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ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2112

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω
των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε
βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε
ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται
ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν
απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των
προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,80
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T.

:2

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

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή
χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
επίχωση.
Ευρώ

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

:4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.21

Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, μη πλαστικά. Περιλαμβάνονται
οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η
διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες
καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
επίχωση.
Ευρώ

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

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,90
(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

A.T.

:6

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.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01

Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε
στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων
0
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

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

:8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5276

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου),
σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου.
Ευρώ

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

A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.5

Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5371

Κοπής ξυλωδών φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας, με κατάλληλα μηχανήματα ή/και
με εργάτες, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη.
Περιλαμβάνεται η η κοπήόλωντωνξυλωδώνφυτών(Αύλανθος, Νικοτιάνα κ.λ.π.) και
βάτων που καλύπτουν την οριζόντια ή και κατακόρυφη σήμανση της οδού με χρήση
κατάλληλων εξαρτημάτων που προσαρμόζονται σε ελκυστήρα ήμε εργάτες και
εργαλεία, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν
από την κοπή και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 85,00
(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.3

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5354

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρου ύψους μέχρι 4 m, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται
καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,00
(Ολογράφως) : έξι

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3213

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
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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 C12/15.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 84,00
(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

A.T.

: 12

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
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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).
Ευρώ

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

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.06

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
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
Σελίδα 24 από 63

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

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 C25/30.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 101,00
(Ολογράφως) : εκατόν ένα

A.T.

: 14

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
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A.T.

: 15

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
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
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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.

: 16

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
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
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40,0

|

ν

|

|

|

|

|

1257

|

9,86

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.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45

Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων
(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της
προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε
οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,20
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T.

: 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.22

Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7922

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης
που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές
ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο πρό της διαλύσεως ή αναμίξεως.
Ευρώ

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

A.T.

: 19

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.1

Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Εκσκαφή
χάνδακα
γιά την τοποθέτηση καλωδίων
πλάτους όφρυος ορύγματος
μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή
μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε
ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των
παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή
περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά
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την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των
κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπκών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων)
και μεταφορών γιά την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε
θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την
κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η
δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η
εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις
πλήρως συμπιεζόμενες
(1 m3)
9302. 1 Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 18,37
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά

A.T.

: 20

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.

: 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.4.5.2

Σωλήνας πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R) PN20 SDR7,4 κατά DIN8077/78 τριών
στρωμάτων (ενδιάμεση στρώση μίγμα PP-R με ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό) Φ20x2,8
SDR7,4
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σωλήνας ύδρευσης πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R)
Φ20x2,8 SDR7,4 θερμικής
αυτοσυγκόλλησης, για πίεση 20 bar τριών στρωμάτων (ενδιάμεσο στρώμα από μίγμα PP-R και ειδικό
συνθετικό υαλώδες υλικό) με αυξημένη μηχανική αντοχή SDR7,4 4ης γενιάς και μειωμένο συντελεστή
γραμμικής διαστολής 0,03, με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (γωνίες, ταυ, μούφες, μαστούς κλπ.)
σε αναλογία, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά (συμπεριλαμβάνεται η στήριξη με στήριγματα με ελαστικό
παρέμβυσμα επίτοιχα ή ανάρτηση με ντίζες από οροφή) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης,
σύνδεσης και δοκιμών υπό πίεση.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,19
(Ολογράφως) : επτά και δέκα εννέα λεπτά

A.T.

: 22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.4.5.3

Σωλήνας πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R) PN20 SDR7,4 κατά DIN8077/78 τριών
στρωμάτων (ενδιάμεση στρώση μίγμα PP-R με ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό) Φ25x3,5
SDR7,4
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8
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Σωλήνας ύδρευσης πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R)
Φ25x3,5 SDR7,4 θερμικής
αυτοσυγκόλλησης, για πίεση 20 bar τριών στρωμάτων (ενδιάμεσο στρώμα από μίγμα PP-R και ειδικό
συνθετικό υαλώδες υλικό) με αυξημένη μηχανική αντοχή SDR7,4 4ης γενιάς και μειωμένο συντελεστή
γραμμικής διαστολής 0,03, με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (γωνίες, ταυ, μούφες, μαστούς κλπ.)
σε αναλογία, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά (συμπεριλαμβάνεται η στήριξη με στήριγματα με ελαστικό
παρέμβυσμα επίτοιχα ή ανάρτηση με ντίζες από οροφή) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης,
σύνδεσης και δοκιμών υπό πίεση.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 10,21
(Ολογράφως) : δέκα και είκοσι ένα λεπτά

A.T.

: 23

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.4.5.4

Σωλήνας πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R) PN20 SDR7,4 κατά DIN8077/78 τριών
στρωμάτων (ενδιάμεση στρώση μίγμα PP-R με ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό) Φ32x4,4
SDR7,4
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σωλήνας ύδρευσης πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R)
Φ32x4,4 SDR7,4 θερμικής
αυτοσυγκόλλησης, για πίεση 20 bar τριών στρωμάτων (ενδιάμεσο στρώμα από μίγμα PP-R και ειδικό
συνθετικό υαλώδες υλικό) με αυξημένη μηχανική αντοχή SDR7,4 4ης γενιάς και μειωμένο συντελεστή
γραμμικής διαστολής 0,03, με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (γωνίες, ταυ, μούφες, μαστούς κλπ.)
σε αναλογία, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά (συμπεριλαμβάνεται η στήριξη με στήριγματα με ελαστικό
παρέμβυσμα επίτοιχα ή ανάρτηση με ντίζες από οροφή) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης,
σύνδεσης και δοκιμών υπό πίεση.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 13,35
(Ολογράφως) : δέκα τρία και τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

: 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.4.5.5

Σωλήνας πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R) PN20 SDR7,4 κατά DIN8077/78 τριών
στρωμάτων (ενδιάμεση στρώση μίγμα PP-R με ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό) Φ40x5,5
SDR7,4
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σωλήνας ύδρευσης πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R)
Φ40x5,5 SDR7,4 θερμικής
αυτοσυγκόλλησης, για πίεση 20 bar τριών στρωμάτων (ενδιάμεσο στρώμα από μίγμα PP-R και ειδικό
συνθετικό υαλώδες υλικό) με αυξημένη μηχανική αντοχή SDR7,4 4ης γενιάς και μειωμένο συντελεστή
γραμμικής διαστολής 0,03, με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (γωνίες, ταυ, μούφες, μαστούς κλπ.)
σε αναλογία, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά (συμπεριλαμβάνεται η στήριξη με στήριγματα με ελαστικό
παρέμβυσμα επίτοιχα ή ανάρτηση με ντίζες από οροφή) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης,
σύνδεσης και δοκιμών υπό πίεση.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 17,03
(Ολογράφως) : δέκα επτά και τρία λεπτά

A.T.

: 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.4.5.6

Σωλήνας πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R) PN20 SDR7,4 κατά DIN8077/78 τριών
στρωμάτων (ενδιάμεση στρώση μίγμα PP-R με ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό) Φ50x6,9
SDR7,4
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σωλήνας ύδρευσης πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R)
Φ50x6,9 SDR7,4 θερμικής
αυτοσυγκόλλησης, για πίεση 20 bar τριών στρωμάτων (ενδιάμεσο στρώμα από μίγμα PP-R και ειδικό
συνθετικό υαλώδες υλικό) με αυξημένη μηχανική αντοχή SDR7,4 4ης γενιάς και μειωμένο συντελεστή
γραμμικής διαστολής 0,03, με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (γωνίες, ταυ, μούφες, μαστούς κλπ.)
σε αναλογία, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά (συμπεριλαμβάνεται η στήριξη με στήριγματα με ελαστικό
παρέμβυσμα επίτοιχα ή ανάρτηση με ντίζες από οροφή) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης,
σύνδεσης και δοκιμών υπό πίεση.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 22,09
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και εννέα λεπτά
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A.T.

