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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση

ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να

προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,

τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00

(Ολογράφως) : ένα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.03.03 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-
κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2117

Γενικοί εκβραχισμοί 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.

 Σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών

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): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,30

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.04 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση

σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του

Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς

και τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα

οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 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 στην

θέση διάστρωσης.

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) που προβλέπονται από την

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης

(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί

τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η

περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος

σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το

μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών

απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που

καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες

φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες

(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου,

προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,

σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

 01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

 01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

 01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

 01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

 01-01-07-00: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
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ειδική μελέτη συνθέσεως.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

Ευρώ (Αριθμητικά): 82,00

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α30.Ν Τέλη εισόδου σε μονάδα ανάκτησης Α.Ε.Κ.Κ, προϊόντων εκσκαφών

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α

Τέλη εισόδου σε μονάδα ανάκτησης Α.Ε.Κ.Κ, μεταφερόμενων προϊόντων εκσκαφών (αποβλήτων), προς

εναλλακτική διαχείριση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το τέλος εισόδου που έχει καθορισθεί από το ΣΕΕΔ ΑΑΝΕΛ ΑΜΚΕ κατόπιν

εγκρίσεως από τον Ε.Ο.ΑΝ.

Η τιμή του παρόντος άρθρου , δεν αναθεωρείται.

Τιμή ανά τόνο (1 τον.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,44

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ 1123.1Ν Πρόσθετη τιμή για δαπάνη μεταφορικού έργου (εκτός πόλεως, σε οδούς καλής βατότητας
και απόσταση μεγαλύτερη των 5 km)

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης:

Πρόσθετη τιμή για δαπάνη μεταφορικού έργου δι΄αυτοκινήτου , προϊόντων εκσκαφών, καθαιρέσεων,

κλπ και αδρανών ή άλλων υλικών

και εν γένει όπου στα άρθρα των εγκεκριμένων από την ΓΓΔΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ, ενιαίων τιμολογίων

προβλέπεται δαπάνη μεταφοράς και δεν

έχει υπολογισθεί στο τιμολόγιο μελέτης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό

Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών

(ΦΕΚ363Β/19-02-2013, ΦΕΚ 1746/19-05-2017).

Για την εφαρμογή της τιμής του παρόντος, δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε

άλλη προσαύξηση και ο

υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο

άρθρο.

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά κυβοχιλιόμετρο αποστάσεως.(1m3km)

 λ1

 λ2

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,19

(Ολογράφως) : δέκα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν8.9 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων σπιράλ, διπλού δομημένου τοιχώματος, απο υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) Φ32.

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων σπιράλ, διπλού δομημένου τοιχώματος, απο υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο (HDPE) Φ32, με ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό 650Nt.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, συσκευών και μικροϋλικών

σύνδεσης σωλήνων, της ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη  τεχνική

προδιαγραφή και των ειδικών τεμαχίων τους και ελέγχου και δοκιμής.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3,80

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν8.10 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων σπιράλ, διπλού δομημένου τοιχώματος, απο υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) Φ40.

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων σπιράλ, διπλού δομημένου τοιχώματος, απο υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο (HDPE) Φ40, με ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό 650Nt.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, συσκευών και μικροϋλικών

σύνδεσης σωλήνων, της ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη  τεχνική

προδιαγραφή και των ειδικών τεμαχίων τους και ελέγχου και δοκιμής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,40

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν8.11 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων σπιράλ, διπλού δομημένου τοιχώματος, απο υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) Φ90.

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων σπιράλ, διπλού δομημένου τοιχώματος, απο υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο (HDPE) Φ90, με ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό 650Nt.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, συσκευών και μικροϋλικών

σύνδεσης σωλήνων, της ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη  τεχνική

προδιαγραφή και των ειδικών τεμαχίων τους και ελέγχου και δοκιμής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,90

(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.102.1 Υπόγειο δίκτυο με καλώδιο τύπου 5G6 (ΝΥΥ 5x6mm2)

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Αγωγός τροφοδοσίας τύπου J1VV 5G6 (ΝΥΥ 5X6 mm2), πλήρως εγκατεστημένου, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση υλικών, ενωτκών συνδέσμων και μικροϋλικών, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-

00:2009.

