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A.T. : 01

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Εκσκαφή   χάνδακα   γιά  την  τοποθέτηση  καλωδίων   πλάτους  όφρυος  ορύγματος

μικροτέρου  ή  μέχρι  1,00  m  και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή

μέσο  εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε

ηρεμία  ή  υποβιβάζεται  με  άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των

παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή

περιλαμβάνεται  και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά

την  αναπέταση  των  προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των

κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων)

και  μεταφορών  γιά  την  οριστική  απομάκρυνση  των προϊόντων που περισεύουν σε

θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την  αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την

κατασκευή  επιχωμάτων  προς  επανεπίχωση  των  εκσκαφέντων  χανδάκων καθώς και η

δαπάνη  σταλίας  των  μεταφορικών  μέσων.  Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η

εργασία  εκτελέσεως  της  επανεπιχώσεως  των  εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις

πλήρως συμπιεζόμενες

(1 m3)

 9302.  1  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος  γαιώδες

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε ώρες εργάτου

                           Εργ. (001)    h    1,20x        15,31 =         18,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             18,37

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,37

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 02

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9305.10 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων διατομής έως και DN160 με άμμο
ποταμού ή λατομείου.

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 100%

Για ένα τρεχάμενο μέτρο έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης σωλήνων διατομής έως DN160 με άμμο

ποταμού ή λατομείου, εκτελούμενης εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με τους όρους της

αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής.

Στην τιμή περιλαμβάνεται :

α. Η προμήθεια της άμμου ποταμού ή λατομείου

β. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του

έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα με κάθε μέσο

χειρωνακτικό ή μηχανοκίνητο.

δ. Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από άμμο

ποταμού ή λατομείου και προϊόντων επίχωσης μέχρι αρνήσεως.

Λαμβάνεται πλάτος ορύγματος 30εκ. και ελάχιστος εγκιβωτισμός του σωλήνα (άνω και κάτω παρειά)

τουλάχιστον 5εκ.

Τιμή για ένα τρέχον μέτρο επίχωσης σωλήνα ως ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,00

(Ολογράφως) : τρία
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A.T. : 03

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων
κλπ χώρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100%

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω

των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε

βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου

χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε

ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται

ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν

απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των

προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ

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

(0,19€/m3.km)      5 x 0,19 =    0,95

Συνολικό κόστος άρθρου 3,75

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,75

(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : 04

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν22.35 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε υφιστάμενη πλινθοδομή ή λιθοδομή πάχους έως
1,00m, για διέλευση καλωδίων ή σωληνώσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2267 100%

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε υφιστάμενη πλινθοδομή ή λιθοδομή/αργολιθοδομή πάχους έως 1,00 m, με ή

χωρίς επίχρισμα, επιφανείας έως και Φ150mm, για διέλευση καλωδίων ή σωληνώσεων, εκτελουμένη με

οποιοδήποτε μέσο. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης

των παρειών, πλήρωσης των διακένων με κονίαμα και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις

θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 05

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν22.35.1.11 Αδιατάρακτη κοπή σκυροδέματος πάχους έως 15εκ. για διέλευση καλωδίων ή
σωληνώσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2267 100%

Αδιατάρακτη κοπή οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος, πάχους έως 15εκ. για την διέλευση καλωδίων ή

σωληνώσεων. Συμπεριλαμβάνεται μεταφορά των αχρήστων προϊόντων σε χώρους που επιτρέπεται από την

κείμενη νομοθεσία.

Τιμή ανά τρεχάμενο μέτρο κοπής (μ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 11

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.5.5 Καλώδιο τύπου NYY 4x10 mm2 για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYY 4x10 mm2 για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά

συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως ή πλακών

επισήμανσης Χ.Τ., αναλογία άμμου για μέσο ύψος εγκιβωτισμού του καλωδίου 20cm κλπ) και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία  τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και

κανονική λειτουργία.

(1 m)
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 Yλικά

α. Καλώδιο NYY 4x10mm2

                                  m    1,05x              4,4922 =          4,72

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x              4,72 =          0,09

Εργασία

             Τεχν (003)             h   0,12x              19,87 =          2,38

             Βοηθ (002)             h   0,12x              16,84 =          2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,21

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,21

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9340.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός  γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μέτρου  γυμνού  πολύκλωνου  χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του

υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς.

