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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Α. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε δηακόξθσζε ρώξνπ, εκβαδνύ πεξίπνπ 970,00 m2
ζην εξών κπξνζηά από ηελ εθθιεζία ζηελ Σ.Κ. Λεβηδίνπ ηεο Γ.Δ Λεβηδίνπ ηνπ Γήκνπ
Σξίπνιεο. ηελ κειέηε πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ε θαηαζθεπή πεδνδξνκίνπ πιάηνπο 1,20m
ζηα δύν κέησπα ηνπ ππό αλάπιαζε ρώξνπ.
Β. ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ
Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ ππό δηακόξθσζε ρώξνπ είλαη θαιή αιιά ζηεξείηαη ηεο
απαξαίηεηεο δαπεδόζηξσζεο, ώζηε ν ρώξνο λα θαηαζηεί πιήξσο ιεηηνπξγηθόο (θση.1)

θωη. 1
Ο ρώξνο είλαη δηακνξθσκέλνο ζε ηξία επίπεδα (θση. 2) θαη ε κειέηε νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη
ζηελ πιαθόζηξσζε θαη ζηνλ θσηηζκό ηνπ ρώξνπ ηνπ ρώξνπ θαζώο θαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ
πεξηκεηξηθνύ πεδνδξνκίνπ.

θωη.2
Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε κεηαηόπηζε ηεο πξνηνκήο ηνπ ηξαηεγνύ Αιέμηνπ Νηθνιάνπ ζην ηξίην
επίπεδν.
Γ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
i) Οικοδομικές εργαζίες
Σα πιηθά ηεο δαπεδόζηξσζεο ζηα δπν πςειόηεξα επίπεδα ζα είλαη πιάθεο ιεπθνύ
καξκάξνπ, δηαζηάζεσλ 30x60cm, αδξνπνηεκέλν θαζώο θαη θπβόιηζνη καξκάξηλνη δηαζηάζεσλ
10x10cm. Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζζνύλ πεξηκεηξηθέο δώλεο από πιάθεο καξκάξνπ δηαζηάζεσλ
30x80cm. (θση.3)
ην ηξίην επίπεδν πξνβιέπεηαη δηάζηξσζε κε θπβόιηζνπο από ζθπξόδεκα ρξώκαηνο
ιεπθνύ, κε ραιαδηαθή επίζηξσζε πάρνπο 1cm.
Δμαζθαιίδεηαη ζε όινπο ηνπο ρώξνπο πξνζβαζηκόηεηα γηα ΑΜΔΑ κέζσ ξακπώλ θαη κε
ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αλαγθαίσλ ρεηξνιηζζήξσλ θαη ησλ θαηάιιεισλ πιαθώλ όδεπζεο ηπθιώλ.
Καηαζθεπάδεηαη πεδνδξόκην κε επηθάιπςε από πξνθαηαζθεπαζκέλνπο θπβόιηζνπο από
ζθπξόδεκα, επί ησλ νδώλ Δ.Ο Νεκέαο - Λεβηδίνπ θαη Κσλζηαληόπνπινπ Ιωάννη, πιάηνπο
1,65m ζηα νπνία θαη ηνπνζεηείηαη γξακκή όδεπζεο ηπθιώλ.

θωη. 3
ii) Ηλεκηρομητανολογικές εργαζίες
Oη πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη ζην είδνο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ πιηθώλ πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε έξγα ηνπ αληηθείκελνπ απηήο ηεο ύµβαζεο. Σπρόλ πιηθά πνπ
πξνδηαγξάθνληαη επί πιένλ απηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Σηκνιόγην δελ δίλνπλ ην δηθαίσµα
ζηνλ Αλάδνρν λα δεηήζεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο.
Δθηόο ησλ όξσλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηζρύνπλ θαη νη
ζπκβαηηθνί όξνη, νη Διιεληθνί Καλνληζκνί, Νόκνη θαη Πξνδηαγξαθέο (ηζρύνπζεο ΔΣΔΠ ή
ΠΔΣΔΠ), θαζώο θαη νη απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, εθ' όζνλ δελ είλαη αληίζεηνη κε ηνπο όξνπο
ηεο παξνύζεο θαη γηα όζεο πεξηπηώζεηο ηε ζπκπιεξώλνπλ.
ηελ πεξίπησζε όπνπ πξνβιέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θάπνησλ πιηθώλ, πνπ δελ θαιύπηνληαη
από ηηο πξνδηαγξαθέο νύηε από ηνπο όξνπο ησλ ηηκνινγίσλ απηά πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο
θαλνληζκνύο.
Γεληθά όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο ειεθηξηθέο θαη κεραλνινγηθέο
εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο ηζρύνληεο αληίζηνηρνπο Καλνληζκνύο ηνπ
Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (θαη εθείλνπο ηεο ΓEH, OTE θαη Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο),
ζπκπιεξσκέλνπο κε ηνπο Γεξκαληθνύο (VDE/DΗΝ) θαη άιινπο Καλνληζκνύο δηεζλνύο θύξνπο,
θαη όπσο πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ησλ Πξνδηαγξαθώλ.
Γηα ηηο ειεθηξηθέο θαη µκεραλνινγηθέο ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα ζα ηζρύνπλ νη Καλνληζκνί
ησλ ρσξώλ πξνέιεπζεο ηνπο εθ' όζνλ απηνί δελ αληίθεηληαη πξνο ηνπο όξνπο ή ηηο δηαηάμεηο
ησλ αληίζηνηρσλ Καλνληζκώλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ.
YΛIKA ΔΡΓΟΣΑΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Σα πιηθά εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα θαη ηππνπνηεµέλα πξντόληα
επθήκσο γλσζηώλ θαηαζθεπαζηώλ πνπ αζρνινύληαη θαλνληθά µε ηελ παξαγσγή ηέηνησλ
πιηθώλ, ρσξίο ειαηηώµαηα θαη λα έρνπλ ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα βάξε πνπ πξνβιέπνληαη από
ηνπο Καλνληζµνύο, όηαλ δελ θαζνξίδνληαη από ηηο πξνδηαγξαθέο. Θα πξνζθνκίδνληαη επί
ηόπνπ ηνπ Έξγνπ ζπζθεπαζκέλα όπσο θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά θαη ζα ζπλνδεύνληαη από
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο. Όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν ρξήζεο ησλ πιηθώλ απηώλ πξέπεη
λα ηεξνύληαη απζηεξά νη νδεγίεο από ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθό.