Τιμή που περιλαμβάνει προμήθεια του ανωτέρω περιγραφόμενου υλικού, προσκόμιση στον τόπο του

έργου, εργασία εγκατάστασης και κάθε άλλη δαπάνη και δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,70

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.102.10 Καλώδιο ΝΥΥ τύπου 3G2.5 (ΝΥΥ 3x2,5mm2)

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Αγωγός τροφοδοσίας τύπου J1VV 3G2.5 (ΝΥΥ 3X2,5mm2), πλήρως εγκατεστημένου με ηλεκτρολογικό

σπιράλ αντίστοιχης διαμέτρου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών, ενωτκών συνδέσμων και

μικροϋλικών, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00:2009.

Τιμή που περιλαμβάνει προμήθεια των ανωτέρω περιγραφομένων υλικών, προσκόμιση στον τόπο του

έργου, εργασία εγκατάστασης και κάθε άλλη δαπάνη και δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m αξονικού μήκους). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,50

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΗΛΜ Ν.102.25 Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό τύπου 5G2,5 (ΝΥΥ 5x2,5m2)

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Υπόγειο ή επιτοίχιο δίκτυο τροφοδότησης φωτιστικών σωμάτων που αποτελείται από καλώδιο τύπου

J1VV 5G4  (Ν.Υ.Υ. 5X2,5mm2), από σωλήνα από ενισχυμένο εύκαμπτο πλαστικό ανάλογης διαμέτρου

πλήρως εγκατεστημένου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών ήτοι καλωδίου 5X2,5

mm2 ΝΥΥ, σωλήνα από ενισχυμένο εύκαμπτο πλαστικό ανάλογης διαμέτρου. Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

04-20-02-01:2009, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02:2009, ΕΛΟΤ ΕΝ 384, σχετικά DIN, κλπ.

Τιμή που περιλαμβάνει προμήθεια των ανωτέρω περιγραφομένων υλικών, προσκόμιση στον τόπο του

έργου, εργασία εγκατάστασης και κάθε άλλη δαπάνη και δοκιμές για πλήρη και κανονική

λειτουργία . (1 m αξονικού μήκους). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,20

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.102.3 Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό τύπου 5G4 (ΝΥΥ 5x4m2)

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Υπόγειο ή επιτοίχιο δίκτυο τροφοδότησης φωτιστικών σωμάτων που αποτελείται από καλώδιο τύπου

J1VV 5G4  (Ν.Υ.Υ. 5X4mm2), από σωλήνα από ενισχυμένο εύκαμπτο πλαστικό ανάλογης διαμέτρου

πλήρως εγκατεστημένου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών ήτοι καλωδίου 5X4

mm2 ΝΥΥ, σωλήνα από ενισχυμένο εύκαμπτο πλαστικό ανάλογης διαμέτρου (Φ40) με στεγανές

διακλαδώσεις στα φωτιστικά.

Τιμή που περιλαμβάνει προμήθεια των ανωτέρω περιγραφομένων υλικών, προσκόμιση στον τόπο του

έργου, εργασία εγκατάστασης και κάθε άλλη δαπάνη και δοκιμές για πλήρη και κανονική

λειτουργία . (1 m αξονικού μήκους). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.102.5 Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό τύπου 5G16 (ΝΥΥ 5x16m2)

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου J1VV 5G16  (ΝΥΥ 5X16mm2), από ενισχυμένο εύκαμπτο πλαστικό ανάλογης διαμέτρου

πλήρως εγκατεστημένου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών, μουφών χυτορητίνης και μικροϋλικών.

Τιμή που περιλαμβάνει προμήθεια των ανωτέρω περιγραφομένων υλικών, προσκόμιση στον τόπο του

έργου, εργασία εγκατάστασης και κάθε άλλη δαπάνη και δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m αξονικού μήκους). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.102.11 Καλώδιο ΝΥΥ τύπου  1x35 mm2

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Αγωγός τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 1Χ35 mm2, πλήρως εγκατεστημένου με ηλεκτρολογικό σπιράλ

αντίστοιχης διαμέτρου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών, ενωτκών συνδέσμων και μικροϋλικών,

σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00:2009.

Τιμή που περιλαμβάνει προμήθεια των ανωτέρω περιγραφομένων υλικών, προσκόμιση στον τόπο του

έργου, εργασία εγκατάστασης και κάθε άλλη δαπάνη και δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m αξονικού μήκους).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,20

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.102.12 Καλώδιο ΝΥΥ τύπου  1x95 mm2

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Αγωγός τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 1Χ95 mm2, πλήρως εγκατεστημένου με ηλεκτρολογικό σπιράλ

αντίστοιχης διαμέτρου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών, ενωτκών συνδέσμων και μικροϋλικών,

σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00:2009.

