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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την 
έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.

1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως 
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος 
περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, 
τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή 
µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόµενο 
άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες 
συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
περιλαµβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, 
ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
µεταφορικών του µέσων.

1.2 Οι δαπάνες προµήθειας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 
µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) 
και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των 
µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την 
Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν 
περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου από την 
παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο ΙΚΑ., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων 
εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεση τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του 
πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε εξειδικευµένο 
αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε 
αλλού.

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 
προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό 
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
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1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ' όσον 
προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, 
κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι 
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και 
των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση 
των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. 
κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο

(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί 
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα 
µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις.

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των 
απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των 
χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε 
κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι 
δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του 
έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιµαστικών 
τµηµάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί 
έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.).

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων 
(π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο 
του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η 
συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι 
µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για 
την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10 Οι δαπάνες προµήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και τυχόν 
προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην 
των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται 
ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο[*]).

Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών 
περιβαλλοντικών όρων

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που 
οφείλονται:

(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),

(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό 
την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, 
∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑχ κ.λπ.),
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(δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,

(ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, 
γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 
δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία 
(π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων 
έργων κ.λπ.).

1.12 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των 
εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 
οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη 
των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και 
φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και 
τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι 
δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση 
των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που 
απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή 
υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και 
εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι 
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης 
επιµετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται 
στη µελέτη.

1.16 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε ερευνητικές 
τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και 
των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται 
κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του 
έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν 
δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, 
δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια 
τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση 
ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
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Ανάδοχος του Έργου.

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη 
ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως 
εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων 
κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών 
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22 Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις 
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την 
ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων 
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς 
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση 
των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή ασφαλτικών 
επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς 
και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω 
εργασιών.

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., µε 
οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή 
προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο 
χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ.

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη 
δηµοπράτησης.

1.27 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων 
στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, 
διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει 
την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του 
Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε 
συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων 
κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως 
καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως 
αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και 
διακρίνεται σε:

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις 
δαπάνες:

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
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(4) Εξοπλισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής 
ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς 
και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την περαίωση του έργου, καθώς 
και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, 
οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και 
αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης.

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν 
περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος.

(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

(9) Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.

(11) Ασφάλισης του έργου.

(12) Προσυµβατικού σταδίου.

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών  εγκαταστάσεων, 
χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των 
εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής  υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα 
προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από 
ασφάλιση).

(β) Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, τα οποία 
περιλαµβάνουν τις δαπάνες:

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη χρήση των 
εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών 
Όρων) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση µόνιµης και 
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα 
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και 
οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε 
εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται.

(3) Νοµικής υποστήριξης

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων

(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς 
όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος

(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας 
επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
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Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών 
προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε 
άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα:

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων. αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC 
κ.λπ.

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα των 
αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και 
µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της 
αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:

DN/ DM

όπου DN: Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα

DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο.

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος.

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του παρόντος 
τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια 
συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:

DΝ / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3)  Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒΝ χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του παρόντος 
Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική 
ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:

ΒΝ / 240

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η υποχρεωτική 
εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα 
περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆01 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 100%

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
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A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με πλάτος 
πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 
ορύγµατος έως 4,00 m
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6081.1 100%

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες
περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε
κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε 
οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή
µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων". 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά 
µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας του άρθρου.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος
(αν  απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις
απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη
διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή
περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές
αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,
αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο
εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που
καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του
ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

 Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.                                                                                        
 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m.

ΕΥΡΩ : 7,50 + ΜΤΦ

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=30km) AEKK
(0,21€/m3.km)      30  x 0,21 =    6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 13,80

Ευρώ (Αριθµητικά) : 13,80

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 3.11.02.01 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθµένα έως 
3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 
m
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1 100%

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους, 
συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολληµένων
(cemented) κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού εξοπλισµού
(υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου

Σελίδα 7 από 44



Τιµολόγιο µελέτης

Bristar ή ισοδυνάµων) ή/και περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µε εφαρµογή µικρών
γοµώσεων και χρήση λαµαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), όταν αυτό
επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη
ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση) σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων". 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα
γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος
(αν  απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις
απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη
διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή
περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές
αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.  

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,
αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισηµαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων
από άοπλο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στις εκσκαφές του
παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα
επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που
καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του
ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

 Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.                                                                                        
 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m.

ΕΥΡΩ : 26,30 + ΜΤΦ

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=30km) AEKK
(0,21€/m3.km)      30  x 0,21 =    6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 32,60

Ευρώ (Αριθµητικά) : 32,60

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και εξήντα λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β02 Πρόσθετη τιµή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόµενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6087 100%

Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από αγωγούς 
Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενους, αντιστηρι-ζόµενους ή µή, µέσα στο 
όρυγµα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 
"Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωµένων κατά τις εκσκαφές".

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
- η δαπάνη των µικροϋλικών,

- η φθορά της ξυλείας, 

- οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών,

- η µειωµένη απόδοση του µηχανικού εξοπλοσµού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω της 
εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.

Η πρόσθετη αυτή τιµή εφαρµόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τοµών για τον εντοπισµό 
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δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών 
υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).

Η πρόσθετη αυτή τιµή δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια ∆ΕΗ) 
ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που µπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην 
εκτέλεση των εργασιών.

Επιµέτρηση σε πραγµατικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών.

Πρόσθετη τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.09.01 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων, 
που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις µέσου πάχους 5 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4521Β 100%

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος
ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι:

1. ∆ιάστρωση και συµπύκνωση υλικού οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, κατά στρώσεις πάχους 
έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου µε το προϋπάρχον.

2. Εφαρµογή ασφαλτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, 
συµπυκνωµένου πάχους 50 mm

4. ∆ιάστρωση και συµπύκνωση ασφαλτοµίγµατος παραγόµενου εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, 
συνολικού πάχους ίσου µε το προϋπάρχον κατά στρώσεις συµπυκνωµένου πάχους έως 50 mm.

5. Εφαρµογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρµογής διπλής ασφαλτικής 
στρώσης

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων
υλικών, η λήψη µέτρων για τις απαιτούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η
απασχόληση προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών,
καθώς και η συλλογή και αποµάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισµός
του οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικού σαρώθρου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιµέρους εργασίες
θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου
έργων οδοποιίας (ΝΕΤ Ο∆Ο).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος, ανάλογα µε το πάχος των 
ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:

 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις µέσου πάχους 5 cm.

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων, 
που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις µέσου πάχους 10 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4521Β 100%

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος
ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι:

1. ∆ιάστρωση και συµπύκνωση υλικού οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, κατά στρώσεις πάχους 
έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου µε το προϋπάρχον.

2. Εφαρµογή ασφαλτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, 
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συµπυκνωµένου πάχους 50 mm

4. ∆ιάστρωση και συµπύκνωση ασφαλτοµίγµατος παραγόµενου εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, 
συνολικού πάχους ίσου µε το προϋπάρχον κατά στρώσεις συµπυκνωµένου πάχους έως 50 mm.

5. Εφαρµογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρµογής διπλής ασφαλτικής 
στρώσης

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων
υλικών, η λήψη µέτρων για τις απαιτούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η
απασχόληση προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών,
καθώς και η συλλογή και αποµάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισµός
του οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικού σαρώθρου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιµέρους εργασίες
θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου
έργων οδοποιίας (ΝΕΤ Ο∆Ο).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος, ανάλογα µε το πάχος των 
ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:

 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις µέσου πάχους 10 cm.

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,50

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 5.05.01 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 
λατοµείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6068 100%

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό
αµµοχάλικο λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ
08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου
διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό
όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου
του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του
πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% της
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm                                         

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη.

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6069 100%

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
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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).

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=30km) AEKK
(0,21€/m3.km)      30  x 0,21 =    6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 17,60

Ευρώ (Αριθµητικά) : 17,60

(Ολογράφως) : δέκα επτά και εξήντα λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων.

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6807 100%

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων και της υπόβασής τους, µε χρήση αεροσφυρών,
µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το
ποσοστό θραυοµένων πλακών κατά την αποξήλωση.
Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του
ορύγµατος προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της
πλακόστρωσης.

Ο προσδιορισµός της τιµής του αστερίσκου θα γίνεται µε βάση την συµβατική
παραδοχή ότι ανά τετραγωνικό µέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m3
προϊόντων προς µεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:
    = 0,10 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιµολογίου) 
όπου S η µέση απόσταση µέχρι τον χώρο απόθεσης, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς
όρους ή την σχετική έγκριση της αρµόδιας αρχής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

ΕΥΡΩ : 12,40 + ΜΤΦ

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=30km) AEKK
(0,21€/m3.km)      30  x 0,21 =    6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 18,70

Ευρώ (Αριθµητικά) : 18,70

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων.
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6804 100%

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί
για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, µε χρήση των
τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς
φθορές κατά την αποξήλωση και συµπλήρωσή τους µε υλικά της αυτής υφής,
χρωµατισµού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας µορφής της συνολικής
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-03
"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :

α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των απαιτουµένων προσθέτων υλικών
επίστρωσης, του αυτού τύπου και µορφής µε τα προϋπάρχοντα

β. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώµατος,
στην προτέρα του µορφή: άµµος έδρασης ή στρώση σκυροδέµατος (µε ή χωρίς πλέγµα
οπλισµού)  

γ. Η κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων,
λιθοσωµάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρµοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις
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(εναλλαγή χρωµάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρµονίζονται πλήρως προς την
περιβάλλουσα επίστρωση. Επισηµαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι
πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιµοποιηθεί αρµοκόφτης για την χάραξη της
ζώνης του ορύγµατος, οι πλάκες που έχουν τεµαχισθεί, κατά την επαναφορά της
επίστρωσης θα αντικαθίστανται µε πλήρεις).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης
πεζοδροµίου

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,80

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.11 Αποκατάσταση πεζοδροµίου από άοπλο σκυρόδεµα στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων.
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6804 100%

Aποκατάσταση πεζοδροµίου από άοπλο σκυρόδεµα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :

α. Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15.
β. Η επιπέδωση και συµπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος και η
διαβροχή της πριν από την σκυροδέτηση.
γ. Ο καθαρισµός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέµατος εκατέρωθεν του ορύγµατος
από χαλαρά υλικά
δ. Η διάστρωση και συµπύνωση του σκυροδέµατος  αποκατάστασης του πεζοδροµίου,
πάχους ίσου µε το αποξηλωθέν, και η διαµόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε
να εναρµονίζεται πλήρως  µε την περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών,
αρµών κλπ).  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανακατασκευής πεζοδροµίου από σκυρόδεµα.

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,30

(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β59 Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι διέλευσης καλωδίων DN100

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υπό το οδόστρωµα ή στις θέσεις τεχνικών µε 
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή και σπείρωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, 
κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµαστικής διαµέτρου DN100 mm (σπείρωµα, thread size = 4", dεξ = 
114,3 mm, πάχος τοιχώµατος 3,6 mm).

