤΕΜΗΛΜ 45

Σε μεταφορά 4.115,00 281.825,20

Σελίδα 2 από 7



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 4.115,00 281.825,20

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων
αρδευτικών ή
αποστραγγιστικών δικτύων σε
εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση
εκρηκτικών Με την φόρτωση
των προϊόντων επί
αυτοκινήτου και την μεταφορά
στον χώρο απόθεσης ή
απόρριψης σε οποιαδήποτε
απόσταση

6 ΝΑΥΔΡ 3.03.02 130,00 18,80 2.444,0033 m3ΥΔΡ 6055

Κατασκευή στρώσης άμμου-
σκύρων μεταβλητού πάχους

7 ΝΑΟΔΟ Α23 80,00 7,70 616,0034 m3ΝΟΔΟ 3121Α

Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων με
άμμο προελεύσεως λατομείου

8 ΝΑΥΔΡ 5.07 50,00 11,30 565,0035 m3ΥΔΡ 6069

Σύνολο : 4.1. Τεχνικές εργασίες Η/Μ 7.740,007.740,00

4.2. Ηλεκτρολογικό υλικό

Φωτιστικό κολωνάκι εδάφους
εξωτερικού χώρου

1 ΝΑΗΛΜ
Ν\60.10.01.03

36,00 45,00 1.620,0036 ΤΕΜΗΛΜ 101

Φωτιστικό εξωτερικού χώρου,
τοποθετημένο επί τοιχίου

2 ΝΑΗΛΜ
Ν\60.10.01.06

98,00 38,50 3.773,0037 ΤΕΜΗΛΜ 101

Φωτιστικό κορυφής,
εξωτερικού χώρου
παραδοσιακού τύπου

3 ΝΑΗΛΜ
Ν\60.10.01.05

15,00 750,00 11.250,0038 ΤΕΜΗΛΜ 101

Ιστός ηλεκτροφωτισμού από
αλουμίνιο, ελάχιστου μήκους 3
μ.

4 ΝΑΗΛΜ
Ν\60.10.01.01

15,00 410,00 6.150,0039 ΤΕΜΗΛΜ 101

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ
Τριπολικό Διατομής 3 Χ
1,5mm2

5 ΑΤΗΕ 8766.3.1 650,00 5,07 3.295,5040 mΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ
Τριπολικό Διατομής 3 Χ
2,5mm2

6 ΑΤΗΕ 8766.3.2 320,00 5,42 1.734,4041 mΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ
Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

7 ΑΤΗΕ 8766.3.3 40,00 6,74 269,6042 mΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ
Πενταπολικό Διατομής 5 Χ
2,5mm2

8 ΑΤΗΕ 8766.5.2 410,00 7,54 3.091,4043 mΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ
Πενταπολικό Διατομής 5 Χ
4mm2

9 ΑΤΗΕ 8766.5.3 120,00 9,21 1.105,2044 mΗΛΜ 46

Αγωγός γυμνός χάλκινος
πολύκλωνος Διατομής 10mm2

10 ΑΤΗΕ 9340.1 120,00 4,78 573,6045 mΗΛΜ 45

Αγωγός γυμνός χάλκινος
πολύκλωνος Διατομής 25mm2

11 ΑΤΗΕ 9340.3 410,00 6,46 2.648,6046 mΗΛΜ 45

Σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος γιά την
διέλευση καλωδίων κλπ
διαμέτρου 1/2 ins

12 ΑΤΗΕ 9316.1 450,00 6,70 3.015,0047 mΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος γιά την
διέλευση καλωδίων κλπ
διαμέτρου 3/4 ins

13 ΑΤΗΕ 9316.2 140,00 12,22 1.710,8048 mΗΛΜ 5

Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων
αναχωρήσεων

14 ΝΑΗΛΜ
60.10.80.01

1,00 2.500,00 2.500,0049 ΤΕΜΗΛΜ 52

Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ
αναχωρήσεων

15 ΝΑΗΛΜ
60.10.80.02

1,00 2.750,00 2.750,0050 ΤΕΜΗΛΜ 52

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός
εντάσεως 10 Α

16 ΑΤΗΕ 8915.1.2 20,00 9,07 181,4051 ΤΕΜΗΛΜ 55

Σε μεταφορά 45.668,50 289.565,20

Σελίδα 3 από 7



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 45.668,50 289.565,20

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS τριπολικός
εντάσεως 10 Α

17 ΑΤΗΕ 8915.2.2 4,00 15,37 61,4852 ΤΕΜΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός
εντάσεως 16 Α

18 ΑΤΗΕ 8915.1.3 4,00 10,04 40,1653 ΤΕΜΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS τριπολικός
εντάσεως 16 Α

19 ΑΤΗΕ 8915.2.3 2,00 16,36 32,7254 ΤΕΜΗΛΜ 55

Ασφάλεια συντηκτική τύπου
EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α
και σπειρώματος Ε 27

20 ΑΤΗΕ 8910.1.2 6,00 9,22 55,3255 ΤΕΜΗΛΜ 54

Σύνολο : 4.2. Ηλεκτρολογικό υλικό 45.858,1845.858,18

4.3. Δίκτυο απορροής όμβριων

Προκατασκευασμένα φρεάτια
από συνθετικά υλικά, κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2
προς τοποθέτηση υπό το
κατάστρωμα της οδού
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598
-2, ονομαστικής διαμέτρου D
1000 mm, με ύψος στοιχείων
βάσης και κώνου 1,10 m, δύο
εισόδων και μιας εξόδου
διαμέτρου έως D 315 mm

1 ΝΑΥΔΡ 9.42.09 4,00 680,00 2.720,0056 ΤΕΜΥΔΡ 6711.7

Kαλύμματα φρεατίων
Καλύματα από φαιό
χυτοσίδηρο (gray iron)

2 ΝΑΥΔΡ
11.01.01

140,00 1,85 259,0057 kgΥΔΡ 6752

Προκατασκευασμένο κανάλι
απορροής όμβριων

3 ΝΑΟΔΟ Ν\Β67 10,00 24,00 240,0058 mΟΔΟ 2548

Γαλβανισμένη
ηλεκτροπρεσαριστή σχάρα
καναλιού απορροής 25/2
(αντοχής 2tn/ τροχό)

4 ΝΑΟΔΟ Ν\Β48 10,00 31,00 310,0059 mΟΔΟ 2672

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10
atm

5 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.03

25,00 4,00 100,0060 mΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10
atm

6 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.07

50,00 10,10 505,0061 mΥΔΡ 6621.1

Σε μεταφορά 4.134,00 335.423,38

Σελίδα 4 από 7



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 4.134,00 335.423,38

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 160 mm/ PN 10
atm

7 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.10

10,00 17,30 173,0062 mΥΔΡ 6621.3

Ειδικά τεμάχια σωλήνων
πολυαιθυλενίου και
πολυπροπυλενίου δομημένου
τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-3 Χυτές γωνίες
πολυαιθυλενίου ή
πολυπροπυλενίου 30°, με
τυποποίηση κατά την
εξωτερική διάμετρο
(DN/OD)  Χυτή γωνία PE ή
ΡP, των 30°, DN/OD 160 mm

8 ΝΑΥΔΡ
12.35.01.01

4,00 8,40 33,6063 ΤΕΜΥΔΡ 6711.1

Ειδικά τεμάχια σωλήνων
πολυαιθυλενίου και
πολυπροπυλενίου δομημένου
τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-3 Χυτές γωνίες
πολυαιθυλενίου ή
πολυπροπυλενίου 45°, με
τυποποίηση κατά την
εξωτερική διάμετρο (DN/OD)
Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 45°,
DN/OD 160 mm

9 ΝΑΥΔΡ
12.35.02.01

4,00 8,40 33,6064 ΤΕΜΥΔΡ 6711.1

Κεντρικές ή έκκεντρες
συστολές φυγοκεντρικής
έγχυσης από πολυεστέρες
ενισχυμένους με υολονήματα
(CC-GRP: Centrifugally Cast -
Glass Reinforced Polymers),
με τον ελαστικό δακτύλιο
στεγάνωσης της μικρής
διαμέτρου Συστολές ΡΝ 1,0
bar DN1 / DN2 = 200 / 150
mm

10 ΝΑΥΔΡ
12.49.01.01

1,00 185,00 185,0065 ΤΕΜΥΔΡ 6621.1

Σύνολο : 4.3. Δίκτυο απορροής όμβριων 4.559,204.559,20

58.157,38Σύνολο : 4. ΟΜΑΔΑ Δ' - Φωτισμός και Η/Μ εργασίες

5. ΟΜΑΔΑ Ε' - Εργασίες πρασίνου

5.1. Φυτικό υλικό

Προμήθεια φυτικής γης1 ΝΑΠΡΣ Δ08 70,00 6,00 420,0066 m3ΠΡΣ 1620

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά
εδάφη με εργαλεία χειρός,
διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ
0,30 m

2 ΝΑΠΡΣ Ε01.1 160,00 0,60 96,0067 ΤΕΜΠΡΣ 5130

Φύτευση φυτών με μπάλα
χώματος όγκου  0,40 - 1,50 lt

3 ΝΑΠΡΣ Ε09.3 160,00 0,80 128,0068 ΤΕΜΠΡΣ 5210

Θάμνοι, κατηγορίας Θ14 ΝΑΠΡΣ Δ02.1 20,00 2,30 46,0069 ΤΕΜΠΡΣ 5210

Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α15 ΝΑΠΡΣ Δ03.1 30,00 3,50 105,0070 ΤΕΜΠΡΣ 5220

Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α26 ΝΑΠΡΣ Δ03.2 30,00 4,50 135,0071 ΤΕΜΠΡΣ 5220

Ποώδη - πολυετή και ετήσια,
διετή,  βολβώδη κλπ φυτά
κατηγορίας Π1

7 ΝΑΠΡΣ Δ06.1 40,00 0,85 34,0072 ΤΕΜΠΡΣ 5220

Σε μεταφορά 964,00 339.982,58

Σελίδα 5 από 7



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 964,00 339.982,58

Ποώδη - πολυετή και ετήσια,
διετή,  βολβώδη κλπ φυτά
κατηγορίας Π2

8 ΝΑΠΡΣ Δ06.2 40,00 1,65 66,0073 ΤΕΜΠΡΣ 5220

Σύνολο : 5.1. Φυτικό υλικό 1.030,001.030,00

5.2. Κατασκευή δικτύου άρδευσης

Στεγανό κουτί για
προγραμματιστές,    μεταλλικό,
διαστάσεων 40 x 30 x 20 (cm),
πάχους 1,2 mm

1 ΝΑΠΡΣ
Η09.2.14.1Α

3,00 45,00 135,0074 ΤΕΜΗΛΜ 8

Πλαστικό φρεάτιο
ηλεκτροβανών, 6 ins, μιας Η/Β

2 ΝΑΠΡΣ
Η09.2.13.1

10,00 8,50 85,0075 ΤΕΜΗΛΜ 8

Προγραμματιστές μπαταρίας
τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες
ηλεκτροβάνες 4

3 ΝΑΠΡΣ
Η09.2.3.3

3,00 170,00 510,0076 ΤΕΜΗΛΜ 52

Βάνες ελέγχου άρδευσης
(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm,
πλαστικές, με μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1
in

4 ΝΑΠΡΣ
Η09.1.1.6

10,00 95,00 950,0077 ΤΕΜΗΛΜ 8

Συλλέκτες από
σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή,
Φ 1 1/2 in, 3 εξόδ.