Διαηησκαηηθέο ζπζθεπέο ή κεραλήκαηα πνπ ππέζηεζαλ βιάβε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγθαηάζηαζεο ησλ ή ησλ δνθηκώλ ησλ ζα αληηθαηαζηαζνύλ ή ζα επηζθεπαζηνύλ θαηά ηελ
απόιπηε θξίζε ηνπ Δπηβιέπνληα Μεραληθνύ.
Όια ηα πιηθά εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο πξέπεη λα είλαη "πξώηεο δηαινγήο" άζρεηα αλ απηό
αλαθέξεηαη ή όρη ξεηά ζην Σηκνιόγην. Με ηελ έθθξαζε απηή ελλνείηαη όηη ηα πιηθά πνπ ζα
πξνζθνκίδνληαη γηα ην Έξγν ζα είλαη από ηα θαιύηεξα πξντόληα ηεο αληίζηνηρεο
εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο.
Αλ απαηηνύληαη δύν ή πεξηζζόηεξα κεραλήκαηα ή ζπζθεπέο ηνπ ηδίνπ ηύπνπ, απηά ζα πξέπεη
λα είλαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή. Γηεπθξηλίδεηαη όκσο, όηη ηα επί κέξνπο ιεηηνπξγηθά κέξε
ελόο κεραλήκαηνο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή. Κάζε µεράλεκα ή
ζπζθεπή ζα θέξεη ζε επδηάθξηην ζεκείν πιαθέηα από ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ κε ην
όλνµα, πξνέιεπζε, µνληέιν θαη αξηζµό παξαγσγήο ηνπ. Σα ζηνηρεία κόλνλ ηνπ εηζαγσγέα ή
πξνµεζεπηή δελ είλαη απνδεθηά.
Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη νλόµαηα θαηαζθεπαζηώλ ζεκεηώλνληαη ηα εμήο:
i. Τιηθά ησλ αλαθεξνκέλσλ θαηαζθεπαζηώλ πνπ δελ είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο δε
ζα γίλνληαη δεθηά.
ii. Σα νλόκαηα ησλ θαηαζθεπαζηώλ δελ αλαθέξνληαη γηα λα δεζκεύνπλ ηελ πξνέιεπζε ησλ
πιηθώλ θαη µκεραλεκάησλ, αιιά γηα λα θαζνξίζνπλ ην επηζπκεηό επίπεδν πνηόηεηαο,
απνδόζεσλ θαη ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ.
iii. Τιηθά άιισλ θαηαζθεπαζηώλ πνπ είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην έξγν εθόζνλ εγθξηζνύλ από ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθό.
ΤΠΟΒΟΛΔ ΓΙΑ ΔΓΚΡΙΗ ΤΛΙΚΩΝ
Γηα όια ηα πιηθά, πνπ ζα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ από
θάζε ζρεηηθή παξαγγειία, πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζην έξγν, ή θαηαζθεπή πιηθώλ ή ζπζθεπώλ,
λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε δείγκαηα γηα όζα πιηθά είλαη δπλαηόλ, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα
(prospectus), θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά ή νπνηαδήπνηε
άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία. Ζ θαηάζεζε όισλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα είλαη πιήξεο,
δηαθνξεηηθά δε ζα εγθξίλνληαη.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ ππνβνιή όισλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη όιεο
εθείλεο νη πιεξνθνξίεο, πνπ λα δείρλνπλ κε ζαθήλεηα ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ πιηθώλ θαη ην
όηη ηθαλνπνηνύλ πιήξσο ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ.
Δηδηθόηεξα, ζα αλαθέξνπλ όλνµα θαηαζθεπαζηή, ρώξα πξνέιεπζεο, κνληέιν θαη αξηζκό
θαηαιόγνπ, ζηνηρεία θαη ειεθηξηθέο απαηηήζεηο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ, δηαζηάζεηο,
θαηόςεηο.
Όιεο νη αλσηέξσ ππνβνιέο ζα γίλνπλ όζν ην δπλαηόλ λσξίηεξα. Ζ έγθξηζε ή όρη ησλ πιηθώλ
από ηελ Δπίβιεςε δε ζα θαζπζηεξεί πέξαλ ησλ 10 εµεξώλ. Σα δείγκαηα ζα θπιάζζνληαη από
ηελ Δπίβιεςε ζε θαηάιιεινπο ρώξνπο πνπ ζα παξέρνληαη από ηνλ Αλάδνρν, πξνο ζύγθξηζε κε
ηα καδηθά πξνζθνκηδόκελα ζην Έξγν πιηθά, ηα νπνία δελ πξέπεη λα πζηεξνύλ θαζόινπ ησλ
αληίζηνηρσλ δεηγκάησλ πνπ ζα έρνπλ εγθξηζεί.
Σα ππνβαιιόκελα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ζα πεξηιακβάλνπλ θαηόςεηο, ηνκέο, ζσιελώζεηο,
θαισδηώζεηο θαη ιεπηνκέξεηεο εγθαηάζηαζεο. Δηδηθόηεξα, ζα πεξηιακβάλνπλ όιεο εθείλεο ηηο
απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην ζπληνληζκό θαη ηελ πξόβιεςε παξνρώλ,
ζσιελώζεσλ, αεξαγσγώλ, εμαξηεκάησλ, θιπ. θαη όιεο ηηο ηπρόλ αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα
ηνλ απαξαίηεην πέξημ θελό ρώξν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηπρόλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο
θαη αληηθαηάζηαζεο ησλ µκεραλεκάησλ. ρέδηα πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ κε ζαθήλεηα θαη
ιεπηνκέξεηα ηα αλσηέξσ ζα επηζηξέθνληαη ρσξίο έγθξηζε γηα ζπκπιήξσζε.
Σα ππνβαιιόκελα ζρέδηα ζα ζπλνδεύνληαη από ηα πιεξνθνξηαθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή
πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ δηαγξάκκαηα, θαµπύιεο απόδνζεο, ραξαθηεξηζηηθέο ζηαζεξέο, θιπ.
θαζώο θαη ηπρόλ απνθόµµαηα θαηαιόγσλ κε πιεξνθνξηαθό πιηθό.
ε πεξίπησζε πνπ ζπζθεπέο, κεραλήκαηα ή πιηθά, απαηηείηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ή απόδνζεο, π.ρ. θαηά DIN ή ΔΛΟΣ ζα θαηαηίζεληαη
θαη ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά ησλ νηθείσλ νξγαληζκώλ ζαλ απόδεημε θαηαιιειόηεηαο εθ'
όζνλ ηνύην δεηεζεί από ηελ Δπίβιεςε.

