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A.T. : 01
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2124

100%

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
20 x 0,19 =
3,80
Συνολικό κόστος άρθρου 8,30
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 8,30
(Ολογράφως) : οκτώ και τριάντα λεπτά

A.T. : 06
Άρθρο : ΑΤΗΕ 9350.ΣΧ

Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

100%

Ερμάριο εξωτερικού χώρου, τύπου Πίλαρ, από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα βαμμένο
με ηλεκτροστατική βαφή, στεγανό διαστάσεων 80Χ60 με τα όργανα αυτού
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ.) και μετά των στηριγμάτων,
οπών εισόδου και
εξόδου
των
ηλεκτρογραμμών,
ακροδεκτών,
καλωδιώσεων
εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ. μικροϋλικών και του χρωματισμού των μεταλλικών
μερών με μεταλλικό χρώμα ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση
περιλαμβανομένης της εργασίας εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων του
πίνακος, της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραμμών αφίξεως και αναχωρήσεως, των
δοκιμών κ.λπ. για παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Τιμή ανά τεμάχιο ευρώ (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 500,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια

A.T. : 07
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.ΣΧ

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

100%

Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας
Ρ30 επίτοιχος διαστάσεων 106 Χ 75 cm από
χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο
με όλα τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) κατάλληλα για την
παροχή της ΔΕΗ αλλά και με
τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,ακροδέκτες,
καλωδιώσεις εσωτερικής
συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό
χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο
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στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας
των οργάνων, διάνοιξη οπής
ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με
πακτούμενα σιδηρά
ελάσματα, συνδέσεως των
εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε
λειτουργία.
(1 τεμ)
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.250,00
(Ολογράφως) : χίλια διακόσια πενήντα

A.T. : 08
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ
60.10.01ΣΧ1

Χαλύβδινος ιστός φωτισμού αθλητικών εγκαταστάσεων 20m
Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλύβδινων ιστών φωτισμού
αθλητικών εγκαταστάσεων, υδραυλικά ανακλινόμενων, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5
"Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού",
διαστασιολογημένων κατά EC3, με αντιδιαβρωτική προστασία σύμφωνα με τις οικείες Προδιαγραφές
ΕΛΟΤ 1501.
Ο ιστός έχει συνολικό ύψος 20m και αποτελείται από ένα σταθερό τμήμα, το οποίο πακτώνεται σε
θεμέλιο
από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση αγκύρωσης με αγκύρια, και ένα κινητό (ανακλινόμενο) πολυγωνικής
διατομής
και πάχους ελάσματος 5mm. Θα φέρει επίσης κατάλληλη οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου,
που θα
κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα.
Στην κορυφή του φέρει βάση για τοποθέτηση οκτώ (8) προβολέων.
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:
- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό
(HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων").
- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου,
με βάση την τυπική διατομή της μελέτης.
- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης
- Το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας
- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστου.
- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού, συμπεριλαμβανομένων όλων των
υλικών τοποθέτησης και σύνδεσης
- H ανέγερση και στερέωση του ιστού, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού
- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις και ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας .
Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό φωτισμού αθλητικών εγκαταστάσεων σε ευρώ (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6.500,00
(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες πεντακόσια

A.T. : 09
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ
60.10.01ΣΧ2

Υδραυλική μονάδα ανάκλισης - κατάκλισης ιστού φωτισμού αθλητικών
εγκαταστάσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

Υδραυλική μονάδα τροχήλατη ανάκλισης - κατάκλισης ιστού φωτισμού αθλητικών εγκαταστάσεων
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο σε ευρώ (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2.000,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες
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A.T. : 10
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ
62.10.30ΣΧ1

Προβολέας με λάμπα μετάλλων αλογόνου ισχύος 2000W
Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα με ενσωματωμένα όργανα για λάμπα μετάλλων
αλογόνου ισχύος 2000 W και σύστημα έναυσης, κατάλληλου για φωτισμό αθλητικών εγκαταστάσεων.
Το κουτί οργάνων θα είναι στεγανό έναντι σκόνης και νερού. Εμπρός ο προβολέας κλείνεται
από καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας. Η στεγανότητα του προβολέα
επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα και ο βαθμός προστασίας είναι τουλάχιστον IP 55.
Θα φέρει κατάλληλη υποδοχή για στερέωση σε βάση ιστού φωτισμού αθλητικών εγκαταστάσεων.
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:
Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του προβολέα στη βάση του ιστού
Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια σύνδεσης των προβολέων με το ακροκιβώτιο
στη βάση του ιστού.
Η λάμπα μετάλλων αλογόνου ισχύος 2000W
Το σύστημα έναυσης το οποίο τοποθετείται εντός του ακροκιβωτίου στη βάση του ιστού
Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά, που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία
του προβολέα και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως στη βάση του ιστού, συνδέσεως στο
ηλεκτρικό δίκτυο και ρυθμίσεώς του.
Τιμή ανά προβολέα, εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία
Ευρώ

σε ευρώ (τεμ)

(Αριθμητικά) : 650,00
(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα

A.T. : 11
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8890.ΣΧ

Τηλεχειριστήριο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 53

100%

Κατασκευή χειριστηρίου για τον τηλεχειρισμό των προβολέων του γηπέδου.
Το χειριστήριο θα είναι μεταλλικό από λαμαρίνα D.K.P. στραντζαρισμένη στα άκρα με πάχος 1,5
χιλ.
Στο εσωτερικό του το χειριστήριο θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για τη τοποθέτηση των
ηλεκτρικών
εξαρτημάτων και των οργάνων ζεύξης των προβολέων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή, προσκόμιση και σύνδεση του χειριστηρίου με όλα τα
απαραίτητα
όργανα και υλικά για την πλήρη και κανονική λειτουργία του, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται
στην
Τεχνική Περιγραφή του έργου.
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ σε ευρώ 709,50
επτακόσια εννέα και πενήντα λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 709,50
(Ολογράφως) : επτακόσια εννέα και πενήντα λεπτά

Αγ. Φωτεινή
3/4/2018
Ο μελετητής
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