: 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.4.5.7

Σωλήνας πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R) PN20 SDR7,4 κατά DIN8077/78 τριών
στρωμάτων (ενδιάμεση στρώση μίγμα PP-R με ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό) Φ63x8,6
SDR7,4
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σωλήνας ύδρευσης πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R)
Φ63x8,6 SDR7,4 θερμικής
αυτοσυγκόλλησης, για πίεση 20 bar τριών στρωμάτων (ενδιάμεσο στρώμα από μίγμα PP-R και ειδικό
συνθετικό υαλώδες υλικό) με αυξημένη μηχανική αντοχή SDR7,4 4ης γενιάς και μειωμένο συντελεστή
γραμμικής διαστολής 0,03, με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (γωνίες, ταυ, μούφες, μαστούς κλπ.)
σε αναλογία, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά (συμπεριλαμβάνεται η στήριξη με στήριγματα με ελαστικό
παρέμβυσμα επίτοιχα ή ανάρτηση με ντίζες από οροφή) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης,
σύνδεσης και δοκιμών υπό πίεση.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 28,95
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.4.5.8

Σωλήνας πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R) PN20 SDR7,4 κατά DIN8077/78 τριών
στρωμάτων (ενδιάμεση στρώση μίγμα PP-R με ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό) Φ75x10,3
SDR7,4
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σωλήνας ύδρευσης πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R)
Φ75x10,3 SDR7,4 θερμικής
αυτοσυγκόλλησης, για πίεση 20 bar τριών στρωμάτων (ενδιάμεσο στρώμα από μίγμα PP-R και ειδικό
συνθετικό υαλώδες υλικό) με αυξημένη μηχανική αντοχή SDR7,4 4ης γενιάς και μειωμένο συντελεστή
γραμμικής διαστολής 0,03, με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (γωνίες, ταυ, μούφες, μαστούς κλπ.)
σε αναλογία, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά (συμπεριλαμβάνεται η στήριξη με στήριγματα με ελαστικό
παρέμβυσμα επίτοιχα ή ανάρτηση με ντίζες από οροφή) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης,
σύνδεσης και δοκιμών υπό πίεση.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 37,15
(Ολογράφως) : τριάντα επτά και δέκα πέντε λεπτά

A.T.

: 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.4.5.9

Σωλήνας πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R) PN20 SDR7,4 κατά DIN8077/78 τριών
στρωμάτων (ενδιάμεση στρώση μίγμα PP-R με ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό) Φ90x12,3
SDR7,4
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σωλήνας ύδρευσης πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R)
Φ90x12,3 SDR7,4 θερμικής
αυτοσυγκόλλησης, για πίεση 20 bar τριών στρωμάτων (ενδιάμεσο στρώμα από μίγμα PP-R και ειδικό
συνθετικό υαλώδες υλικό) με αυξημένη μηχανική αντοχή SDR7,4 4ης γενιάς και μειωμένο συντελεστή
γραμμικής διαστολής 0,03, με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (γωνίες, ταυ, μούφες, μαστούς κλπ.)
σε αναλογία, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά (συμπεριλαμβάνεται η στήριξη με στήριγματα με ελαστικό
παρέμβυσμα επίτοιχα ή ανάρτηση με ντίζες από οροφή) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης,
σύνδεσης και δοκιμών υπό πίεση.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 47,13
(Ολογράφως) : σαράντα επτά και δέκα τρία λεπτά

A.T.

: 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν12.36.01.06

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων ή σωλήνων, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
(HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50086, αντοχής >=450Ν
Σωληνώσεις DN/OD 110 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6711.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας
καλωδίων ή σωλήνων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086, με ενσωματωμένη ατσαλίνα.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου.
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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 ΕΝ 50086.
Σωληνώσεις DN/ΟD 110 mm
Οι σωλήνες θα έχουν τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά του ενδεικτικού τύπου POLIECO Cavidotto ή
ισοδυνάμου.
Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω.
Ευρώ

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

A.T.

: 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8104.4.1

Βάνα σφαιρική PP-R Φ20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Βάνα σφαιρική PP-R, θερμικής αυτοσυγκόλλησης με λαβή ή χρωμέ χειροστρόφαλο (εντοιχισμού)
ανάλογα με την μελέτη
Φ20 πίεσης λειτουργίας μέχρι 10 atm με την εργασία πλήρους
εγκατάστασης.
Η βάνα θα είναι ενδεικτικού τύπου INTERPLAST 700390020 -110 ή 790100020 ή ισοδυνάμου, ανάλογα
με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της επίβλεψης.
( 1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 24,28
(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T.

: 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8104.4.2

Βάνα σφαιρική PP-R Φ25
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Βάνα σφαιρική PP-R, θερμικής αυτοσυγκόλλησης με λαβή ή χρωμέ χειροστρόφαλο (εντοιχισμού)
ανάλογα με την μελέτη
Φ25 πίεσης λειτουργίας μέχρι 10 atm με την εργασία πλήρους
εγκατάστασης.
Η βάνα θα είναι ενδεικτικού τύπου INTERPLAST 700390020 -110 ή 790100020 ή ισοδυνάμου, ανάλογα
με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της επίβλεψης.
( 1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 29,43
(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και σαράντα τρία λεπτά

A.T.

: 32

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8104.4.3

Βάνα σφαιρική PP-R Φ32
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Βάνα σφαιρική PP-R, θερμικής αυτοσυγκόλλησης με λαβή ή χρωμέ χειροστρόφαλο (εντοιχισμού)
ανάλογα με την μελέτη
Φ32 πίεσης λειτουργίας μέχρι 10 atm με την εργασία πλήρους
εγκατάστασης.
Η βάνα θα είναι ενδεικτικού τύπου INTERPLAST 700390020 -110 ή 790100020 ή ισοδυνάμου, ανάλογα
με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της επίβλεψης.
( 1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 34,80
(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 33

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8104.4.4

Βάνα σφαιρική PP-R Φ40
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Βάνα σφαιρική PP-R, θερμικής αυτοσυγκόλλησης με λαβή ή χρωμέ χειροστρόφαλο (εντοιχισμού)
ανάλογα με την μελέτη
Φ40 πίεσης λειτουργίας μέχρι 10 atm με την εργασία πλήρους
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εγκατάστασης.
Η βάνα θα είναι ενδεικτικού τύπου INTERPLAST 700390020 -110 ή 790100020 ή ισοδυνάμου, ανάλογα
με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της επίβλεψης.
( 1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 39,95
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 34

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8104.4.5

Βάνα σφαιρική PP-R Φ50
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Βάνα σφαιρική PP-R, θερμικής αυτοσυγκόλλησης με λαβή ή χρωμέ χειροστρόφαλο (εντοιχισμού)
ανάλογα με την μελέτη
Φ50 πίεσης λειτουργίας μέχρι 10 atm με την εργασία πλήρους
εγκατάστασης.
Η βάνα θα είναι ενδεικτικού τύπου INTERPLAST 700390020 -110 ή 790100020 ή ισοδυνάμου, ανάλογα
με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της επίβλεψης.
( 1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 47,09
(Ολογράφως) : σαράντα επτά και εννέα λεπτά

A.T.

: 35

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8104.4.6

Βάνα σφαιρική PP-R Φ63
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Βάνα σφαιρική PP-R, θερμικής αυτοσυγκόλλησης με λαβή ή χρωμέ χειροστρόφαλο (εντοιχισμού)
ανάλογα με την μελέτη
Φ63 πίεσης λειτουργίας μέχρι 10 atm με την εργασία πλήρους
εγκατάστασης.
Η βάνα θα είναι ενδεικτικού τύπου INTERPLAST 700390020 -110 ή 790100020 ή ισοδυνάμου, ανάλογα
με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της επίβλεψης.
( 1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 57,39
(Ολογράφως) : πενήντα επτά και τριάντα εννέα λεπτά

A.T.

: 36

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8104.4.7

Βάνα σφαιρική PP-R Φ75
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Βάνα σφαιρική PP-R, θερμικής αυτοσυγκόλλησης με λαβή ή χρωμέ χειροστρόφαλο (εντοιχισμού)
ανάλογα με την μελέτη
Φ75 πίεσης λειτουργίας μέχρι 10 atm με την εργασία πλήρους
εγκατάστασης.
Η βάνα θα είναι ενδεικτικού τύπου INTERPLAST 700390020 -110 ή 790100020 ή ισοδυνάμου, ανάλογα
με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της επίβλεψης.
( 1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 133,54
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα τρία και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8104.4.8

Βάνα σφαιρική PP-R Φ90
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Βάνα σφαιρική PP-R, θερμικής αυτοσυγκόλλησης με λαβή ή χρωμέ χειροστρόφαλο (εντοιχισμού)
ανάλογα με την μελέτη
Φ90 πίεσης λειτουργίας μέχρι 10 atm με την εργασία πλήρους
εγκατάστασης.
Η βάνα θα είναι ενδεικτικού τύπου INTERPLAST 700390020 -110 ή 790100020 ή ισοδυνάμου, ανάλογα
με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της επίβλεψης.
( 1 τεμ.)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 140,67
(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα και εξήντα επτά λεπτά

A.T.

: 38

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8138.1.2.2

Κρουνός εκροής (βρύση) Φ1/2" πλαστικός, μαύρος, με αντιπαγετική μπίλια
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Κρουνός εκροής (βρύση) Φ1/2" πλαστικός μαύρος, με υαλοενισχυμένο πλαστικό σώμα, με αντιπαγετική
μπίλια, με λαβή, με τα μικροϋλικά και υλικά συνδέσεως (ταυ, γωνίες, νίπελ κλπ.) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως.
Ο κρουνός θα είναι κατάλληλος για χρήση σε θερμοκρασίες τουλάχιστον κάτω των -10 C και θα έχει
τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά του ενδεικτικού ή ισοδυνάμου τύπου Palaplast Anti-Frost Tap
4727/1002.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 19,61
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εξήντα ένα λεπτά

A.T.

