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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το 

έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που 

ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση 

αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που 

αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των 

υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση 

με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, 

όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου 

"κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] 

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς 

και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις 

διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση 

του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή 

οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα 

υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας 

ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 

μεταφορικών μέσων. 

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, 

επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μή, που 

είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους 

χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) 

ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους 

χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν 

σύμφωνα με την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους 

ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων 

εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του 

ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή 

αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος).

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, 

διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού 

ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, 

σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες 

απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό 

αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.3.6   Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη 

μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο 

εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης.

1.3.7  Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων 

στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής 

κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των 
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εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι 

τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των 

εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία 

και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συμβατικούς  όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές 

έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους 

οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της 

παρούσας σύμβασης).

1.3.8  Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων, 

μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους 

δημοπράτησης του έργου.

1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών 

πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

1.3.10 Οι δαπάνες  ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι 

στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους 

"δοκιμαστικά τμήματα" (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων,  εργασία, κ.λπ.)

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που 

απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η 

συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η 

συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι 

ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του 

έργου η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες 

μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για 

τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για 

την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία .

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές 

αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η 

μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεως ή 

εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, 

που ισχύουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.13 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά 

ευρήματα, μη παράδοση περιορισμένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), 

από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από 

την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις 

(τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από 

το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα 

άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 

(πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και 

μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. 

εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της 

ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων 

και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ' αυτά.

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και 

πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την 

έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών 

εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή 

εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των 

εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα 

Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι 

δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και 

λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με 

τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που 

θα υποβληθούν  για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η 

παράδοση των στοιχείων του εδάφους,σε ψηφιακή μορφή,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.
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1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει 

να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρμογής των στοιχείων της μελέτης στις επί 

τόπου συνθήκες (προσαρμογή λεπτομερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη 

"όπως κατασκευάσθηκε".

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση 

εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συμβατικά 

τεύχη και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν 

αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και 

πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο 

σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 

απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των 

εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια  σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.3.22 Οι δαπάνες για  χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,  κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών 

εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.23 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, 

για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε 

οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των 

δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου 

(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για 

διατήρησή τους .

1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη 

συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) 

και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 

νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης

1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.

1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασμό του κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες 

Δημόσιες Επιχειρήσεις,Πολεοδομία ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν 

περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια 

από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι 

δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα 

φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.

1.3.29 Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης 

των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες 

εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων 

ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών 

προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, 

σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.30 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης 

σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως 

προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 

έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς 

όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους 

υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.

1.4 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά Έξοδα του 

αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες 

επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, 

συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών 

εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα.

Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις 
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εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των 

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου.

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων 

και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των 

έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να 

επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με 

δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 

διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως 

ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 

Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται 

στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος 

Τιμολογίου. 

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, 

ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου 

άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου 

άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον (συνοπτικό) πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

* Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από 

επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

* Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα 

αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 

αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά 

μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού 

εξοπλισμού.

* Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί 

προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές 

σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

* Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από 

πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 

150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών 

ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί 

και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

- Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης 

(μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου 

απαιτείται.

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης 

(μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης 

χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

- Κλειδαριές και κύλινδροι

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω 

μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
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- Μηχανισμοί επαναφοράς θυρών

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις 

πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με 

κλειδαριά ασφαλείας.

- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με συσκευή 

μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού 

προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία 

άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών 

στοιχείων ορισμένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού που εμφανίζεται στο 

Τιμολόγιο. Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια 

που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως 

ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των 

σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιμετρήθηκε (-αν) σύμφωνα 

με τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύμφωνα με την παρούσα 

παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. Η (οι) τιμή (-ές) μονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζημίωση για 

τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη 

που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Όλες οι τιμές όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική 

χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που 

εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά 

όταν η δαπάνη των ικριωμάτων δεν πληρώνεται με άλλο άρθρο του Τιμολογίου που αφορά προηγούμενες εργασίες 

(π.χ. επιχρίσματα) ή όταν τα ικριώματα πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

Οι πρόσθετες τιμές χρωματισμών καταβάλλονται εφ' άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα με τις εργασίες 

προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωματισμού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται με τις 

ιδιαίτερες τιμές τους.

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για 

έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες 

εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων 

κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωματισμών να γίνει χωρίς αυτά 

να είναι στη θέση τους.

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ' ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια 

των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος 

(βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόμενης από μεταλλική θύρα ή 

κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% 

του ύψους κάσσας θύρας.

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)              2,3

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου                  2,7

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου                  3
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2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)             1,9

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου                 2,3

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου                 2,6

3. Υαλοστάσια :

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)             1

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου                 1,4

γ) με κάσσα επί μπατικού                        1,8

δ) παραθύρων ρολλών                             1,6

ε) σιδερένια                                    1

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου 

        (χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών   3,7

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει 

        των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού  πλαισίου   2,6

6. Σιδερένιες θύρες :

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα           2,8

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)1

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ     1,6

7. Προπετάσματα σιδηρά :

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα                    2,5

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα                       1

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)                    1,6

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου                     1

β) πολυσυνθέτου σχεδίου                         1,5

9. Θερμαντικά σώματα :

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 

θερμαντικών σωμάτων

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1.Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και 

σκληρότητα

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και 

σκληρότητα

  ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

   1 Πεντέλης          Λευκό

   2 Κοκκιναρά         Τεφρόν

   3 Κοζάνης           Λευκό

   4 Αγ. Μαρίνας       Λευκό συνεφώδες

   5 Καπανδριτίου      Κιτρινωπό

   6 Μαραθώνα          Γκρί

   7 Νάξου             Λευκό

   8 Αλιβερίου         Τεφρόχρουν - μελανό

   9 Μαραθώνα          Τεφρόχρουν - μελανό

   10 Βέροιας           Λευκό

   11 Θάσου             Λευκό

   12 Πηλίου            Λευκό

  ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

   1 Ερέτριας          Ερυθρότεφρο

   2 Αμαρύνθου         Ερυθρότεφρο

   3 Δομβραϊνης Θηβών  Μπεζ

   4 Δομβραϊνης Θηβών  Κίτρινο

   5 Δομβραϊνης Θηβών  Ερυθρό

   6 Στύρων            Πράσινο

   7 Λάρισας           Πράσινο

   8 Ιωαννίνων         Μπεζ

   9 Φαρσάλων          Γκρι

   10 Ύδρας             Ροδότεφρο πολύχρωμο
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   11 Διονύσου          Χιονόλευκο

  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

   1 Ιωαννίνων         Ροδόχρουν

   2 Χίου              Τεφρό

   3 Χίου              Κίτρινο

   4 Τήνου             Πράσινο

   5 Ρόδου             Μπεζ

   6 Αγίου Πέτρου      Μαύρο

   7 Βυτίνας           Μαύρο

   8 Μάνης             Ερυθρό

   9 Ναυπλίου          Ερυθρό

   10 Ναυπλίου          Κίτρινο

   11 Μυτιλήνης         Ερυθρό πολύχρωμο

   12 Τρίπολης          Γκρι με λευκές φέτες

   13 Σαλαμίνας         Γκρι ή πολύχρωμο

   14 Αράχωβας          καφέ      

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)

3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα 

άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων  τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται  με το 

άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 

78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις 

εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση 

χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές 

προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής 

σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

(Στον Κωδικό (Αρ.Τιμολογίου) έχει προστεθεί το γράμμα Μ)

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή που αναλογεί 

στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή 

θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων 

κατηγοριών και ποιοτήτων).
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.05.01.Μ-Α1.1Αρθρο1

~Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων- Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124)
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επ ιφανείας 
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' άπ αξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπ έταση 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"
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επ ί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επ ιμέτρηση με 
λήψη διατομών 
προ και μετά την εκσκαφή.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2124: 100,00%

Ευρώ : Εννέα και Δέκα λεπτά € 9,10
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.07.Μ-Α1.2Αρθρο2

~ Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2135.1)
Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια) εκτελούμενες σε επαφή με υπάρχοντα κτίσματα ή στο όριο οδού, επ ί εδάφους γαιώδους, 
ημιβραχώδους και 
βραχώδους, π λάτους έως 2,00 m και οιουδήποτε βάθους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων 
τεχνικών έργων".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επ ί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επ ιμέτρηση με 
λήψη διατομών 
προ και μετά την εκσκαφή.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2135.1: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά € 22,50
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.10.01.Μ-Α1.3Αρθρο3

~Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών απ ό άοπλο σκυρόδεμα- Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226)
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της 
ενότητας "22. 
Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις 
αντίστοιχες 
τιμές μονάδος.
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο 
εργασίας. 
Συμπ εριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών 
αντιστηρίξεων 
και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων 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".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2226: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι οκτώ € 28,00
 