ε πεξίπησζε πνπ δελ παξέρνληαη ηα απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά από ηνλ θαηαζθεπαζηή είλαη
δπλαηόλ λα αλαηεζεί ν έιεγρνο θαη ε έθδνζε ηνπ αλάινγνπ πηζηνπνηεηηθνύ ζε αλεμάξηεην
γξαθείν ειέγρνπ, πνπ ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εθηειέζεη ηηο αλαγθαίεο δνθηκέο ζύκθσλα κε
ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθώλ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε όµσο, ην
ζπγθεθξηκέλν γξαθείν δνθηµώλ, πξέπεη λα ηύρεη ηεο γξαπηήο έγθξηζεο ηεο Δπίβιεςεο.
Οη απαηηνύκελεο απαηηήζεηο δνθηκώλ γηα πιηθά, είλαη δπλαηόλ λα ηθαλνπνηεζνύλ θαη κε ηελ
γξαπηή θαηάζεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή όηη, βάζεη πξνεγνύκελσλ εγθεθξηκέλσλ δνθηκώλ, ηα
πηζηνπνηεηηθά ησλ νπνίσλ ζα θαηαηεζνύλ, ηα ζπγθεθξηκέλα πιηθά πνπ παξέρνληαη γηα ην έξγν
είλαη ηνπ ηδίνπ ηύπνπ θαη πνηόηεηαο θαη απόιπηα ζύκθσλα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο
ηεο Δπίβιεςεο.
ΠΑΡΑΓΟΗ KAI AΠOΘHKEYH ΤΛΙΚΩΝ
Σα πιηθά ζα παξαδίδνληαη ζην εξγνηάμην µε ηελ ζπζθεπαζία ηνπο, όπνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία πνηόηεηαο. Ζ κεηαθνξά ηνπο ζα γίλεηαη κε ηελ
αξµόδνπζα πξνζνρή ώζηε λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ βιάβεο ή θαηαζηξνθέο.
Σα πιηθά ζα απνζεθεύνληαη ζην εξγνηάμην κε κέξηκλα θαη επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ ζε ζρέζε κε
πξνζηαζία από θινπή, κεραληθέο βιάβεο θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη µε ηξόπν ηέηνην ώζηε ν
εληνπηζµόο ηνπο λα είλαη εύθνινο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ.
Γηα ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ ζα αθνινπζνύληα νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή
ησλ, όπνπ ππάξρνπλ.
2. ΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ
2.1 ΩΛΗΝΔ
ωλήνες πολσαιθσλενίοσ
Πξόθεηηαη γηα ηνπο πδξαπιηθνύο ζσιήλεο (πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 6 αηκ.) θαη
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία θαισδίσλ ζε νδεύζεηο κεγάινπ κήθνπο κέζα ζε
ηάθξνπο, θαλάιηα θιπ.
Θα είλαη από πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο (High Density), πίεζε
ιεηηνπξγίαο 6 Αtm ζηνπο 20 °C, θαηά DIN 8072 κε δηακέηξνπο θαη ειάρηζηα πάρε
ηνηρσκάησλ, όπσο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Δμσηεξηθή Γηάκεηξνο
mm
16