: 39

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8203.0

Δίδυμο υδροστόμιο πυρκαγιάς
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 20

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγακατάσταση ενός δίδυμου υδροστομίου
πυρκαγιάς από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3 έως 4 ιντσών, με δύο καταλήξεις 2 1/2" εφοδιαμένες με
ταχυσύνδεσμους για την σύνδεση της Π.Υ., δηλαδή υλικά, μικροϋλικά και εργασία για πλήρη
εγκατάσταση του υδροστομίου ώστε να ανταποκρίνεται στους κανονισμούς της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 384,67
(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα τέσσερα και εξήντα επτά λεπτά

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 : 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.
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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)
Ευρώ

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

A.T.

: 42

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9305.10

Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων διατομής έως και DN160 με άμμο ποταμού ή
λατομείου.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6069

Για ένα τρεχάμενο μέτρο έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης σωλήνων διατομής έως DN160 με άμμο
ποταμού ή λατομείου, εκτελούμενης εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με τους όρους της
αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής.
Στην τιμή περιλαμβάνεται :
α. Η προμήθεια της άμμου ποταμού ή λατομείου
β. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του
έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.
γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.
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 50εκ. και ελάχιστος εγκιβωτισμός του σωλήνα (άνω και κάτω παρειά)
τουλάχιστον 10εκ.
Τιμή για ένα τρέχον μέτρο επίχωσης σωλήνα ως ανωτέρω.
Ευρώ

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

A.T.

: 43

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9305.11

Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων διατομής DN200 έως DN400 με άμμο ποταμού ή
λατομείου.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6069

Για ένα τρεχάμενο μέτρο έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης σωλήνων διατομής DN200 έως DN400 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 μέχρι αρνήσεως.
Λαμβάνεται πλάτος ορύγματος 70εκ. και ελάχιστος εγκιβωτισμός του σωλήνα (άνω και κάτω παρειά)
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τουλάχιστον 10εκ.
Τιμή για ένα τρέχον μέτρο επίχωσης σωλήνα ως ανωτέρω.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 12,00
(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T.

: 44

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.4.2

Σωλήνας αποχέτευσης από PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329 Φ40 x 1,8mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης
Φ40x1,8mm από σκληρό πλαστικό PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329, με
ελάχιστο πάχος τοιχώματος 3,2mm, 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 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) : 22,83
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ογδόντα τρία λεπτά

A.T.

: 45

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.4.3

Σωλήνας αποχέτευσης από PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329 Φ50 x 3,2mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης
Φ50x3,2mm από σκληρό πλαστικό PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329, με
ελάχιστο πάχος τοιχώματος 3,2mm, 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 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) : 23,96
(Ολογράφως) : είκοσι τρία και ενενήντα έξι λεπτά

A.T.

: 46

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.4.5

Σωλήνας αποχέτευσης από PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329 Φ75 x 3,2mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης
Φ75x3,2mm από σκληρό πλαστικό PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329, με
ελάχιστο πάχος τοιχώματος 3,2mm, 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 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) : 25,80
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 47

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.4.7

Σωλήνας αποχέτευσης από PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329 Φ100 x 3,2mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ100x3,2mm από σκληρό πλαστικό PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329, με
ελάχιστο πάχος τοιχώματος 3,2mm, 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 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)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 23,72
(Ολογράφως) : είκοσι τρία και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T.

: 48

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.4.9

Σωλήνας αποχέτευσης από PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329 Φ125 x 3,2mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ125x3,2mm από σκληρό πλαστικό PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329, με
ελάχιστο πάχος τοιχώματος 3,2mm, 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 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) : 25,94
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 49

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.4.10

Σωλήνας αποχέτευσης από PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329 Φ140x 3,6mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ140x3,6mm από σκληρό πλαστικό PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329, με
ελάχιστο πάχος τοιχώματος 3,2mm, 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 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) : 22,12
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και δώδεκα λεπτά

A.T.

: 50

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.4.11

Σωλήνας αποχέτευσης από PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329 Φ160x4,0mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ160x4,0mm από σκληρό πλαστικό PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329, με
ελάχιστο πάχος τοιχώματος 3,2mm, 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 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) : 25,55
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και πενήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 51

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.4.12

Σωλήνας αποχέτευσης από PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329 Φ200x4,9mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ200x4,9mm από σκληρό πλαστικό PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329, με
ελάχιστο πάχος τοιχώματος 3,2mm, 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 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)
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Ευρώ

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

A.T.

: 52

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.5.5

Σωλήνας αποχέτευσης από PVC κατά ΕΛΟΤ 476 σειράς/SDR 51 Φ250 x 5,0mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ250x5,0mm από σκληρό πλαστικό PVC κατά ΕΛΟΤ 476 σειράς/SDR 51,
για σύνδεση με συγκόληση με παρεμβολή κατάλληλου ελαστικού παρεμβύσματος, με διαμορφούμενη
μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται κατ' αναλογία τα ειδικά
τεμάχια κάθε σχήματος (ταυ, γωνίες, ημιταυ, σαμάρια, συστολές, ελαστικοί δακτύλιοι 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) : 30,64
(Ολογράφως) : τριάντα και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 53

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.5.6

Σωλήνας αποχέτευσης από PVC κατά ΕΛΟΤ 476 σειράς/SDR 51 Φ315 x 6,2mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ315x6,2mm από σκληρό πλαστικό PVC κατά ΕΛΟΤ 476 σειράς/SDR 51,
για σύνδεση με συγκόληση με παρεμβολή κατάλληλου ελαστικού παρεμβύσματος, με διαμορφούμενη
μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται κατ' αναλογία τα ειδικά
τεμάχια κάθε σχήματος (ταυ, γωνίες, ημιταυ, σαμάρια, συστολές, ελαστικοί δακτύλιοι 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) : 44,90
(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 54

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.10.4

Φρεάτιo από σκυρόδεμα, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 60x60εκ.
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)
και κάλυμμα από σύνθετο υλικό βαρέως τύπου, κλάσεως C250/EN124 καθαρών διαστάσεων
60x60εκ. , 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 60x60εκ.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 306,49
(Ολογράφως) : τριακόσια έξι και σαράντα εννέα λεπτά

A.T.

: 55

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.10.5

Φρεάτιo από σκυρόδεμα, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 70x70εκ.
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)
και κάλυμμα από σύνθετο υλικό βαρέως τύπου, κλάσεως C250/EN124 καθαρών διαστάσεων
70x70εκ. , με εγκιβωτισμό των σωληνώσεων ή έτοιμες τις οπές διόδου των σωληνώσεων,
ήτοι υλικά επί τόπου του έργου και εργασία εκσκαφής σκάμματος, χύτευσης φρεατίου,
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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 70x70εκ.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 389,95
(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα εννέα και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 56

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.15.6

Φρεάτιo από σκυρόδεμα, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 80x80εκ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Φρεάτιo επίσκεψης/διέλευσης δικτύου ύδρευσης/αποχέτευσης ή καλωδίων από ελαφρά
οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 (τοιχώματα 15εκ., πάτος 15εκ., οπλισμός πλέγμα 196)
και κάλυμμα από σύνθετο υλικό βαρέως τύπου, κλάσεως C250/EN124 καθαρών διαστάσεων
80x80εκ. , 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
80x80εκ.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 551,61
(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα ένα και εξήντα ένα λεπτά

A.T.

: 57

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.15.7

Φρεάτιo από σκυρόδεμα, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 100x100εκ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Φρεάτιo επίσκεψης/διέλευσης δικτύου ύδρευσης/αποχέτευσης ή καλωδίων από ελαφρά
οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 (τοιχώματα 15εκ., πάτος 15εκ., οπλισμός πλέγμα 196)
και κάλυμμα από σύνθετο υλικό βαρέως τύπου, κλάσεως C250/EN124 καθαρών διαστάσεων
100x100εκ. , 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
100x100εκ.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 749,77
(Ολογράφως) : επτακόσια σαράντα εννέα και εβδομήντα επτά λεπτά

A.T.

: 58

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.20.8

Φρεάτιo από σκυρόδεμα, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 110x110εκ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Φρεάτιo επίσκεψης/διέλευσης δικτύου ύδρευσης/αποχέτευσης ή καλωδίων από ελαφρά
οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 (τοιχώματα 20εκ., πάτος 20εκ., οπλισμός πλέγμα 196)
και κάλυμμα από σύνθετο υλικό βαρέως τύπου, κλάσεως D400/EN124 καθαρών διαστάσεων
110x110εκ. , 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.
Σελίδα 39 από 63

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Φρεάτιο καθαρών εσωτερικών διαστάσεων
(1 τεμ)

110x110εκ.

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.210,89
(Ολογράφως) : χίλια διακόσια δέκα και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T.