(1 m)

 9340. 3   Διατομής  25mm2

Yλικά

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύ-

κλωνος διατομής  25mm2  με

τη φθορά

 813.2. 3                                 m    1,02x      2,7312 =          2,79

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    0,10x       19,87 =          1,99

                           Βοηθ    (002)  h    0,10x       16,84 =          1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,46

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,46

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα έξι λεπτά

A.T. : 14

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9305.20 Σήμανση όδευσης υπόγειων σωληνώσεων με πλέγμα πολυπροπυλενίου κατά ΕΝ
12613

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Σήμανση όδευσης υπόγειων σωληνώσεων (καλωδίων ρεύματος, νερού κλπ.) με πλέγμα από πρωτογενές

πολυπροπυλένιο, πλάτους 30εκ., σε φωτεινά χρώματα ανάλογα του υποκείμενου όδευσης (μπλε για

νερό, κίτρινο για φυσικό αέριο, κόκκινο για καλώδια ρεύματος κλπ.)

Το πλέγμα θα είναι κατασκευασμένο κατά EN 12613.

Τιμή για ένα τρέχον μέτρο πλέγματος

Yλικά

Πλέγμα σήμανσης με φύρα

    (Τ.Ε.)                                m    1,02x         0,80 =         0,82

Εργασία

                      Βοηθ          (002) h    0,01x        15,31 =         0,15

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              0,97

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,97

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 15

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9335.2 Ακροκιβώτιο ιστού 2 αναχωρήσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 104 100%

Ακροκιβώτιο φωτιστικού ιστού 2 αναχωρήσεων δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση

ενός

ακροκιβωτίου ιστού που φέρει στο κάτω μέρος οπές για την είσοδο και την έξοδο μέσω
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καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου τουλάχιστον έως 5G10 και καλωδίων τροφοδοτήσεως των

φωτιστικών σωμάτων.

Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούμενοι 2 μικροαυτόματοι των 10Α ή 16Α

καθώς

και κοχλίες προσδέσεως του χαλκού γειώσεως και του αγωγού γειώσεως του φωτιστικού σώματος.

Το ακροκιβώτιο θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP43 και μηχανική κρούση τουλάχιστον ΙΚ08.

Θα διαθέτει πιστοποιητικό CE.

(1 τεμ)

α. Ακροκιβώτιο 2 αναχωρήσεων

                                         1,00x             30,00 =         30,00

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x                30 =          3,00

Εργασία

             Τεχν (003)             h   2,00x              19,87 =         39,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             72,74

Ευρώ (Αριθμητικά) : 72,74

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.3.1 Καλώδιο τύπου NYY 3x1,5 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYY 3x1,5mm2 ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση υλικών και

μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,

μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των

άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε

κανονική λειτουργία.

(1 m)

α. Καλώδιο NYY 3x1,5 mm2 με φθορά

                                    m    1,05x            0,6345 =          0,67

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              0,67 =          0,07

Εργασία

             Τεχν (003)             h   0,12x              19,87 =          2,38

             Βοηθ (002)             h   0,12x              16,84 =          2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              5,14

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,14

(Ολογράφως) : πέντε και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 17

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8732.10.3 Σωλήνας προστασίας ηλεκτρικών γραμμών, σπιράλ, ανοξείδωτος, εσωτ.
διαμέτρου Φ16mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας προστασίας ηλεκτρικών γραμμών μεταλλικός ανοξείδωτος σπιράλ, κατάλληλος για εξωτερική

χρήση, εσωτ. διαμέτρου Φ16 mm, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα

μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. και δαπάνες διατρήσεων μεταλλικών στοιχείων πλήρως

τοποθετημένος.

(1 m)

Yλικά

α. Σωλήνας αυξημένος κατά 5% για φθορά

                                    m        1,05x              1,50 =      1,58

β. Μικροϋλικά 0,05 του α

                                             0,05x              1,58 =      0,08

Εργασία

                      Τεχν       (003)  h   0,10x              19,87 =      1,99

                      Βοηθ       (002)  h   0,10x              16,84 =      1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              5,33
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,33

(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.10.2 Φρεάτιo από σκυρόδεμα, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 40x40εκ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Φρεάτιo επίσκεψης/διέλευσης δικτύου ύδρευσης/αποχέτευσης ή καλωδίων από ελαφρά οπλισμένο

σκυρόδεμα C16/20 (τοιχώματα 10εκ., πάτος 10εκ., οπλισμός πλέγμα 196), με εγκιβωτισμό των

σωληνώσεων ή έτοιμες τις οπές διόδου των σωληνώσεων, ήτοι υλικά επί τόπου του έργου και εργασία

εκσκαφής σκάμματος, χύτευσης φρεατίου, εγκιβωτισμού του καλύμματος και σωληνώσεων, σύνδεσης

σωληνώσεων και επίχωσης για παράδοση σε λειτουργία.