ΛΙΜ ΝΕΤ-1.03.Μ1.4Αρθρο4

~ Έξαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1123)
Καθαίρεση εξάλων τμημάτων κάθε είδους κατασκευών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε ύψος άνω της θαλάσσης, αποτελουμένων 
από υλικά 
πάσης φύσεως όπως λιθοδομές, λιθοδέματα, άοπλο ή ωπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές κλπ., καθώς και των 
ενσωματωμένων σε 
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αυτά εξαρτημάτων όπως αγωγοί, μεταλλικά εξαρτήματα, δέστρες, προσκρουστήρες, κλίμακες, εξοπλισμός θαλάσσιας σήμανσης κλπ., 
χωρίς την 
χρήση εκρηκτικών υλών, συμπ εριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τυχόν εμπ εριεχομένων υλικών, όπως λιθορριπών ή 
αμμοχαλίκων 
πληρώσεως κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεως σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη 
που 
ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες (π .χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις 
εγκεκριμένες από 
τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμενη πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 
m, 
ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρεσης, ανεξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου μεταφοράς, και η απόθεσή τους σε 
χερσαίους 
ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή και εκτός αυτού, που π ροβλέπονται από την μελέτη του έργου, και εγκρίνονται αρμοδίως, προς 
χρήση στο 
έργο ή π ρος μελλοντική χρησιμοπ οίησή τους,
Η ως άνω καθαίρεση, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους.
Ενιαία τιμή ανά κυβικό μέτρο με επ ιμέτρηση του όγκου της π ρος καθαίρεση κατασκευής ή τμήματος αυτής

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΛΙΜ 1123: 100,00%

Ευρώ : Δέκα εννέα και Εξήντα λεπτά € 19,60
 

ΛΙΜ ΝΕΤ-8.01.011.5Αρθρο5

~ Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, έγχυτο επ ί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C 16/20~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4240)
Κατασκευή ανωδομών λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς oπλισμένο σκυρόδεμα (κρηπ ιδοτοίχων, προβλητών, μώλων, 
κυματοθραυστών, 
νησίδων κλπ.) σε οποιοδήποτε ύψος άνω της θάλασσας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-09-01-00 "Ανωδομές Λιμενικών 
Έργων από 
άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα".
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
 - η π ρομήθεια ετοίμου σκυροδέματος της προβλεπ όμενης από την μελέτη κατηγορίας ή η επ ί τόπου παραγωγή του σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη 
μελέτη συνθέσεως
 - τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος
 - οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος
 - η π ροσκόμιση, συναρμολόγηση, χρήση, αποσυναρμολόγηση και οι μετακινήσεις των απαιτουμένων σιδηροτύπων, συνδέσμων και 
ικριωμάτων
 - η π ροσκόμιση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους σε στρώσεις πάχους όχι μεγαλυτέρου των 0.40 m, καθώς και η 
συμπ ύκνωσή του 
ανά στρώση με δονητές
 - η επ ίπ αση της τελευταίας (άνω) στρώσεως της ανωδομής με μίγμα σκληρών αδρανών και τσιμέντου, σύμφωνα με την μελέτη 
συνθέσεως, το 
οποίο ενσωματώνεται στην μάζα του νωπού σκυροδέματος, καθώς και η διαμόρφωση της τελικής επ ιφάνειας με μηχανικά μέσα ή /και 
χειρωνακτική 
υποβοήθηση 
 - η συντήρηση του σκυροδέματος 
 - η διαμόρφωση εγκαρσίων αρμών διαστολής στις θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη και η πλήρωση και σφράγιση αυτών 
(εργασία και 
υλικά), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
 - ο εγκιβωτισμός στο σκυρόδεμα σωλήνων διέλευσης παροχών, η διαμόρφωση φρεατίων, καναλιών, θέσεων πακτώσεως δεστρών, 
προσκρουστήρων, κρίκων προσδέσεως, κλιμάκων αναρριχήσεως και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού ανωδομής λιμενικών έργων, 
σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη
Ο σιδηροπλισμός, τα βλήτρα στις θέσεις των αρμών (dow els), οι σωληνώσεις διέλευσης δικτύων και τα στοιχεία αγκύρωσης του 
εξοπλισμού 
ανωδομής επ ιμετρώνται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος (m3).

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΛΙΜ 4240.4: 100,00%

Ευρώ : Ογδόντα πέντε € 85,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-38.13-Α1.6Αρθρο6

~ Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841)
Ξυλότυπ οι επ ιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επ ιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή 
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πλανισμένες σανίδες 
σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επ ίτευξη του προβλεπόμενου επ ιφανειακού 
τελειώματος, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".
Συμπ εριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα 
δεσίματα του 
ξυλότυπου και η υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.,
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων"
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επ ιφανείας.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3841: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι και Είκοσι πέντε λεπτά € 20,25
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.02-Α1.7Αρθρο7

~Χαλύβδινοι οπ λισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873)
Προμήθεια και μεταφορά επ ί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C 
και δομικά 
πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήπ οτε 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 επ ιφανείας έδρασης του σκυροδέματος 
(π .χ. 
υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπ λισμού σκυροδεμάτων επ ιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπ λισμού. Εάν οι π ίνακες αυτοί δεν 
συμπ εριλαμβάνονται 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 επ ί 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 απ οτελούν την επ ιμέτρηση των οπ λισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον π ίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην 
συνέχεια. Σε 
καμμία π ερίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
______________________________________________________________
|_____|__________Πεδίο_εφαρμογής______________|_______|______|
|Ονομ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|
|διάμε|_______|ευθυγραμμισμένα|__συγκολλημένα_|_______|______|
|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγματα__και|_Ονομ._|Ονομ._|
|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώματα__|διατομή|μάζα/_|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|μέτρο_|
|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| ______|(kg/m)|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|
|__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_|
______________________________________________________________
Στις επ ιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επ ί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, 
περιλαμβάνονται 
ανηγμένα τα ακόλουθα:
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- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπ ο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη 
επ ιμέτρηση και 
πληρωμή αυτών.
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
- Η τοπ οθέτηση 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.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπ λισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3873: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Επτά λεπτά € 1,07
 

ΛΙΜ ΝΕΤ-8.051.8Αρθρο8

~ Επεξεργασία τελικής επ ιφάνειας επ ιστρώσεων με επ ίπαση σκληρυντικού υλικού~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4300)
Επεξεργασία της τελικής επ ιφάνειας επ ιστρώσεων λιμενικών δαπέδων από άοπλο ή οπλισμένο ή ινοπ λισμένο σκυρόδεμα με ξηρό 
σκληρυντικό 
μίγμα, συνθέσεως και κοκκομετρικής διαβάθμισης σύμφωνα με την μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επ ί τόπου των υλικών του σκληρυντικού μίγματος (σκληρά αδρανή με 
δείκτη Los 
Angeles < 25, χαλαζιακά αδρανή κλπ), η ενσωμάτωσή στην μάζα του νωπού σκυροδέματος με μηχανικά μέσα ή/και χειρωνακτική 
υποβοήθηση 
(επ ίπαση) και η ισοπέδωση και συμπύκνωση της επ ιφανειακής στοιβάδας της επ ιιστρώσεως.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο σκληρυντικής επεξεργασίας επ ιφάνειας επ ιστρώσεων (m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΛΙΜ 4300.4: 100,00%

Ευρώ : Εξι € 6,00
 

ΛΙΜ ΝΕΤ-8.03.011.9Αρθρο9

~ Επιστρώσεις δαπέδων από άοπ λο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C 16/20~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4300)
Επιστρώσεις λιμενικών δαπέδων, από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-14-01-00 "Δάπεδα 
λιμενικών 
έργων από άοπλο ή οπ λισμένο σκυρόδεμα"
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
 - η π ρομήθεια ετοίμου σκυροδέματος της προβλεπ όμενης από την μελέτη κατηγορίας ή η επ ί τόπου παραγωγή του σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη 
μελέτη συνθέσεως
 - τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος
 - οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος
 - η π ροσκόμιση, συναρμολόγηση, χρήση, αποσυναρμολόγηση και οι μετακινήσεις των απαιτουμένων πλευρικών σιδηροτύπων και 
συνδέσμων
 - η π ροσέγγιση, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος 
 - η διαμόρφωση αρμών διαστολής στις θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη και η πλήρωση και σφράγιση αυτών (εργασία και 
υλικά), 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
 - η κοπή ψευδαρμών (ελέγχου συστολών) στις προβλεπόμενες θέσεις και διάταξη με χρήση αρμοκόφτη (επ ί σκληρυνμένου 
σκυροδέματος)
 - η διαμόρφωση αντιολισθηρής επ ιφάνειας, εφ# όσον προβλέπεται, με κατεργασία της τελικής επ ιφανείας με ειδική συρμάτινη βούρτσα.
Ο σιδηροπλισμός, τα βλήτρα στις θέσεις των αρμών (dow els) και το σκληρυντικό υλικό επ ίπασης της επ ιφανείας επ ιμετρώνται 
ιδιαίτερα, σύμφωνα 
με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος δαπέδου, σύμφωνα με την μελέτη (m3).