Πάρνο Σνηρώκαηνο
mm
κκ
2,0

20
25
κκ
32

2,0
2,2
2,8

αηά DIN 8074
Δμσηεξηθή Γηάκεηξνο (mm)
40
50
63
75
90
110
125
140
160
200

Κ
Πάρνο Σνηρώκαηνο (mm)
2,8
2,9
3, 6
4,3
5, 1
6,3
7, 1
8,0
9, 1
11,4

2.2 ΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΛΩΓΙΑ
Καιώδηα ηύπνπ J1VV-R (παιηόο ηύπνο ΝΤΤ).
Θα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο 0,6/1KV. Οη αγσγνί ζα είλαη ράιθηλνη κνλόθισλνη ή
πνιύθισλνη αλάινγα κε ηελ δηαηνκή ηνπο κε κόλσζε από ζεξκνπιαζηηθή ύιε PVC. Ζ
εζσηεξηθή επέλδπζε ηνπ θαισδίνπ ζα είλαη από ειαζηηθό ή ηαηλία PVC. Δμσ ηεξηθά ζα
έρεη επέλδπζε από PVC. Σν θαιώδην ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ην
πξόηππν IEC 60502-1.
Ζ ειάρηζηε δηαηνκή ησλ αγσγώλ ζα είλαη 1,5mm 2 γηα θπθιώκαηα θσηηζκνύ, 2,5mm 2
γηα θπθιώκαηα ξεπκαηνδνηώλ.
Ζ ηξνθνδνζία ησλ ηζηώλ θσηηζκνύ ζα γίλεη κε αγσγνύο δηαηνκήο 10,00mm 2 θαη ησλ
απηόκαησλ κπαξώλ ειέγρνπ θπθινθνξίαο κε αγσγνύο δηαηνκήο 2,5mm 2 .
ε θακία πεξίπησζε δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαιώδηα πνπ έρνπλ αγσγνύο κε δηαηνκή
κηθξόηεξε από 1,5mm 2 .










2.3 ΙΣΟΙ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΚΟΡΤΦΗ
Οη ηζηνί ζα είλαη θπθιηθήο δηαηνκήο, από γαιβαληζκέλν αηζάιη, άβαθν, ζπλνιηθνύ
ύςνπο 3.500mm, ζα θέξνπλ πιάθα έδξαζεο θαη ζα παθηώλνληαη ζε ηζηκεληέληα βάζε
ζεκειίσζεο. Οη ηζηνί ζα πξνζηαηεπηνύλ κε βαθή όπσο αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην ησλ
πξνδηαγξαθώλ κε ηειηθό ρξώκα όκνην κε ηνπο ππάξρνληεο.
Ζ δηάκεηξνο βάζεο ζα είλαη 130 mm πεξίπνπ θαη ε δηάκεηξνο ηεο θνξπθήο 60 mm
πεξίπνπ, θαηάιιειν ώζηε λα πξνζαξκόδεηαη ην θσηηζηηθό.
Ο ηζηόο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη από εξγνζηάζην πνπ έρεη πηζηνπνηεηηθό
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαηά ISO 9001.
Οη αλνρέο θαηαζθεπήο ηνπ ηζηνύ ζα είλαη θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 40-2.
Οη ηζηνί πξέπεη λα έρνπλ ππνζηεί ηελ επεμεξγαζία ηνπ γαιβαλίζκαηνο ελ ζεξκώ.
Κάζε ηζηόο πξέπεη λα θέξεη ζπξίδα δηαζηάζεσλ 80x 300 mm ζε απόζηαζε 60 cm από
ηε βάζε. Γηα ηε ζπξίδα απηή θαη ην επηιεγέλ πάρνο, δελ απαηηείηαη εηδηθή ελίζρπζε ηνπ
ηζηνύ. Ζ ζπξίδα ζα θιείλεη κε θαηάιιειν πνξηάθη από έιαζκα ίδηνπ πάρνπο 3 mm θαη
ζρήκαηνο, κε ηνλ ππόινηπν ηζηό, ην νπνίν ζηελ θιεηζηή ηνπ ζέζε δελ εμέρεη ηνπ ηζηνύ.
Ζ ζηεξέσζε ηνπ ζα γίλεηαη κε εηδηθά ηεκάρηα πνπ δελ εμέρνπλ ηνπ ηζηνύ θαη
ηαπηόρξνλα εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλόηεηα θαη ε ζηηβαξή θαη ζηαζεξή ζηεξέσζε ηνπ.
Ζ βάζε ηνπ ηζηνύ ζα είλαη έιαζκα ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο κε δηαζηάζεηο 310 x 310 ρ
100 mm θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από πιηθό πνηόηεηαο Fe 430 (St 44 .2/DIN
17100) κε πηζηνπνηεηηθά θαηά DIN 50049/2. Θα θέξεη ηέζζεξηο νβάι νπέο γηα ηε
δηεύζπλζε ησλ αγθπξίσλ πνπ έρνπλ ζπείξσκα Μ16. Ζ δηάκεηξνο ηνπ θέληξνπ ησλ
νπώλ ζα είλαη 235 mm. ην θέληξν ηνπ θέξεη νπή Φ98 mm γηα ηε ζπγθόιιεζε ηνπ
θνξκνύ.
Οη βάζεηο ζεκειίσζεο (αγθύξσζεο) ησλ ηζηώλ ζα είλαη από ζθπξόδεκα C20/25 θαη ζα
θέξνπλ ελζσκαησκέλνπο πιαζηηθνύο ζσιήλεο γηα ηε δηέιεπζε θαισδίσλ.
Σα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ησλ ηζηώλ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί :
α) Ιζηός
ζέζε ηζηνύ
:όπσο ζηα ζρέδηα
:3500mm
φψοσ ιςτοφ
β) Πλάκα έδραζης ιζηού
:310Υ310mm
Διαςτάςεισ
:St 37
Υλικό
:10mm
Πάχοσ ελάςματοσ
:4
Αριθμόσ ενιςχυτικϊν πτερυγίων
:4xM16
Αριθμόσ οπϊν
γ) Αγκύρια
:4
Αριθμόσ αγκυρίων
:M16-500mm
Διάμετροσ και μήκοσ

