ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Αρ. Μελέτης: 119/2020

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

Σελίδα 1 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 2 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 3 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 4 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 5 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 6 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 7 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 8 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 9 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 10 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 11 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 12 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 13 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 14 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 15 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 16 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 17 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 18 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 19 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΑ
A.T.

: 01

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02.1

Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 1123.Α

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο,
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την
φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους
καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε
απόσταση.
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,68
(Ολογράφως) : επτά και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 02

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α10

Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6448

Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους
είτε επί τοιχίου από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ, ανεξαρτήτως ύψους, μετά των φορτοεκφορτώσεων
και της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό του τοιχίου (από οποιοδήποτε υλικό) και της
περίφραξης,
- η δαπάνη για την επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργηθούν λόγω των
κατεδαφίσεων,
- η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς
απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,
- η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτωνμηχανημάτων κλπ,
- η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού
εδάφους,
- η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
Σημειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και
των σχετικών αστυνομικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν όλες οι ευθύνες.
Τιμή ανά μέτρο μήκους.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,60
(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά

A.T.

: 03

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α07

Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Κατεδάφιση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές, αποτελούμενες από δικτυώματα χαλύβδινων διατομών και
κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από χάλυβα ή οπλισμένο σκυρόδεμα, από τοιχοποιία με πάνελ, ή
οπτολινθοδομές, ή άλλα δομικά υλικά, από επιστέγαση με κυματοειδή λαμαρίνα, ή κεραμίδια και από
δάπεδο με σκυρόδεμα ή άλλα υλικά, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε οποιαδήποτε
απόσταση προς απόρριψη των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους
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εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού
- η αποσύνθεση των μεταλλικών δικτυωμάτων και όλων των λοιπών στοιχείων της κατασκευής όπως
δαπέδων θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού
είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών κ.λ.π.,
- ο διαχωρισμός των διαμήκων μεταλλικών στοιχείων από τα λοιπά προϊόντα κατεδάφισης,
- η επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργούνται λόγω των κατεδαφίσεων,
- οι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε χώρους
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,
- η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ,
- ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή διαμορφωμένου
εδάφους,
- η λήψη

μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε πραγματικό όγκο κτίσματος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από
το περίγραμμά του, χωρίς τον υπολογισμό προβόλων και αιθρίων, και με ύψος την απόσταση της κάτω
επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
02-01-01-00.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,30
(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα λεπτά

A.T.

: 04

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01

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 επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,25
(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι πέντε λεπτά

A.T.

: 05

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων
κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
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Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 56,00
(Ολογράφως) : πενήντα έξι

A.T.

: 06

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 1123.Α

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται

επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών
και του πυθμένα τους,
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των
γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες,
- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο
σχηματισμός των αναβαθμών
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων
σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή
επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές
θέσεις
- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους
- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή,
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση
- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του
βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή
ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση
κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που
οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης
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Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε
μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους
τοπικούς περιορισμούς.
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων,
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και
πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,70
(Ολογράφως) : εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 07

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6102

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα
και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15
-02-02-02
"Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

: 08

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04

Καθαιρέσεις πλινθοδομών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται 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
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 09

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.55

Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6102

Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης (τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά
κάθε τύπου), σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με αποσυναρμολόγηση
ή/και κοπή. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των
προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
15-02-02-02 "Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,45
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά
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A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.52

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή με μόνωση, με
τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση και διαλογή των
υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόμηση χρησίμων υλικών και την
μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,60
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν20.31.04

Διαχείριση απβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Υλικά
καθαιρέσεως ασφάλτου.
Κωδικός αναθεώρησης:

Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε υλικού ή
αντικειμένου από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια
του άρθρου 20 του Ν.2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.3854/2010 και της
υπ. αριθ. 36259/1757/Ε103/23.08.2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24.08.2010. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο
διαχωρισμός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων στη μονάδα
επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων προς την μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η
λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από τον διαχειριστή της μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή,
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των υλικών περιλαμβάνεται στα εκάστοτε άρθρα. Υλικά καθαιρέσεως
ασφάλτου. τιμή ανά τόνο (ton) υλικού.
Τιμή ανά τόνο (ton) υλικού.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,60
(Ολογράφως) : ένα και εξήντα λεπτά

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν20.31.05

Διαχείριση απβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Υλικά
κατεδαφίσεων με πολλά πρόσμικτα.
Κωδικός αναθεώρησης:

Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε υλικού ή
αντικειμένου από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια
του άρθρου 20 του Ν.2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.3854/2010 και της
υπ. αριθ. 36259/1757/Ε103/23.08.2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24.08.2010. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο
διαχωρισμός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων στη μονάδα
επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων προς την μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η
λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από τον διαχειριστή της μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή,
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των υλικών περιλαμβάνεται στα εκάστοτε άρθρα. Υλικά κατεδαφίσεων με
πολλά πρόσμικτα. Τιμή ανά τόνο (ton) υλικού.
Τιμή ανά τόνο (ton) υλικού.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 16,00
(Ολογράφως) : δέκα έξι

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Δια μέσου οδών καλής βατότητας.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
"Διάστρωση σκυροδέματος",
"Συντήρηση σκυροδέματος",
"Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
"Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
"Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση
σκυροδέτησης.
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και
τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 90,00
(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
"Διάστρωση σκυροδέματος",
"Συντήρηση σκυροδέματος",
"Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
"Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
"Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση
σκυροδέτησης.
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και
τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 95,00
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα
(τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 18

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2921

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15
m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση,
ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,
κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση,
αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος
της βάσης έδρασης,
- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής
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0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία
επιμετράται ιδιαιτέρως.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,60
(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά

A.T.

: 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί 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 οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 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
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Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο 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 επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,07
(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

A.T.

: 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί 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 οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 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
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Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο 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 επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Δομικά πλέγματα B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,01
(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T.

: 21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.04

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1
(μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4664.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 33,50
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Σελίδα 30 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 19,70
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.01.01

Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 :
2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4701

Toιχοδομές πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 39x19x19 cm Συμπεριλαμβάνεται
η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού
εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η
απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα
κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων.
Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 19,70
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 25

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β66.1

Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2548

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν
μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων
στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ
- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό
των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)
- η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
- η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η
κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος
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- η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων
- η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη συρικνούμενο
τσιμεντοκονίαμα
- η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,
- η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων
- η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου
- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους
στην κλίση ή επίκλιση της οδού
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται:
- η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν
- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους
τους πέραν των 1200 mm
- η κατασκευής λαιμού ύψους h>=1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων
Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ).
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 438,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα οκτώ

A.T.

: 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.4.12

Σωλήνας αποχέτευσης από PVC κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1329 Φ200
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης
Φ200
από σκληρό πλαστικό PVC κατά ΕΝ1329, για σύνδεση με
συγκόληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα,
πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται κατ' αναλογία τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (ταυ,
γωνίες, ημιταυ, συστολές, σέλες κλπ.) όπως αυτά απαιτούνται από τα σχέδια της μελέτης, τα υλικά
συνδέσεως, στερεώσεως, αναρτήσεως, η κόλλες κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 32,29
(Ολογράφως) : τριάντα δύο και είκοσι εννέα λεπτά

A.T.

: 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9302.1

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων ή σωληνώσεων σε έδαφος γαιώδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων ή σωληνώσεων πλάτους όφρυος ορύγματος μικροτέρου ή
μέχρι 1,00m 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 στις 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, τοπικών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και μεταφορών
για την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την
αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών για 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)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 10,72
(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα δύο λεπτά

Σελίδα 32 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

A.T.

: 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9305.12

Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων διατομής έως και DN110 με άμμο ποταμού ή
λατομείου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Για ένα τρεχάμενο μέτρο έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης σωλήνων διατομής έως DN110 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.
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 10εκ.
Τιμή για ένα τρέχον μέτρο επίχωσης σωλήνα ως ανωτέρω.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,00
(Ολογράφως) : έξι

A.T.

: 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8000.3.2.1

Αποξήλωση εγκατάστασης ενός block WC μικτής επιφάνειας έως 10m2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 26

Αποξήλωση υδραυλικής εγκατάστασης ενός block WC μικτής επιφάνειας έως 10m2, που θα
περιλαμβάνει:
- την αποξήλωση των ειδών υγειινής ανεξαρτήτως αριθμού και είδους (νιπτήρες, λεκάνες, ουρητήρια
κλπ.)
- την αποξήλωση της υφιστάμενης υδραυλικής εγκατάστασης (σωλήνες, σιφώνια κλπ.)
- την αποξήλωση της απλής παλαιάς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
- την μεταφορά και απόρριψη όλων των παραπάνω σε χώρο που επιτρέπεται
Το block WC νοείται όπως ορειοθετείται από τους περιμετρικούς τοίχους και μπορεί να
περιλαμβάνει ένα ή περισσότερους ανεξάρτητους εφαπτόμενους χώρους υγιεινής, με ξεχωριστή είσοδο
ό καθένας.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 85,69
(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε και εξήντα εννέα λεπτά

A.T.