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΛΙΜ 4300.4: 100,00%

Ευρώ : Ενενήντα € 90,00
 

ΛΙΜ ΝΕΤ-4.08.02.Μ1.10Αρθρο10

~ Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 1500 - 2500 kg~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2320)
Κατασκευή θωράκισης εξωτερικών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος άνω αυτής, από φυσικούς λίθους 
προελεύσεως 
λατομείου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-06-01-00 "Θωρακίσεις Πρανών Λιμενικών Έργων και 
Έργων 
προστασίας ακτών".
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των φυσικών ογκολίθων, η φορτο-εκφόρτωση και η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά 
τους 
ανεξαρτήτως αποστάσεως, η βύθιση, η διάστρωση και η τακτοπ οίηση και διαμόρφωση της κεκλιμένης παρειάς με την βοήθεια δύτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), μετρούμενο με αρχικές και τελικές διατομές.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΛΙΜ 2320: 100,00%

Ευρώ : Δέκα οκτώ και Πενήντα λεπτά € 18,50
 

ΟΙΚ 73.12-Α0.Σ11.11Αρθρο11

~ Λιθοστρώσεις απ ό χοντρόπλακες ορθογωνισμένες από λίθους Βεζουβίου
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7312)
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, από πέτρα ηφαιστείου Βεζουβίου, διαστάσεων 0,30 μ. Χ 0,40 μ. ή 0,40μ. Χ 0,60 μ. 
μέσου πάχους 6 
cm, με αντιολισθητική επεξεργασία και ελαφρά αποκοπή των ακμών (φαλτσογωνιά) της ορατής επ ιφάνειας, πλήρως τοποθετημένες 
σύμφωνα με 
τα σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μελέτης, με ή χωρίς αρμούς, πάχους το πολύ 1 cm.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα, μεταφορές, μικροϋλικά, αρμολόγηση κλπ. για εργασία πλήρως 
περαιωμένη 
σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της επ ίβλεψης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7312: 100,00%

Ευρώ : Εβδομήντα € 70,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-74.30.13-Α1.12Αρθρο12

~Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις π λάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια 
ανά 
τετραγωνικό μέτρο~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7461)
Επιστρώσεις δαπ έδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 
"Επ ιστρώσεις με 
φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επ ί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα 
τσιμεντοκονιάματα 
ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7461: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν πέντε € 105,00
 

ΛΙΜ ΝΕΤ-4.12.01.Μ.Ν1.13Αρθρο13

~ Κατασκευή κρηπιδώματος από ογκολίθους ψαμμίτη~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2310)
Κατασκευή κρηπιδώματος από συμπαγείς φυσικούς λαξευμένους ογκολίθους από σκληρό ψαμμίτη ελάχιστων διαστάσεων 
0,78x0,48x0,35 μ. 
πλήρως τοποθετημένων.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των φυσικών ογκολίθων, η φορτοεκφόρτωση και η χερσαία ή/και θαλάσσια μεταφορά 
τους 
ανεξαρτήτως αποστάσεως, η τοποθέτησή τους, η αρμολόγησή τους, η επεξεργασία της εξωτερικής και άνω πλευράς ώστε να 
σχηματίζουν πλήρη 
επ ίπεδη και ενιαία επ ιφάνεια, η τοποθέτηση μεταλλικών κρίκων πρόσδεσης σκαφών και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία  σύμφωνα και 
με τις 
οδηγίες της επ ίβλεψης για πλήρως περαιωμένη κατασκευή.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΛΙΜ 2310: 100,00%

Ευρώ : Τετρακόσια € 400,00
 

ΛΙΜ ΝΕΤ-1.01.Μ1.14Αρθρο14

~ Ύφαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1112)
Καθαίρεση υφάλων τμημάτων κάθε είδους κατασκευών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, αποτελουμένων από 
υλικά πάσης 
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φύσεως όπως λιθοδομές, λιθοδέματα, άοπλο ή ωπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές κλπ., χωρίς την χρήση εκρηκτικών 
υλών, 
συμπ εριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τυχόν εμπ εριεχομένων υλικών, όπως λιθορριπών ή αμμοχαλίκων πληρώσεως κυψελών 
τεχνητών 
ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ., δια χρησιμοποιήσεως βραχοδια-τρητήρος ή συγκροτήματος σιδηράς σφύρας ή 
αεροσυμπιεστού ή ετέρου 
προσφορότερου κατά τον Ανάδοχο μέσου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεως σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη 
που 
ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες (π .χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις 
εγκεκριμένες από 
τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμενη πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 
m, 
ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρεσης, ανεξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου μεταφοράς, και η απόθεσή τους σε 
χερσαίους 
ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή και εκτός αυτού, που π ροβλέπονται από την μελέτη και εγκρίνονται αρμοδίως, προς χρήση στο 
έργο ή 
μελλοντική χρησιμοποίησή τους
Η ως άνω καθαίρεση, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους.
Περιλαμβάνεται επ ίσης η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης μεμονωμένων αντικειμένων οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και 
σύστασης (όπως 
π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυροδέματος, εμπόδια οπ οιουδήπ οτε είδους, μεταλλικά τεμάχια ή 
εξαρτήματα κλπ.) που 
μπορούν να ανασυρθούν με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό.
Η ανάσυρση ή εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη σύμφωνα με το παρόν άρθρο, προϊόντων καθαίρεσης πάσης 
φύσεως και 
μεγέθους, ή π άσης φύσεως εμπεριεχομένων στις προς καθαίρεση κατασκευές υλικών, όπ ως λιθορριπές, αμμοχάλικα πληρώσεως 
κυψελών 
τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ., που συσσω-ρεύονται κατά την εκτέλεση των καθαιρέσεων σε οποιοδήποτε σημείο 
του π υθμένα 
και οφείλονται είτε στις κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα 
κλπ.) ή σε 
οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των προβλεπόμενων καθαιρέσεων, δεν αναγνω-ρίζεται, δεν 
επ ιμετράται και 
δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς 
του και 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.
Ενιαία τιμή ανά κυβικό μέτρο με επ ιμέτρηση του όγκου της π ρος καθαίρεση κατασκευής ή τμήματος αυτής.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΛΙΜ 1112: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι και Εξήντα λεπτά € 20,60
 

ΗΜΧ 9312.1Ν21.15Αρθρο15

~Βάση  φανοστάτη άοπλη διαστάσεων 0.60X0.60 m βάθους 0.60 m δηλαδή  κατασκευή μιάς  βάσεως από  άοπλο σκυρόδεμα  C 16/20  
γιά την 
έδραση και
στερέωση  σιδηροϊστού που  uα φέρει  στο  κέντρο κατακόρυφη σωλήνα PVC Φ 100 (για την τοποθέτηση σωλήνα συγκράτησης-
θραύσης) και τα 
απαραίτητα σπ ιράλ για την διέλευση των καλωδίων και  του   χαλκού  γειώσεως.  Στην  τιμή συμπ εριλαμβάνεται ο σωλήνας PVC Φ100, 
τα 
απαραίτητα σπ ιράλ για την διέλευση των καλωδίων καθώς και όλα τα απαραίτητα μικρουλικά για την σωστή κατασκευή της.  Δεν  
περιλαμβάνεται  η αξία των εκσκαφών.
(1 τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 101: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν πέντε και Τριάντα επτά λεπτά € 105,37
 

ΛΙΜ ΝΕΤ-8.061.16Αρθρο16

~ Λιθεπενδύσεις ανωδομών λιμενικών έργων~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4313)
Λιθεπενδύσεις του μετώπ ου χυτών ανωδομών λιμενικών έργων με περίπου ισομεγέθεις λίθους διαστάσεων τουλάχιστον 20 x 20 cm, 
πάχους έως 
30 cm, με επεξεργασμένη επ ιφάνεια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 - η π ρομήθεια και προσκόμιση επ ί τόπου λίθων λατομείου σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
 - η δόμηση της επένδυσης με λίθους επεξεργασμένης εξωτερικής επ ιφανείας και ασβεστοτσιμεντονίαμα, πάχους κατά το σύστημα που 
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προβλέπεται στην μελέτη. Η όψη της επένδυσης θα είναι διαμορφωμένη.
 - η σφράγιση του διακένου μεταξύ της άνω παρειάς της λιθεπ ένδυσης και του σκυροδέματος της ανωδομής με ρευστή τσιμεντοκονία, 
σύμφωνα με 
τη μελέτη
 - η αρμολόγηση με τσιμεντοκονία με λεπ τόκοκκη άμμο λατομείου, με χρωστική κονία, χωρίς π ροσθήκη ασβέστη, σύμφωνα με τη μελέτη
 - τα απαιτούμενα ικριώματα για την εκτέλεση των εργασιών, είτε κρεμαστά από την στέψη της ανωδομής ή εδραζόμενα στον πυθμένα
Τιμή ανα τετραγωνικό μέτρο λιθεπένδυσης 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 4313: 100,00%

Ευρώ : Σαράντα € 40,00
 

ΛΙΜ ΝΕΤ-9.01.021.17Αρθρο17

~ Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4600)
Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων με τα αντίστοιχα πλαίσια έδρασης, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας 
ικανότητας D, 
σχήματος και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την μελέτη, τα καλύμματα θα είναι κλάσεως 
D400.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των χυτοσιδηρών καλυμμάτων και των π λασίων έδρασής τους, η προσκόμισή τους επ ί 
τόπου του 
έργου, καθώς και η τοποθέτηση, υψομετρική προσαρμογή και στερέωση του πλαισίου κατά την φάση της σκυροδέτησης της 
αντίστοιχης ανωδομής 
ή δαπάδου λιμενικών έργων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο καλύμματος και πλαισίου έδρασης (kg), με βάση τους π ίνακες βαρών του κατασκευαστή. Τα προσκομιζόμενα 
προς 
τοποθέτηση καλύμματα θα ελέγχονται από την Υπηρεσία δειγματοληπτικά με ζύγιση.