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του σύρµατος έλξης καλωδίων, των 
γαλβανισµένων ειδικών τεµαχίων, εξαρτηµάτων και στηριγµάτων,

- η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων,

- η τοποθέτηση του σύρµατος έλξης καλωδίων, η επισήµανση των σωλήνων καθώς

- η συγκρότηση δέσµης σωλήνων, όπου προβλέπεται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων τιµολογούνται ιδιαίτερα 
µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής.

Ευρώ (Αριθµητικά): 27,40

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και σαράντα λεπτά
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A.T. : 13

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.01.01 Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. Συνήθους ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέσων 
υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1 100%

Καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (χωρίς πρόκληση ζηµιών
στο αποµένον τµήµα), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα", µε την
φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούµενες προσωρινές
αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεµαχισµός των αποκοπτοµένων στοιχείων, ο έλεγχος
και αντιµετώπιση της παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο
πλήρης καθαρισµός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της
καθαίρεσης.

Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) πλήρως αποκοπτοµένων στοιχείων.

 Συνήθους ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία 
πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)                              
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 41,20

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και είκοσι λεπτά

A.T. : 14

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1 100%

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και
στάθµη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους
απαιτουµένων ικριωµάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειµένων
κατασκευών, µε την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την µεταφορά τους σε
οποιαδήποτε απόσταση.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου καθαιρουµένης κατασκευής, µε βάση
αναλυτική επιµέτρηση.

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,60

(Ολογράφως) : είκοσι και εξήντα λεπτά

A.T. : 15

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 9.10.04 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος Για 
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327 100%

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 Υ∆Ρ.

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 
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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. ∆εν 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 Υ∆Ρ 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: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 
 01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
 01-01-05-00:∆ονητική 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
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

A.T. : 16

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 9.10.05 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος Για 
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6329 100%

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 Υ∆Ρ.

Στην τιµή περιλαµβάνονται:
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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. ∆εν 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 Υ∆Ρ 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: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 
 01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
 01-01-05-00:∆ονητική 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
ειδική µελέτη συνθέσεως.

 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25.                               

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις

Ευρώ (Αριθµητικά): 88,00

(Ολογράφως) : ογδόντα οκτώ

A.T. : 17

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.01.01 Kαλύµµατα φρεατίων Καλύµατα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100%
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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

A.T. : 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%

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

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την
διαµόρφωσή του.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 19

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 9.13 Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών έργων.

Κωδικός αναθεώρησης:

Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων για µικρά αποµακρυσµένα τεχνικά έργα, στα οποία το σκυρόδεµα, 
λόγω αποστάσεως από τις µονάδες παραγωγής πρέπει να παρασκευασθεί επί τόπου µε µπετονιέρα 
τροφοδοτούµενη µε  τσιµέντο σε σάκκους. 
Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µετά από πλήρη τεκµηρίωση των επι τόπου συνθηκών και µόνον για 
σκυροδέµατα κατηγορίας µέχρι C16/20.

Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µετά από πλήρη τεκµηρίωση των επι τόπου συνθηκών και
µόνον για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας µέχρι C16/20.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σκυροδέµατος.

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,50

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, κατηγορίας B500C.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

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
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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
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.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

A.T. : 21

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100%

Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης, ρυθµιστικών ή αναγγελίας κινδύνου, 
µε αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00
Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ).

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- η προσκόµιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί)
πινακίδων µεσαίου µεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) µε
κίτρινο πλαίσιο
- ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η
πάκτωση της πινακίδας εντός του εδάφους
- η επιθεώρηση, ευθυγράµµιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί   φθορές

Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύµφωνα µε την  εγκεκριµένη διάταξη 
εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα  εκτέλεσης εργασιών

Τιµή ανά µήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσµα αυτού).

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,20

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά

A.T. : 22

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 1.03 Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 108 100%

Μηνιαία λειτουργία αναλάµποντος φανού επισήµανσης κινδύνου, χρώµατος πορτοκαλί,
διαµέτρου 200 mm, µε µονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12352, µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία και αυτόµατο φωτοµετρικό διακόπτη
ηµέρας/νυκτός. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- η προσκόµιση και τοποθέτηση αναλαµπόντων φανών σε θέσεις εκτελουµένων  έργων,
είτε ως ανεξάρτητες µονάδες ή ως συγχρονισµένες µονάδες λειτουργούσες εν σειρά
- η µετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται ο έλεγχος λειτουργίας
- η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών

Επιµέτρηση ανά µήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη
διάταξη εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών

Τιµή ανά µήνα λειτουργίας του αναλάµποντος φανού, ή κλάσµα αυτού.

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,30

(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα λεπτά

A.T. : 23

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 1.05 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6301 100%

Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης στοιχείων προσωρινής γεφύρωσης σκαµµάτων, τάφρων ή
χανδάκων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ξύλινων ή µεταλλικών επί
τόπου κατασκευαζόµενων ή  προκατασκευασµένων, µε αντιολισθηρο δάπεδο και
πλευρικό κιγκλίδωµα ασφαλείας.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- η προσκόµιση, συναρµολόγηση και στερέωση των διαβαθρών διέλευσης πεζών στις
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θέσεις των ορυγµάτων 
- η µετακίνηση και επανατοποθέτησή τους µε την πρόοδο των εργασιών
- η επιθεώρησή τους και η αποκατάσταση τυχόν ζηµιών

Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής στο έργο των διαβαθρών, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών

Τιµή ανά µήνα ή κλάσµα αυτού, παραµονής στο έργο στοιχείου διαβάθρας επιφανείας 
ενός τετραγωνικού µέτρου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,60

(Ολογράφως) : είκοσι και εξήντα λεπτά

A.T. : 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9392.1 Εντοπισµός Βραχυκυκλώµατος

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 110 100%

Μετάβαση επί τόπου σε οποιασδήποτε απόστασης δίκτυο της εργολαβίας προκειµένου να εντοπισθεί 
υφιστάµενο βραχυκύκλωµα στον πίνακα διανοµής ή στο δίκτυο ένεκα του οποίου δε λειτουργεί ή 
λειτουργεί µερικώς, µε όλες τις απαιτούµενες εργασίες που αφορούν αποσυνδέσεις και 
επανασυνδεσµολογία στον πίνακα διανοµής, αντικαταστάσεις φυσιγγίων ασφαλειών στη διανοµή ή 
ηλεκτρικές αποσυνδέσεις των αφικνούµενων και αναχωρούντων υπογείων καλωδίων από τα ακροκιβώτια 
ιστών(έρευνα από ακροκιβώτιο σε ακροκιβώτιο) προς εξακρίβωση της θέσεως βραχυκυκλώµατος καθώς 
και την επανασυνδεσµολογία αυτών ή εργασίες (αν απαιτηθεί να εκτελεστούν) εκσκαφής χάνδακα ή 
διενέργειας τοµής ή τοµών για τον εντοπισµό του βραχυκυκλώµατος στο ακριβές σηµείο της πόστας 
του υπογείου δικτύου και µε τις απαιτούµενες µετρήσεις µε όργανο για τον εντοπισµό του 
βραχυκυκλώµατος µαζί µε την απώλεια του χρόνου ερεύνης και εντοπισµού της ακριβούς θέσης του 
βραχυκυκλώµατος. Στην τιµή του άρθρου αυτού δεν περιλαµβάνεται η αξία της εκσκαφής χάνδακα ή 
τοµής ή καλωδίων ή φυσιγγίων ασφαλειών ή  ρελέ κλπ. που αν απαιτηθούν (ανάλογα µε την 
περίπτωση) θα πληρωθούν σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα του τιµολογίου. 
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 82,60

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο και εξήντα λεπτά

A.T. : 25

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.01 Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης ονοµαστ.  
διαµέτρου DN 50 mm (σπείρωµα 2'') και πάχους 3,2 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων σηµατοδότησης υπό το οδόστρωµα ή στις θέσεις τεχνικών 
µε γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή και σπείρωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, 
κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµαστικής διαµέτρου (DN) και πάχους τοιχώµατος όπως αναφέρεται 
παρακάτω.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του 
γαλβανισµένου σύρµατος έλξης καλωδίων, των γαλβανισµένων ειδικών τεµαχίων, η τοποθέτηση και 
σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρµατος έλξης καλωδίων, η επισήµανση των σωλήνων καθώς 
και η συγκρότηση δέσµης σωλήνων, όπου προβλέπεται. 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε σκυρόδεµα 
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.

Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι ονοµαστ.διαµέτρου DN 50 mm (σπείρωµα 2") και πάχους 3,2 mm.

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής.

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,50

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

A.T. : 26

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης από πολυαιθυλένιο 
(HDPE), διαµέτρου DN 63 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων 
ονοµαστικής διαµέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 
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δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήµατα 
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραµόρφωσης 5% > 400 Ν/m, µε ενσωµατωµένη 
ατσαλίνα, παραδιδοµένων σε κουλούρα ή ευθύγραµµα τµήµατα. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη 
και η ευθυγράµµιση δίπλα στο όρυγµα τοποθέτησης, η κοπή στα µήκη που απαιτούνται, τα ειδικά 
τεµάχια σύνδεσης (µούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήµανσης της σωληνογραµµής, η 
πρόσδεση των σωλήνων σε δέσµες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρµογή του σωλήνα στα 
φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεµβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων τιµολογούνται ιδιαίτερα 
µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN 63 mm.

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής.

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,40

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα λεπτά

A.T. : 27

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης από πολυαιθυλένιο 
(HDPE), διαµέτρου DN 90 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων 
ονοµαστικής διαµέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 
δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήµατα 
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραµόρφωσης 5% > 400 Ν/m, µε ενσωµατωµένη 
ατσαλίνα, παραδιδοµένων σε κουλούρα ή ευθύγραµµα τµήµατα. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη 
και η ευθυγράµµιση δίπλα στο όρυγµα τοποθέτησης, η κοπή στα µήκη που απαιτούνται, τα ειδικά 
τεµάχια σύνδεσης (µούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήµανσης της σωληνογραµµής, η 
πρόσδεση των σωλήνων σε δέσµες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρµογή του σωλήνα στα 
φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεµβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων τιµολογούνται ιδιαίτερα 
µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN 90 mm.

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής.