3.4 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ
ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΚΟΡΤΦΗ ΙΥΤ ΔΩ 60W
 ώκα θαη Κέιπθνο θαηαζθεπαζκέλα από ρπηνπξεζαξηζηό θξάκα αινπκηλίνπ. Φσηηζηηθό ζε
ζρήκα “ηεηξαγσληθνύ πξίζκαηνο”. Βακκέλν ειεθηξνζηαηηθά κε πνιπεζηεξηθά ρξώκαηα
πνύδξαο γηα αληνρή ζηε δηάβξσζε θαη ηελ θαιύηεξε δπλαηή πξνζηαζία ζε αληίμνα
πεξηβάιινληα θαη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο. Γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνύ
ζα γίλεη εθαξκνγή ελόο ηειηθνύ ζηαδίνπ ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο κε εηδηθό δηάθαλν αλζεθηηθό
πνιπεζηεξηθό βεξλίθη πνύδξαο.
 Γηαρύηεο θαηαζθεπαζκέλνο από επίπεδν γπαιί, πάρνπο 4mm, αλζεθηηθό ζε θξαδαζκνύο θαη ζε
ζεξκόηεηα.
 Μνλάδαο θσηεηλήο εθπνκπήο, απηόλνκε πιαθέηα LED, Θα δηαζέηεη ηα εμήο ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά
 Ζ πιαθέηα LED είλαη θαηαζθεπαζκέλε από πςειήο πνηόηεηαο εηδηθό θξάκα αινπκηλίνπ, ην
νπνίν δηαζέηεη ηελ αλαγθαία θαη απαξαίηεηε δηάζηαζε, ώζηε λα ιεηηνπξγεί ην εηδηθό ζύζηεκα
δηαρείξηζεο- απαγσγήο ηεο ζεξκόηεηαο, κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ
LEDs θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο.
 Ζ κνλάδα θσηεηλήο εθπνκπήο ζα απνηειείηαη από LEDs ηα νπνία έρνπλ θαηάιιειε
ζπλδεζκνινγία (3 νκάδεο LEDs) ώζηε ε ιεηηνπξγία ηνπο λα κελ δηαθόπηεηαη ζε πεξίπησζε
δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ελόο εμ’ απηώλ.
 Κάζε έλα από ηα LEDs ζα θέξεη ην δηθό ηνπ αλεμάξηεην θαθό, ν νπνίνο είλαη
θαηαζθεπαζκέλνο από PMMA πιηθό πςειήο ζεξκηθήο θαη κεραληθήο αληνρήο.
 Θα Τπάξρεη απηόκαην ζύζηεκα ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ςεθηαθνύ
αηζζεηήξα ώζηε ζε πεξίπησζε απξόζκελεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ LEDs, λα
κεηώλεηαη ην ξεύκα ηξνθνδνζίαο ηνπο κέζσ ησλ ελζσκαησκέλσλ dimming drivers ηεο
πιαθέηαο κε ζθνπό λα κελ θαηαζηξαθεί ε θσηεηλή πεγή.
 Σν ηξνθνδνηηθό ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο ζα είλαη ζηεξεσκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζε εηδηθή
απνζπώκελε βάζε θαη θέξεη ζύζηεκα απηόκαηνπ ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ.
• Θα δηαζέηεη γηα ηελ επθνιία ζηελ ζύλδεζε θαη ζηελ ζπληήξεζε, εηδηθό ηαρπζύλδεζκν connector (easy plug).
• ζα έρεη Υακειή ηάζε ιεηηνπξγίαο (24V DC) εμαζθαιίδνληαο αζθάιεηα θαη κεγαιύηεξε
αλζεθηηθόηεηα ζε ζέκαηα πγξαζίαο.
• Οη ελζσκαησκέλνη drivers ηεο πιαθέηαο ζα έρνπλ απόδνζε eff. > 96% ζπγθξηηηθά κε ηνπο
αληίζηνηρνπο ζπκβαηηθνύο. Ζ κνλάδα θσηεηλήο εθπνκπήο ζα απνηειείηαη από ειεθηξηθέο
θσηεηλέο πεγέο LEDs. Κάζε έλα από ηα LEDs ζα θέξεη ηελ δηθή ηνπ νκάδα θαθώλ, ηα νπνία
ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από PMMA πιηθό πςειήο ζεξκηθήο θαη κεραληθήο αληνρήο. Σν
ηξνθνδνηηθό ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο ζα είλαη ζηεξεσκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζε εηδηθή
απνζπώκελε βάζε. Θα θέξεη ζύζηεκα απηόκαηνπ ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θαη
δπλαηόηεηα επηινγήο κε ελζσκαησκέλν πξσηόθνιιν dimming 0...10V / DALI. Δηδηθό
ζύζηεκα ςύμεο ζα βξίζθεηαη εληόο ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο απνηξέπνληαο ηελ ζπζζώξεπζε
ζθόλεο θαη άιισλ νπζηώλ θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πςειήο πνηόηεηαο θξάκα
αινπκηλίνπ, πνπ βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε-απαγσγήο ηεο ζεξκόηεηαο. Σν
θσηηζηηθό ζώκα ζα δηαζέηεη θαηάιιειε δηάηαμε - βαιβίδα απνζπκπίεζεο (θίιηξν αληαιιαγήο
ηνπ εζσηεξηθνύ αέξα) ε νπνία απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία πδξαηκώλ (ζπκππθλώκαηα) ζην
εζσηεξηθό ηεο νπηηθήο κνλάδαο. Σν θσηηζηηθό ζώκα ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε ζύζηεκα
πξνζηαζίαο από ππεξηάζεηο 10kV. Γπλαηόηεηα επηινγήο ζπζηήκαηνο ππέξηαζεο 12kV. Όιεο
νη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ζην ρώξν ησλ νξγάλσλ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κε ζηιηθνλνύρα
θαιώδηα πςειήο ζεξκηθήο αληνρήο άλσ ησλ 120ν C θαη πξόζζεηε πξνζηαζία κε καθαξόλη
παινκεηάμεο.
Σν θσηηζηηθό ζώκα κε δηαζηάζεηο: 475x475mm πιάηνο, 535mm ύςνο πεξίπνπ, ζα
θαηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο θαη ηα Πξόηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θέξεη
ζήκαλζε CE, ENEC.
Δπίζεο ζα είλαη δεκνζηεπκέλν ζηνλ επίζεκν θαηάινγν (ή πξνζπέθηνπο) ηνπ εξγνζηαζίνπ
θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο, θαη δελ ζα είλαη ηδηνθαηαζθεπή.