: 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9305.1

Διάστρωση με πλάκες τσιμέντου (επισήμανσης υπόγ. ηλεκτρ. αγωγών) διαστάσεων
25x50x3.5 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Διάστρωση με πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 25x50x3.5cm, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση
επάνω σε στρώση άμμου πάχους 0,10 m πάνω από τον σωλήνα διέλευσης υπογείου καλωδίου για την
προστασία υπογείων τροφοδοτικών καλωδίων μαζί με την αξία προμήθειας, μεταφοράς και διάστρωσης
της άμμου (το συνολικό πλάτος και ύψος διαστρώσεως της άμμου θα είναι 30 cm για τον εγκιβωτισμό
του σωλήνα).
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 8,16
(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα έξι λεπτά
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A.T.

: 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9305.20

Σήμανση όδευσης υπόγειων σωληνώσεων με πλέγμα πολυπροπυλενίου κατά ΕΝ 12613
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

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
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,97
(Ολογράφως) : ενενήντα επτά λεπτά

A.T.

: 32

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.36.01.06

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος Με
σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ατσάλινα και μούφα, με τυποποίηση
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής
αντοχής > =450 Ν κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386.
Σωληνώσεις DN/OD 110 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6711.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας
καλωδίων από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με
ενσωματωμένη ατσαλίνα.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου.
Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN)
κατά την
εξωτερική διάμετρο (DN/ΟD), θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την
πρότυπη δοκιμή που
καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386.
Σωληνώσεις DN/ΟD 110 mm
Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,10
(Ολογράφως) : δύο και δέκα λεπτά

A.T.

: 33

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.1.3

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέτα) ΕN10255 Φ 1"
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) ΕN10255, διαμέτρου
1"
, δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, γωνίες, μαστοί κλπ.
πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι
σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 13,91
(Ολογράφως) : δέκα τρία και ενενήντα ένα λεπτά

A.T.

: 34

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.1.8

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέτα) ΕN10255 Φ 3"
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) ΕN10255, διαμέτρου
3"
, δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, γωνίες, μαστοί κλπ.
πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι
σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.
(1 m)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 35,07
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και επτά λεπτά

A.T.

: 35

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8033.1.65

Αποξήλωση ιστού οδοφωτισμού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Εργασία αποξήλωσης ιστού οδοφωτισμού, οποιουδήποτε ύψους, μετά του βραχίονα (απλού ή διπλού)
και του φωτιστικού/ών σώματος/ων.
Η αποξήλωση θα γίνει με την μέγιστη προσοχή και τα υλικά αφού αποσυναρμολογηθούν (ιστός,
βραχίονας, σώμα) θα μεταφερθούν στις αποθήκες του Δήμου Βέροιας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
1. η εργασία γερανού εάν απαιτείται
2. οι μεταφορές των υλικών στην αποθήκη Δήμου Βέροιας
3. η εργασία καθαίρεσης της κεφαλής της σκυρόδετης βάσης του ιστού και η αποκοπή των αγκυρίων,
για την δημιουργία επιφάνειας κατάλληλης να δεχθεί την τελική επίστρωση (άσφαλτο, πλακόστρωση,
σχιστόπλακες, κυβόλιθους κλπ.)
Κατ' αποκοπή
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 156,06
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα έξι και έξι λεπτά

A.T.

: 36

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8000.1.2

Αποξήλωση παλαιού ηλεκτρικού πίνακα 1Φ ή 3Φ έως 63Α
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 43

Εργασία αποξήλωσης παλαιού υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα 1Φ ή 3Φ έως 63Α επίτοιχου ή χωνευτού,
ανεξαρτήτως αριθμού στοιχείων, με τη δέουσα προσοχή για την αποφυγή εκτεταμμένων ζημιών και
αποκατάσταση οικοδομικών ζημιών που τυχόν προκύψουν και απόρριψη του πίνακα.
Περιλαβάνεται επίσης η εργασία αποκατάστασης της τοιχοποιίας πλήρης (τοιχοποιία, επιχρίσματα
και βαφές)
(1 τεμ)
Εργασία ανηγμένη σε εργατοώρες τεχνίτου
Τεχν (003)
h
1,00x
19,87 =
19,87
-------------------------Αθροισμα
19,87
Τιμή ενός m Euro 19,87
δέκα εννέα και ογδόντα επτά λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 19,87
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T.

: 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9312.20.2

Βάση σιδηροϊστού, οπλισμένη, πλήρης, με φρεάτιο έλξης καλωδίων, διαστάσεων
1,00x1,20 m, βάθους 1,20 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 101

Βάση σιδηροϊστού οπλισμένη, δηλαδή κατασκευή μιας βάσεως από οπλισμένο με ράβδους Φ10 S500
σκυρόδεμα C16/20 για την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που θα φέρει:
α. μία κατακόρυφη οπή στο κέντρο και δύο πλευρικές με πλαστικό σωλήνα Φ100
(PVC ή HDPE) με καμπύλη 90 μοιρών για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου
και του χαλκού γειώσεως
β. ενσωματωμένο (χυτευμένο μαζί με την βάση) φρέατιο έλξης καλωδίων με το
αντίστοιχο κάλυμμα (αποζημειώνεται με το οικείο άρθρο). Το κάλυμμα νοείται
πλήρως τοποθετημένο και εγκιβωτισμένο στο σκυρόδεμα. Οι ελάχιστες καθαρές
διαστάσεις του φρεατίου θα είναι 30x30. Το κάλυμμα θα εγκιβωτιστεί σε
υπερυψωμένη πατούρα ώστε να έρθει "πρόσωπο" με το υλικό τελικής επίστρωσης
(κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου, σχιστόπλακες κλπ.) εάν απαιτείται.
γ. ενσωματωμένο κλωβό αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και ντίζες όπως περιγράφεται
και αποζημιώνεται με το σχετικό άρθρο του σιδηροϊστού ή πλαστικό ή μεταλλικό
χιτώνιο τοποθέτησης του ιστού εάν απαιτείται από τον ιστό που προδιαγράφει
το οικείο άρθρο της μελέτης.
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Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αξία των εκσκαφών, επανεπιχώσεων και μεταφορών των υπολοίπων
εκσκαφής σε χώρο που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Τιμή για μία βάση παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία του ιστού δηλαδή με την αναλογούσα
εργασία για τράβηγμα καλωδίων, τοποθέτηση και φινίρισμα ιστού κλπ.
(1 τεμ)
Βάση σιδηροϊστού οπλισμένη διαστάσεων 0,80x1,00 m και βάθους 1,00 m
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 165,56
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε και πενήντα έξι λεπτά

A.T.

: 38

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.03.21

Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά,
καθαρού ανοίγματος 300x300mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6621.9

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης
με σκυρόδεμα.
Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά (composite materials), άμεσης έγχυσης
(μονολιθικής δομής), χωρίς προσθήκη αδρανών στο μίγμα χύτευσης, της
προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124,
με το πλαίσιο έδρασής τους, εφοδιασμένα με παρέμβυσμα στεγάνωσης/απόσβεσης
θορύβου από EPDM ή ανάλογο υλικό μεταξύ καλύμματος και πλαισίου έδρασης και
μηχανισμό κλειδώματος από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως τοποθετημένα και
ευθυγραμμισμένα.
Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 300x300mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
124
.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 51,50
(Ολογράφως) : πενήντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 39

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.03.22

Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά,
καθαρού ανοίγματος 400x400mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6621.9

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης
με σκυρόδεμα.
Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά (composite materials), άμεσης έγχυσης
(μονολιθικής δομής), χωρίς προσθήκη αδρανών στο μίγμα χύτευσης, της
προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124,
με το πλαίσιο έδρασής τους, εφοδιασμένα με παρέμβυσμα στεγάνωσης/απόσβεσης
θορύβου από EPDM ή ανάλογο υλικό μεταξύ καλύμματος και πλαισίου έδρασης και
μηχανισμό κλειδώματος από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως τοποθετημένα και
ευθυγραμμισμένα.
Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 400x400mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
124
.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 98,00
(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ

A.T.

: 40

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.10.2

Φρεάτιo από σκυρόδεμα, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 40x40εκ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

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. Σε κάθε περίπτωση θα είναι μεγαλύτερο από την διαγώνια διάστασή του.
Φρεάτιο καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 40x40εκ.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 96,06
(Ολογράφως) : ενενήντα έξι και έξι λεπτά

A.T.