Το βάθος του φρεατίου θα ακολουθεί τις απαιτήσεις της μελέτης και δεν επηρεάζει την τιμή του

άρθρου.

Φρεάτιο καθαρών εσωτερικών διαστάσεων  40x40εκ.

(1 τεμ)

Υλικά

α. Σκυρόδεμα C16/20 αυξημένο

   κατά 10% για ξυλότυπο

                                 m3    0,20x                   106 =       21,20

β. Οπλισμός B500c με φύρα

                                 kg    5,00x                  1,01 =        5,05

γ. Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες

                                 m3    0,9x0,50x             18,37 =        8,27

δ. Εκσκαφές σε έδαφος ημιβραχώδες

                                 m3    0,1x0,50x             22,97 =        1,15

Εργασία

                            Τεχν      (003)  h    1,50x      19,87 =       29,81

                            Βοηθ      (002)  h    1,50x      16,84 =       25,26

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             90,74

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,74

(Ολογράφως) : ενενήντα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9313.10 Αγκύριο σιδηροϊστού ύψους έως 12μ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Αγκύριο σιδηροϊστού ύψους έως 12 μ., αποτελούμενο από 4 γαλβανισμένες ντίζες M24x1000mm, στο

απαιτούμενο για την περίσταση καρέ, συγκολλημένες σε δύο σημεία με τετράγωνο πλαίσιο από

μορφοσίδηρο (σιδηρογωνίες 30x30x3mm) καθώς επίσης και χιαστί και κεκαμμένες στην βάση τους, με

τα προβλεπόμενα μικροϋλικά (γαλβανισμένα παξιμάδια και ροδέλες) για την στερέωση του

σιδηροϊστού, πλήρως τοποθετημένο σε σκυρόδετη βάση ανάρτησης.

Τιμή για ένα αγκύριο πλήρως τοποθετημένο

Υλικά

α. Αγκύριο                      τεμ       1x                  60 =         60,00

β. Μικροϋλικά 3% του α                  0,03x                 60 =          1,80

Εργασία

                Τεχν (003)        h      1,5x              19,87 =         29,81

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             91,61

Ευρώ (Αριθμητικά) : 91,61

(Ολογράφως) : ενενήντα ένα και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9313.1 Βάση σιδηροϊστού οπλισμένη διαστάσεων 1,00Χ1,00 m, βάθους 1,5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Βάση   σιδηροϊστού  οπλισμένη   δηλαδή  κατασκευή  μιάς  βάσεως  από  οπλισμένο

σκυρόδεμα  γιά  την  έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο κέντρο μία

κατακόρυφη  οπή  και δύο πλευρικές με πλαστικό σωλήνα PVC Φ 110 γιά την διέλευση
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του  τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη βάση θα ενσωματωθεί

κλωβός  αγκυρώσεως  αποτελούμενος  από  γωνίες  και  ήλους όπως περιγράφεται στο

σχετικό  άρθρο  του  σιδηροϊστού. Θα διαμορφωθεί επίσης φρεάτιο καθαρού

ανοίγματος 30x30 για την διέλευση των καλωδίων (το κάλυμμα αποζημιώνεται από

οικείο άρθρο της μελέτης).

Στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς οπλισμός που θα αποτελείται από 12 ράβδους

των Φ 16, μία ράβδος γιά κάθε ακμή της βάσεως, κεκαμμένες  κατά  τρόπο  που  να

συνδέονται ανά τρείς σε κάθε κορυφή της βάσεως.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η εργασία της εκσκαφής της βάσεως

(1 τεμ)