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.7 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 48mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας
µε  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
 8732.  2   σπιράλ 
 8732. 2. 7  ∆ιαµέτρου Φ 48mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,64

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 29

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.01 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονοµ. τάσης  300/500V µε µόνωση από µανδύα PVC
 διατοµής 3 x 1,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.)
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καλωδίων ονοµαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (µονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος 
αγωγός), µε χάλκινους αγωγούς µε µόνωση και µανδύα από PVC, περιλαµβανοµένων των υλικών 
στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, 
ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου 

 ∆ιατοµής 3 x 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,30

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά

A.T. : 30

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC 
διατοµής 4 x 10 mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε 
φορέα, σε µονωτήρες, µέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου µε χάλκινους αγωγούς και µόνωση από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονοµαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (µονόκλωνος αγωγός), E1VV
-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τοµέα), περιλαµβανοµένων των υλικών 
στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, 
ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου  

 ∆ιατοµής 4 x 10 mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,50

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

A.T. : 31

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.05Ν Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC 
διατοµής 4 x 6 mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε 
φορέα, σε µονωτήρες, µέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου µε χάλκινους αγωγούς και µόνωση από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονοµαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (µονόκλωνος αγωγός), E1VV
-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τοµέα), περιλαµβανοµένων των υλικών 
στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, 
ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου  

 ∆ιατοµής 4 x 6 mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,50

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα λεπτά

A.T. : 32

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.01 Αγωγοί γυµνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατοµής 6 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, 
περιλαµβανοµένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, 
ακροδέκτες, πέδιλα, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 
µετρήσεων και ελέγχων.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) γυµνού χάλκινου αγωγού 

 διατοµής 6 mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά
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A.T. : 33

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03 Αγωγοί γυµνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατοµής 25 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, 
περιλαµβανοµένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, 
ακροδέκτες, πέδιλα, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 
µετρήσεων και ελέγχων.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) γυµνού χάλκινου αγωγού 

 διατοµής 25 mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,70

(Ολογράφως) : πέντε και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 34

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.01ΣΧ.01 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 6,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

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:

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

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

- H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού , µε  κλωβό αγκύρωσης από 
γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους 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 6,00 m

Ευρώ (Αριθµητικά): 840,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια σαράντα

A.T. : 35

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.01ΣΧ.02 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 9,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

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:

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.
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- H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού , µε  κλωβό αγκύρωσης από 
γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους 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): 1.050,00

(Ολογράφως) : χίλια πενήντα

A.T. : 36

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9331.1.3 Ευθύγραµµος µεταλλικός βραχίονας Μονός ευθύγαµµος µεταλλικός βραχίονας Οριζόντιας 
προβολής 1,50m
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Ευθύγραµµος  µεταλλικός  βραχίονας ,  δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση
ενός       Μονός ευθύγραµµου βραχίονα από σιδηροσωλήνα βαρέος τύπου, µε κλίση 15
µοίρες προς την οριζόντια.
Η  βάση  του  βραχίονα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα εσωτερικής διαµέτρου 97mm
και  µήκους  0,5m  και θα είναι κατασκευασµένη από σιδηροσωλήνα πάχους 6mm.  Στο
άκρο  του  βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλη συστολή για την υποδοχή και στερέωση σε
αυτή του φωτιστικού σώµατος.
Ολόκληρος  ο  βραχίονας  µετά  την  πλήρη  κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερµό
λουτρό  για την αποφυγή µελλοντικής οξειδώσεως.  Ελάχιστο πάχος γαλβανίσµατος 80
µικρά.
Στη τιµή περιλαµβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεως του βραχίονα στο ιστό.
(1 τεµ)
 9331. 1   Μονός    βραχίονας οριζόντιας προβολής  1,50m 
 9331. 1. 3  διάµετρος σωλήνα  2ins   και πάχος σιδηροσωλήνα  3,65mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 75,71

(Ολογράφως) : εβδοµήντα πέντε και εβδοµήντα ένα λεπτά

A.T. : 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9331.2.3 Ευθύγραµµος µεταλλικός βραχίονας ∆ιπλός ευθύγαµµος µεταλλικός βραχίονας Οριζόντιας 
προβολής 1,50m
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Ευθύγραµµος  µεταλλικός  βραχίονας ,  δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση
ενός      ∆ιπλός ευθύγραµµου βραχίονα από σιδηροσωλήνα βαρέος τύπου, µε κλίση 15
µοίρες προς την οριζόντια.
Η  βάση  του  βραχίονα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα εσωτερικής διαµέτρου 97mm
και  µήκους  0,5m  και θα είναι κατασκευασµένη από σιδηροσωλήνα πάχους 6mm.  Στο
άκρο  του  βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλη συστολή για την υποδοχή και στερέωση σε
αυτή του φωτιστικού σώµατος.
Ολόκληρος  ο  βραχίονας  µετά  την  πλήρη  κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερµό
λουτρό  για την αποφυγή µελλοντικής οξειδώσεως.  Ελάχιστο πάχος γαλβανίσµατος 80
µικρά.
Στη τιµή περιλαµβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεως του βραχίονα στο ιστό.
(1 τεµ)
 9331. 2   ∆ιπλός   βραχίονας οριζόντιας προβολής  1,50m 
 9331. 2. 3  διάµετρος σωλήνα  2ins   και πάχος σιδηροσωλήνα  3,65mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 110,67

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα και εξήντα επτά λεπτά
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A.T. : 38

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.20.03 Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου βραχίονα µε λαµπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης 
(NaHP), τύπου semi cut-off, ισχύος 100 W, χωρίς βραχίονα
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού, µε
λαµπτήρα Ατµών Νατρίου Υψηλής Πίεσης και βραχίονα εγκατάστασης του επί του 
ιστού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη οδοφωτισµού και την Εγκύκλιο 
22/∆ΙΠΑ∆/οικ.658/24-10-2014, Παράρτηµα 2

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

- η προµήθεια µονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά 
φωτιστικό), ευθύγραµµου ή καµπύλου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα 
µε τα προβλεπόµενα φωτιστικά σώµατα από τη µελέτη οδοφωτισµού, καθώς και των 
εξαρτηµάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού

- η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 
προβλέπονται από τη µελέτη 

- η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου A05W-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) 
διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους

- οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόµενα

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα, µε τον λαµπτήρα και τον βραχίονα του, 
ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ του λαµπτήρα, ως εξής:

 Ισχύος 100 W, χωρίς βραχίονα

Ευρώ (Αριθµητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 39

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.20.05 Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου βραχίονα µε λαµπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης 
(NaHP), τύπου semi cut-off, ισχύος 150 W, χωρίς βραχίονα
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού, µε
λαµπτήρα Ατµών Νατρίου Υψηλής Πίεσης και βραχίονα εγκατάστασης του επί του 
ιστού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη οδοφωτισµού και την Εγκύκλιο 
22/∆ΙΠΑ∆/οικ.658/24-10-2014, Παράρτηµα 2

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

- η προµήθεια µονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά 
φωτιστικό), ευθύγραµµου ή καµπύλου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα 
µε τα προβλεπόµενα φωτιστικά σώµατα από τη µελέτη οδοφωτισµού, καθώς και των 
εξαρτηµάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού

- η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 
προβλέπονται από τη µελέτη 

- η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου A05W-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) 
διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους

- οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόµενα

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα, µε τον λαµπτήρα και τον βραχίονα του, 
ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ του λαµπτήρα, ως εξής:

 Ισχύος 150 W, χωρίς βραχίονα
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Ευρώ (Αριθµητικά): 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

A.T. : 40

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.20.07 Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου βραχίονα µε λαµπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης 
(NaHP), τύπου semi cut-off, ισχύος 250 W, χωρίς βραχίονα
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού, µε
λαµπτήρα Ατµών Νατρίου Υψηλής Πίεσης και βραχίονα εγκατάστασης του επί του 
ιστού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη οδοφωτισµού και την Εγκύκλιο 
22/∆ΙΠΑ∆/οικ.658/24-10-2014, Παράρτηµα 2

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

- η προµήθεια µονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά 
φωτιστικό), ευθύγραµµου ή καµπύλου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα 
µε τα προβλεπόµενα φωτιστικά σώµατα από τη µελέτη οδοφωτισµού, καθώς και των 
εξαρτηµάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού

- η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 
προβλέπονται από τη µελέτη 

- η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου A05W-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) 
διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους

- οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόµενα

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα, µε τον λαµπτήρα και τον βραχίονα του, 
ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ του λαµπτήρα, ως εξής:

 Ισχύος 250 W, χωρίς βραχίονα

Ευρώ (Αριθµητικά): 240,00

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα

A.T. : 41

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.40.01 Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου βραχίονα µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED), ισχύος 25 - 50 W, χωρίς βραχίονα
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού, µε
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασης 
του επί του ιστού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη οδοφωτισµού και την 
Εγκύκλιο 22/∆ΙΠΑ∆/οικ.658/24-10-2014, Παράρτηµα 2

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

- η προµήθεια µονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά 
φωτιστικό), ευθύγραµµου ή καµπύλου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα 
µε τα προβλεπόµενα φωτιστικά σώµατα από τη| µελέτη οδοφωτισµού, καθώς και των 
εξαρτηµάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού

- η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 
προβλέπονται από τη µελέτη 

- η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου A05W-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) 
διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους

- οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόµενα

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
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φωτοεκποµπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ, ως 
εξής:

 Ισχύος 25 - 50 W, χωρίς βραχίονα

Ευρώ (Αριθµητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

A.T. : 42

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.40.03 Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου βραχίονα µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού, µε
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασης 
του επί του ιστού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη οδοφωτισµού και την 
Εγκύκλιο 22/∆ΙΠΑ∆/οικ.658/24-10-2014, Παράρτηµα 2

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

- η προµήθεια µονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά 
φωτιστικό), ευθύγραµµου ή καµπύλου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα 
µε τα προβλεπόµενα φωτιστικά σώµατα από τη| µελέτη οδοφωτισµού, καθώς και των 
εξαρτηµάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού

- η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 
προβλέπονται από τη µελέτη 

- η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου A05W-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) 
διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους

- οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόµενα

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ, ως 
εξής:

 Ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα

Ευρώ (Αριθµητικά): 506,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια έξι

A.T. : 43

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.40.05 Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου βραχίονα µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED), ισχύος 80 -110 W, χωρίς βραχίονα
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού, µε
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασης 
του επί του ιστού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη οδοφωτισµού και την 
Εγκύκλιο 22/∆ΙΠΑ∆/οικ.658/24-10-2014, Παράρτηµα 2

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

- η προµήθεια µονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά 
φωτιστικό), ευθύγραµµου ή καµπύλου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα 
µε τα προβλεπόµενα φωτιστικά σώµατα από τη| µελέτη οδοφωτισµού, καθώς και των 
εξαρτηµάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού

- η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 
προβλέπονται από τη µελέτη 

- η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου A05W-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) 
διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους
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- οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόµενα

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ, ως 
εξής:

 Ισχύος 80 -110 W, χωρίς βραχίονα

Ευρώ (Αριθµητικά): 533,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια τριάντα τρία