: 59

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ ΝΑ11.15.04

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης
Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα
από γαλβανισμένο χάλυβα.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6620.1

Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών
χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης
δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από πολυπροπυλένιο, πολυμερές ή ινοπλισμένο
σκυρόδεμα με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας
φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.
- Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 "Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της
συμμόρφωσης", με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή
σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού.
- Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις
οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών
εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται
απόλυτη στεγανότητα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου
των πάσης φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά
τεμάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, τερματικά, σύστημα "κλειδώματος" της εσχάρας, μεταλλικά
εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των
πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης (σκυροδέματα, πλέγματα κλπ) σύμφωνα με τις οδηγίες
του εργοστασίου κατασκευής και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης
των καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου,
αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η
προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.
Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την
κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433.
Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες
(ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN)
Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων
(ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN)
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών
(ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)
Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων
(ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN)
Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα,
αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι
αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)
Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από
γαλβανισμένο χάλυβα.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά του.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 103,00
(Ολογράφως) : εκατόν τρία

Σελίδα 40 από 63
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A.T.

: 60

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ ΝΑ11.15.06

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης
Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα
από γαλβανισμένο χάλυβα.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6620.1

Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών
χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης
δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από πολυπροπυλένιο, πολυμερές ή ινοπλισμένο
σκυρόδεμα με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας
φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.
- Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 "Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της
συμμόρφωσης", με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή
σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού.
- Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις
οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών
εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται
απόλυτη στεγανότητα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου
των πάσης φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά
τεμάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, τερματικά, σύστημα "κλειδώματος" της εσχάρας, μεταλλικά
εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των
πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης (σκυροδέματα, πλέγματα κλπ) σύμφωνα με τις οδηγίες
του εργοστασίου κατασκευής και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης
των καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου,
αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η
προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.
Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την
κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433.
Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες
(ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN)
Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων
(ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN)
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών
(ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)
Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων
(ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN)
Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα,
αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι
αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)
Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από
γαλβανισμένο χάλυβα.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά του.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 168,00
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ

A.T.

: 61

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ ΝΑ11.15.15

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης
Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 300 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα
από γαλβανισμένο χάλυβα.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6620.1

Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών
χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης
δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Σελίδα 41 από 63
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- Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από πολυπροπυλένιο, πολυμερές ή ινοπλισμένο
σκυρόδεμα με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας
φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.
- Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 "Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της
συμμόρφωσης", με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή
σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού.
- Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις
οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών
εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται
απόλυτη στεγανότητα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου
των πάσης φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά
τεμάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, τερματικά, σύστημα "κλειδώματος" της εσχάρας, μεταλλικά
εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των
πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης (σκυροδέματα, πλέγματα κλπ) σύμφωνα με τις οδηγίες
του εργοστασίου κατασκευής και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης
των καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου,
αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η
προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.
Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την
κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433.
Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες
(ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN)
Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων
(ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN)
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών
(ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)
Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων
(ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN)
Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα,
αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι
αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)
Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 300 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από
γαλβανισμένο χάλυβα.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά του.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 200,00
(Ολογράφως) : διακόσια

A.T.

: 62

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8061.2.1

Συλλεκτήρας υδάτων (γλάστρα) ομβρίων υδάτων, γαλβανισμένη, ηλεκτροστατικά βαμμένη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 1

Συλλεκτήρας υδάτων γλάστρα, ενδεικτικών διαστάσεων 20x30 cm ομβρίων υδάτων από γαλβανισμένη
λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη σε οποιοδήποτε χρώμα, πάχους τουλάχιστον 0,5mm, κορνιζωτή
συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως κλπ. όπως και της εργασίας πλήρους τοποθετήσεως.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 62,01
(Ολογράφως) : εξήντα δύο και ένα λεπτό

A.T.

: 63

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8062.3.1.1

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

ΗΛΜ 1
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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) : 21,23
(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι τρία λεπτά

A.T.

: 64

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8062.1.1

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) : 28,29
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και είκοσι εννέα λεπτά

A.T.

: 65

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.2.4.1

Σταλακτηφόροι Φ 20 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες, αποστάσεις
σταλακτών 33 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες, με
λαβύρινθο μακράς διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης με μεμβράνη, με ομοιομορφία
παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες
κατηγορίας A', για πίεση λειτουργίας από 0,80 έως 3,50 atm. Προμήθεια
σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου,
προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις
και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Δεν
περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Η08.2.4. 1 Αποστάσεις σταλακτών
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

33 cm

Ευρώ

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

A.T.

: 66

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.2.2

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm
(SDR 13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 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.
Η01.2. 2 Ονομαστικής διαμέτρου
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Ευρώ

Φ 25 mm

(Αριθμητικά) : 0,65
(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά
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A.T.

: 67

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η02.1.3

Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 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. 3 Ονομαστικής διαμέτρου
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Φ 50 mm

Ευρώ

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

A.T.

: 68

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.

: 69

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6

30 x 40 cm, 4 Η/Β

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.

: 70

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.12.3

Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Μειωτές πίεσης, με σώμα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης
ανοξείδωτα, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων
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και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Η05.12. 3 Ονομαστικής διαμέτρου
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T.

: 71

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1

Φ 1 in

Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 4-6
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Οικιακός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων
προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και
πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή
κεντρικής ηλεκτροβάνας και με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας.
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με 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.
Η09.2.5. 1 Ελεγχόμενες Η/Β
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 200,00
(Ολογράφως) : διακόσια

A.T.

: 72

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9305.1

4-6

Διάστρωση με πλάκες τσιμέντου (επισήμανσης υπόγ. ηλεκτρ. αγωγών) διαστάσεων
25x50x5 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Διάστρωση με πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 25x50x5 cm, με ανάγλυφη σήμανση ΔΕΗ ΧΤ στην μία
πλευρά, δηλαδή προμήθεια,μεταφορά και διάστρωση επάνω σε στρώση άμμου πάχους 0,10 m πάνω από
τον σωλήνα PVC διέλευσης υπογείου καλωδίου γιά 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 PVC).
(1 m)
Ευρώ

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

A.T.

: 73

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.

: 74

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9340.3

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής
25mm2 , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και
εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του
υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς ή αλεξικεραύνου ή
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οποιαδήποτε άλλη σύνδεση.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,24
(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι τέσσερα λεπτά

A.T.

: 75

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9318.1

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέτα) ΕΝ10255, για την διέλευση
καλωδίων διαμέτρου 1/2"
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέτα) ΕΝ10255, για την διέλευση καλωδίων,
σωληνώσεων κλπ, διαμέτρου 1/2"
δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός μέτρου
σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε οποιαδήποτε θέση με τα ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά
(στηρίγματα τοίχου, οροφής, γωνίες, μούφες κλπ) που απαιτούνται.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,91
(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα ένα λεπτά

A.T.

: 76

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9318.2

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέτα) ΕΝ10255, για την διέλευση
καλωδίων διαμέτρου 3/4"
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέτα) ΕΝ10255, για την διέλευση καλωδίων,
σωληνώσεων κλπ, διαμέτρου 3/4"
δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός μέτρου
σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε οποιαδήποτε θέση με τα ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά
(στηρίγματα τοίχου, οροφής, γωνίες, μούφες κλπ) που απαιτούνται.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,18
(Ολογράφως) : επτά και δέκα οκτώ λεπτά

A.T.

: 77

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9318.3

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέτα) ΕΝ10255, για την διέλευση
καλωδίων διαμέτρου 1"
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέτα) ΕΝ10255, για την διέλευση καλωδίων,
σωληνώσεων κλπ, διαμέτρου 1"
δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός μέτρου
σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε οποιαδήποτε θέση με τα ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά
(στηρίγματα τοίχου, οροφής, γωνίες, μούφες κλπ) που απαιτούνται.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 11,17
(Ολογράφως) : έντεκα και δέκα επτά λεπτά

A.T.

: 78

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9318.8

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέτα) ΕΝ10255, για την διέλευση
καλωδίων διαμέτρου 3"
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέτα) ΕΝ10255, για την διέλευση καλωδίων,
σωληνώσεων κλπ, διαμέτρου 3"
δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός μέτρου
σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε οποιαδήποτε θέση με τα ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά
(στηρίγματα τοίχου, οροφής, γωνίες, μούφες κλπ) που απαιτούνται.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 32,73
(Ολογράφως) : τριάντα δύο και εβδομήντα τρία λεπτά
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A.T.

: 79

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.