: 41

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.11.4

Φρεάτιo από σκυρόδεμα, με καπάκι από σύνθετο υλικό κλάσεως C250/EN124, διαστάσεων
70x70εκ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Φρεάτιo επίσκεψης/διέλευσης δικτύου ύδρευσης/αποχέτευσης ή καλωδίων από ελαφρά οπλισμένο
σκυρόδεμα (τοιχώματα 15εκ., πάτος 15εκ., οπλισμός διπλό πλέγμα 196) και κάλυμμα από σύνθετο
υλικό βαρέως τύπου, κλάσεως C250/EN124 διαστάσεων 70x70εκ. (καθ.60x60)
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.
Το καπάκι θα διαθέτει μηχανισμό αντικλεπτικού κλειδώματος.
Το καπάκι θα έχει τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά και τις πιστοποιήσεις του ενδεικτικού ή
ισοδυνάμου τύπου POLIECO KIO xxx C250.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΪΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΥΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 293,83
(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα τρία και ογδόντα τρία λεπτά

A.T.

: 42

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9335.1

Ακροκιβώτιο ιστού απλού φωτιστικού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 104

Ακροκιβώτιο ιστού απλού φωτιστικού δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και
σύνδεση ενός ακροκιβωτίου ιστού που φέρει στο κάτω μέρος δύο οπές για την
είσοδο και την έξοδο μέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής
και στο επάνω μέρος μια οπή για την διέλευση επίσης μέσω καταλλήλου στυπιοθλίπτου του καλωδίου
τροφοδοτήσεως του φωτιστικού σώματος. Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι
απαιτούμενες ασφάλειες των 6Α
τύπου ταμπακιέρας καθώς και κοχλίες προσδέσεως του χαλκού γειώσεως και του αγωγού γειώσεως του
φωτιστικού σώματος.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 33,93
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και ενενήντα τρία λεπτά
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A.T.

: 43

Άρθρο

: ΝΑΗΛΜ Ν\Ν60.10.40.20

Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού LED επί ιστού, απόδοσης >=24500Lm (φωτιστικού
σώματος)
Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
οδοφωτισμού.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) απόδοσης τουλάχιστον 24500Lm
(φωτιστικού σώματος) όπως προβλέπεται από τη μελέτη και τις παρακάτω προδιαγραφές
- η συναρμολόγηση του φωτιστικού επί του βραχίονα στην κορυφή του ιστού (συμπεριλαμβάνεται η
εργασία γερανού)
- η σύνδεση των καλωδίων
- οι δοκιμές καλής λειτουργίας
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα είναι κατάλληλα
διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται ψύκτρες για την αποτελεσματική απαγωγή της θερμότητας,
ενώ θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι
εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα μπορεί να
τοποθετηθεί σε βραχίονα διατομής Ø46mm έως Ø76mm. Για το λόγο αυτό θα διαθέτει κατάλληλο
εξάρτημα προσάρτησης από χυτό αλουμίνιο το οποίο θα δίνει στο φωτιστικό τη δυνατότητα κλίσης
τουλάχιστον από -20° έως +10° όταν τοποθετείται σε βραχίονα και τουλάχιστον +20° όταν
τοποθετείται απ’ ευθείας στην κορυφή ιστού. Ο χώρος της φωτεινής πηγής (LED board) δεν θα είναι
ενιαίος με τον χώρο των οργάνων έναυσης (LED driver). Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED
board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή.
Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης ενώ με το άνοιγμα
του καλύμματος και για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω
διακόπτη ασφαλείας. Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένο driver με βαθμό απόδοσης τουλάχιστον
0,9. Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (ένα ανά LED) από PMMA, το οποίο έχει υψηλή διαπερατότητα
και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην θερμοκρασία και την ακτινοβολία UV και στο εσωτερικό του θα
διαθέτει ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση
μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή
μείωση της τροφοδοσίας του φωτιστικού. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που
προστατεύουν τα LED από υπερτάσεις 6/10KV (differential/common) τουλάχιστον και διατάξεις που
επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED παύσουν να
λειτουργούν. Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει τα 205W
και η φωτεινή εκροή του φωτιστικού θα είναι ίση ή μεγαλύτερη από 24500lm. O βαθμός απόδοσης του
φωτιστικού σώματος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 135m/W. H
θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος
του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED εντός του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες
λειτουργίας L90B10 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας των πρώτων 100.000 ωρών λειτουργίας
του φωτιστικού σώματος, το 90% των LEDs του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι χαμηλότερη
από το 90% της ονομαστικής τους. Το ανωτέρω πιστοποιείται με έγγραφο από τον κατασκευαστή των
στοιχείων LED στο οποίο εμφανίζεται σχετική καμπύλη ή πίνακας τιμών πτώσης της φωτεινής ροής
των LED εντός του φωτιστικού, σε συνάρτηση του χρόνου και στο οποίο έγγραφο θα αναγράφεται ο
τύπος των LED, το ρεύμα οδήγησης mA, η Θερμοκρασία Τs/Tsp και ο δείκτης Β10. Το φωτιστικό θα
φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό. Το φωτιστικό θα έχει βαθμό
στεγανότητας ΙΡ66 και δείκτη αντοχής σε κρούση ΙΚ08. Το φωτιστικό θα έχει καλώδιο τροφοδοσίας
διατομής τουλάχιστον 2x1,5mm2 και κλάση μόνωσης ΙΙ με στεγανό ΙΡ67 ταχυσύνδεσμο. Το φωτιστικό
θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο
εσωτερικό του φωτιστικού. Θα είναι δε κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από
-30°C έως +40°C τουλάχιστον. Το φωτιστικό θα έχει κατανομή φωτισμού FULL CUT-OFF ασύμμετρη κατά
C90-C270 κατάλληλη για οδικό φωτισμό. Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα
– φωτεινή εκροή – καταναλισκόμενη ισχύς - θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης)
θα πρέπει να προκύπτουν από εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με το πρότυπο LM79 ή
ΕΝ13032, από αναγνωρισμένο-διαπιστευμένο φωτομετρικό εργαστήριο. Θα φέρει εργαστηριακό έλεγχο
(test report) από διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο
ΕΝ62778 (photobiological safety). Θα φέρει έκθεση δοκιμών, (test report) από διαπιστευμένο
εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
& EN61547. Το εκάστοτε εργαστήριο θα είναι αναγνωρισμένο-διαπιστευμένο για τους εκάστοτε
εργαστηριακούς ελέγχους, από το ΕΣΥΔ ή άλλο αντίστοιχο φορέα διαπίστευσης χώρας της ΕΕ. Θα
φέρει πιστοποιητικό ENEC, από το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα
ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-3 και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή. Θα φέρει
πιστοποιητικό CE, με το οποίο θα βεβαιώνεται συμφωνία με τα πρότυπα EN60598-1, EN60598-2-3,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55015:2013-08, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN62493 & EN61547:2009. Το
προσφερόμενο φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι δημοσιευμένο στον επίσημο κατάλογο του
κατασκευαστή ή στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού, όπου και θα πρέπει να είναι εμφανή όλα τα τεχνικά
του χαρακτηριστικά, για τη επιβεβαίωση αυτών από την υπηρεσία. Το εργοστάσιο κατασκευής του
φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό και κατασκευή
φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001:2015
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Ενδεικτικός τύπος: Disano / 3472 Giovi M1
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.194,61
(Ολογράφως) : χίλια εκατόν ενενήντα τέσσερα και εξήντα ένα λεπτά

A.T.

: 44

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9325.1.13

Σιδηροιστός κυλινδρικός δύο διατομών, γαλβανισμένος εν θερμό & ηλεκτροστατικά
βαμμένος, συνολικού ύψους 9,00m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 101

Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα. Από την βάση του και για ύψος 4m θα
έχει κυλινδρική διατομή φ160mm ±2mm ενώ από τα 4m και έως την κορυφή, θα έχει
κυλινδρική διατομή φ100mm ±2mm. Στη κορυφή του θα υπάρχει συστολή (υποδοχέας) από
χάλυβα, διατομής φ60mm και ύψους 120mm ±5%. Θα έχει πάχος χάλυβα τουλάχιστον 4mm,
θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και θα είναι βαμμένος κατάλληλα ώστε να είναι
ιδιαίτερα ανθεκτικός στη διάβρωση ακόμα και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Ο ιστός
θα έχει συνολικό ύψος 9,00m και θα φέρει πλάκα έδρασης με τέσσερις οπές για την
είσοδο των αγκυρίων. Ο ιστός θα συνοδεύεται από τέσσερα αγκύρια Μ16 τουλάχιστον
και μήκους 400mm τουλάχιστον. Θα έχει θυρίδα επίσκεψης η οποία θα ασφαλίζει πάνω
στον ιστό με μια ή δύο βίδες ασφάλειας και θα φέρει αποσπώμενο ακροκιβώτιο με
κατάλληλο ακροδέκτη καλωδίων (κλεμα) και δύο ασφαλειοθήκες με ασφάλειες τουλάχιστον
16Α έκαστη. Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα EN 40-50, EN 40/3-1 και
EN 40/3-3 και θα φέρει πιστοποιητικό CE από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο,
ενώ το εργοστάσιο κατασκευής του ιστού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό
ISO 9001:2015. Ο προσφερόμενος ιστός θα πρέπει να είναι δημοσιευμένος στον επίσημο
κατάλογο του κατασκευαστή ή στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού, όπου και θα πρέπει να
είναι εμφανή όλα τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, για τη επιβεβαίωση αυτών από την
υπηρεσία.
Ενδεικτικός τύπος: Disano / 1417 Pole
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση του ιστού (καθώς και
η χρήση του γερανού), τα προβλεπόμενα αγκύρια, η πλήρωση του διακένου της πλάκας
έδρασης με τσιμεντοκονίαμα 600kg, ένα κάλυμμα θυρίδας επίσκεψης καθώς και η εργασία
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, για ιστό έτοιμο προς παράδοση και πλήρη λειτουργία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2.493,92
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τρία και ενενήντα δύο λεπτά

A.T.