5 ΝΑΠΡΣ
Η04.12.2

6,00 16,50 99,0078 ΤΕΜΗΛΜ 5

Χειρωνακτική εκσκαφή και
επαναπλήρωση τάφρων
υπογείου αρδευτικού δικτύου
Τάφροι βάθους 5 - 10 cm
(σταλακτηφόροι)

6 ΝΑΠΡΣ Α09.1 160,00 0,20 32,0079 mΠΡΣ 2111

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 40 mm

7 ΝΑΠΡΣ Η01.1.5 140,00 0,85 119,0080 mΗΛΜ 8

Αγωγός από σωλήνα PVC 6
atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ
50 mm

8 ΝΑΠΡΣ Η02.2.1 55,00 2,35 129,2581 mΗΛΜ 8

Συστολές χαλύβδινες,
γαλβανισμένες, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 1 1/2 in

9 ΝΑΠΡΣ
Η04.10.4

24,00 5,00 120,0082 ΤΕΜΗΛΜ 12

Σφαιρικοί κρουνοί,
ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16
atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ
1 1/2 in

10 ΝΑΠΡΣ Η05.1.5 24,00 20,00 480,0083 ΤΕΜΗΛΜ 11

Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου
στάθμης (φλοτεροβαλβίδες),
απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές,
μονού θαλάμου,  ΡΝ 16 atm,
ονομαστικής διαμέτρου Φ 1
1/2 in

11 ΝΑΠΡΣ
Η06.1.4.1

12,00 185,00 2.220,0084 ΤΕΜΗΛΜ 12

Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων,
πλαστικά, ονομαστικής πίεσης
10 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 1 in κοντό,
ενεργής επιφάνειας 440 cm2
και παροχής τουλάχιστον
μέχρι 5,00 m3/h

12 ΝΑΠΡΣ Η07.2.2 12,00 50,00 600,0085 ΤΕΜΗΛΜ 8

Πιεστικό συγκρότημα ισχύος
2000 - 2250 W με δοχείο
διαστολής 80 έως 85 lt

13 ΝΑΠΡΣ Λ04 1,00 600,00 600,0086 ΤΕΜΗΛΜ 21

Ηλεκτρικός πίνακας ισχός και
αυτοματισμού αντλητικού
συγκροτήματος 3 kW

14 ΝΑΠΡΣ Ν\Λ4 1,00 450,00 450,0087 ΤΕΜΗΛΜ 21

Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm
από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με
σταλάκτες μακράς διαδρομής,
αποστάσεις σταλακτών 33 cm

15 ΝΑΠΡΣ
Η08.2.1.1

160,00 0,32 51,2088 mΗΛΜ 8

Σε μεταφορά 6.580,45 341.012,58

Σελίδα 6 από 7



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 6.580,45 341.012,58

Καλώδια  τύπου JIVV-U
(ΝΥΥ), διατομής 2 x 1,5 mm2

16 ΝΑΠΡΣ
Η09.2.15.1

120,00 0,45 54,0089 mΗΛΜ 47

Καλώδια  τύπου JIVV-U
(ΝΥΥ), διατομής 3 x 4 mm2

17 ΝΑΠΡΣ
Η09.2.15.12

30,00 1,00 30,0090 mΗΛΜ 47

Σύνολο : 5.2. Κατασκευή δικτύου άρδευσης 6.664,456.664,45

7.694,45Σύνολο : 5. ΟΜΑΔΑ Ε' - Εργασίες πρασίνου

6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ' - Λοιπά

Πινακίδα Μνημείου1 ΝΑΟΔΟ
Ν\Ε10.2

2,00 5.000,00 10.000,0091 ΤΕΜΟΔΟ 2653

Κολωνάκι οριοθέτησης
πεζοδρομίου

2 ΝΑΟΔΟ Ν\Ε7 40,00 100,00 4.000,0092 ΤΕΜΟΔΟ 2548

Παγκάκι με δύο μαρμάρινες
βάσεις

3 ΝΑΟΙΚ
Ν\54.80.1.1

4,00 5.000,00 20.000,0093 ΤΕΜ

Παγκάκι επί τοιχίου4 ΝΑΟΙΚ
Ν\54.80.1.2

18,00 1.250,00 22.500,0094 ΤΕΜΟΙΚ 5621

Κάδος απορριμμάτων από
εμφανές σκυρόδεμα και
σανίδες ξυλείας

5 ΝΑΟΙΚ
Ν\54.80.1.3

20,00 650,00 13.000,0095 ΤΕΜΟΙΚ 5621

Σύνολο : 6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ' - Λοιπά 69.500,0069.500,00

417.177,03

75.091,87

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

492.268,90

73.840,34

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Απολογιστικά

566.109,24

1.100,00

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕΟι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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567.209,24

5.371,40

572.580,64

137.419,36

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 710.000,00
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  με
προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%.

 Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε

απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και δέκα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=5 (>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      5 x 0,22 =    1,10

Συνολικό κόστος άρθρου 29,10

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.03 Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2212

Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως, καθαρισμός τους από το κονίαμα και

μεταφορά και συγκεντρωσή τους σε σωρούς ευκόλου καταμετρήσεως σε κατάλληλες θέσεις εντός του

γηπέδου, ώστε να μη παρακωλύωνται οι εργασίες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104
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Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α

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

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

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

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

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

την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

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

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

και του πυθμένα τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

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

γενικών εκσκαφών της οδού,

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

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

εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

οποιεσδήποτε συνθήκες,

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

σχηματισμός των αναβαθμών

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

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

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

θέσεις

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

αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων
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απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

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

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

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

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τοπικούς περιορισμούς.

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

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

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

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

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

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

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

εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : ένα και δέκα έξι λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=2 (<5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,20 + 0,03 = 0,23€/m3.km)      2 x 0,23 =    0,46

Συνολικό κόστος άρθρου 1,16

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,16

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α20 Κατασκευή  επιχωμάτων

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1530

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους

έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και

την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων"

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, όπως

θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό

90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή

στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.

- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης κατ'

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

Proctor

- Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς

φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με

κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να

διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια.

  Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία
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τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

- Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος.

- Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν

των ορίων που προβλέπει η μελέτη.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης

επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα

ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία

άρθρα του τιμολογίου:

- Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and

Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)

- Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών

- Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,05

(Ολογράφως) : ένα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β04.1 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης

πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης έδρασης

των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90%

της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor

modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους επί

τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η σταλία των μεταφορικών μέσων,

- η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό

καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών

διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα έξι λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=2 (<5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,20 + 0,03 = 0,23€/m3.km)      2 x 0,23 =    0,46

Συνολικό κόστος άρθρου 8,16

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,16
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β04.2 Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης
αγωγών

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068

Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι ύψους

1,0 m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώματος για την

πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση του

εναπομένοντος όγκου του σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της οδού, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-

03-00 "Μεταβατικά επιχώματα".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, όταν τα επιχώματα ή μέρος τους

εδράζονται στο φυσικό έδαφος

- Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, του κοκκώδους

υλικού και των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων  και της σταλίας του

αυτοκινήτου

- Η διάστρωση, μόρφωση, συμπλήρωση και συμπύκνωση

- Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης

- Η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων

- Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ όπως και της

προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κλπ.

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, με λήψη αρχικών και τελικών

διατομών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-οχετών

από κοκκώδες υλικό.

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : έντεκα και ενενήντα έξι λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=2 (<5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,20 + 0,03 = 0,23€/m3.km)      2 x 0,23 =    0,46

Συνολικό κόστος άρθρου 11,96

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,96

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β04 Χερσαία και θαλάσσια μεταφορά αδρανών μέχρι το Λιμάνι του νησιού της Μυκόνου

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β

Για την χερσαία μεταφορά από το λατομείο προμήθειας του υλικού μέχρι το λιμάνι φόρτωσης και τη

θαλάσσια μεταφορά μέχρι το λιμάνι εκφόρτωσης στο νησί, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής

φορτοεκφόρτωσης, της σταλίας του αυτοκινήτου και του χρόνου φορτοεκφόρτωσης.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται πάσης φύσεως αδρανή.

Η επιμέτρηση θα γίνεται βάσει της επιμέτρησης των ποσοτήτων και με αναγωγή τους σε τόνους ως

εξής:

Βάρος αδρανών στρώσεων → 1,80 ton. / 1 m3 έτοιμης συμπυκνωμένης στρώσης.

Τιμή ανά τόνο μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β12.1 Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 40 KN/m

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914

Προμήθεια και τοποθέτηση γεωπλέγματος πολυεστερικής σύστασης με προστασία ΡΕ, PVC ή άλλου

πολυμερούς, ή πολυμερικής σύστασης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ή πολυπροπυλένιο,
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χαρακτηριστικής ονομαστικής οριακής αντοχής (Τult) κατά την κύρια διεύθυνση του υλικού, σύμφωνα

με την μελέτη του έργου, για την ενίσχυση και βελτίωση της μηχανικής αντοχής του εδάφους

(οπλισμένο επίχωμα), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- διάρκεια ζωής 120 ετών σε περιβάλλον 4 < pH <9.5 υπό θερμοκρασία 20-30C

- μέγιστη επιμήκυνση υπό φορτίο έως 13% (κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 10319)

- ονομαστική εφελκυστική αντοχή κατά την κυρία διεύθυνση κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 10319, όχι μικρότερη

από την καθοριζόμενη στην μελέτη

- ανθεκτικά στα χημικά που απαντώνται στο φυσικό έδαφος και μη βιοδιασπόμενα

- ανθεκτικό στην υδρόλυση και τα υδατικά διαλύματα οξέων, αλάτων και αλκαλίων

- χωρίς συστατικά διαλυτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

- ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία (με προσθήκη αιθάλης)

Οι χαρακτηριστικά των γεωπλεγμάτων θα τεκμηριώνονται με πιστοποιητικά διαπιστευμένων

εργαστηρίων ή Eυρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις - Εuropean Technical Approvals,

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια του γεωπλέγματος και όλων των απαιτούμενων υλικών, και η  μεταφορά τους από

οποιαδήποτε απόσταση στην θέση εφαρμογής,

- οι φορτοεκφορτώσεις, η διάστρωση, αναδίπλωση και στερέωση του γεωπλέγματος στις προβλεπόμενες

θέσεις,

- τα μέτρα προστασίας του διαστρωμένου γεωπλέγματος από τις καιρικές και ατμοσφαιρικές

επιδράσεις και από την κυκλοφορία, μέχρι την οριστική κάλυψή του με εδαφικό υλικό, οι φθορές

και αλληλοεπικαλύψεις.

Επιμέτρηση με βάση την καλυπτόμενη επιφάνεια, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια,

με ανηγμένες τις φθορές και τις επικαλύψεις των γειτονικών λωρίδων.

 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 40 KN/m

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης από γεώπλεγμα επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.12.01 Εκσκαφή γενική και ειδική επί εδάφους οιασδήποτε σύστασης (γαιώδες, ημιβραχώδες),
επιχώσεις κλπ. εκτελούμενες με τα χέρια παρουσία επίβλεψης Αρχαιολόγου.

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122

Εκσκαφή γενική και ειδική επί εδάφους οιασδήποτε σύστασης (γαιώδες, ημιβραχώδες), επιχώσεις

κλπ. εκτελούμενες με τα χέρια παρουσία επίβλεψης Αρχαιολόγου, μετά της μεταφοράς και απόρριψης

των προϊόντων εκσκαφής, μετά από διαλογή των προϊόντων, διαχωρισμό των φερτών και του φυσικού

εδάφους με κοσκίνισμα και επανάχρηση του φυσικού εδάφους.

Η εκσκαφή θα γίνει με τα χερια σταδιακά για μέσου πάχους στρώμα 10cm  με προσοχή προκειμένου να

αποφευχθούν κάθε είδους βλάβες σε παρακείμενες δομικές κατασκευές, καθώς και στο φυσικό

βραχώδες και ημι-βραχώδες έδαφος.

Την διαδικασία κοσκινίσματος διαδέχεται η δημιουργία σταθεροποιημένου δαπέδου με προσμεικτό το

φυσικό υλικό.Με την προσθήκη φυσικού σταθεροποιητή (ποζολανικών, φυσικών αδρανών, φυσικών

ενεργών ουσιών) και την ανάμιξη τους με νερό θα δημιουργηθεί ένα συνεκτικό μείγμα, τύπου

κουρασάνι, σταθεροποιημένων αδρανών με χωμάτινη όψη με απόχρωση ίδια του φυσικού εδάφους. Το

μίγμα που προκύπτει θα εφαρμοστεί επιλεκτικά στα σημεία όπου έχουν γίνει εκσκαφές, σύμφωνα με

τις οδηγίες της επίβλεψης. Περιλαμβάνεται η επιμελείς συμπύκνωση, η μερική αντιστήριξη με

φυσικά υλικά και μεθόδους συμπύκνωσης, ο γενικός καθαρισμός και η παράδοση του χώρου σε πλήρως

λειτουργική κατάσταση, με υψηλή αισθητική για την ανάδειξη του φυσικού κάλους, όπως αρμόζει

στον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο.

Είναι δυνατή η χρήση ελαφρών εργαλείων και μηχανημάτων, με τις οδηγίες της επίβλεψης και

παρουσία Αρχαιολόγου που θα διαθέσει ο Ανάδοχος στο έργο. Οι εκσκαφές θα πραγματοποιηθούν

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων».

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες πλήρους εκτέλεσης των εργασιών, κοσκινίσματος προϊόντων,

διαχωρισμού υλικών, παραγωγής του μείγματος επιχώσεων, με τα υλικά του μείγματος, μεταφορικά,

αποθηκεύσεις και τοποθετήσεις, συμπύκνωση και αντιστήριξη όπου απαιτείται, καθώς και
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απομάκρυνση των προς απόθεση ειδών και εναπόθεση σε αδειοδοτημένο χώρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,00

(Ολογράφως) : είκοσι τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.01 Προσωπικό επιβλέψεως και εκτελέσεως έργων

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης:

Όλες οι αρχαιολογικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένου και της παρακολούθησης των εκσκαφών,

διενεργούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.

3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄).

Η σωστική ανασκαφή χρηματοδοτείται από τον κύριο του έργου εφόσον πρόκειται για δημόσιο τεχνικό

έργο υ-πό την έννοια του ν.1418/1984 (ΦΕΚ 55 Α), όπως αυτός ι-σχύει κάθε φορά, εφόσον δεν

χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ή άλλο.

Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες αφορούν την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών, τη

διενέργεια σωστικών ανασκαφών, τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων, σύμφωνα με

το άρθρο 10, παρ. 15 του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53 Α΄), αλλά και τη συντήρηση, μελέτη και δημοσίευση

των ευρημάτων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄), την κείμενη

νομοθεσία και την διαδικασία του αναγνωρισμένου πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού σωματείου,

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.).

Μεικτές απολαβές αρχαιολόγου ανά μήνα , ικανής προϋπηρεσίας, 2700 €/μήνα.

Απαιτείται τήρηση ημερολογίου παρουσίας του αρχαιολόγου που συνυπογράφεται από την επίβλεψη του

έργου και από τον ανάδοχο.

Δαπάνη προϋπολογεισθείσα για το υπολογισθέν χρονοδιάγραμμα του έργου 12 μηνών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 32.400,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης
γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που

παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου

κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,

αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,

σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου

σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως

απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),

καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα

προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής

κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη

σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης
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και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων

4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που

εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του

οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,

σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση

προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι

10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις

διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε

λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από

εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε

τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση 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

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων,

επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 94,20

(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\29.3.1 Εργασία και υλικά εφαρμογής ανάγλυφης επιφάνειας αδράνων επί σκυροδέματος

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2511

Εργασία και υλικά εφαρμογής και ανάδειξης ανάγλυφης επιφάνειας αδρανών επί σκυροδέματος. Η

επεξεργασία θα βασίζεται στην τεχνική της «απενεργοποίησης» λεπτής στοιβάδας τσιμεντόπαστας, η

οποία απομακρύνεται με χρήση νερού υπό πίεση, αποκαλύπτοντας τους κόκκους των αδρανών σε βάθος

3-7 χιλιοστών (ανάλογα το μέγιστο κόκκο αδρανούς που χρησιμοποιείται και τις οδηγίες των

Επιβλέποντων). Το αποτέλεσμα που δημιουργείται είναι ένα προϊόν αντιολισθηρό με μεγάλη

ανθεκτικότητα.

Οι οδηγίες διάστρωσης εφαρμογής αφορούν και την εγκατάσταση του σκυροδέματος, το οποίο

κοστολογείται σε οικείο άρθρο.

Η βάση που θα δεχθεί το υλικό θα πρέπει να είναι σταθερή, καλά επιπεδωμένη, συμπιεσμένη και

εγκιβωτισμένη.

Στις επαφές του υλικού με άλλα σώματα (τοιχία, φρεάτια κτλ) δημιουργείται μονωτικός αρμός
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πάχους 0,5 εκ. με ειδικό μονωτικό υλικό.

Το υλικό προσαρμόζεται στο επιθυμητό σχήμα με βάση τον ξυλότυπο προσφέροντας έτσι

προσαρμοστικότητα και ελευθερία αισθητικού αποτελέσματος.

Αφού ολοκληρωθεί η διάστρωση του, η επιφάνεια ψεκάζεται με ειδικό απενεργοποιητή επιφάνειας, ο

οποίος δεν επιτρέπει σε μερικά χιλιοστά τσιμεντόπαστας να σκλυρηνθεί. Μετά την σκλήρυνση του

σκυροδέματος (συνήθως από 4-24 ώρες ανάλογα την θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος

που θα επικρατούν) η επιφάνεια ξεπλένεται με νερό υπό πίεση απομακρύνοντας το τμήμα της πάστας

που δεν έχει σκληρυνθεί και αποκαλύπτοντας τμήμα των επιλεγμένων αδρανών στην επιφάνεια.

Αφού στεγνώσει πλήρως στην επιφάνεια εφαρμόζεται ειδικό σφραγιστικό βερνίκι εμποτισμού, το

οποίο πέρα του ότι συμβάλλει στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα, προστατεύει και το σκυρόδεμα από

την φθορά, καθώς σφραγίζει το πορώδες του αλλά και προστατεύει την επιφάνεια από λεκέδες.

Ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα, το βερνίκι μπορεί να είναι είτε γυαλιστερό είτε ματ, η

οποία επιλογή θα γίνει από τους Επιβλέποντες και την Αναθέτουσα Αρχή. Το βερνίκι θα εφαρμοστεί

τουλάχιστον 7 ημέρες μετά από την διάστρωση.

Τέλος συμπεριλαμβάνεται η κοπή αρμών συστολής μέσα στις πρώτες 48 ώρες μετά την σκυροδέτηση,

ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η συστολικοί αρμοί σφραγίζονται με πολυουρεθανική μαστίχη ή

άλλο υλικό (π.χ. διακοσμητικά υλικά) που θα επιλεχθεί από τους Επιβλέποντες και την Αναθέτουσα

Αρχή.

Τιμή ανά τ.μ. επιφάνειας σκυροδέματος που διαμορφώνεται.

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\29.3.2 Εργασία και υλικά διαμόρφωσης τεχνοτροπίας χτενιστού σκυροδέματος

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2511

Εργασία και υλικά διαμόρφωσης τεχνοτροπίας χτενιστού σκυροδέματος. Δηλαδή στην δαπάνη του

παρόντος περιλαμβάνεται η μόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας μέσω σχετικής επεξεργασίας με χρήση

και ειδικής προς τούτο συρμάτινης σκούπας, ή άλλου μέσου (χτενιστό μπετόν), χρήση κατάλληλων

οδηγών κατά τη διάστρωση, επίπαση της επιφάνειας με τσιμέντο και διαμόρφωση αρμών με αρμοκόπτη,

λείανση και πλήρωση της παρέπλευρης επιφάνειας των αρμών, σε εύρος που καθορίζεται στα σχέδια

της μελέτης. ∆ηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Η εργασία θα ολοκληρωθεί υπό τις οδηγίες των Επιβλέποντων και της Αναθέτουσας Αρχής.

Τιμή ανά τ.μ. επιφάνειας σκυροδέματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,80

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα
σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος

των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και

δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη

άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,60

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β29.03.01 Πρόσθετη αποζημίωση για την κατασκευή ενός μ3 σκυροδέματος, λόγω ειδικών
συνθηκών στο νησί της Μυκόνου.

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης:

Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων λόγω τοπικών συνθηκών, όπως θαλάσσια μεταφορά αδρανών υλικών και

τσιμέντου από άλλο μέρος εκτός Μυκόνου, με τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.04 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3821

Ξυλότυποι απλής καμπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή

παραστάδων) ή οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθμης αυτών

μέχρι 5,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.2 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2612

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την

μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα

σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός

σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας

B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται

με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την

έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την

παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την

επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-

2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

________________________________________________________________________________

|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |

|_________|______________________________________________|_____________________|

| Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   |

|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο|

| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |

|_________|________|________________|____________________|_________|___________|

|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           |

|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|

|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |

|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   |

|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   |

|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   |

|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   |
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|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   |

|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   |

|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   |

|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   |

|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    |

|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |

|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |

|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    |

|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    |

|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    |

|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    |

|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    |

|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ,

με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην

περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την

μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα

απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7018

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την

μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα

σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός

σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας

B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται

με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την

έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την

παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την

επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-

2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
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________________________________________________________________________________

|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |

|_________|______________________________________________|_____________________|

| Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   |

|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο|

| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |

|_________|________|________________|____________________|_________|___________|

|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           |

|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|

|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |

|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   |

|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   |

|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   |

|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   |

|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   |

|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   |

|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   |

|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   |

|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    |

|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |

|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |

|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    |

|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    |

|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    |

|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    |

|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    |

|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ,

με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην

περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την

μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα

απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.18 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από

σκυρόδεμα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00

"Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος",με χρήση ξύλινων ή

πλαστικών πηχίσκων διατομής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους

ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να

προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονίας ή

επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 42.11.03 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4213

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3

ασβέστου, πάσης φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00

m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00

"Λιθόκτιστοι τοίχοι".

 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων                       Σε ύψος ή βάθος

από την επιφάνεια του εδάφους μη υπερβαίνον τα 4,00m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί

τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m

από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00

"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

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

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.03.01 Τελικό αρμολόγημα αρμών επίπεδων ή καμπύλων επιφανειών λιθοδομών

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7101

Τελικό αρμολόγημα αρμών επίπεδων ή καμπύλων επιφανειών λιθοδομών, σε οποιαδήποτε στάθμη από την

επιφάνεια του εδάφους και σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, με ασβεστοκονίαμα χωρίς τσιμέντο, με

ενδεικτική σύσταση: φυσική υδραυλική υδράσβεστο σε σκόνη NHL3,5 1, ποταμίσια άμμος πλυμένη

(κοκ. 0-6 μμ) 2, χαλαζιακή άμμος χρώματος σκούρο καφέ ή ορυκτή άμμος ψιλή 0,5, κεραμική ψηφίδα

(όχι κεραμάλευρο) 0,5, θηραϊκή γη 1. Μέρος της υδραυλικής ασβέστου είναι δυνατόν να

αντικατασταθεί με λευκό τσιμέντο τύπου Δανίας, κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης. Τα

αρμολογήματα αφού τραβήξουν θα τριφτούν με πλαστική βούρτσα ή θα ξεπλυθούν με νερό χωρίς πίεση

ώστε να αποκτήσουν τραχεία υφή. Το εύρος τους θα περιορίζεται στο εύρος του αρμού μεταξύ των

λίθων. Η τελική σύνθεση του κονιάματος θα αποφασισθεί επί τόπου σε συνεργασία του αναδόχου με

την επίβλεψη. Τα αδρανή θα είναι απολύτως καθαρά από γαιώδεις προσμίξεις. Σε καμία περίπτωση

δεν θα χρησιμοποιηθεί άμμος θαλάσσης.

Οι ορατές επιφάνειες κονιαμάτων, αρμών και λίθων θα παραδοθούν εντελώς καθαρές. Σε όλες τις

φάσεις εργασίας και για τις επόμενες 14 τουλάχιστον μέρες, οι επιφάνειες των αρμολογημάτων θα

διατηρούνται νωπές με διαβροχή και χρήση υγρών λινατσών. Η τιμή περιλαμβάνει κάθε υλικό

(συμπεριλαμβανομένων αδρανών και τυχόν πρόσμικτων), ικριώματα και εργασία και προεργασία

αναγκαία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση του αρμολογήματος. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν

σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αρμολογήματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,00

(Ολογράφως) : είκοσι ένα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.11 Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων με ακανόνιστες πλάκες από φυσικό υλικό

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ακανόνιστων πλακών από φυσικό

υλικό, μέσου πάχους 3 εκ., κατάλληλων για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο και σε οποιαδήποτε

υποδομή.

Οι ακανόνιστες πλάκες θα είναι σε φυσικά μεγέθη και θα είναι κατάλληλες για εγκατάσταση σε

δάπεδα εξωτερικού χώρου.

Η τοποθέτησή των σχιστόλιθων πάνω στις απαραίτητες υποβάσεις γίνεται με κόλληση, με χρήση

ασβεστοκονιάματος. Μεταξύ των πλακών πρέπει να προβλεφθούν αρμοί, με σχετικά μεγάλο πάχος

(περίπου 1cm), οι οποίοι και συμπεριλαμβάνονται στην δαπάνη του παρόντος. Οι αρμοί, μετά την

τοποθέτηση των πλακών γεμίζονται με τσιμεντοκονίαμα.

Οι πλάκες θα είναι μέσου πάχους 3 εκ. σχεδίου και χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας και

επιφάνειας άνω των 0,10 τ.μ. Προτεινόμενο χρώμα είναι το ανοιχτό γκρι και η αφή του υλικού θα

είναι αδρή και αντιολισθητική. Θα εγκατασταθούν επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2

1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους περίπου 2-3 εκ., με αρμούς μέσου πάχους 2 εκ. αρμολογούμενους

με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg.

Όσον αφορά την αντοχή του, το υλικό θα έχει καλή μηχανική αντοχή, δεν θα παραμορφώνεται και δεν

θα επηρεάζεται από την υγρασία και από τις καιρικές συνθήκες.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι προμήθειες μεταφορές και πλήρεις διαστρώσεις των

απαραίτητων υλικών που θα αποτελέσουν το υπόστρωμα του δαπέδου από ακανόνιστες πλάκες, πάνω σε

υπάρχουσα υπόβαση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,50

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.95 Κατασκευή σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του χώρου και επίστρωση φυσικού χωμάτινου σταθεροποιημένου

δαπέδου, το οποίο προτείνεται να παράγεται από ανάμειξη φυσικών αδρανών υλικών και φυσικών

ενεργών ουσιών (φυσικοί σταθεροποιητές). Ο συνδυασμός αυτών των υλικών και η ανάμειξή τους με

το νερό, θα δημιουργούν ένα συνεκτικό μείγμα σταθεροποιημένων αδρανών με χωμάτινη όψη.