Σν πξνηεηλόκελν Φσηηζηηθό ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από θσηνκεηξηθό αξρείν (LDT, IES,
θιπ), πίλαθα θαη δηάγξακκα θαηαλνκήο θσηεηλήο έληαζεο (πνιηθό δηάγξακκα).
Ζ θσηνηερληθή κειέηε πνπ ζα εθπνλεζεί, κε ην παξαπάλσ αξρείν, γηα ην πξνζθεξόκελν
θσηηζηηθό, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο θσηηζκνύ, ζύκθσλα κε ην
πξόηππν: ΔΝ13201/2004 ή κεηαγελέζηεξν.
3.7 ΑΚΡΟΚΙΒΩΣΙΑ
Σα αθξνθηβώηηα ηζηώλ ζα είλαη σο αθνινύζσο.:
•
Μέζα ζε θάζε ηζηό ζα εγθαηαζηαζεί έλα αθξνθηβώηην γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ
θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, θαηαζθεπαζκέλν από θξάκα αινπκηλίνπ, ην νπνίν ζα θέξεη ζην
θάησ κέξνο ηνπ δηαηξνύκελν πνηήξη κε ηξεηο ηξύπεο γηα θαιώδηα κέρξη ΝΤΤ 4X10
mm2, ζην πάλσ δε κέξνο ζα θέξεη δύν ηξύπεο γηα δηέιεπζεο θαισδίσλ κέρξη ΝΤΤ 4 Υ 2.5
mm2 θαη κεηαιιηθνύο ζηππηνζιίπηεο.
•
Μέζα ζην αθξνθηβώηην ζα ππάξρνπλ δηαθιαδσηήξεο βαξέσο ηύπνπ, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζηεί ζηαζεξή επαθή ησλ αγσγώλ.
Οη δηαθιαδσηήξεο ζα είλαη ζηεξηγκέλνη πάλσ ζηε βάζε θαη κεηαμύ απηώλ θαη ηνπ
ζώκαηνο ηνπ αθξνθηβσηίνπ ζα κεζνιαβεί θαηάιιειε κόλσζε. Δπίζεο, ζα ππάξρνπλ
αζθάιεηεο, ηύπνπ ηακπαθηέξαο πιήξεηο, θαζώο θαη θνριίεο νξεηράιθηλνη, νη νπνίνη ζα
θνριηνύληαη ζε ζπείξσκα πνπ ζα ππάξρεη ζην ζώκα ηνπ αθξνθηβσηίνπ. Οη θνριίεο απηνί
ζα θέξνπλ παμηκάδηα, ξνδέιιεο θιπ γηα ηελ πξόδεζε ηνπ ραιθνύ γείσζεο θαη ηεο γείσζεο
ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο.
Σν όιν θηβώηην πνπ ζηεξίδεηαη ζε θαηάιιειε βάζε πάλσ ζηνλ ηζηό κε ηε βνήζεηα δύν
θνριηώλ θαη ζα θιείλεη κε πώκα ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζην ζώκα ηνπ θηβσηίνπ κε ηε
βνήζεηα δύν νξεηράιθηλσλ θνριηώλ. Σν πώκα ζα θέξεη πεξηθεξεηαθό ζηεγαλνπνηεηηθό
ζύιαθα κε ειαζηηθή ηαηλία, ζηαζεξά ζπγθνιιεκέλε ζ' απηήλ γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ
πώκαηνο.
3.8 ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
Ραγοδιακόπτες Πινάκων