: 45

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8000.1.4.4

Αποξήλωση παλαιάς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 43

Εργασία αποξήλωσης παλαιάς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που θα περιλαμβάνει:
- την αποξήλωση διακοπτών
- την αποξήλωση ρευματοδοτών
- την αποξήλωση καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
- την αποξήλωση λοιπών ηλεκτρολογικών στοιχείων (π.χ. φωτιστικά σώματα,
προβολείς, αμπλίκες, πλαστικά κανάλια, ηλ. πίνακες κλπ.)
- την εργασία αποκατάστασης της τοιχοποιίας πλήρη (τοιχοποιία, επιχρίσματα και
βαφές) στα σημεία αποξήλωσης και όπου απαιτείται
- την διευθέτηση μερών της εγκατάστασης σε νέα σημεία (π.χ. μετακίνηση φωτ.
σημείων, σημείων πυρασφάλειας κλπ.)
και σε οποιοδήποτε αριθμό τεμαχίων και μ.μ. υφιστάμενων αγωγών, πάντα σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της επίβλεψης.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε εργασίες ανακατασκευής παλαιών κτιρίων (π.χ. σχολείων,
γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλής χρήσης κλπ.) με μικτή επιφάνεια δόμησης κτιρίου έως 300τ.μ.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 99,35
(Ολογράφως) : ενενήντα εννέα και τριάντα πέντε λεπτά
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A.T.

: 46

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.13.22

Ηλεκτρικός πίνακας (Γ.Π. Χ.Τ.) μεταλλικός, επίτοιχος, ενδ. διαστάσεων 1200x800x250mm,
προς αντικατάσταση υφισταμένου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός γενικός πίνακας Χ.Τ. σφυρήλατος, επιθεωρούμενος από εμπρός, ενδεικτικών διαστάσεων
1200x800x250mm (ΠxΥxΒ) προς πλήρη αντικατάσταση υφισταμένου που θα αποξηλωθεί και θα
περιλαμβάνει:
- την διάταξη φορτίων και διανομών του παλαιού (ή παλαιών) πίνακα, με νέα σύγχρονα υλικά (π.χ.
παλαιές ασφάλειες τύπου neozed θα αντικατασταθούν με μικροαυτομάτους κλπ.) και πάντα σύμφωνα με
τις υποδείξεις της επίβλεψης.
- όλες τις παροχές (υφιστάμενες και νέες) που προβλέπονται από τα σχέδια της παρούσας μελέτης
- γενικό αυτόματο διακόπτη με ρυθμιζόμενα θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ικανό για παροχή 3Φ
Νο4, αμπερόμετρα, βολτόμετρο με μεταγωγικό διακόπτη, κρουστικούς απαγωγούς υπερτάσεων,
ενδεικτικές λυχνίες για την παροχή και όλες τις αναχωρήσεις (επί της θύρας) και ρελέ προστασίας
διαρροής 30mA και κάθε αναχώρηση
- τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (π.χ. μούφες ρητινών κλπ.) που απαιτούνται ώστε να
διευθετηθούν τα παλαιά καλώδια στην νέα τους θέση και να τροφοδοτηθούν όλες οι υφιστάμενες
παροχές ικανοποιητικά.
Επίσης θα αποτελείται από τα παρακάτω:
α) μεταλλικό πλαίσιο από λαμαρίνα 1.5mm και πόρτα επίσης μεταλλική που θα φέρει κλειδαριά
ασφαλείας. Στο εσωτερικό της πόρτας θα στερεωθεί μέσα σε ζελατίνα σχεδιάγραμμα με τη
συνδεσμολογία του πίνακα.
β) επί των θυρών του πίνακα θα υπάρχουν οι ενδεικτικές λυχνίες LED (τύπου μεταλλικού πεδίου)
της τριφασικής παροχής και των παροχών που αναχωρούν από τον πίνακα.
γ) επί της θύρας του πίνακα και πάνω από τις ενδεικτικές λυχνίες κάθε παροχής θα υπάρχει
πλαστικοποιημένο καρτελάκι με το όνομα της κάθε παροχής, για τον εύκολο εντοπισμό βλάβης.
δ) πρόσβαση στον γενικό διακόπτη θα υπάρχει μόνο ανοίγοντας την θύρα του πίνακα.
Όλα τα μεταλλικά μέρη του πίνακα θα βαφούν με ηλεκτροστατική βαφή. Επίσης ο πίνακας θα φέρει τα
απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, μπάρες γείωσης,
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας μικροϋλικά κτλ.
Δηλαδή προμήθεια πίνακα και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξης οπής ερμαρίου, στερέωση επί τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα συνδέσεως των
εισερχομένων και εξερχομένων γραμμών και κάθε εργασία για την διευθέτηση των υφιστάμενων
παροχών, δοκιμές και παράδοση σε λειτουργία του πίνακα προς αντικατάσταση υφισταμένου.
Υποχρέωση επίσης του αναδόχου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, η σχεδίαση του
προτεινόμενου πίνακα επί χάρτου και η υποβολή του στην επίβλεψη για τυχόν παρατηρήσεις και
υποδείξεις.
Γενικά ο πίνακας θα είναι άριστος και συγχρόνου κατασκευής και θα τυγχάνει της απολύτου
εγκρίσεως της επίβλεψης πριν από την παραγγελία και την τοποθέτηση.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.617,10
(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια δέκα επτά και δέκα λεπτά

A.T.

: 47

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.2.12.6

Ηλεκτρικός πίνακας (Γ.Π.Χ.Τ.) μεταλλικός, επίτοιχος, πλήρης, 800x1000
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας, από λαμαρίνα DKP, ηλεκτροστατικά βαμμένη, ενδεικτικών διαστάσεων
τουλάχιστον 800x1000mm, κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση.
Ο πίνακας θα αποτελείται από τα υλικά που φαίνονται στα σχέδια, το τιμολόγιο και την τεχνική
περιγραφή της μελέτης (δηλασή τους μικροαυτόματους, τις συντηκτικές ασφάλειες τύπου Νeozed ή
ισοδυνάμου, τις ενδεικτικές λυχνίες, τους ραγοδιακόπτες, τους διακόπτες φορτίου, τον αυτόματο
προστασίας διαρροής 40 ή 63Α/30mA 1Φ ή 3Φ, τους κρουστικούς απαγωγούς υπερτάσεων, τους
χρονοδιακόπτες ράγας, το σύστημα διόρθωσης συνφ κλπ.). Γενικά ο πίνακας θα μπορεί να
φιλοξενήσει τουλάχιστον τα στοιχεία που φαινονται στα σχέδια της μελέτης με εφεδρεία 10%.
Επίσης θα αποτελείται από τα παρακάτω:
α) πλαίσιο μεταλλικό με πόρτα μεταλλική με ενδεικτικές λυχνίες παροχών και ενδεικτικά
ταμπελάκια παροχών επί της πρόσοψης. Στο εσωτερικό της πόρτας θα στερεωθεί μέσα σε ζελατίνα
σχεδιάγραμμα με τη συνδεσμολογία του πίνακα.
β) ο πίνακας θα φέρει τα απαραίτητα στηρίγματα οπές εισόδου και εξόδου ηλεκτρικών γραμμών,
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας μικροϋλικά κτλ.
γ) τα καλώδια, αυτόματο διακόπτη κλπ. υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την εκάστοτε
σύνδεση του πίνακα με το σύστημα αντιστάθμισης αέργου ισχύος.
Δηλαδή προμήθεια πίνακα και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξης οπής
ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα συνδέσεως
των εισερχομένων και εξερχομένων γραμμών και κάθε εργασία για σύνδεση προς τα παραπάνω
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συστήματα, για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Γενικά ο πίνακας θα είναι άριστος και
συγχρόνου κατασκευής με βαθμό προστασίας ΙΡ 40 και θα τυγχάνει της απολύτου εγκρίσεως της
επίβλεψης πριν από την παραγγελία και την τοποθέτηση.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.060,13
(Ολογράφως) : χίλια εξήντα και δέκα τρία λεπτά

A.T.