A.T. : 44

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.20ΣΧ.03 Φωτιστικά σώµατα διακοσµητικά  τύπου γλόµπου ισχύος 100 W, χωρίς βραχίονα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος διακοσµητικό τύπου γλόµπου, µε 
λαµπτήρα Ατµών Νατρίου Υψηλής Πίεσης ή αλογονιδίων µετάλλων επί βραχίονα εγκατάστασης ή επί του 
ιστού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.
Κατάλληλο για αστικό φωτισµό πχ. υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών & πόλεων κλπ.
Σώµα - βάση κυκλικής µορφής κατασκευασµένο από χυτοπρεσαριστό κράµα αλουµινίου. Βαµµένο 
ηλεκτροστατικά µε πολυεστερικά χρώµατα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση και την καλύτερη δυνατή 
προστασία σε αντίξοα περιβάλλοντα και παραθαλάσσιες περιοχές. Ανακλαστήρας ελικοειδούς µορφής 
τύπου ‘‘S’’. Τοποθετείται όταν χρησιµοποιείται διαφανής διαχύτης. ∆ιαχύτης σχήµα σφαίρας 
κατασκευασµένος από διαφανές ή λευκό opal polycarbonate (PC) ή µετακρυλικό  υλικό (PMMA), 
ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία (αποφυγή κιτρινίσµατος), σε κραδασµούς και σε θερµότητα.Η κάτω 
πλευρά του προσαρµόζεται απόλυτα στο σώµα του φωτιστικού. Η προστασία έναντι της σκόνης και της 
υγρασίας, µε σκοπό την τέλεια στεγανότητα, εξασφαλίζεται µε την τοποθέτηση ελαστικών 
παρεµβυσµάτων. ∆ιαθέτει σύστηµα απορροής υδρατµών.Κεραµική λυχνιολαβή τύπου E27 ή Ε40.
Όργανα έναυσης & λειτουργίας 230V – 50Hz. Τοποθετούνται σε ειδική αποσπώµενη βάση από ανθεκτικό 
και άκαυστο µονωτικό υλικό. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στο χώρο των οργάνων πραγµατοποιούνται 
µε σιλικονούχα καλώδια υψηλής θερµικής αντοχής άνω των 120οC και πρόσθετη προστασία µε µακαρόνι 
υαλοµετάξης.Η βάση των οργάνων λειτουργεί και σαν διάφραγµα διαχωρίζοντας το χώρο λειτουργίας 
των οργάνων από το χώρο του λαµπτήρα ώστε να µην υπάρχει επίδραση στα όργανα από την θερµότητα 
που παράγεται από τον λαµπτήρα.
Επιπλέον χαρακτηριστικά:
•   Προστασία Λαµπτήρα: IP65
•   Προστασία Οργάνων: IP65
•   Μηχανική Κρούση: IK09
•   Κλάση Μόνωσης: Class IΙ
Η βάση των οργάνων είναι στερεωµένη στο σώµα µέσω κοχλιών που επιτρέπουν την εύκολη αφαίρεσή 
της 
κατά τη συντήρηση ή επιδιόρθωση βλάβης, χωρίς να χρειάζεται να κατεβεί το φωτιστικό.
Κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
•   Οδηγία Χαµηλής Τάσης LVD 2006/95/EC 
•   Οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας EMC 2004/108/EC 
και σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα:
•   EN 60598-1, EN 60598-2-3
•   EN 55015, EN 61000-3-2
•   EN 62262
•   CIE, EN 13032-2, EN 13201-2
Ο βαθµός προστασίας έναντι διείσδυσης στερεών και υγρών είναι σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 529 (EN 
60529). Θα φέρει σήµανση CE
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των εξαρτηµάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού
- η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 
προβλέπονται από τη µελέτη 
- η συναρµολόγηση του φωτιστικού στον βραχίονα ή στην κορυφή του ιστού
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου A05W-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) 
διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους
- οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται.
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα, µε τον λαµπτήρα και τον βραχίονα του, 
ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ του λαµπτήρα, ως εξής:

 Ισχύος 100 W, χωρίς βραχίονα
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Ευρώ (Αριθµητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 45

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.20ΣΧ.05 Φωτιστικά σώµατα διακοσµητικά  τύπου γλόµπου ισχύος 150 W, χωρίς βραχίονα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος διακοσµητικό τύπου γλόµπου, µε 
λαµπτήρα Ατµών Νατρίου Υψηλής Πίεσης ή αλογονιδίων µετάλλων επί βραχίονα εγκατάστασης ή επί του 
ιστού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.
Κατάλληλο για αστικό φωτισµό πχ. υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών & πόλεων κλπ.
Σώµα - βάση κυκλικής µορφής κατασκευασµένο από χυτοπρεσαριστό κράµα αλουµινίου. Βαµµένο 
ηλεκτροστατικά µε πολυεστερικά χρώµατα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση και την καλύτερη δυνατή 
προστασία σε αντίξοα περιβάλλοντα και παραθαλάσσιες περιοχές. Ανακλαστήρας ελικοειδούς µορφής 
τύπου ‘‘S’’. Τοποθετείται όταν χρησιµοποιείται διαφανής διαχύτης. ∆ιαχύτης σχήµα σφαίρας 
κατασκευασµένος από διαφανές ή λευκό opal polycarbonate (PC) ή µετακρυλικό  υλικό (PMMA), 
ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία (αποφυγή κιτρινίσµατος), σε κραδασµούς και σε θερµότητα.Η κάτω 
πλευρά του προσαρµόζεται απόλυτα στο σώµα του φωτιστικού. Η προστασία έναντι της σκόνης και της 
υγρασίας, µε σκοπό την τέλεια στεγανότητα, εξασφαλίζεται µε την τοποθέτηση ελαστικών 
παρεµβυσµάτων. ∆ιαθέτει σύστηµα απορροής υδρατµών.Κεραµική λυχνιολαβή τύπου E27 ή Ε40.
Όργανα έναυσης & λειτουργίας 230V – 50Hz. Τοποθετούνται σε ειδική αποσπώµενη βάση από ανθεκτικό 
και άκαυστο µονωτικό υλικό. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στο χώρο των οργάνων πραγµατοποιούνται 
µε σιλικονούχα καλώδια υψηλής θερµικής αντοχής άνω των 120οC και πρόσθετη προστασία µε µακαρόνι 
υαλοµετάξης.Η βάση των οργάνων λειτουργεί και σαν διάφραγµα διαχωρίζοντας το χώρο λειτουργίας 
των οργάνων από το χώρο του λαµπτήρα ώστε να µην υπάρχει επίδραση στα όργανα από την θερµότητα 
που παράγεται από τον λαµπτήρα.
Επιπλέον χαρακτηριστικά:
•   Προστασία Λαµπτήρα: IP65
•   Προστασία Οργάνων: IP65
•   Μηχανική Κρούση: IK09
•   Κλάση Μόνωσης: Class IΙ
Η βάση των οργάνων είναι στερεωµένη στο σώµα µέσω κοχλιών που επιτρέπουν την εύκολη αφαίρεσή 
της 
κατά τη συντήρηση ή επιδιόρθωση βλάβης, χωρίς να χρειάζεται να κατεβεί το φωτιστικό.
Κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
•   Οδηγία Χαµηλής Τάσης LVD 2006/95/EC 
•   Οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας EMC 2004/108/EC 
και σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα:
•   EN 60598-1, EN 60598-2-3
•   EN 55015, EN 61000-3-2
•   EN 62262
•   CIE, EN 13032-2, EN 13201-2
Ο βαθµός προστασίας έναντι διείσδυσης στερεών και υγρών είναι σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 529 (EN 
60529). Θα φέρει σήµανση CE
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των εξαρτηµάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού
- η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 
προβλέπονται από τη µελέτη 
- η συναρµολόγηση του φωτιστικού στον βραχίονα ή στην κορυφή του ιστού
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου A05W-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) 
διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους
- οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται.
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα, µε τον λαµπτήρα και τον βραχίονα του, 
ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ του λαµπτήρα, ως εξής:

 Ισχύος 150 W, χωρίς βραχίονα

Ευρώ (Αριθµητικά): 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

A.T. : 46

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.29ΣΧ.03 Φωτιστικά σώµατα παραδοσιακά ισχύος 100 W, χωρίς βραχίονα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος διακοσµητικό παραδοσιακού 
τύπου, µε λαµπτήρα Ατµών Νατρίου Υψηλής Πίεσης ή αλογονιδίων µετάλλων επί βραχίονα εγκατάστασης 
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ή επί του ιστού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.
Κατάλληλο για αστικό φωτισµό πχ. υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών & πόλεων κλπ.
Σώµα & Κέλυφος κωνικής τετραγωνικής µορφής κατασκευασµένα από χυτοπρεσαριστό κράµα αλουµινίου. 
Βαµµένο ηλεκτροστατικά µε πολυεστερικά χρώµατα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση και την καλύτερη 
δυνατή προστασία σε αντίξοα περιβάλλοντα και παραθαλάσσιες περιοχές.Ανταυγαστήρας στο χώρο του 
λαµπτήρα όπου προσαρµόζεται κάτοπτρο, πρεσαριστά µορφοποιηµένο από υψηλής καθαρότητας 99.90% 
και απόδοσης ανοδιωµένο αλουµίνιο για σταθερή υψηλή οπτική απόδοση 
και ελάχιστη φωτορύπανση. ∆ιαχύτης κατασκευασµένος από ολόσωµο διαφανές polycarbonate υλικό 
κολουρο-κωνικού σχήµατος τετραγωνικής µορφής ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία (αποφυγή 
κιτρινίσµατος), σε κραδασµούς και σε θερµότητα. Η πάνω πλευρά του προσαρµόζεται (συνδέεται) 
απόλυτα στη βάση των οργάνων έναυσης µέσω 
κοχλιών και είναι στερεωµένο κατάλληλα στο καπάκι του φωτιστικού. Η προστασία έναντι της σκόνης 
και της υγρασίας, µε σκοπό την τέλεια στεγανότητα, εξασφαλίζεται µε την τοποθέτηση ελαστικών 
παρεµβυσµάτων.Κεραµική λυχνιολαβή τύπου E27 ή Ε40. Τοποθέτηση λαµπτήρα σε οριζόντια θέση.
Όργανα έναυσης & λειτουργίας 230V-50Hz. Τοποθετούνται σε ειδική αποσπώµενη βάση κατασκευασµένη 
από άκαυστο πλαστικό µονωτικό υλικό ποιότητας resin 6. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στο χώρο 
των οργάνων πραγµατοποιούνται µε σιλικονούχα καλώδια υψηλής θερµικής αντοχής άνω των 120οC και 
πρόσθετη προστασία µε µακαρόνι υαλοµετάξης. Η βάση των οργάνων λειτουργεί και σαν διάφραγµα 
διαχωρίζοντας το χώρο λειτουργίας των οργάνων από το χώρο του λαµπτήρα ώστε να µην υπάρχει 
επίδραση στα όργανα  από τη θερµότητα που παράγεται από τον λαµπτήρα.
Επιπλέον χαρακτηριστικά:
•   Προστασία Λαµπτήρα: IP65
•   Προστασία Οργάνων: IP65
•   Μηχανική Κρούση: IK09
•   Κλάση Μόνωσης: Class IΙ
Στο επάνω µέρος του φωτιστικού σώµατος υπάρχει ειδικό χυτοπρεσαριστό κάλυµµα για εξαερισµό 
καθώς 
και κανάλια απορροής της υγρασίας.Το καπάκι του φωτιστικού σώµατος ανοίγει µέσω άρθρωσης.

Κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
•   Οδηγία Χαµηλής Τάσης LVD 2006/95/EC 
•   Οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας EMC 2004/108/EC 
και σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα:
•   EN 60598-1, EN 60598-2-3
•   EN 55015, EN 61000-3-2
•   EN 62262
•   CIE, EN 13032-2, EN 13201-2
Ο βαθµός προστασίας έναντι διείσδυσης στερεών και υγρών είναι σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 529 (EN 
60529). Θα φέρει σήµανση CE
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των εξαρτηµάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού
- η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 
προβλέπονται από τη µελέτη 
- η συναρµολόγηση του φωτιστικού στον βραχίονα ή στην κορυφή του ιστού
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου A05W-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) διατοµής 3x1,5 
mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους
- οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται.
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα, µε τον λαµπτήρα και τον βραχίονα του, 
ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ του λαµπτήρα, ως εξής:

 Ισχύος 100 W, χωρίς βραχίονα

Ευρώ (Αριθµητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T. : 47

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.29ΣΧ.05 Φωτιστικά σώµατα παραδοσιακά ισχύος 150 W, χωρίς βραχίονα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος διακοσµητικό παραδοσιακού 
τύπου, µε λαµπτήρα Ατµών Νατρίου Υψηλής Πίεσης ή αλογονιδίων µετάλλων επί βραχίονα εγκατάστασης 
ή επί του ιστού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.
Κατάλληλο για αστικό φωτισµό πχ. υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών & πόλεων κλπ.
Σώµα & Κέλυφος κωνικής τετραγωνικής µορφής κατασκευασµένα από χυτοπρεσαριστό κράµα αλουµινίου. 
Βαµµένο ηλεκτροστατικά µε πολυεστερικά χρώµατα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση και την καλύτερη 
δυνατή προστασία σε αντίξοα περιβάλλοντα και παραθαλάσσιες περιοχές.Ανταυγαστήρας στο χώρο του 
λαµπτήρα όπου προσαρµόζεται κάτοπτρο, πρεσαριστά µορφοποιηµένο από υψηλής καθαρότητας 99.90% 
και απόδοσης ανοδιωµένο αλουµίνιο για σταθερή υψηλή οπτική απόδοση 
και ελάχιστη φωτορύπανση. ∆ιαχύτης κατασκευασµένος από ολόσωµο διαφανές polycarbonate υλικό 
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κολουρο-κωνικού σχήµατος τετραγωνικής µορφής ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία (αποφυγή 
κιτρινίσµατος), σε κραδασµούς και σε θερµότητα. Η πάνω πλευρά του προσαρµόζεται (συνδέεται) 
απόλυτα στη βάση των οργάνων έναυσης µέσω 
κοχλιών και είναι στερεωµένο κατάλληλα στο καπάκι του φωτιστικού. Η προστασία έναντι της σκόνης 
και της υγρασίας, µε σκοπό την τέλεια στεγανότητα, εξασφαλίζεται µε την τοποθέτηση ελαστικών 
παρεµβυσµάτων.Κεραµική λυχνιολαβή τύπου E27 ή Ε40. Τοποθέτηση λαµπτήρα σε οριζόντια θέση.
Όργανα έναυσης & λειτουργίας 230V-50Hz. Τοποθετούνται σε ειδική αποσπώµενη βάση κατασκευασµένη 
από άκαυστο πλαστικό µονωτικό υλικό ποιότητας resin 6. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στο χώρο 
των οργάνων πραγµατοποιούνται µε σιλικονούχα καλώδια υψηλής θερµικής αντοχής άνω των 120οC και 
πρόσθετη προστασία µε µακαρόνι υαλοµετάξης. Η βάση των οργάνων λειτουργεί και σαν διάφραγµα 
διαχωρίζοντας το χώρο λειτουργίας των οργάνων από το χώρο του λαµπτήρα ώστε να µην υπάρχει 
επίδραση στα όργανα  από τη θερµότητα που παράγεται από τον λαµπτήρα.
Επιπλέον χαρακτηριστικά:
•   Προστασία Λαµπτήρα: IP65
•   Προστασία Οργάνων: IP65
•   Μηχανική Κρούση: IK09
•   Κλάση Μόνωσης: Class IΙ
Στο επάνω µέρος του φωτιστικού σώµατος υπάρχει ειδικό χυτοπρεσαριστό κάλυµµα για εξαερισµό 
καθώς 
και κανάλια απορροής της υγρασίας.Το καπάκι του φωτιστικού σώµατος ανοίγει µέσω άρθρωσης.

Κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
•   Οδηγία Χαµηλής Τάσης LVD 2006/95/EC 
•   Οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας EMC 2004/108/EC 
και σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα:
•   EN 60598-1, EN 60598-2-3
•   EN 55015, EN 61000-3-2
•   EN 62262
•   CIE, EN 13032-2, EN 13201-2
Ο βαθµός προστασίας έναντι διείσδυσης στερεών και υγρών είναι σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 529 (EN 
60529). Θα φέρει σήµανση CE
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των εξαρτηµάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού
- η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 
προβλέπονται από τη µελέτη 
- η συναρµολόγηση του φωτιστικού στον βραχίονα ή στην κορυφή του ιστού
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου A05W-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) διατοµής 3x1,5 
mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους
- οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται.
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα, µε τον λαµπτήρα και τον βραχίονα του, 
ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ του λαµπτήρα, ως εξής:

 Ισχύος 150 W, χωρίς βραχίονα

Ευρώ (Αριθµητικά): 270,00

(Ολογράφως) : διακόσια εβδοµήντα

A.T. : 48

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9351 Μεταλλικός πίνακας µετα οργάνων

Σχετικό : ΑΤΗΕ 9351 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίναξ τεσσάρων αναχωρήσεων από χαλυβδοέλασµα Ντεκαπέ µετά θύρας εντοιχισµένος, 
προστασίας P30, διαστάσεως 50Χ40 cm µε τα όργανα αυτού (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές 
λυχνίες κ.λ.π.) ανηγµένα σε εργασία και των στηριγµάτων , οπών εισόδου και εξόδου των 
ηλεκτρογραµµών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας κ.λ.π. µικρούλικων και του 
χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα ήτοι προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση 
περιλαµβανοµένης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων του πίνακος, της συνδέσεως 
των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως, των δοκιµών κ.λ.π. για παράδοση σε λειτουργία.  
(1τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 390,35

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 49

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01 Πίλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων αναχωρήσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%
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Τιµολόγιο µελέτης

Στεγανά µεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισµού (πίλλαρ), βαθµού προστασίας ΙΡ55 για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε την βάση έδρασής τους από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδοµή οδοφωτισµού".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- η προµήθεια και µεταφορά επί τοπου του στεγανού µεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) µε δίριχτη στέγη 
µε περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oµβρίων, από λαµαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 
mm, γαλβανισµένου εν θερµώ εσωτερικά και εξωτερικά, µετά την κατασκευή του, µε ελάχιστη ανάλωση 
ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 µm), βαµένου µε διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υµένα 
(εκάστης) 125 µm, µε ελαστικά παρεµβύσµατα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά 
ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήµανσης µε τα στοιχεία 
του κυρίου του έργου

- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγµατος της βάσης έδρασης του πίλλαρ

- η βάση του πίλαρ από οπλισµένο σκυρόδεµα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασµένη, ούτως ώστε το 
πίλλαρ να εδράζεται σε στάθµη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, µε κεντρική οπή διέλευσης των 
υπογείων καλωδίων. 

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- η στεγανή διανοµή εντός του πίλλαρ µε τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωµάτων 
φωτισµού, αποτελούµενη αποτελούµενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασµένο από βαµµένη 
λαµαρίνα ή άκαυστο θερµοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο 
οποίος θα φέρει οπές µε τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του 
καλωδίου τηλεχειρισµού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόµατους 
µαγνητοθερµικούς διακόπτες και ηλεκτρονόµους ισχύος τηλεχειρισµού (ανά κύκλωµα φωτισµού), ρελέ 
µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη µείωσης 
νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
"καραβοχελώνα" και κλεµοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω µέρος του κιβωτίου).

- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισµού και µέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον 
έλεγχο λειτουργίας

Τιµή ανά τεµάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισµού, ανάλογα µε τον αριθµό των αναχωρήσεων, ως 
εξής:

 Πίλλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων αναχωρήσεων

Ευρώ (Αριθµητικά): 2.500,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια

A.T. : 50

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21 Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό 
διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσµατος 3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολληµένα 
το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, µήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει 
ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολληµένο. 

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για 
την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόµενα απαιτούµενη εξυγίανση του επιχώµατος 
για την εξασφάλιση της αγωγιµότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους. 

Τιµή ανά τεµάχιο τοποθετηµένης πλάκας γείωσης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T. : 51

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.37 Επισκευή του κυρίως σώµατος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και αντικατάσταση της θύρας
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Επισκευή του κυρίως σώµατος και της θύρας υπαιθρίου ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισµού (πίλαρ), 
οποιουδήποτε είδους και διαστάσεων.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- Η αφαίρεση επικολληµένων αφισσών και ο καθαρισµός όλων των επιφανειών  

- Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραµόρφωσης από κτύπηµα κλπ του κυρίως σώµατος του πίλλαρ.

- Η επισκευή της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή µεντεσέδων, επισκευή µηχανισµού 
µανδάλωσης, κλπ.), ή εναλλακτικά, η αντικατάστασή της µε νέα.

- Την προµήθεια, µεταφορά, αποξήλωση της παλιάς και εγκατάσταση νέας θύρας

Τιµή ανά πίλλαρ (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 52

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.36 Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρς)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791 100%

Ανακαίνιση της βαφής υπαιθρόυ ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισµού (πίλαρ), οποιουδήποτε είδους και 
διαστάσεων.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- Η προετοιµασία της επιφάνειας για βαφή, δηλαδή την αφαίρεση επικολληµένων αφισσών, την 
απόξεση - αφαίρεση των παλαιών χρωµάτων και καθαρισµό όλων των επιφανειών µε κατάλληλα µέσα 
µέχρι βαθµού SA 2 κατά ISO 8501-1 και στοκάρισµα όπου απαιτείται.

- Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραµόρφωσης από κτύπηµα κλπ του κυρίως σώµατος του πίλλαρ και 
της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή µεντεσέδων, επισκευή µηχανισµού µανδάλωσης, κλπ).

- Η εφαρµογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώµατος (rust primer) και διπλής στρώσης βαφής 
εποξειδικής βάσεως πάχους ξηρού υµένα 120 µm.

Τιµή ανά πίλλαρ (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

A.T. : 53

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.18 Αποκατάσταση στρέβλωσης κοχλία σε βάση σιδηροϊστού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Αποκατάσταση κοχλία της βάσης έδρασης χαλυβδίνου ιστού φωτισµού που έχει υποστεί  στρέβλωση από 
πρόσκρουση ή άλλη αιτία, µε θέρµανση µε φλόγα προπανίου, ευθυγράµµιση, αποκατάσταση του 
σπειρώµατος µε φιλιέρα και τοποθέτηση νέου διπλού περικοχλίου (περιλαµβάνεται η προµήθεια).

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,50

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά

A.T. : 54

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν62.20.30.02 Προµήθεια και τοποθέτηση µούφας καλωδίου χυτορητίνης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Προµήθεια και εγκατάσταση µούφας καλωδίου έως ΝΥΥ 4Χ10  από χυτορητίνη για τη σύνδεση υπογείων 
καλωδίων.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
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- Η απασχόληση του προσωπικού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών

- H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου της ειδικής θήκης για την ενωση του καλωδίου , και του 
µίγµατος ρητίνης

- Η ανάπτυξη και σύνδεση των καλωδίων µε τους συνδετήρες ή τα σωληνάκια

- Η δοκιµή καλής λειτουργίας.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

A.T. : 55

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν62.20.30.01 Προµήθεια και τοποθέτηση µούφας καλωδίου θερµοσυστελοµενης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Προµήθεια και εγκατάσταση µούφας καλωδίου έως ΝΥΥ 4Χ10  από θερµο-συστελόµενο υλικό για τη 
σύνδεση υπογείων καλωδίων.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- Η απασχόληση του προσωπικού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών

- H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του ελαστικού µανδύα και των απαιτουµένων µικροϋλικών 
συνδέσεως.

- Η ανάπτυξη και σύνδεση των καλωδίων µε τους συνδετήρες ή τα σωληνάκια

- Η θέρµανση µε φλόγιστρο για τη θερµοσυστολή

- Η δοκιµή καλής λειτουργίας.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 56

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.21.01 Αντικατάσταση καλύµµατος θυρίδας ιστών, κάλυµµα κυλινδρικής µορφής

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση καλύµατος θυρίδας ιστού από γαλβανισµένη λαµαρίνα, 
καταλλήλων διαστάσεων ώστε να εφαρµόζει στο άνοιγµα της θυρίδας, περιλαµβανοµένου του 
συστήµατος στερέωσης και ασφάλισής του. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

 Κάλυµµα κυλινδρικής µορφής.