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΛΙΜ 4600: 100,00%

Ευρώ : Δύο και Πενήντα λεπτά € 2,50
 

ΛΙΜ ΝΕΤ-9.03.021.18Αρθρο18

~ Χυτοσιδηρές δέστρες Δέστρες από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), με την αντίστοιχη διάταξη αγκύρωσης~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4600)
Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών δεστρών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-13-01-00 "Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές 
δέστρες 
πρόσδεσης π λοίων / σκαφών".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 - η π ρομήθεια και προσκόμιση στο έργο χυτοσιδηρών δεστρών, π λήρων με την διάταξη αγκύρωσής τους, ελκτικής ικανότητας και 
λοιπών 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την μελέτη, συνοδευομένων από π ιστοποιητικό νηογνώμονος
 - η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και προσωρινή στερέωσή τους στις προβλεπόμενες θέσεις, ούτως ώστε να παραμένουν ακλόνητες 
κατά την 
σκυροδέτηση της ανωδομής του σκυροδέματος
 - η χρήση του απαιτουμένου εξοπ λισμού και μέσων για την διακίνηση και τοποθέτηση των δεστρών (γερανοβραχίονας κλπ)
Τιμή ανά χιλιόγραμμο δέστρας και αντίστοιχης διάταξης αγκύρωσης (kg), βάσει των σχετικών π ινάκων του κατασκευαστή. Oι 
προσκομιζόμενες 
προς τοποθέτηση δέστρες θα ελέγχονται απ ό την Υπηρεσία δειγματοληπτικά με ζύγιση.

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΛΙΜ 4600: 100,00%

Ευρώ : Τρία και Πενήντα λεπτά € 3,50
 

ΛΙΜ ΝΕΤ-9.051.19Αρθρο19

~ Χαλύβδινοι κρίκοι πρόσδεσης~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4500)
Προμήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινων κρίκων πρόσδεσης σκαφών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-13-02-00 "Χαλύβδινα, 
χυτοσιδηρά 
και ανοξείδωτα εξαρτήματα κρηπιδωμάτων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 - η π ρομήθεια και προσκόμιση στο έργο χαλυβδίνων κρίκων, πλήρων με την διάταξη αγκύρωσής τους, ελκτικής ικανότητας και λοιπών 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την μελέτη 
 - η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και προσωρινή στερέωσή τους στις προβλεπόμενες θέσεις, ούτως ώστε να παραμένουν ακλόνητoι 
κατά την 
σκυροδέτηση της ανωδομής του σκυροδέματος
 - η τελική βαφή τους με χρώμα εποξειδικής βάσεως (coal tar epoxy) υψηλής ανθεκτικότητος στο θαλάσσιο περιβάλλον, σε δύο 
στρώσεις πάχους 
ξηρού υμένα εκάστης τουλάχιστον 125 μm 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο κρίκου πρόσδεσης και αντίστοιχης διάταξης αγκύρωσης (kg), βάσει των σχετικών π ινάκων του κατασκευαστή. Oι 
προσκομιζόμενοι προς τοποθέτηση κρίκοι θα ελέγχονται από την Υπηρεσία δειγματοληπτικά με ζύγιση.

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΛΙΜ 4500: 100,00%

Ευρώ : Τρία και Τριάντα λεπτά € 3,30
 

ΛΙΜ ΝΕΤ-9.10.021.20Αρθρο20

~ Τοποθέτηση νέας δέστρας σε υφιστάμενο κρηπίδωμα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) σε υφιστάμενο κρηπίδωμα~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4600)
Τοποθέτηση νέας δέστρας σε υφιστάμενο κρηπίδωμα, με την προβλεπόμενη από την μελέτη ελκτική ικανότητα, βάρους έως 500 kg, 
σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-13-01-00 "Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης πλοίων / σκαφών".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 - η π ρομήθεια κα προσκόμιση στο έργο δέστρας με την διάταξη αγκύρωσης ή πάκτωσής της, ελκτικής ικανότητας και λοιπών 
χαρακτηριστικών 
σύμφωνα με την μελέτη, συνοδευόμενης από τα αντίστοιχα π ιστοποιητικά ποιότητας και ελκτικής ικανότητας. 
 - η διάνοιξη των απαιτουμένων διατρημάτων για την πάκτωση της δέστρας σε υφιστάμενη ανωδομή από σκυρόδεμα καθώς και η 
"ευθυγράμμιση" 
και η πάκτωση των αγκυρίων με κονίαμα κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-6, σύμφωνα με την ειδική μελέτη αγκύρωσης
ή εάν απ αιτείται απ ό την μελέτη  τοπ ική καθαίρεση και διαμόρφωση του κενού χώρου, της ανωδομής για την τοποθέτηση της δέστρας, η 
προσθήκη 
οπλισμού ή βλήτρων άν απαιτείται, η ευθυγράμμιση και προσωρινή στερέωση της διάταξης αγκύρωσης, η πλήρωση της διανοιχθείσας 
οπής με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 μέχρι την στάθμη της ανωδομής και η διαμόρφωση της τελικής επ ιφανείας ώστε να καταστεί ομοιόμορφη 
με την 
περιβάλλουσα ανωδομή. 
 - η τελική βαφή με χρώμα εποξειδικής βάσεως (coal tar epoxy) υψηλής ανθεκτικότητος στο θαλάσσιο περιβάλλον, σε δύο στρώσεις 
πάχους ξηρού 
υμένα εκάστης τουλάχιστον 125 μm 
 - η χρήση του απαιτουμένου εξοπ λισμού και μέσων για την διακίνηση και τοποθέτηση της δέστρας (γερανοβραχίονας κλπ)
Τιμή ανά χιλιόγραμμο δέστρας και αντίστοιχης διάταξης αγκύρωσης (kg), βάσει των σχετικών π ινάκων του κατασκευαστή. Oι 
προσκομιζόμενες 
προς τοποθέτηση δέστρες θα ελέγχονται απ ό την Υπηρεσία δειγματοληπτικά με ζύγιση.

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΛΙΜ 4600: 100,00%

Ευρώ : Τρία και Πενήντα λεπτά € 3,50
 

ΟΔΝ ΝΕΤ-Δ-7.Μ-Α1.21Αρθρο21

~ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 m~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4421Β)
Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα απ ό την έκταση και τη μορφή 
της 
επ ιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 
31,5, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 - η π αραγωγή ή π ρομήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του 
ασφαλτομίγματος
 - η π αραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
 - η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επ ί τόπ ου, η διάστρωσή του με fιnisher
 - η σταλία των μεταφορικών μέσων
 - η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επ ιφανειακή υφή 
και ομαλότητα
 - η π λήρης συμπύκνωση και επ ιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επ ιφανειακών ιχνών.
 - οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, 
σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.). 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, 
τιμολογούνται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 4421Β: 100,00%

Ευρώ : Δέκα και Ενενήντα λεπτά € 10,90
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ΟΙΚ ΝΕΤ-54.28-Α1.22Αρθρο22

~ Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπ ου~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5428)
Παράθυρα και εξωστόθυρες (μπαλκονόπορτες) Ελληνικού "χωρικού" τύπου, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων και σχεδίου, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με κάσσα 7x13 cm, με περιθώρια (περβάζια) και 
αρμοκάλυπτρα, με 
υαλοστάσιο με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 3x6 cm, νεροχύτη συνδεόμενο 
με την κάτω 
τραβέρσα του π λαισίου με τόρμο και εντορμία, με ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καίτια) 4x4 cm για μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με ή 
χωρίς 
πηχάκια υαλοπινάκων, αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπ ινιά) 2x4 cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας 2,5x2,5 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm.
Κορδόνι αεροφραγής απο πολυπροπυλένιο σε εγκοπή (γκινισιά) και εξώφυλλα "καρφωτά" με ξυλόβιδες, με ενισχύσεις (τραβέρσες, 
τρέσσα) 
σχήματος Ζ από σανίδες διατομής 12x2,5 cm και σανίδωμα ραμποτέ πάχους 2,5 cm απ ό σανίδες πλάτους έως 12 cm και γενικά ξυλεία, 
σιδηρικά 
(εκτός από χειρολαβές) και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και 
τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5428: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν ενενήντα € 190,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.02-Α1.23Αρθρο23