: 48

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.13.3

Ηλεκτρικός πίνακας θερμοπλαστικός, χωνευτός ή επίτοιχος, πλήρης 36 στοιχείων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας 36 στοιχείων, θερμοπλαστικός, ενδεικτικών διαστάσεων περίπου
55x30mm ,
κατάλληλος για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση.
Ο πίνακας θα αποτελείται από τα υλικά που φαίνονται στα σχέδια, το τιμολόγιο και την τεχνική
περιγραφή της μελέτης (δηλαδή τους μικροαυτόματους, τις συντηκτικές ασφάλειες τύπου Νeozed ή
ισοδυνάμου, τις ενδεικτικές λυχνίες, τους ραγοδιακόπτες, τους διακόπτες φορτίου, διαρροής, τους
κρουστικούς απαγωγούς υπερτάσεων, τους χρονοδιακόπτες ράγας, τα ρελέ τηλεχειρισμού, κ.λπ.).
Επίσης θα αποτελείται από τα παρακάτω:
α) πόρτα με πλέξιγκλας στο εσωτερικό της οποίας θα στερεωθεί μέσα σε ζελατίνα σχεδιάγραμμα με
τη συνδεσμολογία του πίνακα και αναλυτική περιγραφή των παροχών.
β) ο πίνακας θα φέρει τα απαραίτητα στηρίγματα οπές εισόδου και εξόδου ηλεκτρικών γραμμών,
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας μικροϋλικά κτλ.
Δηλαδή προμήθεια πίνακα και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξης οπής
ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα συνδέσεως
των εισερχομένων και εξερχομένων γραμμών και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε
λειτουργία. Γενικά ο πίνακας θα είναι άριστος και συγχρόνου κατασκευής με βαθμό προστασίας ΙΡ
40 και θα τυγχάνει της απολύτου εγκρίσεως της επίβλεψης πριν από την παραγγελία και την
τοποθέτηση.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 343,42
(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

A.T.

: 49

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342.1

Τριγωνική γείωση με φρεάτια
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Τριγωνική γείωση αποτελούμενη από τρεις (3) ράβδους ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένου χάλυβα
διαμέτρου Φ 17 mm εκάστου μήκους 1,5m, ελάχιστου πάχους επιχάλκωσης 250μm κατά ΕΛΟΤ 50164-1&2,
τοποθετημένους εντός του εδάφους ώστε να σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς 3m και 30cm κάτω
από την επιφάνεια του εδάφους, συνδεδεμένων μεταξύ τους με γυμνό χάλκινο πολύκλωνο αγωγό
αναλόγου διατομής προς την παροχή (16, 25mm2 κλπ), με τη βοήθεια περιλαιμίων επιχαλκωμένων κατά
ΕΛΟΤ 50164-1.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο γυμνός χάλκινος αγωγός σύνδεσης του τριγώνου (από ράβδο σε
ράβδο) και με τα όργανα της ΔΕΗ (διατομής σύμφωνα με την μελέτη) μ.μ. 10μ., οι ορειχάλκινοι
σφιγκτήρες, καθώς και τρία (3) πλαστικά ηλεκτρολογικά φρεάτια από PVC διαστάσεων 25x25cm με τα
καλύμματά τους, εγκιβωτισμένα σε σκυρόδεμα.
Δηλαδή υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και παράδοσης σε λειτουργία.
To παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις ανακατασκευής παλαιών κτιρίων (π.χ. σχολείων,
γυμναστηρίων κλπ.) καθώς επίσης και σε περιπτώσεις ανακατασκευής ή επέκτασης κλωβού FARADAY. Σε
περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου όπου υποχρεωτικά υπάρχει εγκατάσταση θεμελειακής γείωσης, το
τρίγωνο θα χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση κατασκευαστικού προβλήματος εξαιτίας του οποίου η
τιμή γείωσης δεν είναι ικανοποιητική. Ομοίως στην περίπτωση νέας εγκατάστασης αλεξικεραύνου με
γειωτή τύπου Ε.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 260,00
(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα

A.T.

: 50

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8995.1.5

Φωτιστικό σημείο ορατό, με πλαστικό σωλήνα Φ16 από λείο σκληρό PVC
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Φωτιστικό σημείο ορατό απλό ή κομμυτατέρ ή αλλέ-ρετούρ που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό
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πίνακα μέχρι το φωτιστικό σημείο (μ.μ. 12μ.) τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από
πλαστικό σωλήνα Φ16 από λείο σκληρό PVC, για μεσαίες καταπονήσεις σε ορατές εγκαταστάσεις,
ενδεικτικού τύπου VIOKAR Viotubo M.T., τα ειδικά στηρίγματα του σωλήνα σε τοιχοποιία ή μπετόν,
τα ειδικά τεμάχια αλλαγής κατέυθυνσης, τα κυτία διακλαδώσεως, τους αγωγούς ΝΥΑ φάσεως,
ουδετέρου και γειώσεως, τους διακλαδωτήρες, και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση του φωτιστικού σημείου σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σε περίπτωση εγκατάστασης αλλέ-ρετούρ η κατασκευή θα γίνεται με ρελέ καστάνιας στον αντίστοιχο
πίνακα.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 50,11
(Ολογράφως) : πενήντα και έντεκα λεπτά

A.T.

: 51

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9221.1.0

Φωτιστικό σημείο ορατό στεγανό
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Φωτιστικό σημείο απλό ορατό στεγανό
που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό
πίνακα μέχρι το φωτιστικό σημείο τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από
εύκαμπτο ελικοειδή πλαστικό σωλήνα τύπου HELIFLEX, εσωτερικής διαμέτρου 16mm, ανηγμένα σε
χαλύβδινο σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5 mm, τα κυτία διακλαδώσεως,το καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2, τους
διακλαδωτήρες, το προστόμιο, τις κλέμες και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία γιά παράδοση του φωτιστικού σημείου σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
Σύμφωνα με ΑΤΗΕ
8995.5.2
Μέσου μήκους γραμμών 30 m
Απλό ημιστεγανό
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 116,55
(Ολογράφως) : εκατόν δέκα έξι και πενήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 52

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.02.01

Φωτιστικό σώμα οροφής γραμμικό μήκους 0,60m με 2 λαμπτήρες Led 2x10W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα γραμμικό οροφής, μήκους 0,60m με 2 λαμπτήρες LED 2Χ10 W, δηλαδή προμήθεια,
εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 64,70
(Ολογράφως) : εξήντα τέσσερα και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 53

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.02.02

Φωτιστικό σώμα οροφής γραμμικό μήκους 1,20m με 2 λαμπτήρες Led 2x20W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα γραμμικό οροφής, μήκους 1,20m με 2 λαμπτήρες LED 2Χ20 W, δηλαδή προμήθεια,
εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 85,70
(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 54

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.02.03

Φωτιστικό σώμα στεγανό, οροφής γραμμικό μήκους 1,60m με 1 λαμπτήρα Led 1x45W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα οροφής, γραμμικό, στεγανό, μήκους 1,60m με 1 λαμπτήρα LED 1Χ45 W,
φωτεινής ροής >4200lm, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη
και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 100,70
(Ολογράφως) : εκατό και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 55

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8995.1.20.1

Σημείο παροχής επίτοιχου κλιματιστικού, ορατό, με αγωγούς 2,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Σημείο παροχής επίτοιχου κλιματιστικού (split-unit) ορατό (μ.μ. 18m) που περιλαμβάνει από τον
ηλεκτρικό πίνακα και την αντίστοιχη ασφάλεια παροχής, μέχρι το κλιματιστικό το καλώδιο ΝΥΜ
3x2,5mm2, και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την
απαιτούμενη εργασία για παράδοση του σημείου παροχής σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 44,04
(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και τέσσερα λεπτά

A.T.

: 56

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9221.1.Δ

Διακόπτης στεγανός ορατός με διπλό πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
Κωδικός αναθεώρησης:

Διακόπτης στεγανός ορατός
εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 13,03
(Ολογράφως) : δέκα τρία και τρία λεπτά

A.T.

: 57

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8801.1.2.1

ΗΛΜ 49

με διπλό πλήκτρο 10 Α τάσεως 250 V

πλήρης δηλαδή προμήθεια

Διακόπτης ορατός με πλήκτρο, μονoπολικός ή διπολικός, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Διακόπτης ορατός
με πλήκτρο, μονοπολικός ή διπολικός, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,72
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T.

: 58

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8732.1.20.1

με το

Σχάρα καλωδίων διάτρητη, γαλβανισμένη, πλήρης με καπάκι, διαστάσεων 100x60
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 34

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση διάτρητης σχάρας διέλευσης καλωδίων, κατάλληλη για
χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 0.75mm
και γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά DIN 50976 ή EN ISO 1461, διαστάσεων 100x60
(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.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 11,44
(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα τέσσερα λεπτά
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A.T.