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,20

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι λεπτά

A.T. : 57

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.21.02 Αντικατάσταση καλύµµατος θυρίδας ιστών, κάλυµµα άλλης µορφής (εκτός της 
κυλινδρικής)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση καλύµατος θυρίδας ιστού από γαλβανισµένη λαµαρίνα, 
καταλλήλων διαστάσεων ώστε να εφαρµόζει στο άνοιγµα της θυρίδας, περιλαµβανοµένου του 
συστήµατος στερέωσης και ασφάλισής του. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

 Κάλυµµα άλλης µορφής (εκτός της κυλινδρικής).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 11,50

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά

A.T. : 58

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.22.01 Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισµού, για ένα φωτιστικό σώµα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 104 100%

Αποξήλωση κατεστραµένου ακροκιβωτίου ιστού φωτισµού και προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση 
νέου, µε όλα τα παρελκόµενά του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές εισόδου και εξόδου καλωδίων, 
στυπιοθλίπτες, κοχλίες προσδέσεως των αγωγών γειώσεως ιστού κλπ.)

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου ακροκιβωτίου ιστού.

 Για ένα φωτιστικό σώµα.

Ευρώ (Αριθµητικά): 27,50

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 59

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.22.02 Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισµού, για δύο φωτιστικά σώµατα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 104 100%

Αποξήλωση κατεστραµένου ακροκιβωτίου ιστού φωτισµού και προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση 
νέου, µε όλα τα παρελκόµενά του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές εισόδου και εξόδου καλωδίων, 
στυπιοθλίπτες, κοχλίες προσδέσεως των αγωγών γειώσεως ιστού κλπ.)

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου ακροκιβωτίου ιστού.

 Για δύο φωτιστικά σώµατα.

Ευρώ (Αριθµητικά): 34,00

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα

A.T. : 60

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν60.10.86.01 Πλήρωση  µε διογκωµενη πολυστερινη παχους 10cm και σκυροδεµα
φρεατιων ιστων οδοφωτισµου.  

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3211 100%

Για την προµήθεια, µεταφορά, προσκόµιση επί τόπου υλικών, την κατασκευή σκυροδέµατος δια 
χειρός, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ, από θραυστό υλικό λατοµείου, τσιµέντου, άµµου και νερού, για την 
πλήρωση φρεατίων ηλεκτροφωτισµού έλξης καλωδίων, οποιονδήποτε διαστάσεων µε διογκωµένη 
πολυστερίνη πάχους 10cm και την τοποθέτηση σκυροδέµατος  έως την επιφάνεια του φρεατίου ή/και  
έως την παρακείµενη  επιφάνεια  νησίδας , πεζοδροµίου κ.λ.π., και δοµικό πλέγµα, καθώς και την 
προεργασία καθαρισµού των φρεατίων και των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων, την αποµάκρυνση, 
φόρτωση, µεταφορά και απόρριψη των αχρήστων. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια,  η µεταφορά 
και η προσκόµιση
όλων των απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών και η εργασία κατασκευής και παράδοσης του 
φρεατίου, έτοιµου προς χρήση.
Σε περίπτωση που η πλήρωση σκυροδέµατος γίνει έως το ύψος της παρακείµενης  επιφάνειας  
νησίδας , πεζοδροµίου κ.λ.π. τα καλύµµατα των φρεατίων θα παραδίδονται στις αποθήκες της 
Υπηρεσίες.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 61

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν60.10.86.02 Αφαίρεση και αποµάκρυνση της άµµου και του τυχόν υπάρχοντος σκυροδέµατος από 
φρεάτιο 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6069 100%
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Για την αφαίρεση και αποµάκρυνση της άµµου  από οποιονδήποτε διαστάσεων φρεάτιο έλξης καλωδίων 
και την απόρριψη ή τη βραχυχρόνια εναπόθεση της σε παρακείµενο ασφαλή χώρο (σε ανθεκτικούς 
πλαστικούς σάκκους), για την επανατοποθέτησή της µετά το πέρας των εργασιών καλωδιώσεων στο 
ίδιο ή άλλο φρεάττιο, την καθαίρεση του τυχόν υπάρχοντος σκυροδέµατος και την αποµάκρυνση, 
φόρτωση, µεταφορά και απόρριψη των αχρήστων προϊόντων στον πλησιέστερο επιτρεπόµενο από την 
Αστυνοµία χώρο µε τη δαπάνη σταλίας των µεταφορικών µέσων. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 62

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2548 100%

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, οπλισµένο µε 
δοµικό πλέγµα Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα 
φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος

- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου φρεατίου

- η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων 

- στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό πλαίσιο µέσω ελαστικού 
παρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία 
(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)

- η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 

Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 63

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.01.01 Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισµού ύψους µέχρι 14,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστηµένων χαλύβδινων ιστών φωτισµού, µε ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, 
στην οποία περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

- η προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών.

- η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού (πλακοστρώσεις, 
σκυροδέµατα, τσιµεντοκονιάµατα κλπ.).

- η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο. 

- η αφαίρεση ιστού από τη βάση του µε τον εξοπλισµό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των 
βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως.

- η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η 
επιµελής µόνωσή τους.

- η φόρτωση, µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόµενο χώρο.

- η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της µορφή.

- η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην 
προβλεπόµενη θέση επανατοποθέτησης.
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 

 Αφαίρεση και µεταφορά ιστού ύψους µέχρι 14,00 m.

Ευρώ (Αριθµητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδοµήντα

A.T. : 64

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.02.01 Αφαίρεση και αποµάκρυνση τσιµεντοϊστών φωτισµού, ύψους µέχρι 12,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100 100%

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστηµένων ιστών φωτισµού, από οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα, µε ή 
χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

- η προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών.

- η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο. 

- η κοπή του ιστού κοντά στη βάση του, η κατάκλισή του και η αφαίρεση των βραχιόνων, των 
φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως.

- η αποξήλωση του παραµένοντος τµήµατος του ιστού σε στάθµη -5cm από την επιφάνεια του 
πεζοδροµίου, και η πλήρωση της οπής µε τσιµεντοκονία, µέχρι την στάθµη του υπάρχοντος 
πεζοδροµίου.

- η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η 
επιµελής µόνωσή τους.

- Φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην 
προβλεπόµενη θέση επανατοποθέτησης.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 

 Αφαίρεση και αποµάκρυνση ιστού ύψους µέχρι 12,0 m.

Ευρώ (Αριθµητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδοµήντα πέντε

A.T. : 65

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.03.01 Αφαίρεση φωτιστικών σωµάτων, από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστηµένου ιστού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης φωτιστικών σωµάτων (Φ/Σ) οποιοδήποτε τύπου, η οποία 
περιλαµβάνει:

- Την αποσύνδεση των καλωδίων από το Φ/Σ και την επιµελή µονωσή τους ή την επανασύνδεσή τους 
για να µην διακοπεί η λειτουργία των προηγουµένων και επόµενων Φ/Σ. 

- Την αφαίρεση του Φ/Σ µε όλο τον εξοπλισµό του (λυχνία, στάρτερ, µπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.)

- Την µεταφορά και παράδοση του στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόµενη θέση 
επανατοποθέτησης.

Στην τιµή µονάδας περιάµβάνεται η δαπάνη του προσωπικού, του εξοπλισµού και των µέσων που 
απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστηµένου ιστού.

Ευρώ (Αριθµητικά): 27,50

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και πενήντα λεπτά
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A.T. : 66

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.04.01 Αφαίρεση βραχιόνων, από τοποθετηµένο ιστό µε ή χωρίς τα φωτιστικά

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης βραχιόνων φωτιστικών σωµάτων οποιουδήποτε τύπου και 
διαστάσεων από ιστό φωτισµού, οποία περιλαµβάνει:

- Την αποσύνδεση των καλωδίων από τα φωτιστικά σώµατα (Φ/Σ) και την επιµελή µονωσή τους ή την 
επανασύνδεσή τους για να µην διακοπεί η λειτουργία των προηγουµένων και επόµενων Φ/Σ. 

- Την αφαίρεση βραχίονα από τον ιστό και, εάν προβλέπεται, την αποσυναρµολόγηση των Φ/Σ µε όλο 
τον εξοπλισµό τους (λυχνία, στάρτερ, µπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.)

- Την µεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόµενη θέση 
επανατοποθέτησης.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) ως άνω

 Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετηµένο ιστό µε ή χωρίς τα φωτιστικά.

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 67

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.15.01 Ανακαίνιση βαφής χαλυβδίνων ιστών φωτισµού επί τόπου του έργου, ύψους µέχρι 12 m,  
στην θέση που βρίσκεται
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791 100%

Ανακαίνιση βαφής χαλυβδίνων ιστών φωτισµού οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων επί τόπου του 
έργου.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
εργασιών.

- Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των απαιτουµένων υλικών καθαρισµού και βαφής.

- H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής.

- Η αφαίρεση επικολληµένων αφισσών και η απόξεση των παλαιών χρωµάτων µε συρµατόβουρτσα, τροχό 
ή φλόγιστρο ή µεταλλοβολή.

- Η αποκατάσταση φθορών του υφισταµένου γαλβανίσµατος µε υλικό ψυχρού γαλβανίσµατος.

- Η εφαρµογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώµατος (rust primer).

- Η εφαρµογή τελικής βαφής µε χρώµα εποξειδικής βάσεως, υψηλής αντοχής σε UV ακτινοβολία, µε 
συνολικό πάχος ξηρού υµένα τουλάχιστον 120 µm.

- H  επαναφορά σε περίπτωση κατάκλισης και η ηλεκτρική επανασύνδεση του ιστού.

Τιµή ανά ιστό (τεµ).

 Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους µέχρι 12 m, στην θέση που βρίσκεται.

Ευρώ (Αριθµητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T. : 68

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.16.01 Πλήρης ανακαίνιση του γαλβανίσµατος και της βαφής ιστού, µε αφαίρεση, µεταφορά του 
σε συνεργείο και απανατοποθετηση, ύψους µέχρι 12 m
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791 100%

Ανακαίνιση γαλβανίσµατος και βαφής χαλυβδίνων ιστών φωτισµού οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, 
µε αφαίρεση του ιστού, µεταφορά του σε συνεργείο και επανατοποθέτηση.
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
εργασιών και τα πάσης φύσεως υλικά

- H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής και η αφαίρεση του ιστού από την βάση του

- Η µεταφορά του στο συνεργείο (γαλβανιστήριο, βαφείο)

- Η µεταλλοβολή του ιστού σε βαθµό SA 2 κατά ΕΝ ISO 8501-1

- Το θερµό γαλβάνισµα του ιστού σε ελάχιστο πάχος 80 µm

- Η εφαρµογή ηλεκτροστατικής βαφής µε χρώµα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC 
free (χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υµένα 60 µm, στην απόχρωση που θα 
καθορισθεί από τον κύριο του έργου.

- Η επαναφορά του ετοίµου ιστού επί τόπου του έργου, η επανατοποθέτησή του και η αποκατάσταση 
των ηλεκτρικών συνδέσεων.

Τιµή ανά ιστό (τεµ).

 Για ιστό ύψους µέχρι 12 m.