Βάση σιδηροϊστού οπλισμένη διαστάσεων  1,00Χ1,00  m βάθους  1,50 m

Υλικά

α. Σκυρόδεμα Σ 150 αυξημένο

κατά 10% γιά ξυλότυπο

 (3213)                          m3     1,65x             158,02 =        260,73

β. Πλαστικός σωλήνας PVC Φ 110

 (8042.1.8)                       m     1,25x              21,61 =         27,01

γ. Σιδηρούς οπλισμός Φ 16

 (3871)                          kg    26,02x               1,57 =         40,85

Εργασία

Πρόσθετη εργασία γιά μικρο-

κατασκευές σε ώρες τεχνίτου

                Τεχν (003)        h     2,00x              19,87 =         39,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            368,33

Ευρώ (Αριθμητικά) : 368,33

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα οκτώ και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9318.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος  ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέτα)
ΕΛΟΤ269/DIN2440, για την διέλευση καλωδίων διαμέτρου 4"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέτα) ΕΛΟΤ269/DIN2440, για την διέλευση

καλωδίων, σωληνώσεων κλπ, διαμέτρου  4"      δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός

μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε οποιαδήποτε θέση με τα ειδικά τεμάχια και

μικροϋλικά (στηρίγματα τοίχου, οροφής, γωνίες, μούφες κλπ) που απαιτούνται.

(1 m)

Υλικά

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Φ  4"

προσαυξημένος κατά 10% γιά ειδικά τεμάχια

φθορά και μικροϋλικά συνδέσεως κλπ.

                                    m    1,10x             24,35 =         26,79

Εργασία

                Τεχν (003)          h    0,25x             19,87 =          4,97

                Βοηθ (002)          h    0,25x             16,84 =          4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             35,97

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,97

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8916.1.11 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών μονοπολικός εντάσεως 20
Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών, κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα, μέσα σε

πίνακα διανομής, χαρακτηριστικής Β, ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 6kA, σύμφωνος με IEC/EN

60898-1 με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά

στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά

και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

 μονοπολικός

Εντάσεως  20  Α
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 Yλικά

α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση

ηλεκτρικών συσκευών

 μονοπολικός

εντάσεως  20   Α

                                  τεμ    1,00x                 5,00 =       5,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x                 5    =       0,10

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87    =       5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,06

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,06

(Ολογράφως) : έντεκα και έξι λεπτά

A.T. : 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8732.1.20.2 Σχάρα καλωδίων διάτρητη, γαλβανισμένη, πλήρης με καπάκι, διαστάσεων
150x60

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση διάτρητης σχάρας διέλευσης καλωδίων, κατάλληλη για

χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον

0.75mm, διαστάσεων  150x60 (ΠxΥ)  . Στο επάνω μέρος της θα φέρει καπάκι, της ιδίας ποιότητας

λαμαρίνας, το οποίο θα ασφαλίζει στη σχάρα με ειδικά μάνταλα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται σε αναλογία υλικά, μικροϋλικά, στηρίγματα, μορφοσίδερος, ντίζες,

σύνδεσμοι, καπάκια τερματικά, στροφές αλλαγής κατεύθυνσης, συστολές, ταυ κ.λ.π. καθώς και η

εργασία τοποθέτησης (ανάρτηση στην οροφή ή εάν απαιτείται στον τοίχο) για την παράδοση σε πλήρη

λειτουργία και πάντα σύμφωνα με τα σχέδια και περιγραφές της μελέτης.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΓΩΝΙΕΣ,

ΤΑΥ ΚΛΠ.) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

(1μ.)

Υλικό

α. Σχάρα καλωδίων  150x60 (ΠxΥ)

   με καπάκι και φθορά

                                   m     1,05x              3,50 =          3,68

β. Ειδικά τεμάχια, υλικά ανάρτησης

   και μικροϋλικά 30% του α

                                         0,30x              3,68 =          1,10

Εργασία

                                    0,15x                  19,87 =          2,98

                                    0,15x                  16,84 =          2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,29

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,29

(Ολογράφως) : δέκα και είκοσι εννέα λεπτά

A.T. : 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.20.2 Απλές σιδηρές κατασκευές

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Απλές σιδηρές κατασκευές.

Για 1kg βάρους απλών σιδηρών κατασκευών από μορφοσίδηρο, χαλυβδόφυλλα, κοιλοδοκούς,

σιδηροσωλήνα, πλέγμα γαλβανισμένο ή οικοδομικό κλπ. οιονδήποτε διαστάσεων, που απαιτούν μικρή

μηχανουργική κατεργασία (κολλήσεις, διατρήσεις, στραντζάρισμα κλπ.) με τη δαπάνη

ελαιοχρωματισμού (μία στρώση μίνιο και 2 στρώσεις βερνικοχρώματος), με την εργασία τοποθέτησης.