~Χρωματισμοί επ ί Εξωτερικών επ ιφανειών επ ιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1)
Χρωματισμοί επ ί επ ιφανειών επ ιχρισμάτων με υδατικής διασπ οράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε 
δύο 
διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επ ιφανειών 
επ ιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επ ιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επ ί τόπου, 
ικριώματα και 
εργασία.
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την π ροσωρινή αφαίρεση και 
επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, 
καθώς και για 
την π ροστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ ) ή ετοίμων χρωματισμένων επ ιφανειών από 
ρύπανση που 
μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή π ροετοιμασίας επ ιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με 
διαλύτες, 
εκτός αν προβλέπεται αυτό απ ό τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος 
θα είναι οι καθοριζόμενες από τον π αραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επ ιφάνειες του 
κτιρίου, 
εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω 
από 
ορισμένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του 
προμηθευτού του. 
Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση 
Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7785.1: 100,00%

Ευρώ : Δέκα και Δέκα λεπτά € 10,10
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.17.02-Α1.24Αρθρο24

~Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων Ξυλίνων επ ιφανειών~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7738)
Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επ ιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επ ιφανειών 
επ ιχρισμάτων" και 03-10-
05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επ ιφανειών".
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επ ιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με 
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γυαλόχαρτο, 
εφαρμογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουμένης π ρος την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. Εναλλακτικά, 
τρίψιμο με 
γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επ ιφάνειας εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό 
ακρυλικό υλικό σε 
μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης 
ακρυλικού υλικού 
σπατουλαρίσματος, τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την π ροσωρινή αφαίρεση και 
επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, 
καθώς και για 
την π ροστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ ) ή ετοίμων χρωματισμένων επ ιφανειών από 
ρύπανση που 
μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή π ροετοιμασίας επ ιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με 
διαλύτες, 
εκτός αν προβλέπεται αυτό απ ό τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος 
θα είναι οι καθοριζόμενες από τον π αραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επ ιφάνειες του 
κτιρίου, 
εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω 
από 
ορισμένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του 
προμηθευτού του. 
Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση 
Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7738: 100,00%

Ευρώ : Δύο και Ογδόντα λεπτά € 2,80
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.16-Α1.25Αρθρο25

~ Προετοιμασία ξυλίνων επ ιφανειών για χρωματισμούς~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736)
Προετοιμασία ξυλίνων επ ιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων 
επ ιφανειών".
Καθαρισμός της επ ιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως 
νερού ή 
διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο.
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την π ροσωρινή αφαίρεση και 
επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, 
καθώς και για 
την π ροστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ ) ή ετοίμων χρωματισμένων επ ιφανειών από 
ρύπανση που 
μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή π ροετοιμασίας επ ιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με 
διαλύτες, 
εκτός αν προβλέπεται αυτό απ ό τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος 
θα είναι οι καθοριζόμενες από τον π αραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επ ιφάνειες του 
κτιρίου, 
εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω 
από 
ορισμένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του 
προμηθευτού του. 
Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση 
Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7736: 100,00%
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Ευρώ : Δύο και Είκοσι λεπτά € 2,20
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.01-Α1.26Αρθρο26

~Χρωματισμοί επ ί Εσωτερικών επ ιφανειών επ ιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιο-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1)
Χρωματισμοί επ ί επ ιφανειών επ ιχρισμάτων με υδατικής διασπ οράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε 
δύο 
διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επ ιφανειών 
επ ιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επ ιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επ ί τόπου, 
ικριώματα και 
εργασία.
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την π ροσωρινή αφαίρεση και 
επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, 
καθώς και για 
την π ροστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ ) ή ετοίμων χρωματισμένων επ ιφανειών από 
ρύπανση που 
μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή π ροετοιμασίας επ ιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με 
διαλύτες, 
εκτός αν προβλέπεται αυτό απ ό τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος 
θα είναι οι καθοριζόμενες από τον π αραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επ ιφάνειες του 
κτιρίου, 
εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω 
από 
ορισμένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του 
προμηθευτού του. 
Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση 
Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7785.1: 100,00%

Ευρώ : Εννέα € 9,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.33.01-Α1.27Αρθρο27

~Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331)
Επιστρώσεις δαπ έδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε 
απότριψη 
"GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 
"Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος 
των 450 kg 
τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 
kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επ ιμελής καθαρισμός της τελικής 
επ ιφανείας 
του δαπέδου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επ ί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7331: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα ένα και Πενήντα λεπτά € 31,50
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.34.01-Α1.28Αρθρο28

~Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 διαστάσεων 20x20 cm~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1)
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και 
σχεδίου, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".
Περολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg 
τσιμέντου, με 
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πρόσμικτο βελτιωτικό της π ρόσφυσης με την επ ιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την 
υπάρχουσα 
υποδομή, η π λήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με 
ειδικό υλικό 
συμβατό με τα κεραμικά π λακίδια, ο επ ιμελής καθαρισμός των τελικών επ ιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση 
υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επ ί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7326.1: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα τρία και Πενήντα λεπτά € 33,50
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.09-Α1.29Αρθρο29

~ Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912)
Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση 
κατασκευών από 
σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επ ικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επ ιφανείας
Γενικοι όροι:
(α) Λόγω της μεγάλης π οικιλίας των προϊόντων και των επ ιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της 
παρούσας 
ενότητας, η επ ιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπ ηρεσίας, μετά απ ό σχετική πρόταση 
του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επ ιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή 
έργα.
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επ ί των οπ οίων θα αναγράφονται 
κατ' 
ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη π οσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του 
προμηθευτού του. 
Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση 
Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7912: 100,00%

Ευρώ : Επτά και Ενενήντα λεπτά € 7,90
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.03-Α1.30Αρθρο30

~ Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902)
Επάλειψη επ ιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, εκτελούμενη επ ί οποιασδήποτε επ ιφανείας με ψήκτρα ή 
ρολλό, ήτοι 
ασφαλτικό υλικό επ ί τόπου και εργασία καθαρισμού της επ ιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Γενικοι όροι:
(α) Λόγω της μεγάλης π οικιλίας των προϊόντων και των επ ιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της 
παρούσας 
ενότητας, η επ ιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπ ηρεσίας, μετά απ ό σχετική πρόταση 
του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επ ιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή 
έργα.
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επ ί των οπ οίων θα αναγράφονται 
κατ' 
ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη π οσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του 
προμηθευτού του. 
Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση 
Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7902: 100,00%

Ευρώ : Δύο € 2,00
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Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
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χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.
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τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.
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λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
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· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
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λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
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· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
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Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.
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· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
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Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
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· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99.85%.

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99.85%.
· ΔΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΟ V2 POLYCARBONATE, ΜΕ ΜΑΤ ΥΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99.85%.
· ΔΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΟ V2 POLYCARBONATE, ΜΕ ΜΑΤ ΥΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99.85%.
· ΔΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΟ V2 POLYCARBONATE, ΜΕ ΜΑΤ ΥΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99.85%.
· ΔΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΟ V2 POLYCARBONATE, ΜΕ ΜΑΤ ΥΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ 

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99.85%.
· ΔΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΟ V2 POLYCARBONATE, ΜΕ ΜΑΤ ΥΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ 
ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (εικ. 2). 

· ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99.85%.
· ΔΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΟ V2 POLYCARBONATE, ΜΕ ΜΑΤ ΥΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ 
ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (εικ. 2). 

· ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΑΚΟΥΣΙΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (εικ. 2).

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99.85%.
· ΔΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΟ V2 POLYCARBONATE, ΜΕ ΜΑΤ ΥΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ 
ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (εικ. 2). 

· ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΑΚΟΥΣΙΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (εικ. 2).

· ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ, ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99.85%.
· ΔΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΟ V2 POLYCARBONATE, ΜΕ ΜΑΤ ΥΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ 
ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (εικ. 2). 

· ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΑΚΟΥΣΙΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (εικ. 2).

· ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ, ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99.85%.
· ΔΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΟ V2 POLYCARBONATE, ΜΕ ΜΑΤ ΥΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ 
ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (εικ. 2). 

· ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΑΚΟΥΣΙΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (εικ. 2).

· ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ, ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

· ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ 
ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ (QUICK CONNECTORS). Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99.85%.
· ΔΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΟ V2 POLYCARBONATE, ΜΕ ΜΑΤ ΥΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ 
ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (εικ. 2). 

· ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΑΚΟΥΣΙΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (εικ. 2).

· ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ, ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

· ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ 
ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ (QUICK CONNECTORS). Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΝΑΥΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (TOOLFREE).

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99.85%.
· ΔΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΟ V2 POLYCARBONATE, ΜΕ ΜΑΤ ΥΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ 
ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (εικ. 2). 

· ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΑΚΟΥΣΙΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (εικ. 2).

· ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ, ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

· ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ 
ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ (QUICK CONNECTORS). Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΝΑΥΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (TOOLFREE).

· ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99.85%.
· ΔΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΟ V2 POLYCARBONATE, ΜΕ ΜΑΤ ΥΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ 
ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (εικ. 2). 

· ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΑΚΟΥΣΙΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (εικ. 2).

· ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ, ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

· ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ 
ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ (QUICK CONNECTORS). Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΝΑΥΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (TOOLFREE).

· ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
(30% FIBREGLASS), ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (εικ.1). Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99.85%.
· ΔΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΟ V2 POLYCARBONATE, ΜΕ ΜΑΤ ΥΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ 
ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (εικ. 2). 

· ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΑΚΟΥΣΙΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (εικ. 2).

· ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ, ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

· ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ 
ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ (QUICK CONNECTORS). Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΝΑΥΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (TOOLFREE).

· ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
(30% FIBREGLASS), ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (εικ.1). Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (TOOLFREE).

· ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ, ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΡΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΗ  ΚΛΕΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ max ΔΙΑΤΟΜΗ Ζ2,5mm2. 

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99.85%.
· ΔΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΟ V2 POLYCARBONATE, ΜΕ ΜΑΤ ΥΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ 
ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (εικ. 2). 

· ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΑΚΟΥΣΙΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (εικ. 2).

· ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ, ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

· ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ 
ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ (QUICK CONNECTORS). Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΝΑΥΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (TOOLFREE).

· ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
(30% FIBREGLASS), ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (εικ.1). Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (TOOLFREE).

· ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ, ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΡΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΗ  ΚΛΕΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ max ΔΙΑΤΟΜΗ Ζ2,5mm2. 
ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΟ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΦΕΡΕΙ FAST CONNECTOR 

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99.85%.
· ΔΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΟ V2 POLYCARBONATE, ΜΕ ΜΑΤ ΥΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ 
ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (εικ. 2). 

· ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΑΚΟΥΣΙΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (εικ. 2).

· ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ, ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

· ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ 
ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ (QUICK CONNECTORS). Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΝΑΥΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (TOOLFREE).

· ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
(30% FIBREGLASS), ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (εικ.1). Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (TOOLFREE).

· ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ, ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΡΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΗ  ΚΛΕΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ max ΔΙΑΤΟΜΗ Ζ2,5mm2. 
ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΟ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΦΕΡΕΙ FAST CONNECTOR 
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ-ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ (εικ.3).

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99.85%.
· ΔΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΟ V2 POLYCARBONATE, ΜΕ ΜΑΤ ΥΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ 
ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (εικ. 2). 

· ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΑΚΟΥΣΙΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (εικ. 2).

· ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ, ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

· ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ 
ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ (QUICK CONNECTORS). Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΝΑΥΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (TOOLFREE).

· ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
(30% FIBREGLASS), ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (εικ.1). Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (TOOLFREE).

· ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ, ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΡΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΗ  ΚΛΕΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ max ΔΙΑΤΟΜΗ Ζ2,5mm2. 
ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΟ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΦΕΡΕΙ FAST CONNECTOR 
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ-ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ (εικ.3).

· ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΜΕ ΕΠΑΡΓΥΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ.

Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους εως 4.5μ.. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού μονού βραχίονα, συνολικού μήκους μέχρι 3.5μ με φωτιστικό τύπου φανού ή παρόμοιου 
τύπου, πάνω σε βάση αγκυρώσεως από άοπλο σκυρόδεμα, με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως τοποθετημένο σε 
λειτουργία.Παρακάτω διδονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΜΑΝΤΕΜΙ) ΕΝ1561/ENGJL-200
· ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ60mm.
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
(ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2 component epoxy primer) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 80microns ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 

ΒΕΒΑΡΥΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2 component polyurethane paint) ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 

60microns ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ (ΦΟΥΡΝΟ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 80 C.

· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Η=3650mm.
· ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x374mm, 
· Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
· ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
· ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ζ400x400mm.
· Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ M18, ΜΗΚΟΥΣ L=500mm, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:SALVI / ARCADIA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ Ζ60mm.
· ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή 

εγγύηση):
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ) ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIMER), ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99.85%.
· ΔΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΟ V2 POLYCARBONATE, ΜΕ ΜΑΤ ΥΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.

· ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ 
ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (εικ. 2). 

· ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΑΚΟΥΣΙΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (εικ. 2).

· ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ, ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

· ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ 
ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ (QUICK CONNECTORS). Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΝΑΥΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (TOOLFREE).

· ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
(30% FIBREGLASS), ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (εικ.1). Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (TOOLFREE).

· ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ, ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΡΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΗ  ΚΛΕΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ max ΔΙΑΤΟΜΗ Ζ2,5mm2. 
ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΟ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΦΕΡΕΙ FAST CONNECTOR 
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ-ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ (εικ.3).

· ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΜΕ ΕΠΑΡΓΥΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ.
· ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ. 
· ΦΕΡΕΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ενσωματωμένο θερμικό).
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· ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.· ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.
· ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK08.
· ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.
· ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK08.
· ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66.

· ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.
· ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK08.
· ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66.

· ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.
· ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK08.
· ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66.

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

· ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.
· ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK08.
· ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66.

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

· ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.
· ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK08.
· ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66.

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

· ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.
· ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK08.
· ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66.

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

· ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.
· ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK08.
· ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66.

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ:

· ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.
· ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK08.
· ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66.

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ:

ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ:

· ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.
· ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK08.
· ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66.

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ:

ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ:

· ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.
· ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK08.
· ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66.

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ:

ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ:

- Metal Halide 150W  - warm white  (θερμό λευκό)

· ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.
· ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK08.
· ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66.

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ:

ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ:

- Metal Halide 150W  - warm white  (θερμό λευκό)

· ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.
· ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK08.
· ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66.

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ:

ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ:

- Metal Halide 150W  - warm white  (θερμό λευκό)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:DISANO / 3203 LUCERNA Q3

· ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.
· ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK08.
· ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66.

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ:

ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ:

- Metal Halide 150W  - warm white  (θερμό λευκό)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:DISANO / 3203 LUCERNA Q3

· ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.
· ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK08.
· ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66.

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ:

ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ:

- Metal Halide 150W  - warm white  (θερμό λευκό)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:DISANO / 3203 LUCERNA Q3

· ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.
· ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK08.
· ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66.

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ:

ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ:

- Metal Halide 150W  - warm white  (θερμό λευκό)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:DISANO / 3203 LUCERNA Q3

(1 τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 101: 100,00%

Ευρώ : Χίλια εξακόσια τριάντα πέντε και Ενενήντα δύο λεπτά € 1.635,92
 

ΗΜΧ 8983.10.Ν151.32Αρθρο32

~Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου ισχύος 125W (ενδεικτικού τύπ ου OSRAM).Δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση,  
εγκατάσταση,
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
   

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 60: 100,00%

Ευρώ : Εξι και Ενα λεπτά € 6,01
 

ΗΜΧ 8151.21.33Αρθρο33

~Λεκάνη  αποχωρητηρίου
 χαμηλής π ιέσεως με το δοχείο   πλύσεως και τα εξαρτήματά του 
από πορσελάνη~  'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου, δηλαδή
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επ ί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων
(1 τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 14: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν ενενήντα πέντε και Δέκα εννέα λεπτά € 195,19
 

ΗΜΧ 8160.11.34Αρθρο34

~Νιπτήρας πορσελάνης διαστστάσεων 40 Χ 50 cm~πλήρης με βαλβίδα χρωμέ
(σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες,
ρακόρ  και  λοιπά  γενικά  εξαρτήματα  όπως  και  τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα,
τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως π αραδοτέος σε λειτουργία.
(1 τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 17: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν εξήντα ένα και Τριάντα πέντε λεπτά € 161,35
 

ΗΜΧ 8168.11.35Αρθρο35

~Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 Χ 48 cm~
δηλαδή καθρέπ της, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επ ί τόπου
και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
(1 τεμ)
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Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 13: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι τρία και Πενήντα δύο λεπτά € 23,52
 

ΗΜΧ 8101.11.36Αρθρο36

~Βαλβίδα  διακοπής (διακόπτης) διαμέτρου 1/2 ins ορειχάλκινη~
με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 11: 100,00%

Ευρώ : Δέκα τρία και Δέκα έξι λεπτά € 13,16
 

ΗΛΜ Ν300.601.37Αρθρο37

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

      Για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα  λαμβάνονται υπ΄ όψιν  τα παρακάτω δεδομένα:

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

      Για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα  λαμβάνονται υπ΄ όψιν  τα παρακάτω δεδομένα:

1. Δυναμικότητα 40 άτομα.

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

      Για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα  λαμβάνονται υπ΄ όψιν  τα παρακάτω δεδομένα:

1. Δυναμικότητα 40 άτομα.

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

      Για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα  λαμβάνονται υπ΄ όψιν  τα παρακάτω δεδομένα:

1. Δυναμικότητα 40 άτομα.

2. Ειδική κατανάλωση ανά άτομο : 200 L / άτομο . d

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

      Για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα  λαμβάνονται υπ΄ όψιν  τα παρακάτω δεδομένα:

1. Δυναμικότητα 40 άτομα.

2. Ειδική κατανάλωση ανά άτομο : 200 L / άτομο . d

Ολικός ημερήσιος όγκος λυμάτων: Qολ = 40 * 0,200 = 8 Μ3

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

      Για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα  λαμβάνονται υπ΄ όψιν  τα παρακάτω δεδομένα:

1. Δυναμικότητα 40 άτομα.