Ευρώ (Αριθµητικά): 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

A.T. : 69

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9325Ν.01 ∆ιακοσµητικός Τηλεσκοπικός Ιστός χαλύβδινος ύψους 3,00- 4,00m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Χαλύβδινος Ιστός τηλεσκοπικός κυκλικής διατοµής, δηλαδή προµήθεια,  µεταφορά  και  τοποθέτηση  
ενός  χαλύβδινου ιστού (µαζί µε την βάση  αγκύρωσης) κατασκευασµένου σε µορφή τηλεσκοπικής 
διάταξης από χάλυβα θερµής έλασης ποιότητας τουλάχιστον S235JR κατά EN10025. Το πρώτο τµήµα του 
θα  αποτελείται από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή  διαµέτρου 4" και πάχους 3mm, το δεύτερο τµήµα από 
χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή  διαµέτρου 3" και πάχους 3mm. Οι συνδέσεις των τµηµάτων του ιστού θα 
είναι καµπύλες. Οι χαλυβδοσωλήνες µικρότερης διατοµής θα εισέρχονται τουλάχιστον 0,10 m µέσα 
στους χαλυβδοσωλήνες µεγαλύτερης διατοµής. 
Ο  κορµός  του ιστού θα φέρει  χαλύβδινη  πλάκα εδράσεως διαστάσεων 0,30m περίπου, πάχους 10mm 
καλά  ηλεκτροσυγκολληµένη  σε  αυτόν. 
 Η  πλάκα  εδράσεως  θα  πρέπει  να  φέρει  ανάλογο  κεντρική οπή για την διέλευση  του  
υπογείου  καλωδίου  καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαµέτρου 3/4 ins η κάθε  µία για στερέωση µε 
κοχλιωτούς ήλους (µπουλόνια) Μ16.
Στην κεφαλή του ιστού θα µπορεί να πρσαρµοστεί παραδοσιακό φωτιστικό σώµα ή να προσαρµοστούν 
µέσω βραχιόνων ένα ή δύο παραδοσιακά φωτιστικά σώµατα.Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και ο 
διακοσµιτικός βραχίωνας µονός ή διπλός. 
Ο  ιστός  θα  φέρει  σε  απόσταση  0,80m από τη βάση του οπή για την τοποθέτηση  του  
ακροκιβωτίου  που  θα  κλείνει µε κατάλληλη θυρίδα από λαµαρίνα, διατοµής σχήµατος τόξου κύκλου 
διαµέτρου 4".
Οι συνδέσεις του χαλύβδινου ιστού, η πλάκα εδράσεως του και τα τυχόν ενισχυτικά πτερύγια θα 
είναι ηλεκτροσυγκολληµένα καλά.  
Ο χαλύβδινος ιστός θα γαλβανιστει εν θερµώ (σε µπάνιο µεγαλύτερο του µήκους του ιστού) βάση 
διεθνούς προτύπου EN ISO 1461 και βαµµένος ηλεκτροστατικά µε πούδρα πολυεστερικών χρωµάτων 
(Duplex System).
  Θα φέρει Πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το πρότυπο EN-40.
 Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεστεί κατά τρόπο που να µην παρουσιάζει ελαττώµατα.
(1 τεµ)

 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 3,00- 4,00m

Ευρώ (Αριθµητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

A.T. : 70

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9325Ν.03 ∆ιακοσµητικός Τηλεσκοπικός Ιστός χαλύβδινος ύψους 5,00 -6,00m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Χαλύβδινος Ιστός τηλεσκοπικός κυκλικής διατοµής, δηλαδή προµήθεια,  µεταφορά  και  τοποθέτηση  
ενός  χαλύβδινου ιστού (µαζί µε την βάση  αγκύρωσης) κατασκευασµένου σε µορφή τηλεσκοπικής 

Σελίδα 38 από 44



Τιµολόγιο µελέτης

διάταξης από χάλυβα θερµής έλασης ποιότητας τουλάχιστον S235JR κατά EN10025. Το πρώτο τµήµα του 
θα  αποτελείται από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή  διαµέτρου 4" και πάχους 3mm, το δεύτερο τµήµα από 
χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή  διαµέτρου 3" και πάχους 3mm. Οι συνδέσεις των τµηµάτων του ιστού θα 
είναι καµπύλες. Οι χαλυβδοσωλήνες µικρότερης διατοµής θα εισέρχονται τουλάχιστον 0,10 m µέσα 
στους χαλυβδοσωλήνες µεγαλύτερης διατοµής. 
Ο  κορµός  του ιστού θα φέρει  χαλύβδινη  πλάκα εδράσεως διαστάσεων 0,30m περίπου, πάχους 10mm 
καλά  ηλεκτροσυγκολληµένη  σε  αυτόν. 
 Η  πλάκα  εδράσεως  θα  πρέπει  να  φέρει  ανάλογο  κεντρική οπή για την διέλευση  του  
υπογείου  καλωδίου  καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαµέτρου 3/4 ins η κάθε  µία για στερέωση µε 
κοχλιωτούς ήλους (µπουλόνια) Μ16.
Στην κεφαλή του ιστού θα µπορεί να πρσαρµοστεί παραδοσιακό φωτιστικό σώµα ή να προσαρµοστούν 
µέσω βραχιόνων ένα ή δύο παραδοσιακά φωτιστικά σώµατα.Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και ο 
διακοσµιτικός βραχίωνας µονός ή διπλός. 
Ο  ιστός  θα  φέρει  σε  απόσταση  0,80m από τη βάση του οπή για την τοποθέτηση  του  
ακροκιβωτίου  που  θα  κλείνει µε κατάλληλη θυρίδα από λαµαρίνα, διατοµής σχήµατος τόξου κύκλου 
διαµέτρου 4".
Οι συνδέσεις του χαλύβδινου ιστού, η πλάκα εδράσεως του και τα τυχόν ενισχυτικά πτερύγια θα 
είναι ηλεκτροσυγκολληµένα καλά.  
Ο χαλύβδινος ιστός θα γαλβανιστει εν θερµώ (σε µπάνιο µεγαλύτερο του µήκους του ιστού) βάση 
διεθνούς προτύπου EN ISO 1461 και βαµµένος ηλεκτροστατικά µε πούδρα πολυεστερικών χρωµάτων 
(Duplex System).
  Θα φέρει Πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το πρότυπο EN-40.
 Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεστεί κατά τρόπο που να µην παρουσιάζει ελαττώµατα.
(1 τεµ)

 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 5,00-6,00 m

Ευρώ (Αριθµητικά): 650,00

(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα

A.T. : 71

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9325Μ.01 ∆ιακοσµητικός παραδοσιακός Ιστός ύψους 3,00- 4,00m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Χυτοσίδηρος, διακοσµητικός Ιστός µε παραδοσιακά σκαλίσµατα, τηλεσκοπικής µορφής, µε συνδιασµό 
συναρµολογούµενων χυτοσιδηρών τµηµάτων (σπονδύλων) που ενώνονται µέσω κοχλιών ή είναι 
συγκολληµένοι,  δηλαδή προµήθεια,  µεταφορά  και  τοποθέτηση  ενός  χυτοσίδηρου ιστού (µαζί µε 
τα αγκύρια) κατασκευασµένου σε µορφή παραδοσιακού τύπου.
Υλικό: χυτοσίδηρος τύπου EN-GJL-200 κατά DIN EN 1561 µε ελάχιστη αντοχή 200MPa.
Προστασία:Οι χυτοσηδιροί σπόνδυλοι θα είναι βαµένοι ηλεκτροστατικά µε πούδρα πολυεστερικών 
χρωµάτων, µε πολυµερισµό στους 200 oC αφού πρώτα η επιφάνεια τους επεξεργαστεί µε ατσαλοβολήκαι 
βαφή µε ειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση τον ψευδάργηρο. 
Ο ιστός θα αποτελείται από την κολουροκωνική βάση, την κουκουνάρα, τον κυρίως ιστό και την 
κεφαλή. Άπαντα τα τµήµατα αµιγώς από χυτοσίδηρο και παραδοσιακού τύπου. Το πέλµα έδρασης θα 
είναι συµπαγής προέκταση της βάσης και σε καµία περίπτωση προσθήκη. Εντός του κυρίως ιστού θα 
υπάρχει χαλύβδινος ιστός στήριξης, γαλβανισµένος εν θερµό, τηλεσκοπικής διάταξης, τοποθετηµένος 
κατά την χύτευση (όχι επιπρόσθετος) για την µεγαλύτερη αντοχή σε κρούσεις και ανεµοπιέσεις. 
Στην κεφαλή του ιστού θα µπορεί να πρσαρµοστεί παραδοσιακό φωτιστικό σώµα ή να προσαρµοστούν 
µέσω χυτοσιδηρών βραχιόνων ένα ή δύο παραδοσιακά φωτιστικά σώµατα.Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται 
και ο διακοσµιτικός χυτοσιδηρός βραχίωνας µονός ή διπλός.
 Θα πρέπει να έχει γίνει στατικός και δυναµικός υπολογισµός ευστάθειας των ιστών. Στον 
υπολογισµό θα ληφθούν υπόψη τα φορτία του ίδιου βάρους ιστού και της ανεµοπίεσης. Τα 
αποτελέσµατα των υπολογισµών θα υποδεικνύουν διαστάσεις βάσεων από σκυρόδεµα, πάχη ελασµάτων, 
πλάκα στήριξης, διάµετρο και µήκος των αγκυριών. 
Ο  ιστός  θα  φέρει  σε  απόσταση  τουλάχιστον 0,35m από τη βάση του οπή για την τοποθέτηση  
του  ακροκιβωτίου  που  θα  κλείνει µε κατάλληλη θυρίδα µε πατούρα,από χυτοσίδηρο διατοµής 
σχήµατος τόξου κύκλου διαµέτρου 4'', µε πλήρη στεγανότητα.
Θα φέρει Πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το πρότυπο EN-40.
 Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεστεί κατά τρόπο που να µην παρουσιάζει ελαττώµατα.
(1 τεµ)

 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 3,00- 4,00 m

Ευρώ (Αριθµητικά): 900,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια
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A.T. : 72

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9325Κ.01 ∆ιακοσµητικός Τηλεσκοπικός Ιστός αλουµινίου ύψους 3,00- 4,00m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Ιστός αλουµινίου τηλεσκοπικός κυκλικής διατοµής, δηλαδή προµήθεια,  µεταφορά  και  τοποθέτηση  
ενός   ιστού αλουµινίου (µαζί µε τα αγκύρια) κατασκευασµένου σε µορφή τηλεσκοπικής διάταξης.
Υλικό:Το σώµα του ιστού θα είναι κατασκευασµένο από εξελασµένο κράµα αλουµινίου ποιότητας 
AlMgSi0.5F22 και η διατοµή του έχει σχήµα λείο ή ραβδωτό.
προστασία:ανοδείωση πάχους 15 έως 20µm και βαµµένος ηλεκτροστατικά µε πούδρα πολυεστερικών 
χρωµάτων.