Το χρώμα του υλικού θα ορίζεται από την Μελέτη που έχει εκπονηθεί, με προτεινόμενα χρώματα

δαπέδου το γκρι, το ζαχαρί και το καφέ. Σε κάθε περίπτωση θα επιλέγεται χρώμα με την σύμφωνη

γνώμη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Πριν την τοποθέτηση του υλικού, προβλέπεται η οριοθέτηση της επιφάνειας εφαρμογής, καθώς και η

προετοιμασία αυτής, σύμφωνα με την οποία περιλαμβάνεται ο έλεγχος του απαιτούμενου

υποστρώματος, ως προς την καταλληλότητα και την σταθερότητα του.

Αρχικά θα τοποθετείται το μείγμα ξηρό στον μείκτη (σε μικρή ή μεγάλη μπετονιέρα ή σε μικρό

φορτωτή με αναδευτήρα) και έπειτα θα προστίθεται νερό, περίπου 7% επί του συνολικού βάρους του

μείγματος. Το μείγμα θα ανακατεύεται, μέχρι να κριθεί κατάλληλο για χρήση. Η καταλληλότητα του

μείγματος θα συμπεριλαμβάνει και τον έλεγχο της ποσότητας υγρασίας αυτού.

Το μείγμα κατά την διαδικασία εφαρμογής θα διαστρώνεται και θα κατανέμεται ομαλά επάνω στην

επιφάνεια εφαρμογής. Το πάχος του υλικού θα αυξάνεται κατά 40%. Έπειτα θα συμπυκνώνεται σύμφωνα

με τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού. Προτείνεται η συμπύκνωση να γίνεται με δονητικό

οδοστρωτήρα βάρους από 500 έως 700 kg με δόνηση, εκτός από τις πρώτες και τις τελευταίες

διελεύσεις και χωρίς διαβροχή. Η συμπύκνωση του υλικού ανέρχεται σε ποσοστό 26-30%. Τέλος η

επιφάνεια θα διαβρέχεται - ραντίζεται με νερό την επόμενη ημέρα, ιδιαιτέρως αν η εργασία

εκτελείται κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να

ακολουθεί τις οδηγίες του προμηθευτή, ως προς την διαδικασία εφαρμογής, αλλά και ως προς τις

συνθήκες εφαρμογής.

Η τελική επιφάνεια του δαπέδου θα πρέπει να διαστρώνεται σε μέσο πάχος 5-8 εκ. (μετά την

συμπίεση).

Σημειώνεται ότι στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση για το άμεσο επόμενο διάστημα (όπως

ορίζεται και από τις οδηγίες του προμηθευτή), ώστε να διατηρηθούν οι ιδιότητες του υλικού σε

βάθος χρόνου. Η συντήρηση σε γενικές γραμμές, συνιστάται στο κατάβρεγμα, την συμπλήρωση υλικού

όπου απαιτείται (π.χ. σε πιθανή δημιουργία λακκουβών) και την συμπύκνωση.

Τα φυσικά χαρακτηριστικά του υλικού προτείνονται να είναι τα εξής:

 Η επιφάνειά του να είναι πορώδης και να επιτρέπει την διέλευση του νερού, ώστε να μην

συγκρατούνται τα νερά και να μην λασπώνει το υλικό

 Να είναι αντιολισθηρό

 Να μην επιτρέπει την ανάπτυξη χόρτων

 Να μην προστίθεται στο μείγμα κανένα χημικό πρόσθετο που να είναι επιβλαβές για τον

χρήστη και για το περιβάλλον
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Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καθώς και η πλήρης εργασία κατασκευής του

δαπέδου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης επιφάνειας από σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπεδο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548

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

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

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

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

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων

- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού

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

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

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

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

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

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

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548

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

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

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

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

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων

- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού

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

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

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

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

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας

ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου

και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του

καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης

με σκυρόδεμα.

 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).

 Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή

επιμέτρηση με ζύγιση)

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της

φέρουσας ικανότητας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\9342 Πλήρης εγκατάσταση άμεσης τριγωνικής γείωσης

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Πλήρης εγκατάσταση άμεσης τριγωνικής γειώσεως κοντά στον μετρητή. Θα κατασκευαστεί άμεση

τριγωνική γείωση ή γείωση με πλάκες χαλκού η οποία θα συνδεθεί με αγωγό γείωσης, με την μπάρα

γείωσης του μπαροκιβωτίου. Τα ηλεκτρόδια της τριγωνικής γείωσης όσο και η σύνδεση του τριγώνου

με την μπάρα γειώσεως του πίλαρ θα γίνει με χαλκό Cu 25 mm2. Η είσοδος του καλωδίου της Δ.Ε.Η.

και ο τρόπος μηχανικής προστασίας του θα υποδειχθούν από την Δ.Ε.Η. Μετά το πέρας της

κατασκευής και πριν την παράδοση σε λειτουργία θα γίνουν μετρήσεις για την αντίσταση γειώσεως

του συστήματος. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να παραδώσει στον επιβλέποντα μηχανικό

υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ίδιο, στην οποία να αναγράφονται τα αποτελέσματα των

μετρήσεων της τιμής της αντίστασης γείωσης από όπου θα φαίνεται ότι η τιμή της είναι μέσα στα

επιτρεπτά όρια με βάση τους κανονισμούς. Σε περίπτωση που αυτή προκύψει πάνω από τις τιμές που

προβλέπονται από τους κανονισμούς θα λαμβάνεται μέριμνα, από τον εργολάβο, για την μείωσή της

στα επιτρεπτά όρια με επιπλέον ηλεκτρόδια γείωσης κλπ.

Στην μπάρα γείωσης του μετρητή θα καταλήγει ο χάλκινος αγωγός γείωσης προερχόμενος από τα

ηλεκτρόδια γείωσης, τα οποία θα κατασκευαστούν κοντά στον πίνακα σε τριγωνική μορφή, και πάντα

μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου. Ηλεκτρόδια γείωσης θα τοποθετηθούν

και στα σημεία που φαίνονται στα σχέδια δηλαδή στο τέλος κάθε γραμμής. Στην μπάρα γείωσης θα

γειωθεί ο ουδέτερος της ηλεκτρικής εγκατάστασης .

Τα τρίγωνα γείωσης θα αποτελούνται από τρία ηλεκτρόδια κυκλικής διατομής από ράβδους με

χαλύβδινη ψυχή ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένα (St/E – Cu) διαμέτρου Φ 17 mm και μήκους 3,00 m.

Πάχος ηλεκτρολυτικής επιχάλκωσης 250μm.Τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν κατακόρυφα (με τη βοήθεια

ενδεχομένως μηχανικών μέσων λόγω του εδάφους), σε ισάριθμα φρεάτια που θα απέχουν μεταξύ τους

τουλάχιστον 3m. H σύνδεση των ηλεκτροδίων μεταξύ τους γίνεται με χάλκινο αγωγό σε βάθος

τουλάχιστον 50 cm μέσω κατάλληλων περιλαίμιων που θα συγκολληθούν στα ηλεκτρόδια και θα βαφούν

με αντισκωριακό χρώμα. Οι αγωγοί γειώσεως είναι πολύκλωνοι χάλκινοι αγωγοί επικασσιτερωμένοι

διατομής 25 mm2 που υπολογίζεται και φαίνεται στο μονογραμμικό σχέδιο των ηλεκτρικών πινάκων. Ο

αγωγός γειώσεως θα ενώνει κάθε ακροδέκτη και στη συνέχεια θα οδεύει προς τον Γενικό Πίνακα

Χαμηλής Τάσης

Ευρώ (Αριθμητικά): 320,00

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό

διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένα

το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, μήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει

ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολλημένο.
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Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για

την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενα απαιτούμενη εξυγίανση του επιχώματος

για την εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους.

Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης πλάκας γείωσης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.03.02 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και
την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6055

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων, σε εδάφη

βραχώδη, οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με χρήση υδραυλικής σφύρας ή

αερόσφυρας (χωρίς  χρήση εκρηκτικών), με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων

δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 "Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων"

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου

μεγαλύτερης από 50cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται

ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα

με τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη.

 Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης

σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,80

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α23 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Α

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

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

προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

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

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

ΕΛΟΤ EN 13286-2)

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

νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,

- Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,70

(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,30

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.01.03 Φωτιστικό κολωνάκι εδάφους εξωτερικού χώρου

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασίες πλήρης εγκατάστασης φωτιστικού εδάφους

εξωτερικού χώρου.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο κατάλληλων προδιαγραφών λαμπτήρας ισχύος 3-6 W, τύπου led.

Προτείνεται να έχει απόδοση φωτεινότητας της τάξεως 24 lm/W.

Το κολωνάκι προτείνεται να είναι πλαστικό μαύρου χρώματος, με την τελική επιλογή να είναι

εγκεκριμένη από τους Επιβλέποντες και την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης συμπεριλαμβάνεται το ντουί

του λαμπτήρα Ε27. Η ονομαστική τάση λειτουργίας είναι 220/240 V AC με βαθμό στεγανότητας ΙΡ66.

Προτεινόμενες διαστάσεις 36 x 90 x 90 mm και βάρος 0.18 kg.

Τιμή ανά τεμάχιο φωτιστικού εδάφους που παραδίδεται πλήρως τοποθετημένο και λειτουργικό.

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.01.06 Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, τοποθετημένο επί τοιχίου

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασίες πλήρης εγκατάστασης φωτιστικού εξωτερικού

χώρου, το οποίο θα πακτώνεται πάνω σε τοιχία, όπως ορίζει η Μελέτη και οι οδηγίες των

Επιβλέποντων.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο κατάλληλων προδιαγραφών λαμπτήρας ισχύος 3-6 W, τύπου led.

Προτείνεται να έχει απόδοση φωτεινότητας της τάξεως 24 lm/W.

Επίσης συμπεριλαμβάνεται το ντουί του λαμπτήρα Ε27. Η ονομαστική τάση λειτουργίας είναι 220/240

V AC με βαθμό στεγανότητας ΙΡ66.

Προτεινόμενες διαστάσεις 36 x 90 x 90 mm και βάρος 0.18 kg.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την ορθή πάκτωση του φωτιστικού

στα σημεία που θα υποδειχθούν.

Τιμή ανά τεμάχιο φωτιστικού εξωτερικού χώρου που παραδίδεται πλήρως τοποθετημένο και

λειτουργικό.

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,50

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.01.05 Φωτιστικό κορυφής, εξωτερικού χώρου παραδοσιακού τύπου

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Σελίδα 37 από 60



Τιμολόγιο δημοπράτησης

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασίες πλήρης εγκατάστασης και σύνδεσης επί

ιστού, φωτιστικού εξωτερικού χώρου, παραδοσιακού τύπου και αισθητικής που θα είναι σύμφωνη με

τους Επιβλέποντες και την Αναθέτουσα Αρχή. Τα φωτιστικά θα έχουν υποδοχές για λαμπτήρες Ε27. Οι

λαμπτήρες τύπου led συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες του παρόντος.

Το φωτιστικό θα έχει φωτεινότητα κατ' ελάχιστον της τάξεως των 3250 lm και η ισχύς του δεν θα

ξεπερνάει τα 45 W.

Επίσης θα έχει βαθμό στεγανότητας ΙΡ 66 και θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση επί ιστού 3-3,5

μ.

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού επί ιστού, χρώματος και προδιαγραφών σύφωνα με τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένου και εγκατεστημένου φωτιστικού.

Ευρώ (Αριθμητικά): 750,00

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.01.01 Ιστός ηλεκτροφωτισμού από αλουμίνιο, ελάχιστου μήκους 3 μ.

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη

εγκατάσταση ιστού ηλεκτροφωτισμού πάρκου ελάχιστου ύψους 3,00μ , σύμφωναμε τις προδιαγραφές Η-Μ

εργασιών, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:

1. Ιστό

2. Ακροκιβώτιο και καπάκι θυρίδας

3. Εργασίες πλήρης εγκατάστασης και σύνδεσης

Ο ιστός θα είναι αλουμινίου και θα είναι κατάλληλος για πάκτωση.

Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος απο εξηλασμένο ή χυτό αλουμίνιο, θα έχει ενιαία κυλινδρική

διατομή Φ100mm ±5%, θα έχει υποστεί ανοδείωση και θα είναι βαμμένος κατάλληλα ώστε να είναι

ιδιαίτερα ανθεκτικός στη διάβρωση ακόμα και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Στη κορυφή του θα

υπάρχει συστολή (υποδοχέας) απο εξηλασμένο ή χυτό αλουμίνιο, διατομής Φ60mm και ύψους 150mm±5%.