Οη δηαθόπηεο απηνί ζα είλαη θαηά VDΔ 0632 θαη ΗΔC 947-3, ηάζεο 500V, ηθαλόηεηαο
δεύμεο θαη απόδεπμεο θαηά ειάρηζην ίζεο κε ηελ έληαζε ζπλερνύο ξνήο ππό ηάζε
220/380V.
Οη ξαγνδηαθόπηεο ζα έρνπλ πιάηνο, νιηθό ύςνο θαη ζύζηεκα καλδάισζεο, όπσο ν η
κηθξναπηόκαηνη, κε πιήθηξν ρεηξηζκνύ κε ελδείμεηο ησλ ζέζεσλ "εληόο -εθηόο". Γηα ηελ
δηάθξηζε ηνπο από ηνπο κηθξναπηόκαηνπο ζα θέξνπλ ζηελ κεησπηθή ηνπο πιεπξά ην
ζύκβνιν ηνπ απνδεύθηε.
Μικροασηόμαηοι
Μικροαστόματοι τύποσ "L" ή "Β"
Οη κηθξναπηόκαηνη ηύπνπ "L" ή "Β" ζα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε ιεηηνπξγίαο "Β",
ζύκθσλα κε ην ΗΔC 947-2, ε νπνία αληηθαζηζηά ηελ θακπύιε "L" πνπ πξόβιεπε ην ΗΔC 157-1.
Οη κηθξναπηόκαηνη ηύπνπ "Β" ζα είλαη θαηαζθεπήο θαηά VDΔ 0641, ΗΔC 898, ΔΝ 60.898,
ζα έρνπλ πιήθηξν δεύμεο θαη απόδεπμεο κε ελδείμεηο γηα ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο θαη
ζύζηεκα καλδάισζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζε ξάγα πίλαθα. Οη πνιππνιηθνί
κηθξναπηόκαηνη ζα έρνπλ εληαίν πιήθηξν δεύμεο θαη απόδεπμεο.
Πεξηιακβάλνπλ δηκεηαιιηθό ζηνηρείν γηα πξνζηαζία έλαληη ππεξέλη αζεο θαη καγλεηηθό
πελίν ηαρείαο απόδεπμεο γηα πξνζηαζία έλαληη βξαρπθπθιώκαηνο.
Οη επαθέο ηνπο ζα είλαη επάξγπξεο θαη ζα δηαζέηνπλ ζαιάκνπο απόζβεζεο ηόμνπ.
Ο κέζνο αξηζκόο ρεηξηζκνύ ζα είλαη 20000 ππό νλνκαζηηθό θνξηίν. Ζ νλνκαζηηθή ηθαλόηεηα
δηαθνπήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 ΚΑ γηα ελαιιαζζόκελε ηάζε 220/380V ή κεγαιύηεξε αλ
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ζρέδηα.
Οη κηθξναπηόκαηνη ζα δηεγείξνληαη θαη απνθεύγνληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε γηα ηηκέο ξεύκαηνο
3 κέρξη 5 θνξέο ηελ νλνκαζηηθή ηνπο έληαζε.

Μικροαυτόμοτοι τύπου "G" ή "Κ"
Οη κηθξναπηόκαηνη ηύπνπ "G" ή "Κ" ζα είλαη θαηαζθεπήο θαηά VDΔ 0660 θαη 0641 ή ΗΔC
947-2 θαη ε δηέγεξζε θαη απόδεπμε ηνπο ρσξίο θαζπζηέξεζε γηα ηηκέο ξεύκαηνο 7 κέρξη 14
θνξέο ηελ νλνκαζηηθή ηνπο έληαζε. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ όια όζα αλαθέξνληαη ζηελ
πξνεγνύκελε παξάγξαθν γηα ηνπο κηθξναπηόκαηνπο ηύπνπ "L" ή "Β".
ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ
14 / 10 / 2021
Απόζηνινο Εαξαβίλνο
Ζιεθη/γνο Μεραληθόο Σ.Δ
Αλδξέαο Καλειάηνο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ
14 / 10 / 2021
Ο προϊζηάμενος ηοσ
ημήμαηος Σετνικών Έργων
& Μελεηών

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Σξίπνιε 14 / 10 / 2021
Ο αναπληρωηής προϊζηάμενος
ηης Γ/νζης Σετνικών Τπηρεζιών
& Τ. Γομ

Κσλ/λνο άζζαινο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο
14 / 10 / 2021
Ο προϊζηάμενος ηοσ
ημήμαηος Η/Μ έργων και
σγκοινωνιών

Κσλ/λνο άζζαινο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Αγεζίιανο Μαξίλεο
Ζιεθη/γνο Μεραληθόο Σ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαζη τωροσ ηρώοσ ζηην

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δ.Κ Λεβιδιοσ ηοσ Δήμοσ Σρίπολης»

ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Κ.Α:

& Τ. ΔΟΜ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 190.000,00 €

ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΣΩΝ

CPV: 45262640-9

ΑΡ. ΜΕΛ: 70 /2021

ΥΡΗΗ: 2021
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ

Α.Σ

A.

Περιγραθή Εργαζίας

Κωδικός
Αναθ/ζης

ΕΣΕΠ

Μ.Μ

Ποζόηηηα

Σιμή
Μονάδος

Α-12

ΟΙΚ-2227

15-02-01-01

Δ-1

ΟΙΚ 2269A

22.40.02
ΝΕΣ ΤΔΡ 4.11

Μερική
Δαπάνη

m

3

12

26,50

318,00

_____

m

295

1,00

295,00

ΟΘΚ-2272Α

______

ηεμ

6

28,00

168,00

ΤΔΡ 6804

______

m2

55

10,30

566,50

ΟΔΟ-2532

01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

m3

18

94,20

1.695,60

Ολική
Δαπάνη

Καθαιρέζεις -κσροδέμαηα

Α-1

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Α-2

Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος

Α-3

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για
πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m

Α-4

Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα
στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

Α-5

Κωδικός
Άρθροσ

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

Β -29.03.01

Γαπάνη ομάδας

Α

3.043,10

Β.

Δπενδύζεις - Δπιζηρώζεις

Β-1

Επιχώματα κάτω από πεζοδρόμια

B-4.1

ΟΔΟ 3121Β

02-07-01-00

m

3

95

8,75

831,25

Β-2

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

Β-51

ΟΔΟ-2921

05-02-01-00

m

100

9,60

960,00

Β-3

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.