Κατασκευάζεται από δύο (2) τεµάχια σωλήνων από εξελασµένο αλουµίνιο ραβδωτής ή λείας κυκλικής 
διατοµής. Ο κορµός εσωτερικά είναι διαµορφωµένος έτσι ώστε να δηµιουργούνται τρείς (3) 
διαµήκεις ενισχύσεις σε όλο µήκος του ώστε να προσδίδουν την απαραίτητη αντοχή καθώς και να 
χρησιµεύουν για την προσαρµογή των εξαρτηµάτων σύνδεσης και διακόσµησης. Για ένα όµορφο 
αισθητικό αποτέλεσµα, στην εναλλαγή διατοµής  του ιστού, χρησιµοποιείται διακοσµητική συστολή 
από χυτοπρεσαριστό αλουµίνιο κυκλικής ηµι-σφαιρικής  µορφής. Στην βάση του ιστού προσαρµόζεται 
πλάκα έδρασης από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο (ποιότητας AS12F) διατοµής µε καµπύλο σχήµα και 
εσωτερικά τρίγωνα ενίσχυσης για µεγαλύτερη αντοχή. Η  κατασκευή του ιστού γίνεται µε 
συναρµολόγηση.Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει χυτοπρεσαριστό εξάρτηµα αλουµινίου µε υποδοχή 
Φ60 για προσαρµογή σε ιστό φωτισµού διατοµής Φ76 
και ύψους τουλάχιστον φωτιστικού σώµατος κορυφής (Τ 60/76) ή διαιρετού συνδέσµου από 
χυτοπρεσαριστό αλουµίνιο στον οποίο προσαρµόζεται βραχίονας (Τ 60/76Μ.Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται και ο τυχόν αλουµινένιος βραχίονας.
Ο  ιστός  θα  φέρει  σε  απόσταση  τουλάχιστον 0,35m από τη βάση του οπή για την τοποθέτηση  
του  ακροκιβωτίου  που  θα  κλείνει µε κατάλληλη θυρίδα πλήρως στεγανή, διατοµής σχήµατος τόξου 
κύκλου διαµέτρου 4''.
Θα φέρει Πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το πρότυπο EN-40.
Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεστεί κατά τρόπο που να µην παρουσιάζει ελαττώµατα.
(1 τεµ)

 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 3,00- 4,00m

Ευρώ (Αριθµητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

A.T. : 73

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9421Ν Επισκευή-συγκόλληση χτυτοσίδηρου Ιστού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Εργασία επισκευής και σταθεροποίησης των χυτοσίδηρων τµηµάτων ιστού φωτισµού µε την µέθοδο της 
ηλεκτροσυγκόλλησης επί τόπου του έργου.

την τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
εργασιών.

- Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των απαιτουµένων υλικών.

- Η εφαρµογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώµατος (rust primer).

- Η εφαρµογή τελικής βαφής µε χρώµα εποξειδικής βάσεως, υψηλής αντοχής σε UV ακτινοβολία, µε 
συνολικό πάχος ξηρού υµένα τουλάχιστον 120 µm.

- H  επαναφορά σε περίπτωση κατάκλισης και η ηλεκτρική επανασύνδεση του ιστού.

Τιµή ανά ιστό (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδοµήντα ένα λεπτά

A.T. : 74

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.26ΣΧ.01 λαµπτήρες LED φωτιστικών ισχύος 27 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%
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Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση λαµπτήρα τύπου LED.
Λαµπτήρας τύπου LED µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

Κάλυκας:E27
Τάση λειτουργίας 180-265V, 50Hz
κύκλος on-off>20.000
θερµοκρασία:4000Kelvin
χρωµατική απόδοση Ra>80
Συντελεστής ισχύος >0,92
Ενεργειακή κλάση>Α+
Χρόνος ζωής:25000 ώρες
ύψος λαµπτήρα Υ<19cm
πιστοποίησεις CE, ROHS,EMC, LVD, εγγύηση >3 έτη

Στην τιµή µονάδα περιλαµβάνονται:

- Η προµήθεια του λαµπτήρα.
- Η χρήση καδοφόρου µηχανήµατος.
- Η εκτέλεση δοκιµών για την διαπίστωση της οµαλής λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος.

Τιµή ανά λαµπτήρα (τεµ).

 Ισχύος 27 W, =>2300 lumen

Ευρώ (Αριθµητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 75

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.42ΣΧ.02 Φωτιστικά σώµατα παραδοσιακού τύπου µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED), Ενδεικτική ισχύς 32 LED,70W
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος παραδοσιακού τύπου, µε 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) εγκατάστασης  του επί του ιστού, σύµφωνα 
µε την εγκεκριµένη µελέτη  και την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γενικά στοιχεία
•Φωτιστικό κατάλληλο για αστικό φωτισµό (π.χ. υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών & πόλεων) µε 
κλασικό σχεδιασµό τύπου φανάρι.
•Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και την µελέτη

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

-η προµήθεια µονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), 
ευθύγραµµου ή καµπύλου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως  ανάλογαµε τα προβλεπόµενα 
φωτιστικά σώµατα από τη µελέτη , καθώς και των εξαρτηµάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού
-η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη 
µελέτη η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην  κορυφή του ιστού 
-τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου A05W-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) διατοµής 3x1,5 mm2 
(από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους   οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η 
µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 
κατά τα προαναφερόµενα

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ, ως 
εξής:

 Ενδεικτική ισχύς και απόδοση 32LED, 8000lm

Ευρώ (Αριθµητικά): 950,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια πενήντα

A.T. : 76

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.42ΣΧ.01 Φωτιστικά σώµατα παραδοσιακού τύπου µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED), Ενδεικτική ισχύς 24 LED,55W
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%
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Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος παραδοσιακού τύπου, µε 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) εγκατάστασης  του επί του ιστού, σύµφωνα 
µε την εγκεκριµένη µελέτη  και την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γενικά στοιχεία
•Φωτιστικό κατάλληλο για αστικό φωτισµό (π.χ. υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών & πόλεων) µε 
κλασικό σχεδιασµό τύπου φανάρι.
•Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και την µελέτη

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

-η προµήθεια µονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), 
ευθύγραµµου ή καµπύλου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως  ανάλογαµε τα προβλεπόµενα 
φωτιστικά σώµατα από τη µελέτη , καθώς και των εξαρτηµάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού
-η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη 
µελέτη η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην  κορυφή του ιστού 
-τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου A05W-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) διατοµής 3x1,5 mm2 
(από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους   οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η 
µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 
κατά τα προαναφερόµενα

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ, ως 
εξής:

 Ενδεικτική Ισχύς και απόδοση 24LED, 6000lm

Ευρώ (Αριθµητικά): 900,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια

A.T. : 77

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.41ΣΧ.01 Φωτιστικά σώµατα τύπου ανάστροφου κώνου ή ηµισφαιρικού σχήµατος µε φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) Ενδεικτική ισχύς 24 LED,55W
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος τύπου ανάστροφου κώνου ή 
ηµισφαιρικού σχήµατος , µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) εγκατάστασης  
του επί του ιστού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη  και την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων.

Γενικά στοιχεία
•Φωτιστικό κατάλληλο για αστικό φωτισµό (π.χ. υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών & πόλεων) µε 
σχεδιασµό τύπου ανάστροφου κώνου ή ηµισφαιρικού σχήµατος
•Κατά τα λοιπά Θα είναι σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της Τ.Σ.Υ.και της µελέτης

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

-η προµήθεια µονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), 
ευθύγραµµου ή καµπύλου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως  ανάλογαµε τα προβλεπόµενα 
φωτιστικά σώµατα από τη µελέτη , καθώς και των εξαρτηµάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού
-η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη 
µελέτη η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην  κορυφή του ιστού 
-τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου A05W-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) διατοµής 3x1,5 mm2 
(από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους   οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η 
µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 
κατά τα προαναφερόµενα

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ, ως 
εξής:

 Ενδεικτική ισχύς και απόδοση 24LED, 5600lm
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Ευρώ (Αριθµητικά): 950,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια πενήντα

A.T. : 78

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.20.03 Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωµάτων Νατρίου, στραγγαλιστικό 
πηνίο (BALLAST)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωµάτων (Φ/Σ) 
νατρίου. Περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταµένων οργάνων των φωτιστικών σωµάτων µε 
χρήση οργάνων, η αφαίρεση όσων παρουσιάζουν προβλήµατα και η αντικατάστασή τους µε νέα, για την 
αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Φ/Σ.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) οργάνου που αντικαθίσταται µετά τον έλεγχο.

 Στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST).

Ευρώ (Αριθµητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 79

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.20.06 Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωµάτων Νατρίου, λυχνιολαβή

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωµάτων (Φ/Σ) 
νατρίου. Περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταµένων οργάνων των φωτιστικών σωµάτων µε 
χρήση οργάνων, η αφαίρεση όσων παρουσιάζουν προβλήµατα και η αντικατάστασή τους µε νέα, για την 
αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Φ/Σ.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) οργάνου που αντικαθίσταται µετά τον έλεγχο.

 Λυχνιολαβή.

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

A.T. : 80

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.20.04 Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωµάτων Νατρίου, εκκινητής 
(STARTER)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωµάτων (Φ/Σ) 
νατρίου. Περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταµένων οργάνων των φωτιστικών σωµάτων µε 
χρήση οργάνων, η αφαίρεση όσων παρουσιάζουν προβλήµατα και η αντικατάστασή τους µε νέα, για την 
αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Φ/Σ.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) οργάνου που αντικαθίσταται µετά τον έλεγχο.

 Εκκινητής (STARTER).

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 81

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.26.02 Αντικατάσταση λαµπτήρων ατµού Νατρίου υψηλής πίεσης, ισχύος 150 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση λαµπτήρα ατµών νατρίου υψηλής πίεσης.

Στην τιµή µονάδα περιλαµβάνονται:

- Η προµήθεια του λαµπτήρα.

- Η χρήση καδοφόρου µηχανήµατος.
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- Η εκτέλεση δοκιµών για την διαπίστωση της οµαλής λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος.

Τιµή ανά λαµπτήρα (τεµ).

 Ισχύος 150 W.

Ευρώ (Αριθµητικά): 26,50

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και πενήντα λεπτά

A.T. : 82

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.26.03 Αντικατάσταση λαµπτήρων ατµού Νατρίου υψηλής πίεσης, ισχύος 250 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση λαµπτήρα ατµών νατρίου υψηλής πίεσης.

Στην τιµή µονάδα περιλαµβάνονται:

- Η προµήθεια του λαµπτήρα.

- Η χρήση καδοφόρου µηχανήµατος.
- Η εκτέλεση δοκιµών για την διαπίστωση της οµαλής λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος.

Τιµή ανά λαµπτήρα (τεµ).

 Ισχύος 250 W.

Ευρώ (Αριθµητικά): 30,50

(Ολογράφως) : τριάντα και πενήντα λεπτά

A.T. : 83

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.26.04 Αντικατάσταση λαµπτήρων ατµού Νατρίου υψηλής πίεσης, ισχύος 400 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση λαµπτήρα ατµών νατρίου υψηλής πίεσης.

Στην τιµή µονάδα περιλαµβάνονται:

- Η προµήθεια του λαµπτήρα.

- Η χρήση καδοφόρου µηχανήµατος.
- Η εκτέλεση δοκιµών για την διαπίστωση της οµαλής λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος.

Τιµή ανά λαµπτήρα (τεµ).

 Ισχύος 400 W.

Ευρώ (Αριθµητικά): 36,50

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και πενήντα λεπτά

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 16/11/2017
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ  ∆/ΝΣΗΣ        

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κηφισιά,16/11/2017
Οι συντάξαντες

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ, 16/11/2017
Η  ANΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΛΕΜΕΖΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

∆ήµητρα ∆ΗΜΑΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

   Ελένη  ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΛΟΥ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

Σελίδα 44 από 44


		2018-01-24T10:10:32+0200