Ο ιστός θα φέρει ραβδώσεις σε όλο του το μήκος και θα είναι κατάλληλος για πάκτωση. Θα έχει

υπέργειο ύψος το οποίο κατ' ελάχιστο θα ανέρχεται στα 3μ. και βάθος πάκτωσης τουλάχιστον 0,60

μ. ενώ στο πακτωμένο τμήμα του θα φέρει επένδυση από ασφαλτούχο συνθετικό υλικό ή άλλο

ισοδύναμο, για την αποφυγή της άμεσης επαφής του αλουμινίου με το τσιμέντο (πάκτωση) καθώς και

οπήκατάλληλων διαστάσεων για την είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας. Θα έχει θυρίδα επίσκεψης απο

αλουμίνιο η οποία θα ασφαλίζει πάνω στον ιστό με μια  ή δύο βίδες ασφάλειας και θα φέρει

αποσπώμενο ακροκιβώτιο με κατάλληλο ακροδέκτη καλωδίων (κλεμα) και δύο ασφαλειοθήκες με

ασφάλειες τουλάχιστον 16Α έκαστη. Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα EN 40-6,

EN40/3-1 και EN 40/3-3 και θα φέρει πιστοποιητικό CE από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο,

ενώ το εργοστάσιο κατασκευής του ιστού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008.

Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων,

κατασκευασμένο από αυτοσβενόμενη πολυαμυδική ρητίνη, κλάσης ΙΙ με IP 43 και IK Ο8 σύμφωνα με

ταπρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60529 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50102. Στο κάτω μέρος του  θα φέρει οπή για διέλευση

καλωδίων παροχής μέχρι NYY 4x16mm2. Τα καλώδια για τη τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων μέχρι

NYY4x2,5mm2, προβλέπεται να διέρχονται από το κάτω μέρος του ακροκιβωτίου. Τα καλώδια αυτά

(NYY4x2,5mm2) μαζί με τα καλώδια NYY 4x16mm2 θα σταθεροποιούνται με ένα δεματικό σε ειδική

υποδοχή του ακροκιβωτίου στο κάτω μέρος. Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχει διακλαδωτήρας τριών

επιπέδων σε ακροδέκτες σχήματος  σκάλας (η γεφύρωση των ακροδεκτών θα είναι κάθετη μεταξύ τους)

προκειμένου να εξασφαλισθεί ευθύγραμμη και ακριβής τοποθέτηση των καλωδίων παροχής και

τροφοδοσίας. Στα δύο πρώτα επίπεδα των ακροδεκτών του διακλαδωτήρα θα συνδεθούν τα καλώδια

παροχής μέχρι NYY 4x16mm2. Ενώ στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο ακροδεκτών θα συνδέονται τα

καλώδια για την τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων μέχρι NYY 4x2,5mm2. Ο διακλαδωτήρας θα είναι

στηριγμένος μέσα στη βάση του ακροκιβωτίου σε ειδική υποδοχή και θα ασφαλίζει με ένα κοχλία. Θα

υπάρχουν κεραμικές ασφάλειες 8,5x31,5mm μέσα σε ασφαλειοθήκες από άκαυστο μονωτικό πλαστικό με

IP 20 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60529. Οι ασφαλειοθήκες θα είναι εγκατεστημένες στο πορτάκι

του ακροκιβωτίου. Το πορτάκι αυτό θα έχει δύο μεντεσέδες με κλίπ στο κάτω μέρος ενώ στο επάνω

μέρος θα φέρει κοχλία με ασφάλεια για να μηνφεύγει από την θέση του όταν ξεβιδώνεται. Η

τοποθέτηση του ακροκιβωτίου θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται και από το κατάλληλο καπάκι

θυρίδας ιστού, ώστε με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει μέγιστη στεγανότητα της ηλεκτρολογικής

εγκατάστασης των καλωδίων. Αυτό θα επιτυγχάνεται από ένα ενσωματωμένο ελαστικό παρέμβυσμα

υψηλής αντοχής που θα φέρει το καπάκι του ιστού ώστε να παρέχει τέλεια εφαρμογή ανάμεσα

στηθυρίδα και το καπάκι. Tο καπάκι στερεώνεται στα τοιχώματα της θυρίδας του ιστού από ένα

ειδικό μηχανισμό (μόνο το ειδικό κλειδί που διαθέτει εφαρμόζει), για την ασφάλιση και

απασφάλισή τουαπό τον ιστό.  Ο μηχανισμός αυτός θα επιτρέπει στο καπάκι την αυτόνομη στερέωσή

του στη θυρίδα χωρίς τη χρήση ή προσαρμογή υποδοχών.

Για τη σωστή τοποθέτηση του ακροκιβωτίου μαζί με το καπάκι θυρίδας ιστού προβλέπεται σε

κατάλληλο ύψος του ιστού να υπάρχει ωοειδές άνοιγμα θυρίδας συγκεκριμένων διαστάσεων.

Γενικά ο ιστός και άλλα πιθανά εξαρτήματα καθώς και ο τελικός τους χρωματισμός θα επιλεγούν από
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τον ανάδοχο σε συνεργασία με την υπηρεσία και μετά από την τελική έγκριση της.

Τιμή για ένα τεμάχιο ιστού ηλεκτροφωτισμού πάρκου ύψους 3,00 μ., συμπεριλαμβανομένων όλων των

υλικών μικρουλικών κλπ για την άμεση λειτουργία του.

Ευρώ (Αριθμητικά): 410,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια δέκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,07

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  3  Διατομής:  3 Χ 4   mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,74

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 2,5mm2

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  5   πενταπολικό

 8766. 5.  2  Διατομής:  5 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,54

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 4mm2

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  5   πενταπολικό

 8766. 5.  3  Διατομής:  5 Χ 4   mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,21

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9340.1 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 10mm2

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Αγωγός  γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μέτρου  γυμνού  πολύκλωνου  χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του

υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς.

(1 m)

 9340. 1   Διατομής  10mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,78

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9340.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Αγωγός  γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μέτρου  γυμνού  πολύκλωνου  χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του

υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς.

(1 m)

 9340. 3   Διατομής  25mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,46

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα έξι λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 9316.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1/2 ins

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  γιά  την  διέλευση καλωδίων κλπ  δηλαδή προμήθεια

μεταφορά  και  τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε

οποιαδήποτε  θέση  με  τα  ειδικά  τεμάχια  και  μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που

απαιτούνται

(1 m)

 9316.  1  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου  1/2   ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9316.2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 3/4 ins

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  γιά  την  διέλευση καλωδίων κλπ  δηλαδή προμήθεια

μεταφορά  και  τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε

οποιαδήποτε  θέση  με  τα  ειδικά  τεμάχια  και  μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που

απαιτούνται

(1 m)

 9316.  2  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου  3/4   ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,22

(Ολογράφως) : δώδεκα και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01 Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για

τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή οδοφωτισμού".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη

με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2

mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση

ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα

(εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά

ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία

του κυρίου του έργου

- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ

- η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το

πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των

υπογείων καλωδίων.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων

φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη

λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο

οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του

καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους

μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ

μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης

νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή
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"καραβοχελώνα" και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου).

- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον

έλεγχο λειτουργίας

Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων, ως

εξής:

 Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.500,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.80.02 Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για

τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή οδοφωτισμού".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη

με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2

mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση

ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα

(εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά

ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία

του κυρίου του έργου

- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ

- η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το

πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των

υπογείων καλωδίων.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων

φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη

λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο

οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του

καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους

μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ

μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης

νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή

"καραβοχελώνα" και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου).

- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον

έλεγχο λειτουργίας

Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων, ως

εξής:

 Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.750,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 10 Α

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  2  Εντάσεως  10 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,07

(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
τριπολικός εντάσεως 10 Α

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  2   τριπολικός

 8915. 2.  2  Εντάσεως  10 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,37

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 16 Α

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  3  Εντάσεως  16 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
τριπολικός εντάσεως 16 Α

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  2   τριπολικός

 8915. 2.  3  Εντάσεως  16 Α
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Ευρώ (Αριθμητικά): 16,36

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8910.1.2 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 27

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα,

πώμα  και  συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης

από  πορσελάνη  με  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  μπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή

εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερμαρίου  ή  μέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

 8910. 1. 2 Εντάσεωςέως  25  Α και σπειρώματος  Ε 27

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,22

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.42.09 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2
προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού    Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2,
ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, δύο
εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7

Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από μη πλαστικοποιημένο

πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά,

με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για

τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα οδών, σε βάθος μέχρι 6,00 m.

Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (DΝ), τον

αριθμό και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό

στοιχείο βάσης, τον θάλαμο ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος

με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου (ειδικό τεμάχιο) του παραγωγού των φρεατίων

κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο

έδρασης του καλύμματος στην στέψη, για την κατανομή των φορτίων.

Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων

(κανάλια ροής) των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι

θα είναι προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική

διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων

σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη έργου.

Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαμέτρου αντίστοιχης

των διαστάσεων του καλύμματος και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω

στεγανοποιητικού δακτυλίου.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την

μελέτη διαστάσεων με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους

στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με

τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες, σύμφωνα με την

μελέτη).

- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με μηχανικά μέσα

(με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων

προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν

απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι

απαιτούμενες καθαιρέσεις  αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους

και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου.

- Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο

μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν

απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες

στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού

ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική
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απόληξη, με χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού.

Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά ελεγχόμενης

χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM)

Επισήμανση:

- τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από την

μελέτη ύψους, ονομαστικής διαμέτρου (DΝ) ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου

χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαμψίας τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, με

τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα σχετικά

υποάρθρα του παρόντος.

- Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου

άρθρου η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο

απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.

το κάλυμμα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιμολογείται

ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου (ανάλογα με το υλικό

κατασκευής)

 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και

κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm.

 Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο

(ελάχιστης εσωτερικής D) και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων.                                                                              

Ευρώ (Αριθμητικά): 680,00

(Ολογράφως) : εξακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.01 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας

ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου

και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του

καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης

με σκυρόδεμα.

 Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

 Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή

επιμέτρηση με ζύγιση)

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της

φέρουσας ικανότητας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,85

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β67 Προκατασκευασμένο κανάλι απορροής όμβριων

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2548

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασίες πλήρης εγκατάστασης καναλιού απορροής

όμβριων υδάτων διαστάσεων 100x20 εκ., με πλάτος 20 εκ.

Τα κανάλια θα είναι προκατασκευασμένα, απορροής όμβριων υδάτων, τυπικού μήκους ενός μέτρου, με

δυνατότητα προσθήκης – εντοιχισμού ποικιλίας ανάλογων σχαρών (είτε από χυτοσίδηρο, είτε

γαλβανισμένων), για την βέλτιστη αποστράγγιση.

Τα κανάλια θα κατασκευαστούν από ινοπλισμένο, στεγανό σκυρόδεμα C 30/37. Επίσης κατασκευάζονται

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Τιμή ανά μέτρο πλήρως εγκατεστημένου προκατασκευασμένου καναλιού.

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,00

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β48 Γαλβανισμένη ηλεκτροπρεσαριστή σχάρα καναλιού απορροής 25/2 (αντοχής 2tn/ τροχό)

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2672

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου ηλεκτροπρεσσαριστών σχαρών, γαλβανισμένων εν θερμώ,

συμπ. με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια, σε

υφιστάμενα και προηγουμένως τοποθετημένα κανάλια.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η

ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο

εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά

κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφισταμένων κατασκευών (αντικατάσταση

εσχαρών).

Οι σχάρες θα έχουν τα κατάλληλο πλάτος, ώστε να τοποθετούνται ομοιόμορφα και αποδοτικά επί

καναλιών ανοιχτού πλάτους 20 εκ. Επίσης θα έχουν αντοχή 2 τον./τροχό.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σχαρών είναι τα εξής:

• Κατασκευάζονται από διαμήκεις, ορθογωνικής διατομής, λάμες στήριξης διαφόρων μεγεθών,

με ύψος 25-40mm, πάχος 2-5mm και με εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους.

Ο αξονικά σχηματιζόμενος βρόγχος (καρέ) είναι διαστάσεων 34x38mm, ενώ το καθαρό καρέ (μάτι)

είναι διαστάσεων ~ 30Χ30 mm.

• Κατασκευάζονται από δομικό χάλυβα S235 JR, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10025.

• Το γαλβάνισμα γίνεται εν θερμώ, σύμφωνα με το ISO 1461.

Τιμή ανά πλήρως τοποθετημένο μέτρο (m) σχάρας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,00

(Ολογράφως) : τριάντα ένα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.03 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10 atm

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
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Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών

τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt

welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών

άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                            

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.07 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
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Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών

τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt

welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών

άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.10 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm/ PN 10 atm

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.3

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
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Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών

τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt

welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών

άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,30

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.35.01.01 Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 30°, με
τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)  Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 30°,
DN/OD 160 mm

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από

πολυαιθυλένιο (PE) ή πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

13476-3, με τους αντίστοιχους δακτυλίους στεγάνωσης.

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η

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

 Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 30, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο

(DN/OD).

 Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 30°, DN/OD 160 mm

Τιμή ανά ειδικό τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,40

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.35.02.01 Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 45°, με
τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD) Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 45°,
DN/OD 160 mm

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από

πολυαιθυλένιο (PE) ή πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

13476-3, με τους αντίστοιχους δακτυλίους στεγάνωσης.

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η

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

 Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 45, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο

(DN/OD)

 Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 45, DN/OD 160 mm

Τιμή ανά ειδικό τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,40

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.49.01.01 Κεντρικές ή έκκεντρες συστολές φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους
με υολονήματα (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers), με τον ελαστικό
δακτύλιο στεγάνωσης της μικρής διαμέτρου Συστολές ΡΝ 1,0 bar DN1 / DN2 = 200 / 150 mm

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση κεντρικής ή έκκεντρης συστολής

φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με υολονήματα (CC-GRP:

Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers), με τον ελαστικό δακτύλιο

στεγάνωσης της μικρής διαμέτρου.

 Συστολές PN 1,0 bar,

 DN1 / DN2 = 200 / 150 mm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 185,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ08 Προμήθεια φυτικής γης

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620

Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η

φυτική γη θα είναι γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm),

εύθρυπτη και κατά το δυνατόν απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα

ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για

την ανάπτυξη φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.1 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και
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αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι

δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την

πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

 ΝΑΠΡΣ Ε01. 1  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,60

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  0,40 - 1,50 lt

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο

λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του

χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και

την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,

δοχεία κλπ)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,80

(Ολογράφως) : ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.1 Θάμνοι, κατηγορίας Θ1

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 1  Θάμνοι κατηγορίας  Θ1

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,30

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ03.1 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α1

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220

Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη

απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι

και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ03. 1  Αναρριχώμενα κατηγορίας  Α1

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3,50

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ03.2 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α2

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220

Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη

απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι

και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ03. 2  Αναρριχώμενα κατηγορίας  Α2

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ06.1 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π1

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν

προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων

μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και

φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα

απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των

ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα

με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ04. 1  Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγορίας  Π1

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,85

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ06.2 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2

A.T. : 73

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν

προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων

μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και

φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα

απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των

ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα

με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ04. 2  Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγορίας  Π2

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Α Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,    μεταλλικό, διαστάσεων 40 x 30 x 20 (cm), πάχους
1,2 mm

A.T. : 74

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Στεγανό κουτί προγραμματιστών,   μεταλλικό                                   , για τοποθέτηση

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

αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων   ,

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

τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά

ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης.

 ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Α  Διαστάσεις  40 x 30 x 20 (cm), πάχος = 1,2 mm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.1 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 6 ins, μιας Η/Β

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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

υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης

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

τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση,

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

άλλη απαραίτητη εργασία).

 Η09.2.13. 1  Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:  6 ins, μιας Η/Β

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.3 Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 4

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7

ημερών διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας .

Έλεγχος ηλεκτροβανών με πηνία μανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω καλωδίου

διατομής 1,5 mm2.  Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας με παράλληλη  δυνατότητα χειροκίνητης

λειτουργίας χωρίς κονσόλα.

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα πάσης

φύσεως εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού,

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

 Η09.2.3. 4  Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες  4

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 170,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης
πίεσης, διατομής 1 in

A.T. : 77

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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

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

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

χειροκίνητης λειτουργίας.
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Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,

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

10-08-01-00.

 Η09.1.1. 6   Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

              Ονομαστική διάμετρος  1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.12.2 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 1 1/2 in, 3 εξόδ.

A.T. : 78

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή (tubo), δηλαδή σιδηροσωλήνες

γαλβανισμένοι με σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10220, με πώματα συγκολλητά, με τα

προβλεπόμενα στόμια εισόδου - εξόδου και την υποδοχή βαλβίδας εισαγωγής -

εξαγωγής αέρος, επιτόπου το έργου,   με τα μικροϋλικά και την εργασία

τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών πίεσης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η04.12. 2  Τύπος συλλέκτη  Φ 1 1/2 in, 3 εξόδ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,50

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α09.1 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Τάφροι
βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι)

A.T. : 79

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 2111

Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού

δικτύου σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη.

 Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,20

(Ολογράφως) : είκοσι λεπτά

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

A.T. : 80

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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

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

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

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως

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

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

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

 Η01.1. 5  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 40 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,85

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η02.2.1 Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm

A.T. : 81

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονομαστικής πίεσης 6 atm, με μούφα

σύνδεσης και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προμήθεια

σωλήνων και πλαστικών εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία

αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαμόρφωση του

αγωγού, ανεξαρτήτως αριθμού συνδέσεων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και

την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγματος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί

σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου,

οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων.

 Η02.2. 1  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 50 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,35

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.10.4 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in

A.T. : 82

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

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

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

ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η04.10. 4  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 1/2 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.1.5 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in

A.T. : 83

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

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

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

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

10-08-01-00.

 Η05.1. 5  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 1/2

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η06.1.4.1 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης (φλοτεροβαλβίδες), απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές,
μονού θαλάμου,  ΡΝ 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in

A.T. : 84

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης (φλοτεροβαλβίδες) απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές,

μονού θαλάμου,  ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, με όλα τα εξαρτήματα (βαλβίδα, πιλότος

υπερπίεσης μεταλλικός, πηνίο 1/2", τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας, πίνακας

αυτοματισμού κ.λ.π.). Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης

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

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

 Η06.1.4. 1  ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 1/2 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 185,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η07.2.2 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 1 in κοντό, ενεργής επιφάνειας 440 cm2 και παροχής τουλάχιστον μέχρι 5,00
m3/h

A.T. : 85

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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

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

υπό την μεγίστη παροχή  μικρότερες από 0,50 atm.

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

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

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

 Η07.2. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in κοντό

           Ενεργής επιφάνειας    440 cm2

           Παροχής τουλάχιστον μέχρι   5,00 m3/h

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Λ04 Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 2000 - 2250 W με δοχείο διαστολής 80 έως 85 lt

A.T. : 86

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Πιεστικό συγκρότημα αποτελούμενο από ηλεκτροκίνητη αντλία με μοτέρ ισχύος

2000-2250 W, με περίβλημα, πτερωτή και άξoνα από ανοξείδωτο χάλυβα, διακόπτη

πίεσης, μανόμετρο, δοχείο πίεσης 80 - 85 lt  και ελαστικό σωλήνα πίεσης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των ανωτέρω και η εργασία

τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχου, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με τις οδηγίες

του κατασκευαστή.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Λ4 Ηλεκτρικός πίνακας ισχός και αυτοματισμού αντλητικού συγκροτήματος 3 kW

A.T. : 87

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού αντλητικού συγκροτήματος 3 KW, όπως περιγράφεται

παρακάτω.

Για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση και λειτουργία ενός ηλεκτρικού πίνακα ισχύος

και αυτοματισμού αντλίας πλήρης συρματομένος ενδεικτικών διαστάσεων 130χ150χ42 εκ από DKP και

θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για την σωστή λειτουργία όργανα.

Στην πόρτα του πίνακα τοποθετούνται βολτόμετρο και μεταγωγικός διακόπτης, αμπερόμετρο,

μεταγωγικός 0123.

Ο πίνακας θα αποτελείται από:

α. Πεδίο εισόδου έναν τριπολικό ασφαλειοδιακόπτη φορτίου ονομαστικής έντασης 40Α, με ασφάλειες

βραδείας τήξεως εντάσεως 16Α.

• έναν μεταγωγέα βολτόμετρου και βολτόμετρου 96Χ96 χιλ κλάσης 11,5 περιοχής ένδειξης

0500V

• τρείς ενδεικτικές λυχνίες τάσης με τις ασφάλειες

• τέσσερα ρελέ αντικεραυνικής προστασίας για τις τρείς φάσεις και τον ουδέτερο 40Α.

β. Πεδίο ηλεκτροκινητήρα Αυτοματισμού, που θα αποτελείται από:

• έναν αυτόματο διακόπτη ισχύος ονομαστικής έντασης 16Α με ρυθμιζόμενα θερμικά και

μαγνητικά

• ένα γενικό ρελέ ισχύος κατάλληλης ισχύος κατηγορίας AC36

• Χώρο για έναν ΟΜΑΛΟ ΕΚΚΙΝΗΤΗ για την εκκίνηση και λειτουργία της αντλίας που θα

αποτελείται από τον Ομαλό Εκκινητή ισχύος κατάλληλης για την έκκίνηση κινητήρα τουλάχιστον 3KW
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και ένα ρελέ #BYPASS# 80 Α κατηγορίας AC1, με ενσωματωμένη προστασία που θα παρέχει:

- έλεγχο διαδοχής φάσεων

- ρύθμιση της ροπής εκκίνησης

- έλεγχο διαδικασίας εκκίνησης

- έλεγχο μπλοκαρίσματος κινητήρα αντλίας

- θερμική προστασία υπερέντασης

- προστασία στιγμιαίας υπερέντασης

- προστασία έναντι λειτουργίας χωρίς φορτίο

- ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης

- τρείς Μ/Σ έντασης 400/5Α

- τρία αμπερόμετρα τεράγωνα 96Χ96, 400Α/5Α τύπου κινητού σιδήρου κλάσης 1,5

- έναν διακόπτη επιλογής 102 για αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία

- ηλεκτρονικό φλοτέρ για την γεώτρηση

- μπουτόν ελέγχου λυχνιών με τα απαραίτητα μικρορελέ

- μια μικροαυτόματη ασφάλεια 10 Α

- μια μικροαυτόματη ασφάλεια 16 Α

- μια μικροαυτόματη ασφάλεια 3Χ16 Α

- τις λυχνίες ένδειξης των σφαλμάτων και λυχνία λειτουργίας

- μπουτόν ελέγχου κινδύνου

- μια αυτόματη μικροασφάλεια 6Α για το κύκλωμα αυτοματισμού

- ένα χρονοδιακόπτη εβδομαδιαίο ένδειξης υγρού κρυστάλλου για την λειτουργία και στάση.

Οι λειτουργίες του αυτοματισμού που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πραγματοποιηθούν με την τοποθέτηση

στον πίνακα ηλεκτρονικού προγραμματιστή αυτοματισμού PLC τύπου PT100.

γ. Το πεδίο βοηθητικών καταναλώσεων που αποτελείται από:

• τις τρείς κοχλιωτές ασφάλειες 16Α βραδείας τήξης, δύο τριφασικούς μικροαυτόματους

• διακόπτες 16Α για τους ρευματοδότες και έναν μικροαυτόματο 10Α για τον φωτισμό.

• κατάλληλο χώρο για την εγκατάσταση soft starter ισχύος 3KW με τους απαραίτητους ζυγούς,

καλώδια, ακροδέκτες κλπ.

• ένα ρελέ BY PASS κατάλληλης ισχύος κατηγορίας AC3 από έναν διακόπτη επιλογής 102 για

αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία

• δύο μπουτόν για start και stop

• ηλεκτρονικό φλοτέρ για την γεώτρηση

• μπουτόν ελέγχου λυχνιών με τα απαραίτητα μικρορελέ

• μια μικροαυτόματη ασφάλεια 10 Α

• μια μικροαυτόματη ασφάλεια 16 Α

• μια μικροαυτόματη ασφάλεια 3Χ16 Α

• τις λυχνίες ένδειξης των σφαλμάτων και λυχνία λειτουργίας

• μπουτόν ελέγχου κινδύνου

• μια αυτόματη μικροασφάλεια 6Α για το κύκλωμα αυτοματισμού

• ένα χρονοδιακόπτη εβδομαδιαίο ένδειξης υγρού κρυστάλλου για την λειτουργία και στάση

Οι λειτουργίες του αυτοματισμού που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πραγματοποιηθούν με την τοποθέτηση

στον πίνακα ηλεκτρονικού προγραμματιστή αυτοματισμού PLC.

4. Το πεδίο βοηθητικών καταναλώσεων που αποτελείται από:

• τις τρείς κοχλιωτές ασφάλειες 16Α βραδείας τήξης,

• δύο τριφασικούς μικροαυτόματους διακόπτες 16Α για τους ρευματοδότες

• και έναν μικροαυτόματο 10Α για τον φωτισμό.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα στηρίγματα, οι οπές εισόδου εξόδου των ηλεκτρογραμμών, οι

ακροδέκτες, οι καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, τα μικρουλικά, περιλαμβανομένης επίσης

της εργασίας της εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων του ηλεκτρικού πίνακα, της συνδέσεως των

ηλεκτρικών γραμμών αφίξεως και αναχωρήσεως, πλην του ομαλού εκκινητή των δοκιμών για παράδοση

σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.2.1.1 Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με σταλάκτες μακράς διαδρομής,
αποστάσεις σταλακτών 33 cm

A.T. : 88

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες

(κοντούς ή μακρούς), με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  A',

για πίεση  λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm.  Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων

σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης

εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις, σύμφωνα με την

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

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
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 Η08.2.1. 1  Αποστάσεις σταλακτών  33 cm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,32

(Ολογράφως) : τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.1 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 2 x 1,5 mm2

A.T. : 89

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του

έργου, με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης

καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου.