Τιμή που περιλαμβάνει προμήθεια των ανωτέρω περιγραφομένων υλικών, προσκόμιση στον τόπο του

έργου, εργασία εγκατάστασης και κάθε άλλη δαπάνη και δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m αξονικού μήκους). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,30

(Ολογράφως) : δέκα τρία και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.102.13 Καλώδιο ΝΥΥ τύπου  1x185 mm2

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Αγωγός τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 1Χ185 mm2, πλήρως εγκατεστημένου με ηλεκτρολογικό σπιράλ

αντίστοιχης διαμέτρου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών, ενωτκών συνδέσμων και μικροϋλικών,

σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00:2009.

Τιμή που περιλαμβάνει προμήθεια των ανωτέρω περιγραφομένων υλικών, προσκόμιση στον τόπο του

έργου, εργασία εγκατάστασης και κάθε άλλη δαπάνη και δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m αξονικού μήκους). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.102.14 Καλώδιο ΝΥΥ τύπου 3G70+35

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Αγωγός τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 3G70+35, πλήρως εγκατεστημένου με ηλεκτρολογικό σπιράλ αντίστοιχης

διαμέτρου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών, ενωτκών συνδέσμων και μικροϋλικών, σύμφωνα με

το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00:2009.

Τιμή που περιλαμβάνει προμήθεια των ανωτέρω περιγραφομένων υλικών, προσκόμιση στον τόπο του

έργου, εργασία εγκατάστασης και κάθε άλλη δαπάνη και δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m αξονικού μήκους). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,50

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.102.15 Καλώδιο ΝΥΥ τύπου 3G185+95

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Αγωγός τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 3G185+95, πλήρως εγκατεστημένου με ηλεκτρολογικό σπιράλ

αντίστοιχης διαμέτρου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών, ενωτκών συνδέσμων και μικροϋλικών,

σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00:2009.

Τιμή που περιλαμβάνει προμήθεια των ανωτέρω περιγραφομένων υλικών, προσκόμιση στον τόπο του

έργου, εργασία εγκατάστασης και κάθε άλλη δαπάνη και δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m αξονικού μήκους). 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 72,50

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.8.5 Φρεάτιο πλαστικό έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 30x30 cm x 30 cm (h)

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικό φρεάτιο προστασίας  διακλάδωσης ηλεκτρικών καλωδίων  από πολυπροπυλένιο βαριάς χρήσης

για μόνιμη αντοχή μέσα στο έδαφος σε σχέση με τους διαβρωτικούς παράγοντες που μπορούν να

προκύψουν

αλλά και με μεγάλες μηχανικές αντοχές

Να φέρει ειδικά πλαστικό καπάκι στεγανό με τις ανάλογες βίδες και τσιμούχες για τη δημιουργία

μόνιμα στεγανής συναρμογής με προσθήκη μιας τσιμούχας από μαλακό πολυπροπυλένιο.

Βασική διάσταση: 30 x 30x 30cm (h)

Τς αντοχές.

Στο κάτω μέρος να φέρει τρεις οπές διαφορετικών διαμέτρων για τη διέλευση σωληνώσεων και

καλωδίων.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 50

(Ολογράφως) : πενήντα

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν60.10.01.08 Μεταλλικός ιστός οδικού φωτισμού ύψους περίπου 2,60m

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού, κατασκευασμένων

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού" και

σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και

φωτιστικά σώματα".

Ήτοι ιστός ηλεκτροφωτισμού , ύψους περίπου 2,60 m, χρώματος ανθρακί από γαλβανισμένο εν θερμώ

σωλήνα μετά την διαμόρφωση, με ενδιάμεσο σωλήνα πολυουρεθάνης και εξωτερικό χυτό τεχνοπολυμερές

(ρητίνη) ώστε το χρώμα να ενσωματώνεται σε αυτή και να υπόκειται σε επεξεργασία κατά της UV

ακτινοβολίας για αντοχή στον ήλιο ή σε τυχόν εκδορές. Να είναι   ανθεκτικός στην κρούση, να

αντέχει σε θερμοκρασίες από περίπου -60 0C έως περίπου +80 0C και να έχει διπλή μόνωση.

Ο ιστός θα συνοδεύεται από μία βάση αγκύρωσης και αγκύρια ανοξείδωτα που θα αποτελείται από

τρεις έως τέσσερις ήλους μήκους τουλάχιστον 0.40 m και διατομής Φ18mm που θα καταλήγουν σε

σπείρωμα μήκους ~0.10m καλά επεξεργασμένο .Οι τρεις ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ

τους με σιδηρογωνιές 20/20/2 mm σε σχήμα τριγώνου στη βάση του και χιαστί προ του σπειρώματος

τους για να αποφευχθεί μετακίνηση τους κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα .

Ο  ιστός  θα παραδοθεί  προκαλωδιωμένος με καλώδιο J1VV-R 3Χ1,5 από το ακροκιβώτιο έως το

φωτιστικό σώμα . Επίσης θα  φέρει  σε  ύψος  περίπου  0.50 m  από  τη  βάση  στήριξης θυρίδα

επίσκεψης , για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γείωσης , η οποία θα κλείεται με

εξωτερική χαλύβδινη θυρίδα με δύο ορειχάλκινες βίδες . Στη  θέση  της  θυρίδας θα βρίσκεται το

ακροκιβώτιο ( στεγανού τύπου ) , στο οποίο  θα  γίνει  η  σύνδεση  της  ηλεκτρικής εγκατάστασης

του  ιστού  με  το  δίκτυο  ηλεκτροφωτισμού

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν60.10.10.05 Διπλό φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Διπλό φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού, τύπου πυροφάνι,  διαστάσεων περίπου 1800x600 mm (600mm

περίπου για κάθε φωτιστικό), μαζί με λαμπτήρες Ε27 led  μέγιστης απόδοσης 50-60W, 5000-7.000
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lumen και χρώμα φωτός 3000-4000 Kelvin για κάθε φωτιστικό. Κατασκευασμένο από αντικραδασμικό

υλικό ρητίνης ανθεκτικό σε σκουριά και διάβρωση κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5:

Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή

Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Θα αποτελείται από διπλό βραχίονα και την βάση στήριξης κατασκευασμένο σε ανθεκτικό σε

κραδασμούς υλικό ρητίνης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 380,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν60.10.10.06 Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Μονό φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού, τύπου πυροφάνι,  διαστάσεων περίπου 1000x600 mm (600mm

περίπου για το φωτιστικό), μαζί με λαμπτήρα Ε27 led  μέγιστης απόδοσης 50-60W, 5000-7.000 lumen

και χρώμα φωτός 3000-4000. Κατασκευασμένο από αντικραδασμικό υλικό ρητίνης ανθεκτικό σε σκουριά

και διάβρωση κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς

φωτισμού" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί

οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Θα αποτελείται από βραχίονα και την βάση στήριξης κατασκευασμένο σε ανθεκτικό σε κραδασμούς

υλικό ρητίνης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.60.5 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού,

κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς

φωτισμού" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί

οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386

"Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN

10255).

Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση

την τυπική διατομή της μελέτης.

- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως

τοποθετημένα.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης

του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους

και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα

Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω,

με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω

περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το

αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής:

 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m

Ευρώ

(Αριθμητικά):

1.200,00

(Ολογράφως) :

χίλια διακόσια
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1.200,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν60.10.10.07 Φωτιστικό σώμα led  τύπου προβολέα 250 W

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Φωτιστικό σώμα led, τύπου προβολάε επί οδού οδοφωτισμού, ελάχ. ισχύος 250W συμβατικού λαμπτήρα

ή αντίστοιχη νέου, δφηλαδή μεταφορά, προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση, με απαιτούμενα όργανα

λειτουργίας και ελέγχου, τα καλώδια τροφοδότησης του  πλήρως συναλμολογημένου και

εγκαταστημένου και με τα απαιτούμενα μικροϋλικά για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01:2009, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02:2009, ΕΛΟΤ ΕΝ 384, σχετικά

DIN, κλπ.

Τιμή ενός ΤΕΜ €  ]

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΗΛΜ Ν60.15 Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής προστασίας IP65 και ισχύος 60-70W, ήτοι φωτιστικό σώμα

με λαμπτήρα led και μικροϋλικά επί τόπου & εργασία εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε

λειτουργία

(1 τεμάχιο) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΗΛΜ Ν60.2 Φωτιστικό σώμα μεταλλικό τύπου "καραβοχελώνα"

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα μεταλλικό χρώματος γκρι, τύπου "καραβοχελώνα", προστασίας IP65 και ισχύος έως

60W με λυχνιολαβή Ε27, με τα αναλογούντα καλώδια 2x1x1,5mm2 ΝΥΥ πλακέ μέγιστου μήκους 30μ,

ηλεκτρολογικό σπιράλ Φ13,5mm, διακόπτη και εργασία συνδέσεων. Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-

02-01:2009, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02:2009, ΕΛΟΤ ΕΝ 384, σχετικά DIN, κλπ. ήτοι φωτιστικό σώμα

με λαμπτήρα και μικροϋλικά επί τόπου & εργασία εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμάχιο) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 68,00

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν60.10.10.08 Φωτιστικό spot δαπέδου με μπλε φως led 20 Watt

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό spot δαπέδου με μπλε φως led 20 Watt  στεγανότητας IP67, 3.000 - 4000 Kelvin, 350

περίπου lumen,  διαμέτρου περίπου 90mm, πλάτους περίπου 85mm και μήκους περίπου 30mm.