: 59

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8997.1.6.6

Σημείο ρευματοληψίας χωνευτό με επίτοιχο ρευματοδότη schuko 16A IP55
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Σημείο ρευματοληψίας χωνευτό τροφοδοτούμενο από γραμμή ρευματοδότου με γείωση
που περιλαμβάνει από τον γενικό πίνακα μέχρι τον ρευματοδότη τα αναλογούντα
μήκη ηλεκτρικής γραμμής (μ.μ. 12μ.) από πλαστικό σωλήνα σπιράλ διαμέτρου 16 mm, τα κυτία
διακλαδώσεως, το καλώδιο H05VV-U 3x2.5mm2, τους διακλαδωτήρες, τον επίτοιχο τριπολικό
ρευματοδότη schuko 16Α IP55, ενδεικτικού τύπου MERLIN GERIN ESTANGA ή ισοδυνάμου, τα κάθε
φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία γιά
παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Η όδευση του σημείου μπορεί να είναι και μικτή (ένα τμήμα χωνευτό και ένα τμήμα εντός ορατού
σωλήνα ή επιτοιχου καναλιού ή εσχάρας ή γυψοσανίδας κλπ.). Στην περίπτωση χωνευτής όδευσης το
καλώδιο αντικαθίσταται μέχρι το μπουάτ με αγωγούς 3x(1xH07V-U 2.5mm2) και συνεχίζει ορατό με
Η05VV-U, χωρίς αλλαγή στην τιμολόγηση.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 60,73
(Ολογράφως) : εξήντα και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T.

: 60

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8997.1.6.4

Σημείο ρευματοληψίας ορατό με επίτοιχο ρευματοδότη schuko 16A
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Σημείο ρευματοληψίας ορατό τροφοδοτούμενο από γραμμή ρευματοδότου με γείωση
που περιλαμβάνει από τον γενικό πίνακα μέχρι τον ρευματοδότη τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής
γραμμής (μ.μ. 18μ.) από πλαστικό σωλήνα Φ16 από λείο σκληρό PVC, για μεσαίες καταπονήσεις σε
ορατές εγκαταστάσεις, ενδεικτικού τύπου VIOKAR Viotubo M.T., τα ειδικά στηρίγματα του σωλήνα σε
τοιχοποιία ή μπετόν, τα ειδικά τεμάχια αλλαγής κατέυθυνσης, τα κυτία διακλαδώσεως, τους αγωγούς
ΝΥΑ 2,5 mm2 φάσεως, ουδετέρου και γειώσεως, τους διακλαδωτήρες, τον επίτοιχο τριπολικό
ρευματοδότη schuko με καπάκι, τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και
συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία γιά παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και
κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 64,00
(Ολογράφως) : εξήντα τέσσερα

A.T.

: 61

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9510.0

Τοπική κλιματιστική μονάδα ψύξης - θέρμανσης 9.000 BTU
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 27

Tοπική κλιματιστική μονάδα (split unit) αποδιδόμενης ισχύος 9000 BTU,
ενδεικτικού τύπου Daikin Comfora FTXP25M / RXP25M ή ισοδύναμου.
Δηλαδή, τοπική κλιματιστική μονάδα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου
και εργασία τοποποθετήσεως, συναρμολόγησης και συνδέσεων, δοκιμών και πλήρους
εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 696,24
(Ολογράφως) : εξακόσια ενενήντα έξι και είκοσι τέσσερα λεπτά

A.T.

: 62

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9222.1.1

Σημείο ρευματοληψίας ορατό στεγανό τριφασικού ρευματοδότη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Σημείο ρευματοληψίας ορατό στεγανό για τριφασικό ρευματοδότη με ουδέτερο και επαφή γείωσης που
περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το ρευματοδότη τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής
γραμμής από εύκαμπτο ελικοειδή πλαστικό σωλήνα τύπου HELIFLEX, εσωτερικής διαμέτρου 21mm,
ανηγμένα σε χαλύβδινο σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5 mm, τα κυτία διακλαδώσεως,το καλώδιο ΝΥΜ
5Χ2,5 mm2, τους διακλαδωτήρες, το προστόμιο, τις κλέμες και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και
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μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία γιά παράδοση του σημείου
ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία.Συμπεριλαμβάνεται ο στεγανός τριφασικός
ρευματοδότης.
(1 τεμ)
Σύμφωνα με ΑΤΗΕ
8997.3.2
Μέσου μήκους γραμμών 15 m
Απλό ημιστεγανό
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 154,05
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα τέσσερα και πέντε λεπτά

A.T.

: 63

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.6.6

Καλώδιο τύπου NYY 5x16 mm2 για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY 5x16mm2 για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 11,59
(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα εννέα λεπτά

A.T.

: 64

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.6.7

Καλώδιο τύπου NYY 5x25 mm2 για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY 5x25mm2 για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά
συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία
άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως
γιά πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 28,38
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 65

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.6.2

Καλώδιο τύπου NYY 5X2,5 mm2 γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY 5Χ2,5mm2 γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά
συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία
άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως
γιά πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,20
(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά

A.T.

: 66

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.6.3

Καλώδιο τύπου NYY 5x4 mm2 για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY 4x4 mm2 για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και
κανονική λειτουργία
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 8,35
(Ολογράφως) : οκτώ και τριάντα πέντε λεπτά

Σελίδα 45 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

A.T.

: 67

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8773.6.4.Τ

Καλώδιο τύπου NYY 5X6 mm2 γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY 5 Χ 6 mm2 γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά
συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία
άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως
γιά πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
Πενταπολικό καλώδιο
Διατομής 5Χ6 mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,10
(Ολογράφως) : επτά και δέκα λεπτά

A.T.

: 68

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.6.5

Καλώδιο τύπου NYY 5x10 mm2 για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως
(μούφες, κως, πέδιλα κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,67
(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα επτά λεπτά

A.T.

: 69

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.6.2

Καλώδιο τύπου NYY 5x2,5 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY 5x2,5mm2, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση υλικών και
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, συρματόσχοινο πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας 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)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,91
(Ολογράφως) : έξι και ενενήντα ένα λεπτά

A.T.

: 70

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.6.3

Καλώδιο τύπου NYY 5x4 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY 5x4mm2, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση υλικών και
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, συρματόσχοινο πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας 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)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 11,30
(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα λεπτά

A.T.

: 71

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.6.4

Καλώδιο τύπου NYY 5x6 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47
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Καλώδιο τύπου NYY 5x6mm2, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση υλικών και
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, συρματόσχοινο πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας 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)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 10,70
(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 72

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.6.5

Καλώδιο τύπου NYY 5x10 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY 5x10mm2, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση υλικών και
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, συρματόσχοινο πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας 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)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 13,81
(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα ένα λεπτά

A.T.

: 73

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.6.6

Καλώδιο τύπου NYY 5x16 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY 5x16mm2 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)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 19,21
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και είκοσι ένα λεπτά

A.T.

: 74

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.6.7

Καλώδιο τύπου NYY 5x25mm2 ορατό ή εντοιχισμένο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY 5x25mm2 στερεωμένο με συρματόσχοινο δηλαδή προμήθεια προσκόμι
ση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, κος, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,
συρματόσχοινο 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)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 24,41
(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και σαράντα ένα λεπτά

A.T.

: 75

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9336.1.1

Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού.
(1 m)
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9336. 1
τριπολικό
9336. 1. 1 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:

3 Χ 1,5mm2

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,32
(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα δύο λεπτά

A.T.

: 76

Άρθρο : ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος διακόπτης, ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS, εντάσεως 10Α, μονοπολικός
εντός μεταλλικού πίνακος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος
διακόπτης,
ενδεικτικού
τύπου
WL-SIEMENS, εντάσεως
μονοπολικός εντός μεταλλικού πίνακος πλήρης και λοιπά όπως στο ΗΛΜ 53.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,07
(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά

A.T.

: 77

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.2

10Α,

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 3111Β

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή
υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,77
(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα επτά λεπτά

A.T.

: 78

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.2

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 3211Β

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή
υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,77
(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα επτά λεπτά
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A.T.

: 79

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03

Ασφαλτική προεπάλειψη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 4110

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.),
- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση,
- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα
ασφάλτου (Federal),
- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),
- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,20
(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 80

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 4521Β

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ασφαλτικού σκυροδέματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
- η σταλία των μεταφορικών μέσων
- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον
τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
.
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 8,00
(Ολογράφως) : οκτώ

A.T.

: 81

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε17.2

Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7788

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και
διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής
οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση
οδών".
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή
αποθήκευση (αν απαιτείται)
- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και
την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους
- ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή
απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση
- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)
- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του
χρησιμοποιουμένου υλικού
- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη
στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους.
Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό.
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 19,70
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 82

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β04.1

Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 3121Β

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης
πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης έδρασης
των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90%
της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor
modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους επί
τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η σταλία των μεταφορικών μέσων,
- η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό
καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών
διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 8,70
(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 83

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.01

Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7701

Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων ή
οροφών, με ψεκαστήρα ή/και χρωστήρα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,70
(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 84

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς 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
επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 10,10
(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

A.T.