 Η09.2.15. 1  Διατομή  2 x 1,5 mm2

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.12 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 3 x 4 mm2

A.T. : 90

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του

έργου, με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης

καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου.

 Η09.2.15.12  Διατομή  3 x 4 mm2

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00

(Ολογράφως) : ένα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε10.2 Πινακίδα Μνημείου

A.T. : 91

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2653

Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας μνημείου, με την επιγραφή όπως θα παραδοθεί

από την επιβλέπουσα αρχή, σε τετραχρωμία, επί υλικού «πυρόλαβα», επί κεκλιμένης επιφάνειας,

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υπουργείου πολιτισμού, για εξωτερικούς αρχαιολογικούς χώρους.

Ενδεικτικές διαστάσεις 70x120 cm.

Με βάση INOX, πλήρως τοποθετημένη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.000,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε7 Κολωνάκι οριοθέτησης πεζοδρομίου

A.T. : 92

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2548

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασίες πλήρης τοποθέτησης κολωνακίου οριοθέτησης

πεζοδρομίου.

Η κατασκευή θα αποτελείται από σύνθετο υλικό από θρυμματισμένη πέτρα, λευκό γρανίτη ή τσιμέντο.

Το καθαρό ύψος του θα είναι 31 εκ. και η διατομή του κατ' ελάχιστον 32 εκ.

Το κολωνάκι θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα, καθώς και με τις

οδηγίες των Επιβλέποντων και της Αναθέτουσας Αρχής.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά, η μεταφορά των υλικών επί τόπου του

έργου καθώς και οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την συναρμολόγηση και παράδοση του προϊόντος

που περιγράφεται σε κατάσταση έτοιμο για χρήση.

Τιμή ανά τεμάχιο, πλήρως πακτωμένου κολωνακίου στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.1.1 Παγκάκι με δύο μαρμάρινες βάσεις

A.T. : 93

Κωδικός αναθεώρησης:

Κατασκευή και εγκατάσταση παγκακιού, το οποίο αποτελείται από δύο (2) μαρμάρινες βάσεις και έξι

(6) ξύλινες βαθμίδες.

Οι βάσεις θα κατασκευαστούν από μάρμαρο Διονύσου και οι ξύλινες βαθμίδες από Ασιατική ξυλεία,

τύπου τικ (teak). Επίσης θα χρησιμοποιηθούν και 12 τεμάχια βιδών, ειδικής κατασκευής, οι οποίες

θα είναι ανοξείδωτες και χειροποίητες. Επίσης για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθούν 4 σωλήνες

συναρμολόγησης, 4 ξύλα συναρμολόγησης και 10 βίδες γαλβανιζέ (4*Μ12*60+6*Μ10*120).

Η καθιστική διάταξη θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα, καθώς

και με τις οδηγίες των Επιβλέποντων και της Αναθέτουσας Αρχής.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά, η μεταφορά των υλικών επί τόπου του

έργου καθώς και οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την συναρμολόγηση και παράδοση του προϊόντος

που περιγράφεται σε κατάσταση έτοιμο για χρήση.

Τιμή ανά τεμάχιο, πλήρως τοποθετημένου παγκακιού με μαρμάρινες βάσεις.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.000,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.1.2 Παγκάκι επί τοιχίου

A.T. : 94

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621

Προμήθεια και κατασκευή παγκακιού χωρίς πλάτη, το οποίο θα πακτωθεί επί υφιστάμενο τοιχίο.

Η καθιστική διάταξη θα κατασκευάζεται από τροπική ξυλεία IROKO και θα έχει συνολικό μήκος 250

εκ. Προτείνεται να αποτελείται από 6 ξύλινα τεμάχια, τα οποία θα έχουν διατομή 8 x 16 εκ. Η

μεταλλική σύνδεση των δοκίδων θα γίνεται με αποστάτες και στο σύνολο η ξύλινη διάταξη θα

πακτώνεται πάνω στο υφιστάμενο τοιχίο με γαλβανιζέ λάμες 6-8 μμ.

Η καθιστική διάταξη θα κατασκευάζεται σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών που επισυνάπτεται και

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, καθώς και με τις οδηγίες των Επιβλέποντων και της

Αναθέτουσας Αρχής.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καθώς και οι εργασίες που θα

απαιτηθούν για την παράδοση του προϊόντος που περιγράφεται σε κατάσταση έτοιμο για χρήση.

Τιμή ανά τεμάχιο, πλήρως τοποθετημένου παγκακιού χωρίς πλάτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.250,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.1.3 Κάδος απορριμμάτων από εμφανές σκυρόδεμα και σανίδες ξυλείας

A.T. : 95

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621

Προμήθεια, κατασκευή και εργασίες πλήρης εγκατάστασης κάδου απορριμμάτων συνολικών διαστάσεων

45 x 55 x 135 εκ.

Ο κάδος θα κατασκευάζεται από εμφανές σκυρόδεμα και από σανίδες τροπικής ξυλείας. Οι δύο

πλευρές που κατασκευάζονται από εμφανές σκυρόδεμα θα έχουν πάχος 5,0 εκ. και πλάτος 55,0 εκ. Οι

άλλες δύο πλευρές θα καλύπτονται η κάθε μία από 3 ξύλινες σανίδες, διατομής 10,5 x 2,5 εκ.

Ο κάδος απορριμμάτων κατασκευάζεται σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών που επισυνάπτεται και

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, καθώς και με τις οδηγίες των Επιβλέποντων και της

Αναθέτουσας Αρχής.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου κάδου.
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(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα
Ευρώ (Αριθμητικά) : 650,00

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
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ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΖΑΚΟΣ ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΙ, ΧΩΡΑ  -  Ν. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Απόσπασμα από οριοθέτηση οικισμού Χώρας Μυκόνου.

Ελλειψοειδές G.R.S. 80 a=6378137 f=1/298.2572236

1. Η αποτύπωση έγινε σε Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ. Σύστημα Αναφοράς)

Τεχνικό Γραφείο Μελετών  Αλέξιος Τζάκος & Συνεργάτες

Βουγλί, Μύκονος, Τ.Κ. 84600 - Τηλ. - Φαξ. 22890 23647

E-mail: tzakosa@otenet.gr
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2.Για την παρούσα περιοχή έχει γίνει Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) βάσει

Αρχαίος τοίχος

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΦΕΚ 452\Δ\30-10-2018, της οποίας τα γεωμετρικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα στο ΦΕΚ.

Ρ

Υ

Μ

Ο

Τ

Ο

Μ

Ι

Κ

Η

 

Γ

Ρ

Α

Μ

Μ

Η

Ο

Ρ

Ι

Ο

 

Τ

Ο

Μ

Ε

Α

 

Σ

Υ

Ν

Τ

Ε

Λ

Ε

Σ

Τ

Η

 

Δ

Ο

Μ

Η

Σ

Η

Σ

Περιοχή αποτύπωσης



ΘΑΛΑΣΣΑ

ΑΠ
Ο Φ
ΑΜ
ΠΡ
ΙΚ
Α

Π
ΡΟ
Σ 
Μ
ΙΚ
ΡΗ

 Β
ΕΝ
ΕΤ
ΙΑ

ΑΠ
Ο

 Μ
ΙΚ
ΡΗ

 Β
ΕΝ
ΕΤ
ΙΑ

ΠΡΟΣ ΦΑΜΠΡΙΚΑ

YΠOMNHMA

ΥΛΙΚΑ

1. Δαπεδόστρωση	με	ακανόνιστες	πλάκες

από	πέτρα	Πάρου,	χρώματος	γκρι.

2. Δάπεδο	από	σκυρόδεμα	χτενιστό	με

αρμούς	διαστολής.

3. Δάπεδο	από	σκυρόδεμα,	με	αναγλυφη

υφη.

4. Πατημένο	χώμα	(φυσικο)

5. Χαμηλη	ερπουσα	βλαστηση

(δενδρολιβανο,	λεβαντα,	ελαιαγνος,

βιβουρνο,	λαντανα...).

6. Κεραμικο	σταθεροποιημενο	δαπεδο.

	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

		Ε-01α.	Ξυλινο	καθιστικο	χωρις	πλατη

		Ε-01β.	Ξυλινο	ελευθερο	καθιστικο

		Ε-02.	Ξυλινο	ελευθερο	καθιστικο	Μηνα

		Ε-03.	Μικρος	καδος	απορριματων	

		Ε-04.	Πληροφοριακη	πινακιδα	.

													Xωνευτο	φωτιστικο	χαμηλο

													(ενδεικτικες	θεσεις)

													Επιδαπεδιο	φωτιστικο	χαμηλου

													υψους	(ενδεικτικες	θεσεις)
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αριθµός µελέτης

έργο

1705

12.06.2020
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E-01α

E-02

E-01β

E-04

Λ-03

E-04

E-04

4

4

5

5
5

E-01β

E-03

6

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΜΥΛΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΧΝΩΝ

Λ-02

Λ-04

YΠOMNHMA

ΥΛΙΚΑ

1. Δαπεδόστρωση	με	ακανόνιστες	πλάκες

από	πέτρα	Πάρου,	χρώματος	γκρι.

2. Δάπεδο	από	σκυρόδεμα	χτενιστό	με

αρμούς	διαστολής.

3. Δάπεδο	από	σκυρόδεμα,	με	αναγλυφη

υφη.

4. Πατημένο	χώμα	(φυσικο)

5. Χαμηλη	ερπουσα	βλαστηση

(δενδρολιβανο,	λεβαντα,	ελαιαγνος,

βιβουρνο,	λαντανα...).

6. Κεραμικο	σταθεροποιημενο	δαπεδο.

	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

		Ε-01α.	Ξυλινο	καθιστικο	χωρις	πλατη

		Ε-01β.	Ξυλινο	ελευθερο	καθιστικο

		Ε-02.	Ξυλινο	ελευθερο	καθιστικο	Μηνα

		Ε-03.	Μικρος	καδος	απορριματων	

		Ε-04.	Πληροφοριακη	πινακιδα	.

													Xωνευτο	φωτιστικο	χαμηλο

													(ενδεικτικες	θεσεις)

													Επιδαπεδιο	φωτιστικο	χαμηλου

													υψους	(ενδεικτικες	θεσεις)

ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ

ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΙ, ΝΗΣΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ    2 0 2 0

αριθµός µελέτης:

έργο

θέση

σχέδιο

κλίµακα αριθµός

ηµεροµηνία

φάση µελέτης

αρχιτέκτων

σφραγίδα - υπογραφή

TEYXOΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

E-01α E-02 E-03 E-04

ΥΛΙΚΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	(ενδεικτικοι	τυποι)

E-01β

ΦΥΤΕΥΣΗ	(ενδεικτικοι	τυποι)
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ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΞΥΛΙΝΗ ΔΟΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 6x14x250cm
ΑΠΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΤΡΟΠΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΙΡΟΚΟ

ΛΑΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Π,
ΠΑΧΟΥΣ 8mm

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ
ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ 16mm
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ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ
ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΣ
ΤΟΙΧΟΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΤΕΝΙΣΤΟ

ΞΥΛΙΝΗ ΔΟΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 6x14x250cm
ΑΠΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΤΡΟΠΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΙΡΟΚΟ

.100 1.50M

1=20

.50 1.00

ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟY
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 

E-01

ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ

ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΙ, ΝΗΣΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ    2 0 2 0

αριθµός µελέτης:

έργο

θέση

σχέδιο

κλίµακα αριθµός

ηµεροµηνία

φάση µελέτης

αρχιτέκτων

σφραγίδα - υπογραφή

ΟΨΗ ΤΟΜΗ A-A

ΚΑΤΟΨΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
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NΩΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

ΚΑΛΑ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ
ΧΩΜΑ 10 εκ.

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ
ΑΔΡΑΝΗ 10εκ.

ΧΩΜΑ

ΣΤΑΘΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

ΠΕΤΡΑ ΠΑΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 50mm min,
ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ

ΧΩΜΑ

Λ-01

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ 
ΠΕΤΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ

ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΙ, ΝΗΣΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ    2 0 2 0

αριθµός µελέτης:

έργο

θέση

σχέδιο

κλίµακα αριθµός

ηµεροµηνία

φάση µελέτης

αρχιτέκτων

σφραγίδα - υπογραφή



ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΩΜΑ 10 cm

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΡΑΣΠΕΔΟ, 15x30cm

ΡΕΙΘΡΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C12/15, 15x40cm

15 15

15

30

10

11

10
15

40

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ (3Α)

ΠΕΤΡΑ ΠΑΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 50mm min,
ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ 10 cm

10

20

10
6

5
NΩΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

ΧΩΜΑ

XTENIΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 ME ΠΛΕΓΜΑ Τ131

Λ-02

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 
ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΙ 
ΝΕΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ  ΠΕΤΡΑΣΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ

ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΙ, ΝΗΣΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ    2 0 2 0

αριθµός µελέτης:

έργο

θέση

σχέδιο

κλίµακα αριθµός

ηµεροµηνία

φάση µελέτης

αρχιτέκτων

σφραγίδα - υπογραφή



ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ
ΑΔΡΑΝΗ 15cm

ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟΥ

ΓΕΩΠΛΕΓΜΑ ΤΥΠΟΥ TENAX MS500

ΧΥΤΟ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΡΑΣΠΕΔΟ 10X9εκ.