Η κατασκευή μπορεί να είναι νέα ή προσθήκη σε υφιστάμενη.

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : επτά
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A.T. : 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν77.69 Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.2 100%

Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών κατασκευών που περιλαμβάνει απόξεση και καθαρισμό με σμυριδόπανο,

μιά στρώση μινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώματος.

Υλικά, μικροϋλικά και εργασία.

Τιμή ανά m2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9313.20 Τοποθέτηση σιδηροϊστού έως 12μ. σε υφιστάμενο αγκύριο σκυρόδετης βάσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Εργασία τοποθέτησης σιδηροϊστού έως 12μ. με τα εξαρτήματά του (βάση ανάρτησης προβολέων,

βραχίονες οδοφωτισμού κλπ.) σε βάση με το προβλεπόμενο αγκύριο (βάση και αγκύριο

αποζημειώνονται με τα οικεία άρθρα του τιμολογίου).

Συμπεριλαμβάνεται η εργασία γερανού, η διάνοιξη των οπών της πλάκας έδρασης στις διατομές του

αγκυρίου και κάθε άλλη εργασία ή μικροϋλικό που απαιτείται για την παράδοση του ιστού με τα

εξαρτήματα κορυφής σε πλήρη λειτουγία επάνω στην σκυρόδετη βάση του.

Κατ' αποκοπή

Ευρώ (Αριθμητικά) : 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

A.T. : 32

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9375.3 Προβολέας για λαμπτήρα αλογονιδίων μεταλλικών ατμών 400W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προβολέας για λαμπτήρα αλογόνου μεταλλικών ατμών ΗΙΤ 400W, και φωτεινής ροής περίπου 31500

lumen κατάλληλος για  φωτισμό γηπέδων τέννις, μπάσκετ, βόλεϊ κ.λ.π.

Το σώμα και η κορνίζα του προβολέα θα είναι από χυτοπρεσσαριστό κράμμα αλουμινίου, βαμμένα με

πολυεστερική πούδρα σε μαύρο χρώμα. Ο ανταυγαστήρας θα είναι από σφυρήλατο αλουμίνιο υψηλής

καθαρότητας για διάχυση της φωτεινής δέσμης. Θα έχει κρύσταλλο προστασίας με στεγανοποίηση από

λάστιχο σιλικόνης. Η βάση στήριξης θα είναι από γαλβανιζέ λαμαρίνα βαμμένη ή αλουμίνιο. Η

λυχνιολαβή θα είναι από πορσελάνη. Θα φέρει στυπιοθλίπτη IP68 και θα είναι σύμφωνος με EN60598-

1, 60598-2-5. Θα διαθέτει πιστοποιητικό ENEC και σήμανσης CE. Θα φέρει πυκνωτή διόρθωσης του

συντελεστή ισχύος cosφ>0.9 και τα όργανα έναυσης. Ο βαθμός προστασίας είναι ΙΡ 66 ή ισοδύναμος

κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά, η εργασία

σύνδεσης και τοποθέτησης του προβολέα με τα μικροϋλικά, η μεταλλική βάσης στήριξης επί τοίχου ή

ιστού, έτοιμο για πλήρη λειτουργία. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία του λαμπτήρα

χρωματικής απόδοσης "φυσικό φως ημέρας" και η απαιτούμενη εργασία ικριωμάτων ή του γερανού.

(1 τεμ)

Υλικά

Προβολέας με λαμπτήρα όπως περιγράφεται πιό πάνω.

                                      τεμ    1,00x          200,00 =      200,00

Μικροϋλικά, βάση κλπ.

                                             1,00x           10,00 =       10,00

Λαμπτήρας ΗΙΤ 400W

                                             1,50x            30,6 =       45,90

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν   (003)  h   0,50x            19,87 =        9,94

                          Βοηθ   (002)  h   0,50x            16,84 =        8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            274,26
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 274,26

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα τέσσερα και είκοσι έξι λεπτά

Βέροια       26/06/2018 Βέροια       26/06/2018 Βέροια        26/06/2018

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Μαυρουδής Ιωαννίδης
Ηλ/γος Μηχ/κός

Κώστας Σαχινίδης
Μηχ/γος Μηχ/κός

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχ/κός
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