: 85

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.16Ν

βάσεως.

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου,40 Χ 40 Χ 3,5 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς 40 Χ 40 cm και πάχους 3,5 cm, σύστασης από αδρανή
υλικά, τσιμέντο και επιφάνεια από μαρμαροψηφίδα ( χρώματος επιλογής της επίβλεψης),
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm,
από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα
υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.
λ1
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 22,00
(Ολογράφως) : είκοσι δύο

A.T.

: 86

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37.01

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

ΟΙΚ 7337

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος
των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση και
δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη
άμμο.
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Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 14,60
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T.

: 87

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων 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 επιμελής καθαρισμός της
τελικής επιφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 36,00
(Ολογράφως) : τριάντα έξι

A.T.

: 88

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.11

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους
ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών".
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων,
σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα
ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με
σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 89

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.10

Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2,
υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές
ίνες πολυπροπυλενίου.
Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση
πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της
στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με
το υλικό.
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Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,90
(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 90

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των
γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την
μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής
ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα
και εργασία.
Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 12,40
(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

A.T.

: 91

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,70
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 92

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.26.02

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1 1/2 ''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6427

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή
επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και
τοποθέτηση.
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 10,10
(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

A.T.

: 93

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.13

Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6812

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση (στερέωση, πρόσδεση, τάνυση)
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γαλβανισμένου συρματοπλέγματος περιφράξεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10244-2, με ελάχιστη
επίστρωση γαλβανίσματος 70 gr/m2, οποιουδήποτε τύπου (ανεξαρτήτως ανοίγματος
και σχήματος βροχίδας, πάχους σύρματος, πλέξης ή συγκόλλησης των συρμάτων), του
αναλογούντος γαλβανισμένου σύρματος τάνυσης και ακανθωτού πλέγματος για την
κατασκευή περίφραξης σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε περίπτωση μη τυποποιημένων περιφράξεων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ενσωματουμένων ως άνω υλικών
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,90
(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 94

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.46

Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6446.1

Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο, απλό ή διπλό τοποθετημένο, με πρόσδεση με
γαλβανισμένο σύρμα σε πασσάλους περιφράγματος, σε οσεσδήποτε σειρές οριζόντιες,
κατακόρυφες και διαγώνιες, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,65
(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 95

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους
συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των
κιγκλιδωμάτων.
Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 96

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος
ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε
σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,
συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από
ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με
ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων
θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).
Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα
μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.

Σελίδα 54 από 67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,70
(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 97

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.21

Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6221

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα
στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες
χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,00
(Ολογράφως) : πέντε

A.T.

: 98

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.04

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα
περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6522

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),
οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα
Αλουμινίου".
Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 190,00
(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

A.T.

: 99

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05

Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6502

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες,
ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 175,00
(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε

A.T.

: 100

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.01

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με
ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου.
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :
18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 50,00
(Ολογράφως) : πενήντα

A.T.

: 101

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Σ51.1

Κατασκευή χοάνης τροφοδοσίας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 7027

Κατασκευή χοάνης τροφοδοσίας.
Διαστάσεις χοάνης:
Άνω βάση 4,50Χ3,40
Κάτω βάση:3,40Χ3,40
Στόμιο: 1,80Χ1,70
Ύψος:2,75 από το έδαφος
Τα υλικά με τις ενδεικτικές διαστάσεις τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της χοάνης
είναι:
ΣΩΜΑ ST 52.3 3ή 4mm
ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Σ355 J2G3 3 ή 4mm
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ St 37.2
30-80-100-120mm
ΒΑΣΕΙΣ Δοκοί HEB-IΡΒ,ΙΠΝ 180-220
140-160-20mm
Τα πλευρικά τοιχώματα της χοάνης θα είναι συγκολλητά επί κατάλληλου πλαισίου από μορφοδοκούς
και στραντζαριστές ενισχύσεις.
Η χοάνη θα κατασκευαστεί από λαμαρίνα ST 52.3 πάχους 3 ή 4mm και θα ενισχυθεί εάν απαιτείται με
γωνιακά ελάσματα τα οποία θα συγκολληθούν περιμετρικά αυτής.
Η χοάνη θα στηριχθεί σε μεταλλικό ικρίωμα St 37-2 και μεταλλικό σκελετό από τετράγωνους
κοιλοδοκούς κατάλληλης διατομής 60-80-120mm που από την μία πλευρά θα πατά πάνω στον υπάρχοντα
τοίχο αντιστήρηξης από οπλισμένο σκυρόδεμα και από την άλλη θα διαθέτει δύο πόδια με ρύθμιση
καθ'ύψος κατασκευασμένα από πλατύπελμη δομό τα οποία με πέλμα θα βιδωθούν σε πέδιλο από
οπλισμένο σκυρόδεμα 1,00Χ1,00.
Η βάση στήριξης της χοάνης θα κατασκευαστεί από ειδική μεταλλική κατασκευή από μεταλλικούς
δοκούς σχήματος ΠΙ ΗΕΑ 140-220mm.
Στην βάση θα τοποθετηθούν πέλματα κατασκευασμένα από λαμαρίνα πάχους 10mm με οπές για πάκτωση
στο έδαφος και ρυθμιστικά μπουλόνια για ευθυγράμμιση.
Η στήριξη της χοάνης πάνω στη βάση θα γίνει με γωνία η οποία θα διαθέτει οπές για σύσφιξη με
μπουλόνια.
Επί των ποδών θα τοποθετηθούν ατανακλαστικά σε πινακίδα ή αυτοκόλλητα έμπροσθεν και στα πλαινά
των βάσεων.
Οι διαστάσεις του στομίου εξόδου των απορριμμάτωνπρος το press container εχουν εκτιμηθεί κατά
προσέγγιση,και οι ακριβείς διαστάσεις θα οριστικοποιηθούν σύμφωνα με την δυνατότητα του
επιλεγέντος press container.
Η βαφή της χοάνης θα γίνει στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή με ειδικά εποξειδικά χρώματα
μετά από απολίπανση και αστάρωμα των επιφανειών.
Θα γίνει εφαρμογή διπλής αντισκωριακής/αντιδιαβρωτικής βαφής για προστασία της
χαλυβδοκατασκευής και στην συνέχεια θα γίνει η βαφή της χοάνης με διπλό βερνικόχρωμα κυπαρισσί
χρώματος κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους και επαφή με υγρά απορριμμάτων πρίν την προσκόμιση
στο εργοτάξιο.
Παράδοση έτοιμες δύο χοάνες πλήρως τοποθετημένες στις προβλεπόμενες θέσεις του εργοταξίου
σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,00
(Ολογράφως) : πέντε

A.T.

: 102

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε09.4

Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6541

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό
υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)"
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,
- η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης
- και η στερέωσή της επί του ιστού.
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Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:
Ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:
α. τριγωνικές
(Ρ-1)
πλευράς 0,90 m
β. οκταγωνικές (Ρ-2)
εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,60 m
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)
πλευράς 0,65 m
ε. κυκλικές
διαμέτρου 0,65 m
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 53,70
(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 103

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.76.01

Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πελεκητή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5276

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε
ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ ελάχιστον
C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες,
τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά
πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα.
Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 560,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα

A.T.

: 104

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.79.02

Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5280

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες
και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και
εργασία πλήρους κατασκευής).
Ζευκτά από ξυλεία πριστή.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 450,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T.

: 105

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.88.02

Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης, πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα,
μόρφωση γωνιών με εργαλείο)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5289

Κατεργασία των εκ των κάτω εμφανών επιφανειών των ξυλίνων διατομών των ζευκτών
και τεγίδων της στέγης. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, εργαλεία
και αναλώσιμα, καθώς και η απασχόληση του προσωπικού.
Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής στέγης.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,20
(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι λεπτά
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A.T.

: 106

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.81.02

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards)
πάχους 18 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5281

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής, με
χρήση γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους
κορμού 60 mm και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150 mm και
πύκνωση στά άκρα 100x100 mm.
Με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 107

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6118

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου
μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές
γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης,
αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά
μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,10
(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

A.T.

: 108

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.34

Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες
κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε
δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος
από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών
και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής
και αισθητικού αποτελέσματος
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της
επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 109

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.86

Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5286
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Επιτεγίδωση στέγης, για επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου ή κοίλα
συρματόδετα κεραμίδια, με καδρόνια 4x6 cm στερεωμένα στην υπάρχουσα τεγίδωση
στις απαιτουμένες αποστάσεις για την έδραση των κεραμιδιών, με τα υλικά,
μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Περιλαμβάνεται μόνο η αξία της επιτεγίδωσης (πλήρης εργασία και υλικά).
Στην περίπτωση αύξησης των διαστάσεων ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η
επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 11,00
(Ολογράφως) : έντεκα

A.T.