Β-52 N

ΟΔΟ-2922

05-02-02-00

m2

170

21,00

3.570,00

Β-4

Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστ.
40x40cm

Β-81

ΟΔΟ-2922

05-02-02-00

m2

22

17,30

380,60

Β-5

ιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών
απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

64.01.01

ΟΙΚ 6401

_____

kgr

60

4,50

270,00

Β-6

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Υ
2''

64.16.03

ΟΙΚ 6418

_____

m

15

17,40

261,00

Β-7

Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο

74.23

ΟΙΚ 7416

_____

m2

500

5,60

2.800,00

450

14,60

6.570,00

Β-8

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm

73.37.01

ΟΙΚ 7337

_____

m2

Β-9

Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως
εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5
τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

74.30.13

ΟΙΚ-7461

03-07-03-00

m2

508

105,00

53.340,00

Β-10

Επιστρωσεις με κυβόλιθους από σκυροδεμα με
χαλαζιακη επίστρωση διαστ. 10x10x8cm

78.98 Ν

ΟΙΚ-7452

05-02-02-00

m2

360

30,00

10.800,00

Β-11

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από μάρμαρο
διαστ. 10x10x8cm

78.97 Ν

ΟΙΚ-7452

_____

m2

13

95,00

1.235,00

Β-12

Πλήρωση δευτερευόντων αρμών

79.39 Ν

ΟΙΚ 7936

_____

m

199

7,00

1.393,00

Γαπάνη ομάδας

Β

82.410,85

Γ.

Η/Μ Δργαζίες

Γ-1

ιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού κυκλικής διατομής από
έλασμα πάχους 4mm μήκους 3,5 m

ΝΕΣ ΗΛΜ (Φ)
60.10.01.01

ΗΛΜ 101

_____

Σεμ.

12

400,00

4.800,00

Υωτιστικά σώματα με φωτεινες πηγες τεχνολογίας
διόδων φωτοεκπομπής (LED) ισχύoς έως 60W, ως
περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή
Υρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40x40
cm
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος
γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m,
με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση για βάθος
ορύγματος έως 4,00 m
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, για
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ΝΕΣ ΗΛΜ (Φ)
60.10.40.03

ΗΛΜ 103

_____

Σεμ.

12

506,00

6.072,00

ΝΕΣ ΗΛΜ
60.10.85.01

ΟΔΟ-2548

_____

Σεμ.

16

60,00

960,00

ΝΕΣ ΤΔΡ
3.10.02.01

ΤΔΡ 6081.1

08-01-03-01

m3

20

13,58

271,60

ΝΕΣ
ΤΔΡ 5.05.02

ΤΔΡ 6068

08-01-03-02

m3

20

13,20

264,00

Γ-6

τρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
προελεύσεως λατομείου

ΝΕΣ ΤΔΡ 5.07

ΤΔΡ 6069

08-01-03-02

m3

5

13,20

66,00

Γ-7

Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά 50X50 κλάσης C250
25Kgr/τεμ περίπου
ωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90
mm

ΝΕΣ ΤΔΡ
11.01.02

ΤΔΡ 6752

_____

Kg

401

2,90

1.162,90

ΝΕΣ ΗΛΜ
60.20.40.12

ΗΛΜ-5

_____

m

160

7,50

1.200,00

ωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από
πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63mm

ΝΕΣ ΗΛΜ
60.20.40.11

ΗΛΜ-5

_____

m

30

6,40

192,00

Γ-2
Γ-3

Γ-4

Γ-5

Γ-8
Γ-9

ΝΕΣ ΗΛΜ
62.10.48.03
ΝΕΣ ΗΛΜ
62.10.41.04.01
(Φ)
ΝΕΣ ΗΛΜ
60.10.80.01.01(Ν)

ΗΛΜ 45

_____

m

230

5,70

1.311,00

ΗΛΜ 102

_____

m

240

11,50

2.760,00

HΛM-52

05-07-01-00

Σεμ.

1

2.500,00

2.500,00

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από
χάλκινη πλάκα

ΝΕΣ ΗΛΜ
60.20.40.21

ΗΛΜ 45

_____

Σεμ.

3

120,00

360,00

Βάση σιδηροϊστού οπλισμένη διαστάσεων 1,00Φ0,70 m
βάθους 0,70 m

ΑΣΗΕ 9313.1
(Φ.)

ΗΛΜ 101

_____

Σεμ.

12

216,00

2.592,00

Γ-10

Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm²

Γ-11

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), ονομ. τάσης
600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC - διατομής 5
Φ 6 mm2

Γ-12

Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων

Γ-13
Γ-14

Γαπάνη ομάδας

Γ

ύνολο

109.965,45
19.793,78
129.759,23
19.463,88
149.223,12
2,69
4.000,00
153.225,81
36.774,19
190.000,00

Γ.Ε & Ο.Ε 18%
ύνολο
Απρόβλεπηα 15%
ύνολο
Ποζό για αναθεώρηζη
Απολογιζηικές Εργαζίες
Δαπάνη τωρίς Φ.Π.Α
Φ.Π.Α 24.00%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ
20/5/2021

Ανδρέας Κανελάηος
Πολιηικός Μητανικός

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ
20/5/2021
Ο προϊζηάμενος ηοσ ημήμαηος
Έργων & Μελεηών

Κων/νος άζζαλος
Πολιηικός Μητανικός
Ο προϊζηάμενος ηοσ ημήμαηος
Η/Μ Έργων & σγκοινωνιών

Απόζηολος Ζαραβίνος
Ηλεκ/γος Μητανικός Σ.Ε

24.511,50

Μαρίνης Αγηζίλαος
Ηλεκ/γος Μητανικός Σ.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σετνικών

20/5/2021
Ο αν/ηης προϊζηάμενος ηης Δ/νζης
Σετνικών Τπηρεζιών & Τ.Δομ

Κων/νος άζζαλος
Πολιηικός Μητανικός