2. Ειδική κατανάλωση ανά άτομο : 200 L / άτομο . d

Ολικός ημερήσιος όγκος λυμάτων: Qολ = 40 * 0,200 = 8 Μ3

3. Ειδική φόρτιση λυμάτων ανά άτομο : 60 gr / κλίνη . d

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

      Για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα  λαμβάνονται υπ΄ όψιν  τα παρακάτω δεδομένα:

1. Δυναμικότητα 40 άτομα.

2. Ειδική κατανάλωση ανά άτομο : 200 L / άτομο . d

Ολικός ημερήσιος όγκος λυμάτων: Qολ = 40 * 0,200 = 8 Μ3

3. Ειδική φόρτιση λυμάτων ανά άτομο : 60 gr / κλίνη . d

4. Ποιότητα νερού εξόδου:

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

      Για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα  λαμβάνονται υπ΄ όψιν  τα παρακάτω δεδομένα:

1. Δυναμικότητα 40 άτομα.

2. Ειδική κατανάλωση ανά άτομο : 200 L / άτομο . d

Ολικός ημερήσιος όγκος λυμάτων: Qολ = 40 * 0,200 = 8 Μ3

3. Ειδική φόρτιση λυμάτων ανά άτομο : 60 gr / κλίνη . d

4. Ποιότητα νερού εξόδου:

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

      Για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα  λαμβάνονται υπ΄ όψιν  τα παρακάτω δεδομένα:

1. Δυναμικότητα 40 άτομα.

2. Ειδική κατανάλωση ανά άτομο : 200 L / άτομο . d

Ολικός ημερήσιος όγκος λυμάτων: Qολ = 40 * 0,200 = 8 Μ3

3. Ειδική φόρτιση λυμάτων ανά άτομο : 60 gr / κλίνη . d

4. Ποιότητα νερού εξόδου:

ΒΟD5 ; ≤ 4-5 mg BOD/L

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

      Για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα  λαμβάνονται υπ΄ όψιν  τα παρακάτω δεδομένα:

1. Δυναμικότητα 40 άτομα.

2. Ειδική κατανάλωση ανά άτομο : 200 L / άτομο . d

Ολικός ημερήσιος όγκος λυμάτων: Qολ = 40 * 0,200 = 8 Μ3

3. Ειδική φόρτιση λυμάτων ανά άτομο : 60 gr / κλίνη . d

4. Ποιότητα νερού εξόδου:

ΒΟD5 ; ≤ 4-5 mg BOD/L

COD                           :       ≤ 40-50 mg COD/L

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

      Για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα  λαμβάνονται υπ΄ όψιν  τα παρακάτω δεδομένα:

1. Δυναμικότητα 40 άτομα.

2. Ειδική κατανάλωση ανά άτομο : 200 L / άτομο . d

Ολικός ημερήσιος όγκος λυμάτων: Qολ = 40 * 0,200 = 8 Μ3

3. Ειδική φόρτιση λυμάτων ανά άτομο : 60 gr / κλίνη . d

4. Ποιότητα νερού εξόδου:

ΒΟD5 ; ≤ 4-5 mg BOD/L

COD                           :       ≤ 40-50 mg COD/L

SS : 4 mg/L

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

      Για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα  λαμβάνονται υπ΄ όψιν  τα παρακάτω δεδομένα:

1. Δυναμικότητα 40 άτομα.

2. Ειδική κατανάλωση ανά άτομο : 200 L / άτομο . d

Ολικός ημερήσιος όγκος λυμάτων: Qολ = 40 * 0,200 = 8 Μ3

3. Ειδική φόρτιση λυμάτων ανά άτομο : 60 gr / κλίνη . d

4. Ποιότητα νερού εξόδου:

ΒΟD5 ; ≤ 4-5 mg BOD/L

COD                           :       ≤ 40-50 mg COD/L

SS : 4 mg/L

TKN : 9 mg/L

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

      Για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα  λαμβάνονται υπ΄ όψιν  τα παρακάτω δεδομένα:

1. Δυναμικότητα 40 άτομα.

2. Ειδική κατανάλωση ανά άτομο : 200 L / άτομο . d

Ολικός ημερήσιος όγκος λυμάτων: Qολ = 40 * 0,200 = 8 Μ3

3. Ειδική φόρτιση λυμάτων ανά άτομο : 60 gr / κλίνη . d

4. Ποιότητα νερού εξόδου:

ΒΟD5 ; ≤ 4-5 mg BOD/L

COD                           :       ≤ 40-50 mg COD/L

SS : 4 mg/L

TKN : 9 mg/L

P : 3 mg/L

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

      Για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα  λαμβάνονται υπ΄ όψιν  τα παρακάτω δεδομένα:

1. Δυναμικότητα 40 άτομα.

2. Ειδική κατανάλωση ανά άτομο : 200 L / άτομο . d

Ολικός ημερήσιος όγκος λυμάτων: Qολ = 40 * 0,200 = 8 Μ3

3. Ειδική φόρτιση λυμάτων ανά άτομο : 60 gr / κλίνη . d

4. Ποιότητα νερού εξόδου:

ΒΟD5 ; ≤ 4-5 mg BOD/L

COD                           :       ≤ 40-50 mg COD/L

SS : 4 mg/L

TKN : 9 mg/L

P : 3 mg/L

Αιωρούμενα στερεά   :       ≤ 8-11   SS/L

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

      Για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα  λαμβάνονται υπ΄ όψιν  τα παρακάτω δεδομένα:

1. Δυναμικότητα 40 άτομα.

2. Ειδική κατανάλωση ανά άτομο : 200 L / άτομο . d

Ολικός ημερήσιος όγκος λυμάτων: Qολ = 40 * 0,200 = 8 Μ3

3. Ειδική φόρτιση λυμάτων ανά άτομο : 60 gr / κλίνη . d

4. Ποιότητα νερού εξόδου:

ΒΟD5 ; ≤ 4-5 mg BOD/L

COD                           :       ≤ 40-50 mg COD/L

SS : 4 mg/L

TKN : 9 mg/L

P : 3 mg/L

Αιωρούμενα στερεά   :       ≤ 8-11   SS/L

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

      Για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα  λαμβάνονται υπ΄ όψιν  τα παρακάτω δεδομένα:

1. Δυναμικότητα 40 άτομα.

2. Ειδική κατανάλωση ανά άτομο : 200 L / άτομο . d

Ολικός ημερήσιος όγκος λυμάτων: Qολ = 40 * 0,200 = 8 Μ3

3. Ειδική φόρτιση λυμάτων ανά άτομο : 60 gr / κλίνη . d

4. Ποιότητα νερού εξόδου:

ΒΟD5 ; ≤ 4-5 mg BOD/L

COD                           :       ≤ 40-50 mg COD/L

SS : 4 mg/L

TKN : 9 mg/L

P : 3 mg/L

Αιωρούμενα στερεά   :       ≤ 8-11   SS/L

5. Παντελής έλλειψη οσμών.

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

      Για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα  λαμβάνονται υπ΄ όψιν  τα παρακάτω δεδομένα:

1. Δυναμικότητα 40 άτομα.

2. Ειδική κατανάλωση ανά άτομο : 200 L / άτομο . d

Ολικός ημερήσιος όγκος λυμάτων: Qολ = 40 * 0,200 = 8 Μ3

3. Ειδική φόρτιση λυμάτων ανά άτομο : 60 gr / κλίνη . d

4. Ποιότητα νερού εξόδου:

ΒΟD5 ; ≤ 4-5 mg BOD/L

COD                           :       ≤ 40-50 mg COD/L

SS : 4 mg/L

TKN : 9 mg/L

P : 3 mg/L

Αιωρούμενα στερεά   :       ≤ 8-11   SS/L

5. Παντελής έλλειψη οσμών.

6. Διαλυμένο οξυγόνο στο νερό εξόδου > 6

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.
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2. Ειδική κατανάλωση ανά άτομο : 200 L / άτομο . d

Ολικός ημερήσιος όγκος λυμάτων: Qολ = 40 * 0,200 = 8 Μ3
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προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
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Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
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2. Ειδική κατανάλωση ανά άτομο : 200 L / άτομο . d

Ολικός ημερήσιος όγκος λυμάτων: Qολ = 40 * 0,200 = 8 Μ3
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συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.
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3. Ειδική φόρτιση λυμάτων ανά άτομο : 60 gr / κλίνη . d
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Αιωρούμενα στερεά   :       ≤ 8-11   SS/L

5. Παντελής έλλειψη οσμών.

6. Διαλυμένο οξυγόνο στο νερό εξόδου > 6

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ  

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).
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Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
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2. Ειδική κατανάλωση ανά άτομο : 200 L / άτομο . d
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P : 3 mg/L
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ  

      Ο προτεινόμενος αντιδραστήρας (ενδ. Τύπου UBAS-40) είναι νέας τεχνολογίας και λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού S.B.R. 

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).
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αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.
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      Για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα  λαμβάνονται υπ΄ όψιν  τα παρακάτω δεδομένα:

1. Δυναμικότητα 40 άτομα.