: 110

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8062.1.1

Οριζόντια ημικυκλική υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 1

Οριζόντια ημικυκλική υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 0,5mm,
ηλεκτροστατικά βαμμένη σε οποιοδήποτε χρώμα, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των
στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1m
και της εξ 6cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και
της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιμή για ένα μέτρο παραδοτέας υδρορροής.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 15,57
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα επτά λεπτά

A.T.

: 111

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8062.3.1.1

Κατακόρυφη κυλινδρική υδρορροή Φ100 από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ηλεκτροστατικά
βαμμένη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 1

Κατακόρυφη κυλινδρική υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 0,5mm, Φ100,
ηλεκτροστατικά βαμμένη σε οποιοδήποτε χρώμα, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των
στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 2m
και της εξ 6cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
Περιλαμβάνονται κατ' αναλογία και τα ειδικά τεμάχια αλλαγής διεύθυνσης (γωνίες 90ο κλπ.)
Τιμή για ένα μέτρο παραδοτέας υδρορροής.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 16,97
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ενενήντα επτά λεπτά

A.T.

: 112

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07

Προμήθεια κηπευτικού χώματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 1710

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο,
αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το
δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους
μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη
φυτών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 8,50
(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά
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A.T.

: 113

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ04

Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 1620

Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος
κηπευτικού χώματος - άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία της
κονίστρας, στην αρχή μεν με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί, χειρονακτικά με
χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-0502-03.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,25
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε λεπτά

A.T.

: 114

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 1140

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού
(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική
ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση
φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα χλοοτάπητα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και
των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 105,00
(Ολογράφως) : εκατόν πέντε

A.T.

: 115

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.1

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

ΠΡΣ 5130

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την
πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
ΝΑΠΡΣ Ε01. 1 Ανοιγμα λάκων διαστάσεων
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,60
(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά

A.T.

: 116

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.4.61

0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

Δένδρα, κατηγορίας Δ4, Σφένδαμος, Acer spp., μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 2,00 έως
2,50 μέτρα, περίμετρος κορμού 12-14 εκατοστά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-0100.
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ΝΑΠΡΣ Δ01. 4 Δένδρα κατηγορίας Δ4
ΝΑΠΡΣ Δ01. 4.61
Σφένδαμος, Acer spp., μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 μέτρα,
περίμετρος κορμού 12-14 εκατοστά
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 25,00
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T.

: 117

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.8.50

Δένδρα, κατηγορίας Δ8, Παυλόβνια, Paulownia tomentosa
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-0100.
ΝΑΠΡΣ Δ01. 8 Δένδρα κατηγορίας Δ8
ΝΑΠΡΣ Δ01. 8.50
Παυλόβνια, Paulownia tomentosa
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 170,00
(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα

A.T.

: 118

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.1

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5110

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την
εκτέλεση της εργασίας
ΝΑΠΡΣ Ε04. 1 Ανοιγμα λάκων διαστάσεων
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,40
(Ολογράφως) : ένα και σαράντα λεπτά

A.T.

: 119

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.3

0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5110

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την
εκτέλεση της εργασίας
ΝΑΠΡΣ Ε04. 2 Ανοιγμα λάκων διαστάσεων
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,00
(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T.

: 120

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.6

1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210
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Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,
δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,00
(Ολογράφως) : τρία

A.T.

: 121

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.8

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,
λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της
λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,
δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,00
(Ολογράφως) : έξι

A.T.

: 122

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1

Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5240

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου,
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τοπου του πασσάλου, οι
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε
είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ
αυτόν με κατάλληλο μέσον.
Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,50
(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 123

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε11.1.2

Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5240

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου,
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τοπου του πασσάλου, οι
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε
είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ
αυτόν με κατάλληλο μέσον.
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Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,00
(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T.

: 124

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.4.12

Θάμνοι, κατηγορίας Θ4, Βιβούρνο κοινό, Viburnum tinus, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος
>1,00 μέτρα, περίμετρος κόμης >2,00
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
ΝΑΠΡΣ Δ02. 4 Θάμνοι κατηγορίας Θ4
ΝΑΠΡΣ Δ02. 4.12
Βιβούρνο κοινό, Viburnum tinus, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος >1,00 μέτρα,
περίμετρος κόμης >2,00
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 14,00
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T.

: 125

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.22

Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Δενδρολίβανο, Rosmarinus officinalis, μπάλα χώματος 3 λίτρα,
ύψος 0,50 έως 0,60 μέτρα, αριθμός κλάδων 5
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
ΝΑΠΡΣ Δ02. 3 Θάμνοι κατηγορίας Θ3
ΝΑΠΡΣ Δ02. 3.22
Δενδρολίβανο, Rosmarinus officinalis, μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,50 έως
0,60 μέτρα, αριθμός κλάδων 5
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,40
(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά

A.T.

: 126

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.2

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην
τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως
εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,
και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και
δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Η01.1. 2 Ονομαστικής διαμέτρου
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Φ 20 mm
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

: 127

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.1.1

Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για
πίεση λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων
και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,22
(Ολογράφως) : είκοσι δύο λεπτά

A.T.

: 128

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6

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

ΗΛΜ 8

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής
λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας.
Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.
Η09.1.1. 6

Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης
Ονομαστική διάμετρος 1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 95,00
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T.

: 129

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.2

Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7
ημερών διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας .
Έλεγχος ηλεκτροβανών με πηνία μανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω καλωδίου
διατομής 1,5 mm2. Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας με παράλληλη δυνατότητα χειροκίνητης
λειτουργίας χωρίς κονσόλα.
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα πάσης
φύσεως εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού,
ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Η09.2.3. 2 Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

2

(Αριθμητικά) : 130,00
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα
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A.T.

: 130

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.4.2

Πηνία ηλεκτροβανών συγκράτησης (Latching)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Προμήθεια πηνίου ηλεκτροβάνας με τα παρελκόμενά του, σύνδεσή του από ειδικευμένο τεχνίτη
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας.
Η09.1.4. 1 Τύπος πηνίου
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Συγκράτησης (Latching)

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 15,00
(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T.

: 131

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.3

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα
υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης
(άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων,
τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση,
προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε
άλλη απαραίτητη εργασία).
Η09.2.13. 3 Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 25,00
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T.

: 132

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η02.1.2

30 x 40 cm, 4 Η/Β

Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1256, ονομαστικής πίεσης 4 atm, με
κεφαλή σύνδεσης, εγκατεστημένος σε υπόγειες διαβάσεις, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η
προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σωλήνων, των απαιτουμένων μικροϋλικών
σύνδεσης, του οδηγού από γαλβανισμένο σύρμα (όταν απαιτείται) και η εργασία
εγκατάστασης σε υπόγειες διαβάσεις σωλήνων άρδευσης ή καλωδίων. Δεν
περιλαμβάνεται ο εγκιβωτισμός των σωλήνων.
Η02.1. 2 Ονομαστικής διαμέτρου
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Φ 40 mm

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,20
(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 133

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.2.3

Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 12

Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα
μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Η04.2. 3 Ονομαστικής διαμέτρου
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

Φ 1 in

(Αριθμητικά) : 7,60
(Ολογράφως) : επτά και εξήντα λεπτά
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A.T.

: 134

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.4.3

Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 12

Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά
και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.
Η04.4. 3 Ονομαστική διάμετρος
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Φ 1 in

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,50
(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 135

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.8.3

Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 12

Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα
μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Η04.8. 3 Ονομαστικής διαμέτρου
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Φ 1 in

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,90
(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 136

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.1.3

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του
έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.
Η05.1. 3 Ονομαστικής διαμέτρου
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Φ 1 in

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,80
(Ολογράφως) : εννέα και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 137

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.6.3

Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 12

Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα
μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Η04.6. 3 Ονομαστικής διαμέτρου
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Φ 1 in
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,20
(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά

ΒΕΡΟΙΑ

06/04/2021

Οι μελετητές
PANAGIOTIS
ZAXAROPOULOS

Digitally signed by
PANAGIOTIS ZAXAROPOULOS
Date: 2021.04.07 10:40:38
+03'00'

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
KONSTANTINOS
SACHINIDIS

Digitally signed by
KONSTANTINOS SACHINIDIS
Date: 2021.04.07 12:22:35 +03'00'

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΕΡΟΙΑ

06/04/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

06/04/2021

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟιΣΤΑΜΕΝΟΣ
Digitally signed by PANAGIOTIS

PANAGIOTIS ZAXAROPOULOS ZAXAROPOULOS

Date: 2021.04.07 10:40:55 +03'00'

ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

EFTHYMIO Digitally signed
by EFTHYMIOS
S
GKAVANAS
GKAVANA Date: 2021.04.07
12:43:54 +03'00'
S
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