Κατασκευασμένο από αντικραδασμικό υλικό ρητίνης ανθεκτικό σε σκουριά και διάβρωση, πλήρες, μετά

των απαραίτητων μικροϋλικών και λαμπτήρα. Ήτοι, προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο και

σε λειτουργία.

Για την κατασκευή τηρούνται οι σχετικές εθνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι μόνο, ΕΛΟΤ ΤΠ

1501-05-07-02-00:2009, όπου εφαρμόζεται κλπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.01 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

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.

 Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

 Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή

επιμέτρηση με ζύγιση)

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της

φέρουσας ικανότητας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,85

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.52.11 Πίλαρ ανοξείδωτο 10 αναχωρήσεων πλήρες, διαστάσεων 1,00x1.00x0.36m

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) ανοξείδωτο 10 αναχωρήσεων πλήρεςδύο θυρών. Οι εσωτερικές

ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: Πλάτος 1,00m, ύψος 1,00m, και βάθος 0,36m. To εσωτερικό του

πίλλαρ θα είναι δύο θαλάμων για την εγκατάσταση του μετρητή και του δέκτη της ΔΕΗ και για την

ηλεκτρική διανομή.

Στο χώρο που προορίζεται για τη ΔΕΗ και στη ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και

περικόχλια στρατζαριστή, γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm για να μπορούν να στερεωθούν πάνω σ'

αυτήν τα όργανα της ΔΕΗ.

Στον δεξιό χώρο, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνιές ελάσματα κλπ, για τη στερέωση της

ηλεκτρικής διανομής.

Εντός του κεντρικού πίλλαρ διανομής και στον δεξιό χώρο εντός πίνακα IP66 κατά EN60529

κατάλληλων διαστάσεων, με εφεδρία 1 ράγας, θα τοποθετηθούν όλες οι απαραίτητες

προστασίες/αυτοματισμοί γ, ήτοι : γενικός διακόπτης 3x350 Α, γενική ασφάλεια 3x250A, 4 γενικούς

διακόπτες ισχύος  3x160 A, 4 γενικές ασφάλειες 3x125 A, 1 ρελέ τριφασικό, ενδεικτικές λυχνίες

με ασφάλειες 6Α, 2 πρίζες ράγας, 1 ρελέ φορτίου, 1 τριοφασικλή πρίζα, σύνδεση γείωσης και

ουδέτερου και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.

Εντός του υπόλοιπων πίλαρ διανομής και στον δεξιό χώρο εντός πίνακα IP66 κατά EN60529

κατάλληλων διαστάσεων, με εφεδρία 1 ράγας, θα τοποθετηθούν όλες οι απαραίτητες

προστασίες/αυτοματισμοί γ, ήτοι : γενικός διακόπτης 3x160 Α, γενική ασφάλεια 3x125A, 2

ασφάλειες 16Α, 2 διακόπτες 16Α, 6 διακόπτες ισχύος  3x40 A, 6 γενικές ασφάλειες 3x25 A, 1 ρελέ

τριφασικό, ενδεικτικές λυχνίες με ασφάλειες 6Α, 2 πρίζες ράγας, 1 ρελέ φορτίου, 1 τριοφασικλή

πρίζα, σύνδεση γείωσης και ουδέτερου και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.Όλα τα παραπάνω

περιλαμβάνουν προμήθεια,  προσκόμιση  και εγκατάσταση επί βάσης σκυροδέματος, με την

τσιμεντένια κολόνα και τον ιστό, περιλαμβανομένης της εργασίας εξωτερικής και εσωτερικής

συνδεσμολογίας  των  οργάνων  του  πίνακα, της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραμμών αφίξεως και

αναχωρήσεως, των δοκιμών κλπ για παράδοση σε λειτουργία καθώς επίσης σχέδιο (υπεύθυνη δήλωση)

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο.

(1 τεμ)
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(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια
Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.500,00

Μολάοι       21-10-2020 Μολάοι       21-10-2020         

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Πανάγος Άγγελος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Πατσά Σοφία
Μηχ. Ορ. Πόρων ΠΕ
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