2. Ειδική κατανάλωση ανά άτομο : 200 L / άτομο . d

Ολικός ημερήσιος όγκος λυμάτων: Qολ = 40 * 0,200 = 8 Μ3

3. Ειδική φόρτιση λυμάτων ανά άτομο : 60 gr / κλίνη . d

4. Ποιότητα νερού εξόδου:

ΒΟD5 ; ≤ 4-5 mg BOD/L

COD                           :       ≤ 40-50 mg COD/L

SS : 4 mg/L

TKN : 9 mg/L

P : 3 mg/L
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Ολικός ημερήσιος όγκος λυμάτων: Qολ = 40 * 0,200 = 8 Μ3

3. Ειδική φόρτιση λυμάτων ανά άτομο : 60 gr / κλίνη . d

4. Ποιότητα νερού εξόδου:

ΒΟD5 ; ≤ 4-5 mg BOD/L

COD                           :       ≤ 40-50 mg COD/L

SS : 4 mg/L

TKN : 9 mg/L

P : 3 mg/L

Αιωρούμενα στερεά   :       ≤ 8-11   SS/L

5. Παντελής έλλειψη οσμών.

6. Διαλυμένο οξυγόνο στο νερό εξόδου > 6

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ  

      Ο προτεινόμενος αντιδραστήρας (ενδ. Τύπου UBAS-40) είναι νέας τεχνολογίας και λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού S.B.R. 
σε δύο φάσεις, στην  1η  φάση πραγματοποιείτε ο αερισμός των δεξαμενών Β & Γ για να υπάρχουν οι απαιτούμενες αερόβιες συνθήκες για την  
βιολογική επεξεργασία των λυμάτων και στην  2η  φάση σταματάει η παροχή του αέρα στις δεξαμενές Β & Γ δημιουργούνται συνθήκες ανοξείδωτης 
διαδικασίας και γίνεται η απονιτροποίηση, ενώ αρχίζει ο αερισμός της δεξαμενής  Α  . Η εναλλαγή των φάσεων είναι συνεχής και η χρονική τους 

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων (κατ'αποκοπή).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την  απομακρυσμένη περιοχή και την  όχληση που θα 
προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην  κατασκευή ενός Compact διαστάσεων 
αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας  και το κατεργασμένο - καθαρό πλέον νερό  να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα .  

Ο εν  λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί,  με την  χρήση του εν  λόγο 
συστήματος δεν  παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και 
η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την  άρδευση του πρασίνου της  ξενοδοχειακής μονάδας.
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διάρκεια είναι, περίπου δύο ώρες για την   1η φάση και περίπου μία ώρα για την   2η φάση . 
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Στην 1η  φάση τα λύματα μεταφέρονται με τις κύριες αεραντλίες από την  δεξαμενή  Α στις δεξαμενές Β και γίνεται η εκροή καθαρισμένου νερού. Στην  Στην  1η  φάση τα λύματα μεταφέρονται με τις κύριες αεραντλίες από την  δεξαμενή  Α στις δεξαμενές Β και γίνεται η εκροή καθαρισμένου νερού. Στην  Στην  1η  φάση τα λύματα μεταφέρονται με τις κύριες αεραντλίες από την  δεξαμενή  Α στις δεξαμενές Β και γίνεται η εκροή καθαρισμένου νερού. Στην  
2η  φάση τα λύματα μεταφέρονται με τις αεραντλίες ανακύκλωσης από την δεξαμενή Β στην  δεξαμενή  Γ και από την  δεξαμενή  Γ με φυσική ροή 
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2η  φάση τα λύματα μεταφέρονται με τις αεραντλίες ανακύκλωσης από την δεξαμενή Β στην  δεξαμενή  Γ και από την  δεξαμενή  Γ με φυσική ροή 
μεταφέρονται στην δεξαμενή Α . 
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μεταφέρονται στην δεξαμενή Α . 

Για να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη ( Τουλάχιστον  50 έτη ) δυνατή διάρκεια ζωής του αντιδραστήρα κατασκευάζεται  100%  από πολυπροπυλέν ιο και  
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περιλαμβάνει τις παρακάτω βαθμίδες.
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Για να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη ( Τουλάχιστον  50 έτη ) δυνατή διάρκεια ζωής του αντιδραστήρα κατασκευάζεται  100%  από πολυπροπυλέν ιο και  
περιλαμβάνει τις παρακάτω βαθμίδες.

· Δεξαμενή (Α) συσσώρευσης  λυμάτων .

· Δεξαμενή (Β) αερισμού .

· Χώρος (Ε) κατακάθισης της ιλύος  ή     δευτερεύουσες δεξαμενές .

· Δεξαμενή  (Δ) αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού.  

· Δεξαμενή (Γ) σταθεροποίησης  ιλύος . 

4. Εξοπλισμός συστήματος 

       Το σύστημα θα είναι εξοπλισμένο με τα κάτωθι εξαρτήματα:

1. Κύρια αεραντλία .
2. Αεραντλία δευτερεύουσας δεξαμενής .
3. Αεραντλία ανακύκλωσης .
4. Αφαιρετής λυπών .
5. Δύο κομπρεσέρ ( αεροσυμπιεστές) SECOH 120 . 
6. Ένας αισθητήρας στάθμης . 
7. Φίλτρο μεγάλων ακαθαρσιών.
8. Πέντε στοιχεία αερισμού .
9. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
10. Ένας πίνακας ελέγχου 
11. Αντλία επεξεργασμένου νερού

5. Υλικό κατασκευής του αντιδραστήρα
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έχει πάχος  από 10*+50**=60mm & 10*+70**=80mm , στα εσωτερικά χωρίσματα το υλικό έχει  πάχος 20* mm και στις δευτερεύουσες 
(αντεστραμμένες πυραμίδες ) δεξαμενές το υλικό έχει  πάχος 10* mm.
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· ** Εν ισχυτικές νευρώσεις. 
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Με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα , υλικά και  μικροϋλικά επί τόπου  και εργασία τοποθετήσεως,  συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως 
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Με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα , υλικά και  μικροϋλικά επί τόπου  και εργασία τοποθετήσεως,  συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως 
γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
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Με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα , υλικά και  μικροϋλικά επί τόπου  και εργασία τοποθετήσεως,  συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως 
γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
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Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 22: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι χιλιάδες € 20.000,00
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~Κουφώματα από τρικολλητή Σουηδική ξυλεία~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5428)
Κουφώματα από τρικολλητή Σουηδική ξυλεία αποξηραμένη, απαλλαγμένη από μύκητες και ρόζους ειδική για εξωτερική χρήση διατομής 
6,6 x 8,3 χιλ. 
Τα κουφώματα θα είναι βαμμένα με υδατοδιαλυτά βερνίκια τύπ ου SIKKENS σε τρία χέρια. Στο π ρώτο χέρι θα γίνει ο εμποτισμός με 
μηκυτοκτόνο και 
συντηρητικό και μετά θα ακολουθήσουν δύο χέρια με βερνίκι τύπου CETOL WF950 για το τελικό φινίρισμα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι μηχανισμοί τύπου SIGGENEIA με περιμετρικό κλείδωμα στα μεγάλα π αράθυρα και κλειδαριές 
πολλαπλών σημείων 
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στις πόρτες, στα εξώφυλλα μηχανισμοί τύπ ου ROTTO με αυτόματο ανεμοστήριγμα και ρύθμιση για κάθε μέγεθος τοίχου όπως και τα 
υαλοστάσια 
που θα έχουν τριπλό λάστιχο στεγανοποίησης, ανοδειωμένο νεροσταλάκτη αλουμινίου και τα τζάμια θα είναι πάχους 2 εκ.
Τιμή πλήρους περαιωμένης εργασίας σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00  και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής 
στερέωσης και 
ανάρτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης σύμφωνα με τις οδηγίες της επ ίβλεψης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5428: 100,00%

Ευρώ : Πεντακόσια πενήντα € 550,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.02.Μ-Α1.39Αρθρο39

~ Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204)
Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 
Συμπ εριλαμβάνονται 
τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, 
σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπ ική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της 
ενότητας "22. 
Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις 
αντίστοιχες 
τιμές μονάδος.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2204: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι επτά και Δέκα λεπτά € 27,10
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.03-Α1.40Αρθρο40

~ Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2212)
Διαλογή των χρησίμων λίθων απ ό 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.
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της 
ενότητας "22. 
Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις 
αντίστοιχες 
τιμές μονάδος.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2212: 100,00%

Ευρώ : Πέντε και Εξήντα λεπτά € 5,60
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.45-Α1.41Αρθρο41

~ Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275)
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του 
τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς 
φόρτωση ή 
αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2275: 100,00%

Ευρώ : Δέκα έξι και Ογδόντα λεπτά € 16,80
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-75.31.04-Α1.42Αρθρο42

~Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 3 cm~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7534)
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επ ιστρώσεις με φυσικούς 
λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επ ί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα 
τσιμεντοκονιάματα 
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ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, 
στρώσης, 
αρμολογήματος και καθαρισμού
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7534: 100,00%

Ευρώ : Ενενήντα πέντε € 95,00
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