: 80

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9350.1.10.01

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ),πλήρης δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και
τοποθέτηση.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές ανοξείδωτου επιδαπέδιου κιβωτίου ηλεκτρικής
διανομής (πίλλαρ), βιομηχανικού τύπου, στεγανού, προστασίας ΙΡ 54 κατά το πρότυπο IEC 60529,
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-SAE 316 (ISO A4), με εσωτερικές διαστάσεις
1,45 m πλάτος, 1,30 m ύψος και 0.36 m βάθος, αποτελούμενη από δύο μέρη με ιδιαίτερες θύρες,
με μικροϋλικά και εξαρτήματα στερέωσης και συνδέσεων από ανοξείδωτο χάλυβα,
σκληρό πλαστικό ή ορείχαλκο.
- Βάση από σκυρόδεμα με περιμετρικό πλαίσιο έδρασης του κιβωτίου στην στέψη της,
από ανοξείδωτες λάμες 40 x 2,5 mm, κοχλιούμενες στην βάση με ανοξείδωτα βύσματα.
- Εσωτερική διαίρεση με φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους 1,5 mm σε δύο χώρους:
προς τα αριστερά, πλάτους 0,60 m κενός, με μονόφυλλη θύρα και προς τα δεξιά,
πλάτους 0,85 m, για την ηλεκτρική διανομή, με δίφυλλη θύρα. Πρόβλεψη δύο (2)
οπών 26 mm στο άνω μέρος της διαχωριστικής λαμαρίνας για την διέλευση καλωδίων.
- Εσωτερικές διαμορφώσεις από φύλλα στραντζαριστής ανοξείδωτης λαμαρίνας για την
τοποθέτηση και στερέωση των προβλεπομένων οργάνων
- Θύρες με ενισχύσεις ακαμψίας και ελαστικό παρεμβύσμα περιμετρικώς, με μεντρεσσέδες
βαρέως τύπου, ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές ασφαλείας ανά φύλλο και μηχανισμό
συγκράτησης σε ανοικτή θέση.
- Διαμόρφωση κορυφής σε σχήμα στέγης ή τόξου με προεξοχή 6 cm από την υπόλοιπη κατασκευής.
- Πινακίδα αναγραφής στοιχείων στην δεξιά θύρα στερεωμένη με ανοξείδωτα πριτσίνια
(περιλαμβάνεται η αναγραφή των στοιχείων με έντυπους ή μεταλλικούς χαρακτήρες,
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚτΕ)
- Στεγανό κιβώτιο (πίνακας διανομής) στην δεξιά πλευρά του πίλλαρ (χώρος διανομής),
προστασίας ΙΡ 54 κατά IEC 60529, από σκληρό πλαστικό, ανοξείδωτο χάλυβα ή από συνδυασμό
των δύο, για την εγκατάσταση του ηλεκτρικού εξοπλισμού προστασίας και ελέγχου.
- Οπές με κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τον
γενικό πίνακα της ηλεκτρικής εγκατάστασης (όπως προβλέπεται από τη μελέτη),
του καλωδίου τηλεχειρισμού (εάν προβλέπεται από τη μελέτη) καθώς επίσης και για
την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.
- Πρόβλεψη εισόδου για την τροφοδότηση από τον γενικό πίνακα της ηλεκτρικής
εγκατάστασης (όπως προβλέπεται από τη μελέτη) στο κάτω μέρος, εφ' όσον
η τροφοδότηση είναι υπόγεια, ή στην αριστερή πλευρά του πίλλαρ εάν η ηλεκτροδότηση
είναι εναέρια.
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- Πίνακας διανομής με τον ακόλουθο εξοπλισμό:
- γενικός διακόπτης φορτίου
- γενικές ασφάλειες
- λυχνίες ένδειξης παρουσίας τάσης
- ρελέ τηλεχειρισμού
- μονάδα ελέγχου για την αφή και σβέση των φωτιστικών σωμάτων και τον
υποβιβασμό της στάθμης φωτισμού (εάν προβλέπεται στην μελέτη)
- στεγανός ρυθμιζόμενος ανιχνευτής φωτεινότητας τοποθετημένος στο πλαϊνό μέρος
του πίλλαρ (εάν αναφέρεται στη μελέτη)
- ρευματοδότης ράγας τύπου σούκο 16A/250V με μικροαυτόματο και διακόπτη
διαρροής 30mA
- στεγανό φωτιστικό σώμα φθορισμού 26W νυκτερινής εργασίας ελεγχόμενοπροστατευόμενο από μικροαυτόματο 10Α και διακόπτη διαρροής 30mA
- διακόπτες φορτίου με μικροαυτoμάτους για την προστασία των γραμμών
αναχώρησης,όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή των Ηλεκτρομηχανολογικών
εργασιών του έργου και αναλύονται στο μονογραμμικό διάγραμμα.
- εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου με αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6 kΑ εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη
- Εσωτερικές καλωδιώσεις του πίλλαρ και δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
Τιμή ανά τεμάχιο ανοξείδωτου πίλαρ, πλήρως εγκατεστημένου, οκτώ αναχωρήσεων
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3.250,00
(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες διακόσια πενήντα

A.T.

: 81

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.

: 82

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9341.1

Πλάκα γειώσεως από ηλεκτρολυτικό χαλκό, διαστάσεων 500 x 500 x 3mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Πλάκα γειώσεως δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιας πλάκας γειώσεως από ηλεκτρολυτικό
χαλκό κατά ΕΛΟΤ ΕN 50164, διαστάσεων 500 x 500 x 3mm. Η πλάκα θα φέρει συγκολλημένο χάλκινο
πολύκλωνο αγωγό 35mm2 μήκους 1m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει σύνδεσμο κατάλληλο για υπόγεια
τοποθέτηση και σύνδεση προς τους αγωγούς γείωσης της μελέτης.
(1 τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 174,07
(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα τέσσερα και επτά λεπτά

A.T.

: 83

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8995.1.4.5

Φωτιστικό σημείο χωνευτό ή επίτοιχο, απλό ή κομμυτατέρ ή αλλέ-ρετούρ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Φωτιστικό σημείο χωνευτό ή επίτοιχο, απλό ή κομμιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ που περιλαμβάνει από τον
ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το φωτιστικό σημείο την εργασία διάνοιξης αύλακα στην τοιχοποία, τα
αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης από πλαστικό σωλήνα σπιράλ
διαμέτρου 13,5 mm, τα κυτία διακλαδώσεως και το κυτίο του διακόπτου, το καλώδιο 3xH07VV-U
1.5mm2, 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, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχέδια της μελέτης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατ' αναλογία σύνδεση του διακόπτη σύμφωνα με τα σχέδια της
μελέτης.
Για την τιμολόγηση του παρόντος άρθρου λαμβάνεται μέσο μήκος όδευσης τα 15μ.
Το φωτιστικό σημείο επί οροφής σκυροδέματος (πλάκας) θα εγκιβωτίζεται στο σκυρόδεμα της πλάκας
εντός σωλήνα σπιράλ μπετού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης αλλέ-ρετούρ η κατασκευή θα γίνεται με ρελέ καστάνιας στον αντίστοιχο
πίνακα.
Η όδευση του σημείου μπορεί να είναι και μικτή (ένα τμήμα χωνευτό και ένα τμήμα εντός ορατού
σωλήνα ή επίτοιχου καναλιού ή εσχάρας ή γυψοσανίδας κλπ.). Στην περίπτωση χωνευτής όδευσης το
καλώδιο μέχρι το μπουάτ είναι 3x(1xH07V-U 1.5mm2) και συνεχίζει ορατό με Η05VV-U 3x1.5mm2
(εντός της εσχάρας ή του καναλιού), χωρίς αλλαγή στην τιμολόγηση.
Σε κάθε περίπτωση η όδευση μπορεί να είναι και αποκλειστικά επίτοιχη και τιμολογείται ομοίως,
σύμφωνα με τα παραπάνω.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 39,83
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και ογδόντα τρία λεπτά

A.T.

: 84

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8997.1.06

Σημείο ρευματοληψίας ορατό, στεγανό, με μονοφασικό ρευματοδότη 16A
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Σημείο ρευματοληψίας ορατό στεγανό για μονοφασικό ρευματοδότη με γείωση
που περιλαμβάνει από τον γενικό πίνακα μέχρι τον ρευματοδότη τα κυτία
διακλαδώσεως, τους διακλαδωτήρες, το προστόμιο, τις κλέμες και τα κάθε φύσεως
λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη
εργασία γιά παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Συμπεριλαμβάνεται ο στεγανός μονοφασικός ρευματοδότης SCHUKO 16Α IP55.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 84,57
(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα και πενήντα επτά λεπτά

A.T.

: 85

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9222.1.03

Σημείο ρευματοληψίας ορατό στεγανό με τριφασικό ρευματοδότη 4Χ32Α
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 κυτία διακλαδώσεως,τους διακλαδωτήρες, το προστόμιο, τις κλέμες και τα κάθε
φύσεως λοιπά υλικά και 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)
Μέσου μήκους γραμμών 1 m
Απλό ημιστεγανό
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 111,15
(Ολογράφως) : εκατόν έντεκα και δέκα πέντε λεπτά

A.T.

: 86

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9375.3.6

Προβολέας LED 150W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 103

Προβολέας LED 150W με τις κάτωθι προδιαγραφές:
Απόδοση φωτεινής ροής τουλάχιστον 12000Lumen
Χρώμα φωτός 4000Κ έως 6500Κ
Προστασία έναντι υγρών και στερεών σωματιδίων τουλάχιστον IP65
PF>=0.9
Γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών
Ενδεικτικός τύπος LPRM150 GEYER
Πλήρης με την βάση στήριξης και την εργασία και τα μικροϋλικά σύνδεση και τοποθέτησης σε
οποιοδήποτε σημείο παραδοτέος σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 152,71
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T.

: 87

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8977.3.5

Φωτιστικό σώμα στεγανό, οροφής γραμμικό μήκους 1,50m με 1 λαμπτήρα Led, φωτεινής
απόδοσης >5000Lm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα στεγανό, οροφής γραμμικό μήκους 1,50m με 1 λαμπτήρα Led 46W/4000Κ,
φωτεινής ροής >5000lm, με βαθμό προστασίας: IP 65, εστεγασμένων χώρων, με αραιή
ή πυκνή περσίδα, οροφής ή αναρτημένο, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση
ηλεκτροστατικά βαμμένη, με ανθεκτικό υλικό ανακλαστήρων σε μηχανικές
παραμορφώσεις-διαβρώσεις, με ντουί από ισχυρό υλικό πολυκαρμπονάτ, με
ενσωματωμένα τους λαμπτήρες και τα όργανα αφής, και με τα μικροϋλικά συνδέσεως
(καλωδιώσεις, κλέμες).
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ PHILIPS LEDINAIRE WT060C Waterproof
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και πιθανής
αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού σώματος.
(Μέτρηση σε τεμ)
Ευρώ

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

A.T.

: 88

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9345.1

Διακόπτης με φωτοκύτταρο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 105

Διακόπτης με φωτοηλεκτρικό κύτταρο, κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση, δηλαδή προμήθεια,
μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση στον πίνακα ενός φωτοηλεκτρικού κύτταρου κατάλληλου για
αυτόματη αφή και σβέση του εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού.
Δηλαδή προμήθεια διακόπτη και φωτοκυττάρου ενδεικτικού τύπου ABB TWS/LS ή ισοδυνάμου,
τοποθέτηση του διακόπτη στον πίνακα και του κυττάρου στην όψη του κτιρίου, συνδέσεις προς
παροχές, δοκιμές και παράδοση σε λειτουργία.
Το σημείο παροχής του κυττάρου πληρώνεται με το παρόν άρθρο ως χωνευτό φωτιστικό σημείο.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 131,69
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα ένα και εξήντα εννέα λεπτά
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A.T.

: 89

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8801.1.1.1

Διακόπτης επίτοιχος στεγανός με πλήκτρα, απλός μονoπολικός, ή κομμυτατέρ, ή αλλερετούρ εντάσεως 10 Α τάσεως 250V IP55
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Διακόπτης επίτοιχος στεγανός με πλήκτρο, απλός μονοπολικός, ή κομμυτατέρ, ή αλλε-ρετούρ,
εντάσεως 10Α τάσεως 250V IP55, χρώματος επιλογής της επίβλεψης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση
εγκατάσταση και σύνδεση.
Ο διακόπτης θα είναι ενδεικτικού τύπου MΕRLIN GERIN ESTANCA ή ισοδυνάμου.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 15,31
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα ένα λεπτά

A.T.

: 90

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8732.1.20.1

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

A.T.

: 91

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8732.5.1

Πλαστικό κανάλι διανομής καλωδίων και στήριξης διακοπτικού υλικού 110x40 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 41

Πλαστικό κανάλι τμηματικής συναρμολόγησης για την διανομή καλωδίων και τη στήριξη του
διακοπτικού υλικού, δύο τμημάτων, ενδεικτικών διαστάσεων 110x40mm, λευκού χρώματος, ενδεικτικού
τύπου HAGER LF ή ισοδυνάμου, δηλαδή κανάλι με όλα τα απαραίτητα πλαστικά ειδικά τεμάχια
διαμόρφωσης γωνιών, ταυ κλπ. τις βάσεις στήριξης του διακοπτικού υλικού, το καπάκι, τα
μικροϋλικά σύνδεσης στερέωσης και πλήρους τοποθέτησης για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
-------------------------------------------------------------------------------ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΚΛΠ. (ΤΑΥ, ΓΩΝΙΕΣ ΚΛΠ.)
-------------------------------------------------------------------------------(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 18,06
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και έξι λεπτά

A.T.

: 92

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8773.6.1

Καλώδιο τύπου NYY 5X1,5 mm2 γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY 5Χ1,5 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)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,85
(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T.

: 93

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8773.6.2

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

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY 5Χ2,5 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)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,85
(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T.

: 94

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\Ν8773.6.3

Καλώδιο τύπου NYY 5X4 mm2 γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY 5Χ4 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)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,86
(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα έξι λεπτά

A.T.

: 95

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8773.6.4

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

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY 5Χ6 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)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,76
(Ολογράφως) : εννέα και εβδομήντα έξι λεπτά

A.T.

: 96

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8773.3.2

Καλώδιο τύπου NYY 3x2,5 mm2 για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY 3x2,5 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) : 4,30
(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα λεπτά

A.T.

: 97

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.3.1

Καλώδιο τύπου NYY (J1VV-U) τριπολικό διατομής 3x1,5 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY (J1VV-U) τριπολικό διατομής 3x1,5mm2 ορατό

ή εντοιχισμένο
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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) : 5,80
(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 98

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.3.2

Καλώδιο τύπου NYY (J1VV-U) τριπολικό διατομής 3x2,5 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY (J1VV-U) τριπολικό διατομής 3x2,5mm2 ορατό ή εντοιχισμένο
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες,
μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά,
ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση
και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως)
και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,46
(Ολογράφως) : έξι και σαράντα έξι λεπτά

A.T.

: 99

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.3.3

Καλώδιο τύπου NYY (J1VV-U) τριπολικό διατομής 3X4 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY (J1VV-U) τριπολικό διατομής 3X4mm2 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) : 6,86
(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα έξι λεπτά

A.T.

: 100

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8201.1.2

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρa, φορητός επίτοιχος 6 kgr
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως τύπου Ρα φορητός, γομώσεως 6 kg , πλήρης με το
αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή
προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. Ο πυροσβεστήρας θα είναι σύμφωνος με τα
πρότυπα EΛΟΤ. ΕΝ-3 και ΕΛΟΤ.ΕΝ-615 και θα φέρει σήμανση CE.
Η τοποθέτηση θα γίνει στις προβλεπόμενες από τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης
πυροπροστασίας (όπου υπάρχουν) θέσεις και κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T.

: 101

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8204.1.1

Πυροσβεστικό ερμάριο επίτοιχο ή χωνευτό
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 20

Πυροσβεστικό ερμάριο επίτοιχο ή χωνευτό ενός αυλού με ελαστικό σωλήνα Φ 3/4" 20 m και με ή
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χωρίς θέση φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία
συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 105,01
(Ολογράφως) : εκατόν πέντε και ένα λεπτό

A.T.

: 102

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.02

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας οροφής ή επίτοιχο με λαμπτήρα LED, συνεχούς λειτουργίας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας οροφής ή επίτοιχο με λαμπτήρα LED 85 LUMENS, συνεχούς λειτουργίας,
test on-off διακόπτη λειτουργίας και αυτόματη επαναφορά σε κατάσταση ετοιμότητας, συσσωρευτές
Νi-Cd, αυτονομία τουλάχιστον 1 ώρα λαι 30 λεπτά, με σήμανση από PVC η οποία βιδώνεται πάνω στην
πινακίδα με 4 πλαστικές βίδες και μπορεί να αλλάξει, αλλάζοντας το PVC ανάλογα με τον κωδικό
της πινακίδας, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία. Ενδεικτικός τύπος MLD-28D-w (Olympia Electronics)
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 81,80
(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 103

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342.10.1

Ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη St/tZn (πάχος επιψευδαργύρωσης 70μm),
διαστάσεων 40x4mm (ΥΛΙΚΑ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη, με πάχος επιψευδαργύρωσης 70μm,
διαστάσεων 40x4mm κατά τα πρότυπα EΛΟΤ-ΕΝ 50164-1, για χρήση σε εγκατάσταση
θεμελειακής γείωσης. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, σύνδεση ταινίας με ταινία,
ταινίας με αγωγό ή οπλισμό κλπ. με χρήση ειδικών τεμαχίων, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στην τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές και τον κανονισμό HD384
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία θεμελειακής γείωσης.
Η ΤΑΙΝΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΛΕΜΚΟ 6401143
Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η ταινία St/tZn 40x4mm έχει 1,320kg/m
(1 μμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 13,11
(Ολογράφως) : δέκα τρία και έντεκα λεπτά

A.T.

: 104

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342.10.11

Αγωγός Φ10 κυκλικής διατομής, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος St/tZn (πάχος
επιψευδαργύρωσης 50μm) (ΥΛΙΚΑ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Aγωγός Φ10, κυκλικής διατομής χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος St/tZn με πάχος
επιψευδαργύρωσης 50μm κατά ΕΛΟΤ 50164-2, για κατασκευή συστήματος θεμελειακης
γείωσης. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία τοποθέτησης επί σφιγκτήρων St/tZn
σε οπλισμό ή ταινία, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Ο ΑΓΩΓΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΕΜΚΟ 6400010 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ.
Ενδεικtικά σημειώνεται ότι ο αγωγός St/tZn Φ10 έχει 0,620kg/m
(1 μ.μ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 10,02
(Ολογράφως) : δέκα και δύο λεπτά

A.T.

: 105

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342.10.3

Σφιγκτήρας St/tZn, για σύνδεση ταινιών St/tZn διαστάσεων 40x4mm ή αγωγών St/tZn Φ10
(ΥΛΙΚΑ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Σφιγκτήρας χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος κατά τα πρότυπα EΛΟΤ-ΕΝ 50164-1, για σύνδεση
(μάτιση) ταινιών St/tZn διαστάσεων 40x4mm ή αγωγών St/tZn Φ10 ή σύνδεση ταινιών St/tZn 40x4mm
με αγωγούς St/tZn Φ10, σε εγκατάσταση θεμελειακής γείωσης. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
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σύνδεση ταινίας με ταινία ή αγωγό, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην τεχνική περιγραφή και
προδιαγραφές και τον κανονισμό HD384 και παράδοση σε πλήρη λειτουργία θεμελειακής γείωσης.
Ο ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ - ΕΛΕΜΚΟ 6204040 ή 6201040 ή 6208308.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 15,10
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και δέκα λεπτά

A.T.

: 106

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342.10.4

Σφιγκτήρας St/tZn, για σύνδεση ταινιών St/tZn διαστάσεων 40x4mm ή αγωγών St/tZn Φ10
με οπλισμό (ΥΛΙΚΑ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Σφιγκτήρας χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος κατά τα πρότυπα EΛΟΤ-ΕΝ 50164-1, γαι σύνδεση
ταινιών St/tZn διαστάσεων 40x4mm ή αγωγών St/tZn Φ10 με οικοδομικό οπλισμό, σε εγκατάσταση
θεμελειακής γείωσης. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, σύνδεση ταινίας ή αγωγού με οπλισμό, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στην τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές και τον κανονισμό HD384 και
παράδοση σε πλήρη λειτουργία θεμελειακής γείωσης.
Ο ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ - ΕΛΕΜΚΟ 6201000 Ή 6201001.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 12,92
(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T.

: 107

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342.10.6

Ακροδέκτης γείωσης inox Μ10 (ΥΛΙΚΑ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Ακροδέκτης γείωσης inox, για επίτοιχη τοποθέτηση εντός σκυροδέματος. Δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση, σύνδεση ακροδέκτη με τους αγωγούς της θεμελειακής γείωσης, τοποθέτηση στον ξυλότυπο
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές και τον κανονισμό HD384 και
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο ακροδέκτης ενδ. τύπου 6225410 ή
ισοδυνάμου καθώς επίσης και το καλώδιο τύπου NYA 16mm2 ή 25mm2 (ανάλογα το παροχικό καλώδιο του
πίνακα) έως την ισοδυναμική γέφυρα εντός του ηλεκτρικού πίνακα.
Ο ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ - ΕΛΕΜΚΟ 6514410.
Ο ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ
(ΚΛΩΒΟΣ FARADAY) ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΑΓΩΓΟ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ)
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 60,16
(Ολογράφως) : εξήντα και δέκα έξι λεπτά

A.T.

: 108

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342.10.5

Ισοδυναμική γέφυρα (ΥΛΙΚΑ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Ισοδυναμική γέφυρα, κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 50164-1, που θα αποτελείται από
πλαστικό κάλυμμα, ορειχάλκινο ζυγό επινικελωμένο, υποδοχές αγωγών 6mm2 έως
και 50mm2 ή Φ10 τουλάχιστον 5 στον αριθμό. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
σύνδεση γέφυρας με τους αγωγούς της θεμελειακής γείωσης και του ηλεκτρικού
πίνακα (εντός ή εκτός πίνακα), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην τεχνική
περιγραφή και προδιαγραφές και τον κανονισμό HD384 και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Η ΓΕΦΥΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ - ΕΛΕΜΚΟ 6600000.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 20,47
(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα επτά λεπτά
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A.T.

: 109

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342.10.15

Στήριγμα αγωγού Φ10 St/tZn, σε μεταλλική δοκό (ΥΛΙΚΑ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Στήριγμα αγωγού Φ10 St/tZn κατά ΕΛΟΤ 50164-4, σε μεταλλική δοκό για επίτοιχη
όδευση αγωγού γείωσης. Η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται με 2 ανοξείδωτες βίδες Μ6.
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία τοποθέτησης στηρίγματος St/tZn σε
μεταλλική δοκό, σύσφιγξη αγωγών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΕΜΚΟ 6502105 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ.
(1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,37
(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα επτά λεπτά

A.T.

: 110

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9343.20.2

Αγωγός Φ8 κυκλικής διατομής, αλουμινίου AlMgSi (ΥΛΙΚΑ ΚΛΩΒΟΥ FARADAY)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Aγωγός Φ8, κυκλικής διατομής αλουμινίου AlMgSi κατά ΕΛΟΤ 50164-2, για κατασκευή συστήματος
αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού FARADAY επί κεραμοσκεπής. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εργασία τοποθέτησης επί σφιγκτήρων St/tZn σε κεραμίδια, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Ο ΑΓΩΓΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΕΜΚΟ 6440008 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ.
Ενδεικtικά σημειώνεται ότι ο αγωγός AlMgSi Φ10 έχει 0,135kg/m
(1 μ.μ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,74
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 111

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9343.20.11

Σφιγκτήρας διασταύρωσης αγωγών Φ8-10 St/tZn (ΥΛΙΚΑ ΚΛΩΒΟΥ FARADAY)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Σφιγκτήρας διασταύρωσης αγωγών Φ8-10 St/tZn κατά ΕΛΟΤ 50164-1, για κατασκευή
συστήματος αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού FARADAY επί κεραμοσκεπής.
Ο σφικτήρας θα είναι κατασκευασμένος από St/tZn και κατάλληλος για διασταύρωση
2 αγωγών St/tZn Φ8 ή Φ10.
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία τοποθέτησης σφιγκτήρα St/tZn, σύσφιγξη
αγωγών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Ο ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΕΜΚΟ 6201810 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ.
(1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,75
(Ολογράφως) : εννέα και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 112

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9343.20.5

Στήριγμα αγωγού Φ8-10 St/tZn σε κεραμίδι (ΥΛΙΚΑ ΚΛΩΒΟΥ FARADAY)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Στήριγμα αγωγού Φ8-10 St/tZn σε κεραμίδι, κατά ΕΛΟΤ 50164-4, για κατασκευή
συστήματος αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού FARADAY επί κεραμοσκεπής.
Το στήριγμα θα φέρει κεφαλή St/tZn και θα τοποθετείται στην παρειά γαλλικού
κεραμιδιού με αγκύρωση στο ξύλινο καδρόνι ανάρτησης κεραμιδιών και χωρίς
διάτρηση του κεραμιδιού.
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία τοποθέτησης στηρίγματος St/tZn σε κεραμίδι,
σύσφιγξη αγωγών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΕΜΚΟ 6101040 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ.
(1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 12,99
(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα εννέα λεπτά
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A.T.

: 113

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9343.20.41

Σύνδεσμος συστολοδιαστολικός 2 ακροδεκτών αγωγών Φ8-10 St/tZn (ΥΛΙΚΑ ΚΛΩΒΟΥ
FARADAY)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Σύνδεσμος συστολοδιαστολικός 2 ακροδεκτών αγωγών Φ8-10 St/tZn κατά ΕΛΟΤ 50164-1,
για κατασκευή συστήματος αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού FARADAY
επί κεραμοσκεπής. Ο σύνδεσμος θα είναι κατασκευασμένος από St/tZn και κατάλληλος
για σύνδεση 2 αγωγών St/tZn Φ8 ή Φ10.
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία τοποθέτησης σύνδεσμου συστολοδιαστολικού
St/tZn, σύσφιγξη αγωγών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΙΤΤΑΣ 131111-001 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ.
(1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,87
(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα επτά λεπτά

A.T.

: 114

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9343.20.10

Σφιγκτήρας παράλληλης σύνδεσης αγωγών Φ8-10 St/tZn (ΥΛΙΚΑ ΚΛΩΒΟΥ FARADAY)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Σφιγκτήρας παράλληλης σύνδεσης αγωγών Φ8-10 St/tZn κατά ΕΛΟΤ 50164-2, για
κατασκευή συστήματος αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού FARADAY επί
κεραμοσκεπής. Ο σφικτήρας θα είναι κατασκευασμένος από St/tZn και κατάλληλος
για παράλληλη σύνδεση 2 αγωγών St/tZn Φ8 ή Φ10.
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία τοποθέτησης σφιγκτήρα St/tZn, σύσφιγξη
αγωγών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Ο ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΕΜΚΟ 6208308 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ.
(1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,75
(Ολογράφως) : εννέα και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 115

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9343.20.9

Στήριγμα αγωγού Φ8-10 St/tZn, σε μεταλλική δοκό (ΥΛΙΚΑ ΚΛΩΒΟΥ FARADAY)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Στήριγμα αγωγού Φ8-10 St/tZn κατά ΕΛΟΤ 62561-4, σε μεταλλική δοκό για κατασκευή
συστήματος αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού FARADAY. Η σύσφιξη του αγωγού
επιτυγχάνεται με 2 ανοξείδωτες βίδες Μ6.
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία τοποθέτησης στηρίγματος St/tZn σε
μεταλλική δοκό, σύσφιγξη αγωγών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΕΜΚΟ 6502105 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ.
(1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,37
(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα επτά λεπτά

A.T.

: 116

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9343.20.12

Σφιγκτήρας διπλός αγωγών Φ8-10 St/tZn (ΥΛΙΚΑ ΚΛΩΒΟΥ FARADAY)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Σφιγκτήρας διπλός σύνδεσης αγωγών Φ8-10 St/tZn κατά ΕΛΟΤ 50164-1. Ο σφικτήρας θα
είναι κατασκευασμένος από St/tZn και κατάλληλος για σύνδεση 2 αγωγών
St/tZn Φ8 ή Φ10.
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία τοποθέτησης σφιγκτήρα St/tZn, σύσφιγξη
αγωγών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Ο ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΕΜΚΟ 6205201/2 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ.
(1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 14,74
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά
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A.T.

: 117

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9343.20.31

Ακίδα σύληψης Φ10x300 Alu (ΥΛΙΚΑ ΚΛΩΒΟΥ FARADAY)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Ακίδα σύλληψης για στήριξη σε κορφιάτη στέγης επί αγωγών κλωβού Faraday, που θα
αποτελείται από:
1. την ακίδα Φ10x300 Alu ενδεικτικού τύπου ή ισοδυνάμου ΕΛΕΜΚΟ 6441106
2. ένα διπλό σφιγκτήρα St/tZn ενδεικτικού τύπου ή ισοδυνάμου ΕΛΕΜΚΟ 6205201
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία τοποθέτησης στηριγμάτων, ακίδας και
σφιγκτήρων, σύσφιγξη και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 24,99
(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T.

: 118

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9343.20.20

Περιλαίμιο σωλήνα (θέρμανσης, ύδρευσης κλπ.) έως 2 1/2" χαλύβδινο θερμά
επιψευδαργυρωμένο με σφιγκτήρα (ΥΛΙΚΑ ΚΛΩΒΟΥ FARADAY)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Περιλαίμιο σωλήνα έως 2 1/2" χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο για σύνδεση σωλήνων
θέρμανσης, ύδρευσης κλπ. με ΣΑΠ, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6501114 έως 6501212.
Περιλαμβάνεται ο σφιγκτήρας St/tZn σε περίπτωση ΣΑΠ με αγωγούς St/tZn ενδεικτικού
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6205101 ή κράματος Cu επικασσιτερωμένος Cu/eSn ενδεικτικού τύπου
ΕΛΕΜΚΟ 6225102.
Δηλαδή περιλαίμιο σωλήνα έως 2 1/2", σφιγκτήρας και εργασία τοποθέτησης και
παράδοσης σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 26,86
(Ολογράφως) : είκοσι έξι και ογδόντα έξι λεπτά

A.T.

: 119

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.80

Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7231

Πετάσματα πλαγιοκάλυψης (πάνελς) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα
προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή, (στην εσωτερική και
εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη
(CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης
και πυραντοχής.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί
τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και ικριώματα και
εργασία τοποθέτησης και στερέωση στον υπάρχοντα σκελετό με αυτοκοχλιούμενους
συνδέσμους υψηλής αντοχής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T.

: 120

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.65

Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση
πολυουρεθάνης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6401

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη
λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην
εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από
αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη
απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".
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Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί
τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και ικριώματα και
εργασία τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους
συνδέσμους υψηλής αντοχής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T.

: 121

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.93

Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7373.1

Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με έγχρωμο εποξειδικό ρητινοκονίαμα
τριών στρώσεων, συνολικού πάχους 8,0 - 10 mm, με κοκκώδη υφή και εμφάνιση
ανάγλυφη, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίας του προμηθευτή.
Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται:
α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου από σκυρόδεμα, ήτοι φρεζάρισμα με
ειδικη φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή με μηχανή σφαιριδιοβολής με
αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης και επιμελής καθαρισμός του δαπέδου.
β) Το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά και η εφαρμογή
στεγανοποιητικής επίστρωσης όταν η υγρασία της υφιστάμενης πλάκας υπερβαίνει
3%.
γ) Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των συσκευασμένων υλικών του συστήματος
του βιομηχανικού δαπέδου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετα από σχετική πρόταση
του Αναδόχου, συνοδευόμενη από αναλυτικά τεχνικά δεδομένα.
δ) Η εφαρμογή του ασταρώματος, της βασικής στρώσης (πάχους 8 - 10 mm) και της
τελική σφράγισης (χαμηλού πορώδους, μη αγώγιμης, ματ επιφανείας), σύμγωνα με
τις οδηγίες του προμηθευτή
ε) Η διαμόρφωση των αρμών, των περιμετρικών απολήξεων και των γραμμών επαφής με
λοιπές κατασκευές φρεάτια κλπ της επιφανείας εφαρμογής του βιομηχανικού δαπέδου
και η τοποθέτηση λαμών ή γωνιών αλουμινίου, ευθυφράμμων ή καμπύλων, σύμφωνα με
την μελέτη.
στ) Η συντήρηση της τελικής επιφάνειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την
μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή του συστήματος των υλικών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας.
Ευρώ

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

A.T.

: 122

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.29

Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης,
οποιουδήποτε ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα
υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης,
στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως
ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και
μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)τοποθετημένου μορφοσίδηρου.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,40
(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά
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A.T.

: 123

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.03

Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών
διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό,
πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο. Εφαρμογή υλικού ,με πυριτικό ψευδάργυρο ως
βασικό φορέα του συστήματος προστασίας και ειδικά ανόργανα αντιδιαβρωτικά και αντισκωριακά
πιγμέντα, όπως είναι ό ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας
ψευδαργύρου (Zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη (ΜΙΟ) σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού
υμένα τα 50 μικρά.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,20
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T.

: 124

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.

: 125

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.
Ευρώ

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

A.T.

: 126

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.06

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

ΟΙΚ 6104
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Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος
ή πλευρά μεγαλύτερη από 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 ηλεκτροσυγκολλήσεις, 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).
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,80
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 127

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.24

Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6224

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα
λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με
σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής,
με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη,
σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης
τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς)
και χειρολαβές από λευκό μέταλλο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά
κουφώματα".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T.

: 128

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.01

Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6201

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού υαλοστασίου βάρους έως 10 kg/m2 από ποικίλες
σιδηρές διατομές απλής, διπλής ή πολλαπλής επαφής, σταθερού ή κινητού και
γενικά σιδηρές διατομές, υλικά και εξαρτήματα συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης
και λειτουργίας και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ

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

A.T.

: 129

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.41

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή ''T''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6441

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L"ή "T", απλοί ή με αντηρίδες,
καρφωτοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης οπών
πρόσδεσης, πλήρως τοποθετημένοι, με έμπηξη στο έδαφος, ή με πάκτωση με λίθους ή
σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την αξία του).
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ

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

: 130

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.47

Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6447

Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m2 από σύρμα κυματοειδές (κατσαρό),
τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτων.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,80
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 131

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.2

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5120

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. 2 Ανοιγμα λάκων διαστάσεων
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,50
(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 132

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.8

0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

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.

: 133

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)
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Ευρώ

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

A.T.

: 134

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.4

Δένδρα, κατηγορίας Δ4
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 10-09-01-00.
ΝΑΠΡΣ Δ01. 4 Δένδρα κατηγορίας
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

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

A.T.

: 135

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01

Δ4

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

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΣΕ κ.α.α.
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΜ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
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