10

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20
ME ΠΛΕΓΜΑ Τ131

10
15

1
9 10

ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΑΔΡΑΝΗ

XTENIΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 ME ΠΛΕΓΜΑ Τ131

15

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ
ΧΩΜΑ 10cm

ΧΩΜΑ

ΣΤΑΘΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

10

ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ

ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΙ, ΝΗΣΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ    2 0 2 0

αριθµός µελέτης:

έργο

θέση

σχέδιο

κλίµακα αριθµός

ηµεροµηνία

φάση µελέτης

αρχιτέκτων

σφραγίδα - υπογραφή

Λ-03

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 
ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΧΩΡΟ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ



ΠΛΑΚOΣΤΡΩΤO

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΩΜΑ 10 cm

ΧΩΜΑ

ΣΤΑΘΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

ΝΕΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ

ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
(ΘΡΑΥΣΤΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ)

ΧΩΜΑ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ 10 cm

NΩΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

ΠΕΤΡΑ ΠΑΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 50mm min,
ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ

XTENIΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 ME ΠΛΕΓΜΑ Τ131

ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟΥ

ΓΕΩΠΛΕΓΜΑ

Μ
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Υ
Ψ
Ο
Υ
Σ

.

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ 15 cm (3A)

ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ

ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΙ, ΝΗΣΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ    2 0 2 0

αριθµός µελέτης:

έργο

θέση

σχέδιο

κλίµακα αριθµός

ηµεροµηνία

φάση µελέτης

αρχιτέκτων

σφραγίδα - υπογραφή

Λ-04

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 
ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ NEOY TOIXOY
ΝΕΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 
ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΔΡΟΜΟ
ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Εγκύκλιος Ημερομηνία Αρ. Πρωτ. ΑΔΑ Θέμα

26 04-12-2012 ΔΙΠΑΔ/οικ/356 Β4Τ81-70Θ Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα

30 18-10-2013 ΔΙΠΑΔ/οικ/508 ΒΛΛ01-62Ψ Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

22 24-10-2014 ΔΙΠΑΔ/οικ/658 ΩΜΞ21-27Κ Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.

26 11-12-2014 ΔΚΠ/οικ/154 667Ζ1-ΚΦ7 Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες
διαβαθμισμένο υλικό
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)

17 07-09-2016 ΔΚΠ/οικ./1322 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ

Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους  με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων
πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

1

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με
χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

2 15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά
μέσα

ΝΑΟΙΚ 22.03 Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως3

ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με
μηχανικά μέσα

4

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας5

ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες6 02-02-01-00 * Γενικές εκσκαφές 02-02-01-0002-02-01-00

ΝΑΟΔΟ Α20 Κατασκευή  επιχωμάτων7 02-07-01-00 * Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή
δανειοθαλάμων

02-07-01-0002-07-01-00

ΝΑΟΔΟ Β04.1 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια8 02-07-01-00 * Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή
δανειοθαλάμων

02-07-01-0002-07-01-00

ΝΑΟΔΟ Β04.2 Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων
και επιχώματα ζώνης αγωγών

9 02-07-03-00 * Μεταβατικά επιχώματα 02-07-03-0002-07-03-00

ΝΑΟΔΟ Ν\Β04 Χερσαία και θαλάσσια μεταφορά αδρανών μέχρι το Λιμάνι του
νησιού της Μυκόνου

10

ΝΑΟΔΟ Β12.1 Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 40 KN/m11

Σελίδα 1 από 6* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ

Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ Ν\20.12.01 Εκσκαφή γενική και ειδική επί εδάφους οιασδήποτε σύστασης
(γαιώδες, ημιβραχώδες), επιχώσεις κλπ. εκτελούμενες με τα
χέρια παρουσία επίβλεψης Αρχαιολόγου.

12

ΝΑΟΙΚ Ν\20.01 Προσωπικό επιβλέψεως και εκτελέσεως έργων13

01-01-01-00 * Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος 01-01-01-0001-01-01-00

01-01-02-00

* Συντήρηση του σκυροδέματος 01-01-03-0001-01-03-00

01-01-04-00 * Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 01-01-04-0001-01-04-00

01-01-05-00

* Ικριώματα 01-03-00-0001-03-00-00

01-04-00-00

ΝΑΟΔΟ Β29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

14

01-05-00-00

ΝΑΟΔΟ Ν\29.3.1 Εργασία και υλικά εφαρμογής ανάγλυφης επιφάνειας αδράνων
επί σκυροδέματος

15

ΝΑΟΔΟ Ν\29.3.2 Εργασία και υλικά διαμόρφωσης τεχνοτροπίας χτενιστού
σκυροδέματος

16

ΝΑΟΙΚ 73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με
τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

17

ΝΑΟΔΟ Ν\Β29.03.01 Πρόσθετη αποζημίωση για την κατασκευή ενός μ3
σκυροδέματος, λόγω ειδικών συνθηκών στο νησί της Μυκόνου.

18

ΝΑΟΙΚ 38.04 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας19 01-04-00-00

ΝΑΟΔΟ Β30.2 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού
σκυροδέματος B500C

20 01-02-01-00 * Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 01-02-01-0001-02-01-00

ΝΑΟΔΟ Β30.3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό
πλέγμα B500C

21 01-02-01-00 * Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 01-02-01-0001-02-01-00

ΝΑΟΙΚ 38.18 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από
σκυρόδεμα

22 01-05-00-00

ΝΑΟΙΚ 42.11.03 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  των 400 kg
τσιμέντου δύο ορατών όψεων

23 03-02-01-00

ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα24 03-03-01-00

ΝΑΟΙΚ Ν\71.03.01 Τελικό αρμολόγημα αρμών επίπεδων ή καμπύλων επιφανειών
λιθοδομών

25

ΝΑΟΙΚ Ν\73.11 Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων με ακανόνιστες πλάκες από
φυσικό υλικό

26

ΝΑΟΙΚ Ν\78.95 Κατασκευή σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου27

Σελίδα 2 από 6* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

 Διάστρωση σκυροδέματος

01-01-03-00

 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00

 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυρόδεματος

 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυρόδεματος

 Λιθόκτιστοι τοίχοι

 Eπιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ

Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

Άρθρα μελέτης

ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm28

ΝΑΗΛΜ 60.10.85.02 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 60 x 40 cm29

ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile
iron)

30

ΝΑΗΛΜ Ν\9342 Πλήρης εγκατάσταση άμεσης τριγωνικής γείωσης31

ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη
πλάκα

32

ΝΑΥΔΡ 3.03.02 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση
εκρηκτικών Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου
και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε
οποιαδήποτε απόσταση

33 08-01-01-00

ΝΑΟΔΟ Α23 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους34

ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
προελεύσεως λατομείου

35 08-01-03-02 * Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 08-01-03-0208-01-03-02

ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.01.03 Φωτιστικό κολωνάκι εδάφους εξωτερικού χώρου36

ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.01.06 Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, τοποθετημένο επί τοιχίου37

ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.01.05 Φωτιστικό κορυφής, εξωτερικού χώρου παραδοσιακού τύπου38

ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.01.01 Ιστός ηλεκτροφωτισμού από αλουμίνιο, ελάχιστου μήκους 3 μ.39

ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm240

ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm241

ΑΤΗΕ 8766.3.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm242

ΑΤΗΕ 8766.5.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 2,5mm243

ΑΤΗΕ 8766.5.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 4mm244

ΑΤΗΕ 9340.1 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 10mm245

ΑΤΗΕ 9340.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm246

ΑΤΗΕ 9316.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ
διαμέτρου 1/2 ins

47

ΑΤΗΕ 9316.2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ
διαμέτρου 3/4 ins

48

ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01 Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων49 05-07-01-00 * Υποδομή οδοφωτισμού 05-07-01-0005-07-01-00

ΝΑΗΛΜ 60.10.80.02 Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων50 05-07-01-00 * Υποδομή οδοφωτισμού 05-07-01-0005-07-01-00

ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α

51

ΑΤΗΕ 8915.2.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 Α

52

Σελίδα 3 από 6* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ

Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

Άρθρα μελέτης

ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α

53

ΑΤΗΕ 8915.2.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 Α

54

ΑΤΗΕ 8910.1.2 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και
σπειρώματος Ε 27

55

ΝΑΥΔΡ 9.42.09 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το
κατάστρωμα της οδού
 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής διαμέτρου D
1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, δύο
εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm

56

ΝΑΥΔΡ 11.01.01 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray
iron)

57

ΝΑΟΔΟ Ν\Β67 Προκατασκευασμένο κανάλι απορροής όμβριων58

ΝΑΟΔΟ Ν\Β48 Γαλβανισμένη ηλεκτροπρεσαριστή σχάρα καναλιού απορροής
25/2 (αντοχής 2tn/ τροχό)

59

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.03 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10
atm

60

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.07 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10
atm

61

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.10 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm/ PN 10
atm

62

ΝΑΥΔΡ 12.35.01.01 Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου
δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3
Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 30°, με
τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)

 Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 30°, DN/OD 160 mm

63

Σελίδα 4 από 6



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ

Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

Άρθρα μελέτης

ΝΑΥΔΡ 12.35.02.01 Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου
δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3
Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 45°, με
τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)
Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 45°, DN/OD 160 mm

64

ΝΑΥΔΡ 12.49.01.01 Κεντρικές ή έκκεντρες συστολές φυγοκεντρικής έγχυσης από
πολυεστέρες ενισχυμένους με υολονήματα (CC-GRP:
Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers), με τον
ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης της μικρής διαμέτρου Συστολές
ΡΝ 1,0 bar DN1 / DN2 = 200 / 150 mm

65

ΝΑΠΡΣ Δ08 Προμήθεια φυτικής γης66 02-07-05-00

ΝΑΠΡΣ Ε01.1 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός,
διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

67 10-05-01-00

ΝΑΠΡΣ Ε09.3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  0,40 - 1,50 lt68 10-05-01-00

10-09-01-00

10-09-01-00

10-09-01-00

ΝΑΠΡΣ Δ06.1 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά
κατηγορίας Π1

72 10-05-07-00

ΝΑΠΡΣ Δ06.2 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά
κατηγορίας Π2

73 10-05-07-00

ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Α Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,
 μεταλλικό, διαστάσεων 40 x 30 x 20 (cm), πάχους 1,2 mm

74

ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.1 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 6 ins, μιας Η/Β75

ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.3 Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες
ηλεκτροβάνες 4

76 10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm,
πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in

77 10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Η04.12.2 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 1 1/2 in, 3 εξόδ.78 10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Α09.1 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου
αρδευτικού δικτύου Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι)

79 08-01-03-01

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

80 10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Η02.2.1 Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50
mm

81 08-06-02-01

ΝΑΠΡΣ Η04.10.4 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου
Φ 1 1/2 in

82 10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Η05.1.5 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm,
ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in

83 10-08-01-00

Σελίδα 5 από 6

 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη

 Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων

 Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων

ΝΑΠΡΣ Δ02.1 69 Θάμνοι, κατηγορίας Θ1  Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού

ΝΑΠΡΣ Δ03.1 70 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α1  Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού

ΝΑΠΡΣ Δ03.2 71 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α2  Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού

 Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών

 Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών

 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων          

                          Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων

 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC

 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ

Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

Άρθρα μελέτης

ΝΑΠΡΣ Η06.1.4.1 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης (φλοτεροβαλβίδες),
απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές, μονού θαλάμου,  ΡΝ 16 atm,
ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in

84 10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Η07.2.2 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης
10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in κοντό, ενεργής
επιφάνειας 440 cm2 και παροχής τουλάχιστον μέχρι 5,00 m3/h

85 10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Λ04 Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 2000 - 2250 W με δοχείο
διαστολής 80 έως 85 lt

86

ΝΑΠΡΣ Ν\Λ4 Ηλεκτρικός πίνακας ισχός και αυτοματισμού αντλητικού
συγκροτήματος 3 kW

87

ΝΑΠΡΣ Η08.2.1.1 Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με
σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 33 cm

88 10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.1 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 2 x 1,5 mm289

ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.12 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 3 x 4 mm290

ΝΑΟΔΟ Ν\Ε10.2 Πινακίδα Μνημείου91

ΝΑΟΔΟ Ν\Ε7 Κολωνάκι οριοθέτησης πεζοδρομίου92

ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.1.1 Παγκάκι με δύο μαρμάρινες βάσεις93

ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.1.2 Παγκάκι επί τοιχίου94

ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.1.3 Κάδος απορριμμάτων από εμφανές σκυρόδεμα και σανίδες
ξυλείας

95

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Σελίδα 6 από 6

 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων


